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ABSTRAK 
 
AKHIRUL AMINULLOH, S220908007, STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK 
PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 (Studi tentang 
Penyikapan Partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota 
DPR, DPRD, dan DPD), Tesis, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Pasca 
Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. 
 
  Pemilihan umum legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai politik yang 
berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara 
pemilih. Segala strategi, taktik,  dan cara dilakukan oleh semua partai politik 
untuk memenangkan pemilu. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
tentang suara terbanyak, sedikit banyak ikut berperan terhadap perubahan strategi 
komunikasi politik partai dalam kampanye menjelang pemilu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) pada pemilu legislatif 2009, terutama penyikapan partai terhadap UU No. 
10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Penelitian ini 
dilaksanakan di DPW PKS Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptis kualitatif. Adapun analisisnya adalah model analisis interaktif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-undang 
Pemilu karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak merubah sikap PKS. 
Sikap PKS berkaitan dengan strategi komunikasi politik tetap bercorak dakwah. 
Strategi pemenangan pemilu PKS dirumuskan dalam bentuk empat tahapan aksi; 
pertama, PKS mendengar; kedua, PKS mengajak; ketiga, PKS bicara; dan 
keempat, PKS menang. Dalam menjalankan keempat tahapan aksi tersebut, PKS 
menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi 
interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa.  

Pada pemilu legislatif 2009, PKS menggunakan hampir semua media yang 
ada di Yogyakarta, baik media cetak maupun elektronik. Penggunaan media-
media tersebut, didasari oleh hasil survei media untuk mengetahui rating dan 
segmentasi audiens media. Hal ini diperlukan guna menentukan skala prioritas 
pada beberapa media dan segmentasi khalayak yang menjadi sasaran komunikasi 
politik PKS.  

  Peranan strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu 
legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan suara partai. 
Hal ini, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya money politic 
yang dilakukan oleh partai-partai lain dan kebijakan populis pemerintah seperti 
penurunan BBM dan BLT yang lebih menguntungkan partai demokrat. Sehingga 
suara partai Demokrat naik 300% pada pemilu 2009 dibanding pada pemilu 2004. 
Sedang partai politik besar lainnya cenderung menurun perolehan suaranya dan 
hanya PKS yang relatif naik sedikit. 
 
(Kata Kunci: Komunikasi politik, Strategi, Partai politik, Media massa).  
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ABSTRACT 
 

 
AKHIRUL AMINULLOH, S220908007, POLITICAL COMMUNICATION 
STRATEGY OF POLITICAL PARTY AT LEGISLATIVE GENERAL 
ELECTION 2009 (Study of PKS Party attitude towards the Law Number 10 Year 
2008 concerning General Election Of Member of DPR, DPRD, and DPD), Thesis, 
Communication Department, Post Graduate, Sebelas Maret University, 2009. 
 

Legislative elections 2009 followed by many political parties which 
purported to intense competition among political parties in the struggle for the 
vote. All the strategies, tactics, and methods are used by all political parties to win 
the election. The decision of the Constitutional Court (MK) on a majority of 
votes, more or less contributed to the change of political communication strategies 
in the campaign ahead of party elections. This study aims to identify strategies of 
political communication of Prosperous Justice Party (PKS) on the 2009 legislative 
elections, especially the attitude towards the Law Number 10 Year 2008 
concerning General Elections Member of DPR, DPRD, and the DPD. This 
research was conducted in Yogyakarta branch of the PKS. The research method 
used was descriptive qualitative. The analysis is a model of interactive analysis. 

The results of this study indicate that changes in election laws because of 
the decision of the Constitutional Court did not change the attitude of the PKS. 
PKS attitude of political communication strategies related to fixed-print 
propaganda. PKS election winning strategy formulated in the four stages of 
action: first, PKS heard, secondly, PKS invites; third, PKS talk; and fourth, PKS 
win. In carrying out the fourth stage of the action, the PKS using a strategy of 
political communication with the approach of interpersonal communication, 
public communication and mass communication. The decision of the 
Constitutional Court (MK), which sets the most votes in the establishment 
candidate, looks less influence on political communication strategies PKS. 

In legislative elections in 2009, the PKS uses almost all the media in 
Yogyakarta, both print and electronic media. The use of such media, based on the 
results of a survey to find out the rating and media segmentation of media 
audiences. This is necessary in order to determine the priority scale in some 
segments of the media and target audiences of political communication PKS.  
  The role of political communication strategies applied to the PKS in 2009 
impressed the legislative elections less significant impact on the party vote. This 
is, heavily influenced by various factors, such as the number of money politic is 
done by other parties and populist government policies such as reduction of fuel 
oil (BBM) and direct cash assistance (BLT), which is more profitable democrat 
party.. So the Democratic vote rose 300% in the general election in 2009 than in 
2004 elections. Who are the other major political parties tend to decrease the 
acquisition of voice and only a relatively slight increase PKS. 
 
(Keywords: Political communication, Strategy, Political parties, Mass media). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang 

menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilu yang 

notabene merupakan cerminan suara rakyat menjadi penentu bagi 

keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan sebuah 

bangsa. Suara-suara inilah yang akan diwadahi oleh partai politik-partai politik 

yang mengikuti pemilu menjadi wujud wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Pada tahun 2009  bangsa Indonesia telah mengadakan 

pemilihan umum untuk kesepuluh kalinya. Pelaksanaan pemilu secara periodik 

menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem negara demokrasi. Sejak 

Pemilihan Umum tahun 1999 Indonesia telah dianggap sebagai negara terbesar 

ketiga yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Pemilihan 

umum ini menjadi wahana aspirasi politik rakyat Indonesia yang digelar setiap 
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lima tahun sekali, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu juga 

menjadi ajang paling massif, bebas, dan adil untuk menentukan partai dan tokoh 

yang berhak mewakili rakyat. Dalam sistem perwakilan, tak ada cara lain yang 

paling absah untuk memilih para wakil rakyat kecuali melalui pemilu.  

 Pemilihan umum legislatif tahun 2009 di ikuti oleh 38 partai politik 

yang lolos seleksi verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditambah enam partai 

politik lokal di Aceh (www.kpu.go.id/idex.php). Adanya banyak partai politik yang 

mengikuti pemilu 2009, sebagai konsekuensi sistem multipartai yang diterapkan 

di Indonesia. Terdapatnya banyak partai politik juga berdampak pada ketatnya 

kompetisi antar partai politik dalam menggaet suara pemilih untuk 

memperebutkan kursi di parlemen. Keberhasilan sebuah partai politik dalam 

perolehan suara, membuktikan betapa besarnya dukungan dan kepercayaan 

rakyat terhadap partai politik tersebut. 

Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai 

politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi 

komunikasi politik yang jitu. Tentu, komunikasi politik yang dilakukan oleh partai 

politik menyesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena 

itu, sistem politik mau tidak mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

komunikasi yang dilakukan oleh partai politik. Almond (1990: 34) melihat  bahwa 

komunikasi politik merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya 

semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik menyambungkan semua 
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bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan 

menjadi berbagai kebijaksanaan. 

Strategi komunikasi politik partai dalam menghadapi pemilu harus 

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pemilu, 

walaupun perumusan undang-undang itu sendiri sempat menjadi perdebatan 

panjang antar partai politik, karena terjadi tarik-menarik kepentingan, yaitu 

bagaimana undang-undang yang dibuat bisa menguntungkan partai politik 

tertentu. Untuk mengatur pelaksanaan pemilu tahun 2009, maka dibuatlah UU 

No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilanm Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Pada dasarnya Undang-undang Pemilu tahun 2008 dengan Undang-

undang Pemilu tahun 2003 mempunyai kesamaan arti, namun terdapat 

beberapa pasal yang berbeda isi. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 107, ayat 2, menyebutkan: 

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada 
perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, 
dengan ketentuan: 
a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon 

terpilih; 
b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih 

ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah 
pemilihan yang bersangkutan. 
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Isi pada UU Pemilu tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

pasal 107, ayat 2 di atas hampir sama dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 214, ayat 2 yang menyebutkan: 

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota dari partai politik peserta Pemilu didasarkan pada 
perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, 
dengan ketentuan: 
a. Calon terpilih  anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) suara BPP; 

b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih 
banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta 
pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut 
lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) suara BPP; 

c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan 
huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon 
terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di 
antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% 
(tiga puluh perseratus) suara BPP, kecuali bagi calon yang 
memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; 

d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang 
dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka 
kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor 
urut; 

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% 

(tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan 

berdasarkan nomor urut. 

 

Perubahan isi pada UU Pemilu tahun 2008 muncul ketika Mahkamah 

Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu 
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Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 214 huruf a.b.c.d.e. Dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dinyatakan bahwa Pasal 

214 huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945. 

Dengan demikian penetapan calon legislatif untuk pemilu 2009 ditentukan 

dengan sistem suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut (Dumadi, 2009). 

Perbedaan isi undang-undang pemilu tahun 2003 dan tahun 2008 

(setelah keluarnya putusan MK) inilah yang diduga berimplikasi terhadap strategi 

komunikasi politik partai politik dalam menghadapi pemilu legislatif 2009. 

Dengan demikian masing-masing partai politik dalam strategi komunikasi 

politiknya cenderung mengalami perubahan dibanding pada pemilu 2004, karena 

harus menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Secara 

prinsip, sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 2009 adalah sistem pemilu 

yang lebih demokratis berdasarkan kebutuhan peningkatan derajat keterwakilan 

dan geopolitik Indonesia. 

Implikasi dari perbedaan isi UU Pemilu tahun 2003 dan tahun 2008 

adalah ada dua hal. Pertama, UU Pemilu tahun 2003 berdampak pada aktifnya 

peran partai politik dalam berkampanye dan berkomunikasi politik dibandingkan 

calon anggota legislatifnya. Kedua, UU Pemilu tahun 2008 berimbas pada lebih 

aktifnya para calon anggota legislatif dalam kampanye dan berkomunikasi politik 

dibandingkan partai politik itu sendiri. Kenyataan inilah yang dapat dilihat dan 

ditemukan pada pemilu tahun 2009. Para calon anggota legislatif saling jor-joran 
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menggelontorkan dana dan tenaga bahkan kelewat batas dalam beriklan dan 

berkampanye memperebutkan suara pemilih. Kondisi ini terjadi karena para 

calon anggota legislatif menyadari bahwa penetapan calon didasarkan para suara 

terbanyak bukan nomor urut, oleh sebab itu tidak bisa hanya mengandalkan 

pada partai politik dalam berkampanye. 

Implikasi lain dari perbedaan isi Undang-undang Pemilu tahun 2003 

dengan tahun 2008 adalah pola strategi penggunaan media oleh partai politik. 

Sebagaimana diketahui bahwa belanja iklan politik yang dilakukan oleh partai 

politik dan pemerintah tahun 2009 naik 100 persen, yaitu sebesar Rp. 800 milyar 

dibanding pada pemilu 2004 sebanyak Rp. 400 milyar (www.okezone.com). 

perbedaan inilah yang disinyalir bahwa sebuah Undang-undang dapat 

mempengaruhi terhadap keputusan partai politik dalam berkomunikasi melalui 

media dalam kampanye pemilihan umum. 

Penggunaan media sangatlah penting dalam proses kampanye dan 

sosialisasi politik pada pemilu. Menurut Pawito (2009: 91) “Dalam konteks politik 

modern, media massa bukan hanya menjadi bagian yang integral dari politik, 

tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik.” Dengan sifatnya yang 

massif, media massa menjadi kekuatan yang besar dalam menginformasikan 

pesan-pesan politik dari partai politik. Dengan karakter yang dimilikinya, media 

menjadi kekuatan yang bisa menyatukan isu dan opini di masyarakat dengan 

memberikah arah ke mana mereka harus harus berpihak dan prioritas-prioritas 

apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuannya media dapat memberi 
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semangat, menggerakkan perubahan, dan memobilisasi masyarakat untuk suatu 

tujuan. 

   Salah satu kontestan pada pemilu legislatif 2009 adalah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan partai dakwah yang berazaskan islam. 

Pada pemilu 1999 nama PKS adalah partai keadilan (PK) tetapi karena tidak 

memenuhi ambang batas 2% sebagai syarat mengikuti pemilu tahun 2004, maka 

partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Kehadiran. PKS 

-bagi sebagian orang- telah memberi secercah harapan bagi rakyat Indonesia 

bahwa ada partai yang bermoral (bersih), anti korupsi, dan peduli pada rakyat. 

PKS juga dinilai mampu menumbuhkan kembali kepercayaan orang pada partai 

Islam. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah konstituten mereka di Pemilu 

2004 lalu (Irfan, 2004). 

   Hasil pemilu 2009 menunjukkan perolehan suara PKS 7.88% atau 

8.206.955 suara. Perolehan suara pemilu 2009 ini bagi PKS relatif stabil atau ada 

kenaikan sedikit dibanding pada pemilu sebelumnya yaitu 7.34% secara Nasional 

(www.calegindonesia). Dan untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PKS 

memperoleh 176,645 suara atau 7 kursi di DPRD Propinsi, dengan tingkat 

partisipasi pemilih sebanyak 72,95% dalam pemilu 2009 ((www.kpud-

diyprov.go.id). 

Perolehan suara partai secara Nasional ini menjadi alasan mengapa 

penelitian ini memilih PKS sebagai studi kasus penelitian tentang strategi 

komunikasi politik partai politik dalam pemilu legislatif 2009. Hal ini didasari oleh 
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kenyataan bahwa, disaat suara Partai Demokrat naik secara tajam dan partai-

partai besar lainnya cenderung mengalami penurunan seperti Partai Golkar, 

PDIP, PKB, dan PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa stabil dengan 

mempertahan perolehan suaranya seperti pada pemilu 2004. Kenyataan ini juga 

menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang 

di pakai oleh PKS dalam pemilu legislatif 2009. 

   

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyikapan Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan UU. 

No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD? 

2. Bagaimana strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera sesudah 

perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, 

dan DPD pada pemilu legislatif 2009? 

3. Bagaimana penggunaan media oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam 

kampanye pemilu legislatif 2009? 

4. Apa dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan 

Sejahtera terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memahami dan mendeskripsikan masalah strategi komunikasi politik partai 

politik dalam menghadapi  pemilu 2009, dengan mengarahkan kajiannya pada: 

1. Penyikapan Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan UU. No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD? 

2. Strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera sesudah perubahan 

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD 

pada pemilu legislatif 2009? 

3. Penggunaan media oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam kampanye pemilu 

2009. 

4. Dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan 

Sejahtera terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi politik 

yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam 

menghadapi pemilihan umum. 

 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan 

bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik secara umum dan 

khususnya Partai Keadilan Sejahtera serta masyarakat luas dalam menentukan 

kebijakan dan strategi komunikasi pada pemilu-pemilu selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu topik yang sering diperbincangkan tidak 

hanya di kalangan ilmuwan komunikasi itu sendiri tetapi juga di kalangan orang 

awam sehingga kata komunikasi memiliki terlalu banyak arti yang berlainan.  

Banyak pakar yang mendefinisikan tentang istilah komunikasi itu sendiri.  

Demikian pula halnya dengan klasifikasi atau bentuk komunikasi di kalangan para 

pakar juga berbeda satu sama lainnya tergantung perspektif masing-masing.  

Melalui perspektif ini setiap orang  akan memandang suatu hal berdasarkan cara-

cara tertentu.  

Secara etimologis, komunikasi mempunyai arti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Istilah komunikasi diambil dari 

bahasa inggris “communication”. Istilah ini berasal dari bahas latin communicatio 

yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah communicatio 

bersumber pada kata “communis” yang berarti sama, dalam arti sama makna. Jadi 

antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan 

makna (Onong U. Effendy, 1993: 27). 

Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi (385-322 SM) dalam 

bukunya Rethoric membuat definisi komunikasi dengan menekankan “siapa 

mengatakan apa kepada siapa”. Definisi yang dibuat oleh Aristoteles ini sangat 
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sederhana, tetapi ia telah mengilhami ahli ilmu politik bernama Harold D. 

Lasswell pada tahun 1948, dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang 

lebih sempurna dengan menanyakan “siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada 

siapa, dan apa akibatnya” (Hafied Cangara, 2009: 18). 

Beberapa ahli lainnya mendefinisikan komunikasi sebagai pengalihan 

informasi untuk memperoleh tanggapan (Aranguren), saling berbagi informasi, 

gagasan atau sikap (Schramm), saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus 

kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan (Cherry), penyesuaian pikiran para 

peserta (Merilland), pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada 

yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Theodorson). Dari berbagai 

definisi komunikasi itu Nimmo menjelaskan bahwa kita akan menemukan 

kesamaan pada penekanan-penekanan tertentu (dalam Dan Nimmo, 2005: 5). 

Dalam mengkaji komunikasi sebagai proses, Onong U. Effendy (1993: 

32), membaginya menjadi dua tahap yaitu proses komunikasi secara primer dan 

proses komunikasi secara sekunder.  Proses komunikasi secara primer di mana 

proses penyampaian pikiran dan atau perasaan oleh komunikator kepada 

komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media.  Lambang sebagai 

media primer berupa bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain secara langsung 

mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada 

komunikan.  Sedangkan  proses komunikasi secara sekunder, di mana proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan 

alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. 
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Komunikasi itu sendiri muncul dalam berbagai konteks dalam suatu 

setting atau situasi.  Komunikasi manusia dapat dibagi ke dalam kategori-kategori, 

di mana pembagian secara umum yang diungkapkan oleh Littlejohn  (2005: 14-

15) adalah sesuai dengan level yakni komunikasi interpersonal, kelompok, 

organisasional dan massa. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan komunikasi 

di antara orang, biasanya berhadapan muka, dan dalam situasi privat. Komunikasi 

kelompok kerap berhubungan dengan interaksi manusia dalam kelompok-

kelompok kecil biasanya dalam situasi pembuatan keputusan. Komunikasi 

kelompok ini melibatkan interaksi interpersonal dan kebanyakan dari teori-teori 

komunikasi interpersonal diterapkan juga pada level kelompok. Komunikasi 

organisasional muncul dalam jaringan-jaringan kooperatif besar dan memasukkan 

seluruh aspek, sebenarnya dari komunikasi interpersonal dan kelompok.  

Komunikasi massa berkaitan dengan komunikasi publik. Biasanya menengahi 

banyak aspek-aspek komunikasi interpersonal, kelompok dan organisasional 

masuk ke dalam proses komunikasi massa   

Tampaknya pembagian level komunikasi yang dikemukakan oleh  

Littlejohn tersebut berbeda dengan pendapat para pakar lain.  Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Mortenson (dalam Alo Liliweri, 1994: 87) bahwa 

membahas konteks komunikasi ini sangat beragam dan dengan banyak sebutan  

misalnya bentuk, pola, tingkat, ataupun konteks komunikasi.  Sementara itu 

Deddy Mulyana (2004:72-75) mengistilahkan sebagai kategori dan membaginya 

menjadi enam kategori yaitu (1). komunikasi intrapribadi yaitu komunikasi yang 

terjadi apabila kita berkomunikasi dengan diri sendiri baik kita sadari atau tidak; 
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(2). komunikasi antarpribadi yaitu komunikasi yang terjadi secara tatap muka 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung baik verbal ataupun nonverbal; (3). komunikasi kelompok kecil yaitu 

komunikasi yang terjadi bila sekumpulan orang saling berinteraksi satu sama lain 

untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut; (4) komunikasi publik merupakan 

komunikasi yang terjadi di mana antara pembicara dengan sejumlah khalayak 

tidak saling kenal misalnya tablig akbar, pidato, kuliah umum; (5). komunikasi 

organisasi yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat 

bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih 

besar daripada komunikasi kelompok; dan (6). komunikasi massa (mass 

communication) adalah komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai 

saluran komunikasinya baik media cetak maupun elektronik yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar dalam area geografis yang luas, anonim dan heterogen.  

 

a. Komunikasi antarpersonal 

Dalam hubungannya dengan teori yang membahas komunikasi 

antarpribadi, ada banyak teori yang bisa digunakan namun dalam penelitian ini 

hanya menggunakan beberapa  teori yang relevan di antaranya adalah: teori 

relationship; teori pengertian dan pengungkapan diri; teori atraksi  antarpribadi; 

dan teori konflik sosial. Teori relationship, dalam hubungannya dengan 

relationship yang terjadi antarmanusia dalam berkomunikasi didasari  pada 
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keadaan psikologis yang dimilikinya itu dikenal dua teori yakni teori komunikasi 

yang pragmatis dan teori persepsi antarpribadi.  Teori komunikasi yang 

pragmatis ini dikembangkan oleh Watzlawick, Beavin, dan Jackson (dalam Alo 

Liliweri, 1994:125) yang membahas komunikasi antarpribadi didasarkan pada 

pendekatan sistem di mana inti dari teori ini didasarkan pada asumsi bahwa ” 

pertukaran pesan yang komunikatif bukan terletak pada individu melainkan pada 

unsur-unsur perilaku komunikasi yang dilakukan mereka”.  Maksud dari perilaku 

ini adalah ditunjukkan dengan tindakan nyata yang terdiri dari pesan verbal dan 

non verbal.  Sementara itu teori persepsi antarpribadi yang dikemukakan oleh 

Laing (dalam Alo Liliweri, 1994: 128) yang mengatakan bahwa ”perilaku 

komunikatif seseorang sebagian besar terbentuk oleh persepsi (pengalaman)nya 

ketika ia berhubungan dengan komunikator yang lain”. 

Teori pengertian dan pengungkapan diri didasarkan pada pemikiran yang 

dipengaruhi oleh psikologi humanistik yang diwakili beberapa teori di antaranya 

adalah: (1). teori Jendela Johari (Johari Window theory); teori kongruens dari 

Roger (Roger,s theory of Congruence); dan teori pengungkapan diri Jourard 

(Jourard’s theory of self disclosure).  Teori Jendela Johari menjelaskan tentang 

keadaan setiap pribadi dalam mengungkapkan dan mengerti dirinya sendiri 

maupun mengerti orang lain.  Dengan mengerti diri sendiri maka setiap orang 

dapat mengendalikan sikapnya, perilaku dan tingkahlakunya ketika berhadapan 

dengan orang lain dalam komunikasi antarpribadi. Intinya teori ini 

menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan derajat 
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pengertian seseorang dengan orang lain dalam proses komunikasi antarpribadi.  

Teori kongruens yang dikemukakan oleh Roger (dalam Alo Liliweri, 2004: 157) 

bahwa kunci konsepnya adalah kongruens atau keserasian.  Keserasian 

hubungan dalam komunikasi antarpribadi akan terjadi kalau ada kesesuaian 

antara pengalaman yang dihayati seseorang dengan perilakunya.  Teori 

pengungkapan diri yang diterangkan oleh Sidney Jourard (dalam Alo Liliwer, 

2004: 161) bahwa hubungan antarpribadi yang ideal dapat terjadi jika seseorang 

membiarkan dirinya dan orang lain membagi pengalaman  mereka sepenuhnya 

secara terbuka untuk mencapai keterbukaan yang sama (Alo Liliweri, 1994: 121-

164). 

Salah satu teori atraksi antarpribadi yang dikaji adalah yang 

menggunakan pendekatan peneguhan yang dikemukakan oleh Byrne dan C.L. 

Clore (dalamAlo Liliweri 1994: 197-209) yang menjelaskan bahwa ketertarikan 

kita terhadap orang lain didasarkan pada pengalaman yang dialami baik 

pengalaman menguntungkan maupun merugikan, yang semuanya dipelajari dari 

lingkungan pergaulan orang lain.  Sementara itu teori konflik sosial yang 

menggunakan tiga pendekatan komunikasi terhadap konflik yaitu teori 

permainan; teori transaksional; dan teori persuasi dalam konflik. 

Dalam menjelaskan hubungan antarpribadi dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan dua karakter penting yaitu pertama, hubungan antarpribadi 

berlangsung melalui beberapa tahap yakni mulai dari tahap interaksi awal 

sampai pada tahap pemutusan (dissolution).  DeVito (1997:233) menyatakan 
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bahwa secara umum dalam pengembangan hubungan dilakukan melalui lima 

tahap yang bersifat standar.  Kelima tahap ini adalah kontak, keterlibatan, 

keakraban, perusakan dan pemutusan. Kontak   merupakan interaksi awal di 

mana kesan dari tahap ini menentukan orang untuk melanjutkan hubungan atau 

tidak.  Pada tahap ini penampilan fisik sangat penting karena dimensi fisik paling 

terbuka dan mudah untuk diamati. Namun demikian kualitas-kualitas lain yang 

juga terungkap adalah  sikap bersahabat, kehangatan keterbukaan dan 

dinamisme, sehingga jika orang ingin melanjutkan hubungan maka ia akan 

beranjak pada tahap kedua. Keterlibatan merupakan tahap pengenalan lebih 

jauh ketika seseorang telah mengenalkan diri dan mengungkapkan dirinya pada 

orang lain. Keakraban adalah tahap di mana seseorang mengikatkan diri lebih 

jauh pada orang lain yang memungkinkan terciptanya hubungan primer bahkan 

membuat sebuah komitmen. Perusakan merupakan tahap penurunan hubungan 

di mana ikatan antara kedua belah pihak  melemah. Jika tahap ini berlanjut maka 

seseorang tersebut akan memasuki tahap berikutnya yaitu tahap pemutusan. 

Pemutusan merupakan tahap di mana terjadi pemutusan ikatan yang 

menghubungkan kedua pihak yang disebabkan oleh berbagai alasan misalnya 

adanya perbedaan, ketegangan, permusuhan, marah-marah yang sering terjadi 

dan lain-lain.  Pergerakan dari kelima tahap ini menawarkan bahwa pada setiap 

tahap ada kesempatan seseorang untuk keluar dari hubungan. 

Kedua, komunikasi antarpribadi berbeda-beda dalam hal keluasan 

(breadth) dan kedalamannya (depth). Hal ini bisa ditunjukkan dari banyaknya 
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topik yang dikomunikasikan sering disebut dengan keluasan, dan derajat 

dalamnya kepersonalan (inti dari individu) yang disebut sebagai kedalaman. Teori 

penetrasi sosial menyatakan bahwa dengan berkembangnya hubungan, keluasan 

dan kedalaman meningkat. Bila suatu hubungan menjadi rusak, keluasan dan 

kedalaman biasanya menurun, suatu proses yang disebut dengan depenetrasi 

(DeVito, 1997: 236). 

   Ada beberapa tujuan komunikasi antarpribadi yang penting yaitu: 

(a). mengenal diri sendiri dan orang lain; (b). mengetahui dunia luar; (c). 

Menciptakan dan memelihara hubungan; (d). mengubah sikap dan perilaku; (e) 

Bermain dan mencari hiburan; dan (f). membantu orang lain (Widjaya; 2000:122).  

Sedangkan fungsi-fungsi komunikasi antarpribadi adalah fungsi sosial dan fungsi 

pengambilan keputusan. Sebagai fungsi sosial, komunikasi antarpribadi ini 

mencakup tiga aspek yaitu: (1). manusia berkomunikasi untuk mempertemukan 

kebutuhan biologis dan psikologis; (2). manusia berkomunikasi untuk memenuhi 

kewajiban sosial; (3). manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan 

timbal balik; (4). manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat 

kualitas diri sendiri.  Pengambilan keputusan meliputi penggunaan informasi dan 

pengaruh yang kuat orang lain.  Jika dikaitkan dengan komunikasi maka terdapat 

dua aspek dari fungsi pengambilan keputusan yaitu: manusia berkomunikasi 

untuk membagi informasi dan manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi 

orang lain (Alo Liliweri (1993: 27-23). 

   Berbagai macam etika komunikasi antarpersona diutarakan oleh 

para pakar, seperti John Condon (dalam Dedi Djamaluddin Malik dan Deddy 
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Mulyana,  1996: 148-150) memberikan pedoman antara lain: jujur dan terus 

terang dalam keyakinan dan perasaan; menjaga keharmonisan hubungan; 

informasi harus disampaikan dengan tepat; kecurangan yang disengaja umumnya 

tidak etis; petunjuk verbal dan nonverbal, kata-kata dan tindakan, harus konsisten 

dalam makna yang disampaikan; dan tidak etis jika sengaja menghalangi proses 

komunikasi.  Lain halnya dengan Ronald Arnett (dalam Dedi Djamaluddin Malik 

dan Deddy Mulyana, 1996:148-150) yang mengembangkan pendekatan 

kontekstual di mana ia menawarkan tiga dalil standar etika komunikasi 

antarpersona yakni harus terbuka terhadap informasi yang merefleksikan 

perubahan konsepsi diri sendiri atau orang lain; aktualisasi diri atau pemenuhan 

diri partisipan harus didukung jika semuanya memungkinkan; dan kita harus 

memperhitungkan emosi dan perasaan kita sendiri   

   DeVito (1997: 259-263) menjelaskan bahwa efektivitas 

komunikasi antarpribadi dengan menekankan lima kualitas yaitu keterbukaan, 

empati, sifat mendukung, sikap positif dan kesetaraan.  Keterbukaan mengacu 

sedikitnya tiga aspek yaitu: komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka 

kepada orang yang diajaknya berinteraksi; kesediaan komunikator untuk bereaksi 

secara jujur terhadap stimulus yang datang; dan kepemilikan perasaan dan pikiran 

sehingga harus bertanggungjawab atas apa yang dilontarkan.  Empati sebagai 

kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada 

suatu saat tertentu (merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya).  

Komunikasi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung, 

tanpa suasana mendukung maka komunikasi yang terbuka dan empatik tidak 
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dapat berlangsung. Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi ada dua cara 

yakni menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang menjadi 

teman kita berinteraksi. Terakhir komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila 

suasananya setara artinya harus ada pengakuan bahwa kedua pihak sama-sama 

bernilai dan berharga dan masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting 

untuk disumbangkan.  

 

b.  Komunikasi  kelompok (group communication) 

   Komunikasi kelompok berbeda dengan komunikasi antarpribadi  

karena komunikasi antarpribadi biasanya dikaitkan dengan pertemuan antara dua, 

tiga atau empat orang yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur, sedangkan 

komunikasi kelompok terjadi dalam suasana yang lebih terstruktur di mana para 

pesertanya lebih cenderung melihat dirinya sebagai kelompok serta mempunyai 

kesadaran tinggi akan tujuan bersama (Goldberg & Larson, 1985:9).  Komunikasi 

kelompok ini terbagi menjadi dua yaitu komunikasi dalam kelompok kecil dan 

komunikasi kelompok besar, tetapi berapa jumlah orang yang termasuk  dalam 

kelompok kecil atau pun kelompok besar tidak ditentukan dengan perhitungan 

secara eksak, tetapi dengan ditentukan berdasarkan ciri dan sifat komunikan 

dalam hubungannya dengan proses komunikasi.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Robert F. Bales (dalam Onong U. Effendy, 1993: 77) dalam bukunya, Interaction 

Process Analysis, mendefinisikan kelompok kecil (small group communication) 

sebagai: 

Sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu 
pertemuan yang bersifat tatap muka (face-to-face meeting) di mana setiap 
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peserta mendapat kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya yang 
cukup kentara, sehingga dia – baik pada saat timbulnya pertanyaan maupun 
sesudahnya – dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing sebagai 
perseorangan.   

 

   Sementara itu komunikasi kelompok besar (large group 

communication) adalah kelompok komunikan yang karena jumlahnya yang 

banyak, dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk 

memberikan tanggapan secara verbal misalnya: ceramah, pidato, tabligh akbar dan 

sebagainya (onong U. Effendy, 1993: 78). 

   Komunikasi kelompok terutama komunikasi kelompok kecil telah 

lama menjadi topik utama dalam bidang komunikasi.  Littlejohn mencontohkan 

sebuah riset dan teori kontemporer dalam komunikasi kelompok yaitu karya Mary 

Parker Follett dalam Littlejohn (2000) tentang pemikiran integrative bahwa 

pemecahan masalah kelompok, organisasi dan komunitas adalah sebuah proses 

kreatif yang terdiri dari tiga bagian antara lain: mengumpulkan informasi dari para 

ahli; menguji informasi tersebut dalam pengalaman sehari-hari; dan 

mengembangkan solusi-solusi integratif yang lebih memenuhi berbagai 

kepentingan daripada saling bersaing antara kepentingan. 

   Sejumlah teori tentang tingkah laku kelompok kecil telah 

dikembangkan dan banyak di antaranya menunjang usaha-usaha memahami gejala 

komunikasi kelompok kecil. Salah satu teori tersebut adalah:  teori  Festinger 

(dalam Goldberg & Larson, 1985: 52) tentang proses perbandingan sosial yang 

menyatakan bahwa komunikasi kelompok timbul karena adanya kebutuhan 

individu-individu untuk membandingkan pendapat, sikap, keyakinan dan 
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kemampuan mereka sendiri dengan orang lain.  Menurutnya dorongan-dorongan 

yang dirasakan seseorang untuk berkomunikasi tentang suatu kejadian dengan 

anggota lain dalam kelompok akan meningkat bila ia menyadari tidak setuju 

dengan suatu kejadian, apabila kejadian itu makin menjadi penting dan apabila 

sifat keterikatan kelompok juga meningkat.  Selain itu adanya dorongan-dorongan 

untuk mengadakan penyesuaian untuk merubah posisi kita dalam struktur sosial 

kelompok atau untuk berpindah kelompok juga merupakan motivasi bagi kita 

untuk berkomunikasi. 

   Sesudah membuat keputusan, anggota kelompok akan 

berkomunikasi satu sama lain untuk mendapat informasi yang menghasilkan 

pengertian yang sesuai dengan hasil keputusan.  Apabila keputusan kelompok 

berlawanan dengan pendapat perorangan atau kepercayaan individu dari anggota 

kelompok, tingkah laku komunikasi dari anggota tersebut mungkin akan 

mengarah pada percobaan untuk mengurangi ketidaksesuaian atau 

kesalahpahaman antara pandangan umum dengan pandangan pribadi (Goldberg & 

Larson, 1985: 53) 

   Pada umumnya kelompok mengembangkan norma atau peraturan 

mengenai perilaku yang berlaku bagi anggota perorangan maupun kelompok 

secara keseluruhan dan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain (Alo 

Liliweri, 1994: 303).  Menurut Napier dan Gershenfeld (dalam Alo Liliweri, 

1994: 304) menyatakan bahwa para anggota menerima norma apabila: (1). 

Menginginkan keanggotaan yang kontinyu dalam kelompok; pentingnya 

keanggotaan kelompok seseorang semakin tinggi; kelompok bersifat kohesif, dan 
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para anggota berhubungan sangat erat dan bergantung satu sama lain dan 

kelompok memenuhi kebutuhan mereka.  Pelanggaran norma dihukum dengan 

reaksi negative atau dikucilkan dari kelompok (Alo Liliweri, 1994: 304). 

Kelompok pemecahan  masalah merupakan sekumpulan individu yang 

bertemu untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai suatu 

keputusan mengenai beberapa masalah tertentu.  Tahapan dalam diskusi 

pemecahan masalah meliputi: (1). identifikasi dan analisis masalah; (2). 

menyusun kriteria untuk mengevaluasi pemecahan yang terdiri dari kriteria 

praktis dan kriteria nilai; (3). identifikasi pemecahan yang mungkin; (4). evaluasi 

pemecahan; (5). Memilih pemecahan terbaik; dan (6). Pengujian pemecahan 

terbaik (DeVito, 1997: 307). 

Peran anggota dan pemimpin sangat penting dalam kelompok kecil.  

Benne & Sheats (dalam DeVito, 1997: 318) membagi peran anggota menjadi tiga 

yaitu: peran tugas kelompok; peran membina dan mempertahankan kelompok; 

dan peran individual. Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat 

kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai 

tujuan kelompok.  Peran membina dan mempertahankan kelompok merupakan 

fungsi untuk memdukung agar hubungan interpersonal anggota dalam kelompok 

berjalan efektif.  Peran individual adalah peran yang menghambat kelompok 

dalam mencapai tujuannya karena lebih berorientasi pada individu daripada 

kelompok.  Sementara itu fungsi pemimpin antara lain: mengaktifkan interaksi 

kelompok; mempertahankan interaksi efektif; menjaga para anggota berada 
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pada jalurnya; memastikan kepuasan anggota; merangsang evaluasi dan 

perbaikan; dan menyiapkan anggota untuk berinteraksi (DeVito, 1997: 329). 

Menurut Dedi Djamaluddin Malik & Deddy Mulyana (1996: 155-156), 

standar etika komunikasi kelompok kecil yang berorientasi pada tugas guna 

mencapai keputusan atau penyelesaian masalah yang disepakati bersama.   

Halbert Gulley (dalam Dedi Djamaluddin Malik & Deddy Mulyana (1996: 155-156) 

memberikan pedoman komunikasi etis dalam diskusi kelompok antara lain: 

seorang komunikator bertanggungjawab untuk mempertahankan keputusan-

keputusan kebijakan kelompok; bertanggungjawab atas informasi yang baik dan 

akurat; bertanggungjawab mendorong secara aktif komentar orang lain dan 

mencari semua sudut pandang; komunikator secara terbuka harus menyatakan 

bias-biasnya sendiri dan harus menjelaskan sumber informasinya; jujur; tidak 

berupaya untuk memanipulasi pembicaraan dengan cara tidak wajar; dan 

komunikator menghindari penggunaan taktik yang sengaja mengaburkan analisis 

seperti emosi, bahasa yang sarat emosi, mengubah definisi dan lain-lain  

 

c. Komunikasi Massa 

Fungsi utama media massa bagi masyarakat seperti yang dikemukakan 

oleh Laswell (dalam McQuail,1996:70) adalah untuk pengawasan lingkungan; 

untuk korelasi antar bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap 

lingkungannya dan untuk transmisi warisan budaya.  Sedangkan Wright (dalam 
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McQuail,1996:70) menambahkan fungsi utama media yang ke empat yaitu 

sebagai hiburan.  

Salah satu karakteristik komunikan dalam komunikasi massa adalah 

bersifat heterogen yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan di antara 

individu tersebut tidak saling mengenal.  Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

(McQuail, 1996: 203) bahwa “pandangan tentang audience ini menekankan 

ukurannya yang besar, heterogenitas, penyebaran dan anonimitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan 

tidak konsisten”.  

Menurut Burhan Bungin (2007: 85-86) media massa adalah institusi yang 

berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini 

adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media 

massa berperan: 

a) Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai 

media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat 

mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan 

menjadi masyarakat yang maju. 

b) Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu 

media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar 

disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat 

akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, 

masyarakat yang terbuka dengan informasi. 
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c) Terakhir, media massa sebagai media hiburan. Sebagai agent of 

change, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi 

yang setiap saat menjadi corong kebudayaan dan katalisator 

perkembangan budaya.  

 

2. Komunikasi Politik 

  Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik 

yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik dapat berbentuk 

penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik kepada 

rakyat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa 

politik. 

 Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu ”komunikasi” 

dan ”politik”. Hubungan kedua istilah itu dinilai bersifat intim dan istimewa 

karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang 

fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu 

memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku 

politik. 

Definisi mengenai komunikasi politik dapat dikemukakan oleh Denton 

dan Woodward (dalam Pawito, 2009: 5), keduanya mengatakan bahwa 

komunikasi politik merupakan “Diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya 
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publik – yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima 

oleh publik, kewenangan resmi – yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk 

membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan 

melaksanakan peraturan-peraturan; dan sanksi-sanksi resmi – yakni apa yang 

negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”. 

Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (the state) 

dengan rakyat atau publik. Interaksi ini dalam berbagai realitas politik dapat 

dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realistis, misalnya, apa yang diperoleh 

rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat – adil 

ataukah tidak, dan sejauh mana rakyat mau mernerima penjatahan yang ada 

(Pawito, 2009: 5). 

 Sedangkan menurut Fagen, komunikasi politik adalah segala 

komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut 

dengan lingkungannya. Lain lagi dengan Muller yang merumuskan komunikasi 

politik sebagai hasil yang bersifat politik (political outcomes), dari kelas sosial, 

pola bahasa, dan sosialisasi. Selanjutnya Gallnor menyebutkan bahwa 

komunikasi politik merupakan infra-struktur politik, yaitu kombinasi dari 

berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha 

bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Zulkarimein 

Nasution, 1990: 24). 

 Rumusan Gallnor menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi 

politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan 
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rekrutmen dalam sistem politik. Menurut Almond, komunikasi politik adalah 

salah satu fungsi yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka 

kemungkinan bagi para ilmuwan untuk memperbandingkan berbagai sistem 

politik dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, 

semua sistem politik yang pernah, sedang dan akan ada mempunyai persamaan 

mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankannya (Zulkarimein 

Nasution, 1990: 25). 

 Dari sudut rujukan ilmiah, pemikiran dari Fagen (dalam Hasrullah, 

2001: 26) menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. 

Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan 

peristiwa-peristiwa politik yang berdimensi komunikasi. Kemudian juga rujukan 

yang dipergunakan dalam melihat komunikasi dan politik masih memakai 

kerangka dasar (framework) dari Harold D. Lasswell (1948), yaitu: Who says 

What, in Which Channel, To Whom, Whit What Effect. 

 Dengan formulasi klasik dari Lasswell ini, secara langsung juga 

dilihatnya bahwa problem-problem komunikasi politik dapat dianalisis dengan 

menggunakan kerangka dasar ini. Dan pendekatan yang dilakukannya tentunya 

dilihat secara mekanistis, apakah itu konsep pengaruh atau kekuasaan. 

 Dari pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu yang 

digunakan dalam komunikasi politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga 

dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas 

dari berbagai disiplin ilmu. 
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Karena itu, seperti dikatakan Rush dan Althoff (1997: 24), komunikasi 

politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia 

merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-

proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Sedangkan 

dalam konteks sosialisasi politik, Graber (1984; 137-138) memandang komunikasi 

politik ini sebagai proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan  atas 

kebiasaan-kebiasaan (customs) atau aturan-aturan (rules), struktur dan faktor-

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Ia menempati 

posisi penting dalam kehidupan sosial-politik karena dapat mempengaruhi 

kualitas interaksi antara masyarakat dan penguasa. 

  Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah 

suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap 

aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi 

lainnya seperti komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar 

budaya, dan semacamnya. Perbedaan itu terletak pada isi ‘pesan’. Artinya 

komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik, sementara komunikasi 

pendidikan memiliki pesan-pesan  yang bermuatan pendidikan. Jadi untuk 

membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu 

komunikasi, terletak pada sifat atau pesannya.  

  Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik 

rakyat yang menjadi input sistem politik. Dan pada waktu yang bersamaan 

komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari 
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sistem politik. Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat dapat 

memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan 

terhadap sistem politik. 

Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi politik ini terbagi dua, 

yaitu unsur suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri 

dari; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik 

terdiri dari; partai politik, interest group, media massa, tokoh masyarakat, dan 

lainnya. Menurut VJ. Bell ada tiga jenis pembicaraan dalam pengertian politik 

yang mempunyai kepentingan politik yang jelas sekali politis, yaitu; pembicaraan 

kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman atau janji), pembicaraan pengaruh 

(tanpa sanksi), dan pembicaraan otoritas berupa perintah (Littlejohn, 2005: 34). 

Komunikasi politik harus dilakukan dengan intensif dan persuasif agar 

komunikasi dapat berhasil dan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status komunikator, kredibilitas 

komunikator, dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, seorang ahli 

komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi 

selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk 

lisan oleh komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang lain 

(Dan Nimmo, 2005;125). Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu 

proses komunikasi persuasif. Asumsi dasar dari Hoveland adalah bahwa sikap 

seseorang maupun perubahannya tergantung pada proses komunikasi yang 
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berlangsung apakah komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima dengan 

baik. 

 

3. Unsur-unsur Komunikasi Politik 

  Komunikasi politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk 

dari banyak bentuk komunikasi, baik dari sisi jumlah pelakunya yang relatif 

sederhana seperti halnya komunikasi antar persona maupun dalam bentuk yang 

lebih kompleks seperti halnya komunikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga, 

maka dalam prosesnya ia tidak terlepas dari dimensi-dimensi komunikasi pada 

umumnya. Seperti dalam bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi politik 

berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu pula. Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang 

memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu 

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

ditentukan oleh dimensi-dimensi tersebut secara keseluruhan. 

  Menurut Asep Saiful Muhtadi (2008: 30), ada beberapa komponen 

penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik. Pertama, komunikator 

dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan 

suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, 

komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, 

lembaga ataupun berupa kumpulan orang. 
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  Dalam pandangan Dan Nimmo (2005: 29), komunikator politik ini 

memainkan peran-peran sosial yang utama, terutama dalam proses 

pembentukan opini publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-

partai politik adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka 

berhasil membuat sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian 

dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik. Karena itu, lanjut Dan Nimmo, 

sikapnya terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka 

sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik 

sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap komunikator politik 

merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-

bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

 Kedua, khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang 

sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku 

dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan feedback dalam suatu 

proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada 

khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu 

peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator.  Khalayak 

komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam 

bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.  Dalam 

berbagai riset tentang sosialisasi politik, menurut Kraus dan Davis (1978: 15), 
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diperoleh indikasi bahwa komunikator tahap kedua (yang sebelumnya berperan 

sebagai khalayak) memainkan peran yang signifikan pada komunikasi berikutnya. 

  Untuk melihat karakteristik khalayak komunikasi politik, penting 

untuk mengungkap klasifikasi khalayak dari Dan Nimmo (2006: 55-62), yang 

membagi khalayak ke dalam tiga tipe publik opini yang tak terorganisasi: publik 

atentif, publik berpikiran isu, dan publik ideologis. Publik atentif adalah seluruh 

warga negara yang dibedakan atas dasar tingkatannya yang tinggi dalam 

keterlibatan politik, informasi, perhatian, dan berpikiran kewarganegaraan. 

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

khusus ketimbang pada politik pada umumnya. Sedangkan publik ideologis 

adalah kelompok orang yang memiliki sistem kepercayaan yang relatif tertutup, 

dengan menggunakan ukuran nilai-nilai suka dan tidak suka. Mereka menganut 

kepercayaan dan atau nilai-nilai yang secara logis saling melekat dan tidak 

berkontradiksi satu sama lain. 

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

yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, 

memang terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam 

komunikasi. Misalnya, dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat 

memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, ia berperan sebagai komunikator yang 

menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah; dan di sisi lain, ia juga 

dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal 

dari khalayak masyarakat. 
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  Selain saluran komunikasi antar pribadi seperti banyak terjadi di 

masyarakat, unsur yang tidak kalah pentingnya dalam proses penyampaian 

pesan-pesan politik adalah media massa. Secara historis, penelitian efek media 

massa dalam perilaku politik telah cukup memperlihatkan besarnya peran media 

massa dalam kegiatan komunikasi politik khususnya di Amerika (Asep Saiful 

Muhtadi, 2008: 35). Di Indonesia, di samping belum banyak penelitian tentang 

hal tersebut, penggunaan media massa dalam kegiatan kampanye politik dalam 

pemilu tampaknya mulai meningkat. Efek politis komunikasi massa ini, menurut 

Blumler dan Gurevitch (1982:236), terjadi terutama  karena secara umum media 

massa memiliki efek potensial yang sangat besar pada khalayaknya. Lebih-lebih 

karena pemberitaan di media, menurut Agus Sudibyo (2001: 259), senantiasa 

dirumuskan sarat dengan muatan-muatan etika, moral, dan nilai-nilai. Para 

jurnalis sendiri, lanjut Agus Sudibyo, bukanlah robot yang dapat diprogram untuk 

senantiasa melaporkan fakta secara apa adanya. Sehingga pada gilirannya, media 

bukan saja berfungsi sebagai saluran informasi politik, tapi juga berperan sebagai 

kekuatan sosial yang ikut menentukan perubahan-perubahan di dalam 

masyarakat. 

 

4. Strategi Komunikasi Politik 

   Strategi komunikasi politik suatu partai politik terhadap 

masyarakat umum sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan 

umum. Keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai dalam 
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merencanakan dan melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara 

partai politik dalam pemilu. Menurut Firmanzah (2008: 244) strategi komunikasi 

politik sangat penting untuk dianalisis. Soalnya, strategi tersebut tidak hanya 

menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh 

terhadap perolehan suara partai. 

  Dalam mengkaji strategi komunikasi politik perlu dipahami 

terlebih dahulu konsep dari strategi itu sendiri. Menurut Thompson dan 

Strickland (dalam Jajang Hernander, 2004: 19) bahwa strategi merupakan 

pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memposisikan organisasi 

bersangkutan dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan atau 

starategi bisa disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan perkiraan 

optimalitas dalam rangka mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi politik 

sendiri mengandung implikasi bahwa adanya alternatif tindakan yang 

dilaksanakan secara sitematik untuk mengembangkan rencana komunikasi politik 

tertentu agar terjadi optimalisasi dalam rangka memperoleh tujuan politik. 

  Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan 

taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui 

kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati 

bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat. 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 
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menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya (Onong U. Effendi, 1993: 300). Demikian pula strategi komunikasi 

politik merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi politik harus dapat 

menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam 

arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada 

situasi dan kondisi. 

  Perencanaan strategi komunikasi politik sangatlah penting, tidak 

hanya untuk mengetahui ke mana arah dari kegiatan komunikasi politik tetapi 

juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik.  Berikut beberapa 

elemen perencanaan komunikasi politik yang perlu diperhatikan yang diadopsi 

dari perencanaan Public Relation (Harsono Suwandi, 2000: 63). 

1. Goal (hasil utama yang diharapkan) dan obyektifnya (tujuan khusus 

untuk mencapai goal). Berkenaan dengan hal ini, perlu 

dipertimbangkan obyektifnya, yang pegangannya adalah information-

based (antara lain mendidik atau menyadarkan) atau action-based  

(antara lain merubah pendapat atau mengumpulkan dana). 

2. Publik, yaitu sasaran khalayak. Publik perlu ditentukan se-spesifik 

mungkin dengan menghindari terminologi yang umum seperti 

community public atau general public. Kemudian dibuat daftar publik 

secara berurutan sesuai dengan prioritasnya, dan menjelaskan secara 
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singkat masing-masing publik yang mempunyai makna dalam 

perencanaan tersebut. 

3. Strategi, yaitu metode dasar dalam bertindak. Strategi ini merupakan 

posisi umum atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai goal 

dan obyektif. 

4. Taktik, yaitu alat khusus yang digunakan di dalam menyampaikan 

target pesan. Tujuannya, mengkomunikasikan setiap perubahan 

manajemen. 

5. Anggaran dan waktu, yaitu bagaimana perencanaan yang dibuat 

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. 

6. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau kelemahan dari 

perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk 

survei opini atau analisis media. 

 

Fungsi utama sebuah perencanaan komunikasi politik adalah 

menciptakan keteraturan dan kejelasan arah. Fungsi ini merupakan tahap yang 

harus dilakukan agar strategi komunikasi politik dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Ada beberapa tahapan perencanaan kampanye dari Gregory (dalam 

Antar Venus, 2009: 145-158) yang bisa diadopsi oleh sebuah perencanaan dalam 

strategi komunikasi politik, tahap-tahap tersebut meliputi: 

a. Analisis Masalah 
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Langkah awal suatu perencanaan adalah melakukan analisis masalah. Agar 

dapat diidentifikasi dengan jelas, maka analisis masalah hendaknya 

dilakukan secara terstruktur. Pengumpulan informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan harus dilakukan secara objektif dan tertulis serta 

memungkinkan untuk dilihat kembali setiap waktu. 

 

 

b. Penyusunan Tujuan 

Tujuan harus disusun dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat 

realistis. Penyusunan tujuan yang realistis ini merupakan hal yang harus 

dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. Ada beragam tujuan yang bisa 

dicapai dengan menggunakan strategi komunikasi politik. Tujuan tersebut di 

antaranya adalah menyampaikan sebuah pemahaman baru, menciptakan 

kesadaran, memperbaiki sebuah citra, membentuk persepsi, serta mengajak 

khalayak untuk melakukan tindakan tertentu. 

c. Identifikasi dan Segmentasi Sasaran 

Dengan melakukan identifikasi dan segmentasi sasaran maka proses 

perencanaan selanjutnya akan lebih mudah dan tepat pada sasaran. Untuk 

mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran perlu dilakukan 

pelapisan sasaran, yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, sasaran lapis dua, 

dan seterusnya sesuai dengan tujuan. 

d. Menentukan pesan 
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Perencanaan pesan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam 

perencanaan komunikasi politik. Pesan komunikasi politik merupakan sarana 

yang akan membawa sasaran mengikuti apa yang diinginkan dari program-

program komunikasi politik yang pada akhirnya akan sampai pada 

pencapaian tujuan. 

 

 

 

e. Strategi dan Taktik 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam 

komunikasi politik, atau untuk lebih mudahnya dapat disebut sebagai 

guiding prinsiple, atau the big idea. Taktik sangat bergantung pada tujuan 

dan sasaran yang akan dibidik. Semakin komplek tujuan dan sasaran bidik 

maka taktik yang digunakan harus semakin kretaif dan variatif. 

f. Alokasi waktu dan sumber daya 

Komunikasi politik selalu dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Ada 

kalanya rentang waktu tersebut berasal dari pihak luar, misalnya waktu 

kampanye dalam pemilu. Ada pula rentang waktu yang ditetapkan sendiri.  

Sementara itu, pengalokasian dana operasional hendaknya didasarkan pada 

efektifitas dan efisiensi. 

g. Evaluasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



119 
 

Evaluasi berperan penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang 

dihasilkan.  Karena hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai tinjauan 

untuk program-program yang akan dilakukan selanjutnya, maka evaluasi 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terstruktur. 

 

Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan 

strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah 

perencanaan komunikasi politik. Perencanaan komunikasi politik ini menyangkut 

produk politik yang akan dibawakan, pesan politik yang akan disampaikan, dan 

image yang akan dimunculkan. Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi 

sumberdaya partai politik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian akan terjadi sinergi dan konsistensi di antara program-program kerja 

yang akan dilakukan suatu partai politik dalam strategi komunikasi politiknya. 

 

5. Komunikasi Politik dan Opini Publik 

 Dalam banyak ulasan tentang komunikasi politik diketahui adanya 

keterkaitan komunikasi politik dengan proses pembentukan opini publik. 

Misalnya, Astrid S. Susanto (1985: 2) memberikan batasan tentang komunikasi 

politik dengan menyebutkan adanya unsur-unsur masalah yang dibahas dengan 

melibatkan orang banyak. Di sisi lain, opini publik sendiri, seperti didefinisikan 

Hennessy (1975: 1), merupakan suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang 

dinyatakan oleh banyak orang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang 
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penting oleh umum. Menurutnya, definisi ini relatif lebih bersifat akademik dan 

berbeda dari definisi-definisi yang pada umumnya digunakan oleh para politisi. Ia 

juga menambahkan bahwa opini publik itu selalu melibatkan banyak orang yang 

tertarik untuk memikirkan sesuatu isu dalam waktu yang cukup panjang. 

Meskipun demikian, istilah “publik” sendiri tidak selalu ditentukan oleh 

banyaknya jumlah orang yang menganut opini tersebut. Istilah “publik” justru 

diukur oleh apakah sesuatu opini itu menyangkut isu publik atau tidak. 

  Publik juga ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan 

dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud. Selain itu, publik juga 

bersifat kontroversial, sehingga dapat mengundang terjadinya proses diskusi 

(Zulkarimein Nasution, 1990; 94). Sedangkan dalam konteks politik, opini publik 

baru dikatakan relevan dan menjadi salah satu faktor politik jika dalam banyak 

hal ia berpengaruh terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan sesuatu 

keputusan oleh para penyelenggara negara dan para politisi lainnya (Kousoulas, 

1979: 110). Karena itu opini publik dapat saja bermula dari gagasan individual 

yang kemudian mendapat perhatian pemerintah dan dipandang penting oleh 

publik. 

  Sekarang jarang sekali dijumpai bentuk partisipasi rakyat langsung 

dalam pengambilan keputusan publik. Sebagian besar praktik demokrasi 

menggunakan sistem perwakilan seperti halnya yang ada di Indonesia saat ini. 

Menurut Rodee (dalam Asep Saiful Muhtadi 2008: 38), sistem ini terutama 

didasarkan pada anggapan umum bahwa: (1) publik berkepentingan terhadap 
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kebijakan publik; (2) publik mendapatkan informasi; (3) publik secara sadar akan 

membuat keputusan rasional; (4) pendapat-pendapat individual yang rasional itu 

cenderung memiliki kesamaan dalam orde sosial; (50 publik yang telah 

mengambil keputusan akan menyalurkannya melalui polling atau dengan cara-

cara lain; (6) kehendak publik, atau paling tidak kehendak mayoritas, akan 

diwujudkan menjadi hukum positif; dan (7) pengamatan berkelanjutan dan kritik 

yang ajeg akan memastikan terpeliharanya opini publik yang tercerahkan, dan 

sebagai konsekuensinya kebijakan publik dilandasi oleh prinsip-prinsip moral dan 

keadilan sosial. 

  Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan opini publik memgang 

peranan penting dalam komunikasi politik, meskipun pada praktiknya tidak 

secara langsung menentukan kebijakan publik. Melalui proses komunikasi politik, 

sesuatu opini dapat berubah menjadi  opini publik sesuai dengan kepentingan 

pihak-pihak yang memprakarsai berlangsungnya komunikasi. Karena sifatnya 

seperti media massa, ataupun tumbuh secara alamiah di tengah-tengah 

dinamika sosial politik sesuatu masyarakat. Dalam kehidupan politik dan sosial 

kemasyarakatan dalam arti yang luas, opini publik senantiasa menjadi 

pertimbangan penting. Sedangkan dari sisi prosesnya, opini publik dapat 

terbentuk melalui kegiatan komunikasi politik, baik yang dilakukan oleh sumber-

sumber individual mapun kolektif. 

  Opini publik juga dapat berubah sesuai dengan tujuan para 

pemrakarsanya. Di Negara-negara demokratis yang telah lama mempraktikkan 
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komunikasi secara bebas, para politisi ataupun masyarakat umum sangat 

memperhatikan pentingnya perubahan opini publik. Hasil-hasil polling pendapat, 

dengan segala kelemahan dan keraguan atas akurasinya, tetap menjadi salah 

satu acuan bagi para politisi dalam melakukan perubahan dan pembentukan 

opini publik, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Karena itu, 

mengingat pentingnya sikap politik warga Negara ataupun opini publik, mereka 

selalu mengembangkan konsep-konsep baru berkenaan dengan pembentukan 

opini publik. Berbagai riset dilakukan untuk memberikan muatan-muatan yang 

relevan terhadap jalannya komunikasi politik. 

  Dalam komunikasi politik, warga Negara atau publik sebagai 

konstituen para politisi dapat berperan sebagai komunikator ketika menyalurkan 

aspirasi atau tuntutan, dan pada saat yang sama mereka juga berperan sebagai 

khalayak komunikasi ketika menerima pesan-pesan dari para politisi ataupun 

aparat birokrasi. Perilaku politik mereka dipengaruhi oleh interaksi dengan 

lingkungannya masing-masing. Rodee (dalam Asep Saiful Muhtadi 2008: 38), 

menyebutkan beberapa arena interaksi politis yang pokok, yaitu (1) komunitas, 

tempat pengetahuan publik berkembang dari pengalamannya mengikuti pola 

budaya masyarakat sehingga rasa kesetiaan pun terbentuk, dan sikap terhadap 

adat-istiadat serta aturan-aturan lainnya terkondisikan; (2) institusi sosial seperti 

rumah, sekolah, tempat ibadah, dan pemerintah, juga mempengaruhi 

pembentukan nilai-nilai personal dan sistem kepercayaan; dan(3) area gejala 

politis seperti para politisi, lembaga kebijakan, dan perilaku yang membentuk 
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budaya politik. Karena itu singkatnya, dampak interaksi antara totalitas 

kepribadian dengan totalitas pengalaman politis menyediakan bahan baku bagi 

pembentukan sikap dan ekspresi pendapat-pendapat individual. 

  Lalu bagaimana peran komunikasi politik dalam proses 

pembentukan opini publik. Berkenaan dengan hal itu, dapat dianalisis faktor-

faktor penting yang mendorong terbentuknya opini publik. Menurut Astrid S. 

Susanto (1985: 94) menjelaskan beberapa unsur yang terkandung dalam suatu 

pendapat umum, yaitu: (1) memungkinkan terjadinya pro dan kontra, terutama 

sebelum tercapainya suatu konsensus; (2) melibatkan lebih dari seorang, atau 

dalam istilah Hennessy disebut ukuran publik; (3) dinyatakan, yakni opini yang  

dikomunikasikan secara terbuka; dan (4) memungkinkan atau mengundang 

adanya tanggapan. Selain itu, pembentukan pendapat umum juga ikut 

dipengaruhi oleh jarak geografis, pengetahuan, dan sikap khalayak. Karena itu, 

seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud membangun opini publik, 

selayaknya mengetahui kondisi khalayak yang sebenarnya, serta perlu 

mengupayakan agar sikap khalayak yang bersangkutan dapat menguntungkan. 

 

6. Komunikasi  Politik dalam Sistem Politik 

  Pendekatan ini bertolak dari satu konsepsi yang menyatakan 

bahwa semua gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. Artinya, pendekatan sistem berpegang 

pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatu bagian dari 
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masyarakat secara terpisah dari bagian-bagian lain yang mempengaruhi 

operasinya. Sistem sendiri menurut Kousoulas (1979: 15) adalah sebuah agregat 

dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional, berinteraksi 

berdasarkan proses-proses yang dapat dikenali dan diramalkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang diharapkan. 

  Apabila pengertian sistem ini digabungkan dengan pengertian 

politik, maka diperoleh pengertian sistem politik, yaitu suatu agregat komponen-

komponen berpotensi politis yang berhubungan secara fungsional, berinteraksi 

berdasarkan proses-proses yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan 

publik (Asep Saiful Muhtadi, 2008: 42). Jadi, konsep sistem politik itu pada 

dasarnya menunjuk kepada seluruh lingkup aktifitas politik dalam suatu 

masyarakat. Termasuk salah satu komponen yang berpotensi menghidupkannya 

adalah aktivitas komunikasi politik. 

  Lebih lanjut Kousoulas (1979) juga menjelaskan adanya beberapa 

komponen dalam sistem politik, yaitu komunitas politik, budaya politik, otoritas 

poitik, rezim, dan etos politik. Anggota komunitas politik adalah warga negara, 

dan mereka terikat oleh budaya politik. Artinya, mereka memiliki kesadaran 

bersama tentang lembaga-lembaga negara serta fungsinya masing-masing. 

Komponen berikutnya adalah pemegang otoritas politik, yaitu mereka yang 

berwenang membuat keputusan-keputusan yang mengikat melalui rezim.  Rezim 

sendiri berisikan aturan-aturan dasar, struktur-struktur formal, serta prosedur-

prosedur. Terakhir adalah etos politik, yaitu pola-pola kebiasaan yang informal 
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dan tidak tertulis yang menghidupkan pengaturan-pengaturan formal dari 

sesuatu rezim. 

  Sejalan dengan pengertian itu, maka komunikasi politik 

memungkinkan berfungsinya sistem politik itu bekerja dan saling berhubungan 

melalui proses komunikasi. Semua fungsi  yang ditampilkan oleh suatu sistem 

politik dilaksanakan melalui sarana komunikasi. Lewat komunikasi, misalnya, 

para pemimpin kelompok kepentingan, pengurus dan pemimpin partai 

melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi politik. Mereka 

mengkomunikasikan tuntutan dan rekomendasi untuk dijadikan kebijakan 

pemerintah. Demikian pula masyarakat menyampaikan aspirasi dan tuntutannya 

pada eksekutif maupun legislatif melalui komunikasi. Jika dilihat dari sisi proses 

serta muatan komunikasi yang disampaikannya, maka hampir semua fungsi yang 

berperan di dalamnya berupa komunikasi politik. 

  Menurut Zulkarimein Nasution (1990: 78), arus komunikasi politik 

memang melintasi semua fungsi yang terdapat pada suatu sistem politik. Ia 

memerankan fungsinya sendiri, di samping fungsi-fungsi lainnya pada suatu 

sistem politik. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik 

rakyat yang menjadi input sistem politik, dan pada saat yang sama, ia juga 

menyalurkan kebijakan-kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. 

Melalui komunikasi politik rakyat memberikan dukungan, menyampaikan 

aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik. Melalui itu pula 

rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan kontrol dapat tersalurkan 
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atau tidak, sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai gejala politik 

yang diambil oleh kekuasaan (Rudini, 1993: 3).  Itulah sebabnya, komunikasi 

politik tidak bisa dipisahkan dari gejala politik pada umumnya, baik dalam lingkup 

praktis maupun sebagai bidang kajian para ahli ilmu politik maupun ilmu 

komunikasi. 

  Komunikasi politik juga berkaitan dengan sosialisasi politik. Jika 

sosialisasi politik mencakup “how we come to learn about politics, how we 

obstain our attitudes and value about political institutions, and how we 

ultimetely bahave politically” (Kraus dan Davis, 1978: 12), maka nampak peranan 

penting komunikasi akan berlangsung proses belajar secara kontinu yang 

melibatkan  dalam indoktrinasi politik serta melalui saluran partisipasi dan 

pengalaman setiap individu yang menjalaninya. Cakupan sosialisasi politik seperti 

dijelaskan di atas juga berujung pada proses pembentukan perilaku politik. 

Dalam kasus kampanye untuk kepentingan pemilihan umum, misalnya, sosialisasi 

politik mentargetkan terjadinya perubahan perilaku pemilih dari khalayak yang 

menjadi sasaran utamanya. 

  Dengan demikian, budaya politik yang berkembang pada suatu 

masyarakat pada hakikatnya merupakan produk dari proses sosialisasi politik 

yang secara kontinu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Melalui 

sosialisasi politik, masyarakat dapat belajar  tentang politik sehingga mampu 

menentukan sikap terhadap lembaga-lembaga politik tertentu dan bahkan 

dimanifestasikannya dalam bentuk perilaku politik. Perilaku inilah yang 
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diturunkan melalui proses komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya, pada 

akhirnya akan membentuk budaya politik. 

  Hubungan antara media massa dengan sistem politik sangat 

tergantung pada budaya politik, termasuk ideologi dari komunitas politik. Baik 

media massa maupun sistem politik, keduanya merupakan wujud yang tidak 

lepas dari kepentingan serta kecenderungan atau keberpihakannya kepada 

sesuatu nilai baik yang berakar pada budaya maupun agama. Para pelaku media 

dan politisi bukanlah robot yang bisa diprogram untuk senantiasa tunduk pada 

kepentingan-kepentingan tertentu dengan mengabaikan kecenderungan dan 

keberpihakannya kepada sesuatu yang dianggap benar menurut ukuran-ukuran 

sabyektif yang dimilikinya. Seperti juga dikatakan Blumler dan Gurevitch (1982: 

238), bahwa perbedaan-perbedaan ideologis dan historic-cultural mendasari 

konsep dan praktik komunikasi politik, termasuk praksis (teori dan aksi) media 

massa. 

 Selanjutnya, Blumler dan Gurevitch juga melihat bahwa masyarakat 

liberal-pluralis cenderung menganggap komunikasi politik sebagai sebuah proses 

transmisi informasi dan pesan-pesan persuasive dari institusi-institusi politik 

dalam masyarakat melalui media massa kepada warga untuk menjaga 

akuntabilitas institusi-institusi tersebut. Lain halnya dengan msyarakat 

berideologi Marxis, terutama kaum elitnya, menganggap komunikasi politik 

sebagai proses diseminasi dan reproduksi definisi-definisi hegemonik tentang 
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relasi-relasi sosial dalam rangka memelihara berbagai kepentingan dan posisi 

kelas-kelas yang dominan. 

  Dua interaksi antara media dengan kekuasaan ini memperlihatkan 

adanya hubungan timbal balik antara media massa dengan sistem politik. 

Sebagai lembaga yang memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi, media 

massa dalam batas-batas tertentu tidak bisa menghindari pengaruh politik yang 

sedang berkuasa. Demikian pula sebaliknya, kekuasaan politik juga tidak bisa 

secara bebas membatasi kebebasan yang dianut media massa. 

  Grabber (1984: 10) menunjukkan salah satu fungsi media massa 

dalam sistem politik yakni sebagai media sosialisasi politik (political socialization). 

Media massa melakukan proses pembelajaran tentang orientasi dan nilai-nilai 

dasar kepada individu dalam memahami lingkungan kulturalnya. Alih-alih media 

juga bisa dipandang sebagai instrument ideologi. Melalui media massa suatu 

kelompok menyebarluaskan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. 

Sebab media, kata Agus Sudibyo (2001: 55), bukanlah ranah yang netral di mana 

berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan 

mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justeru bisa menjadi 

subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya 

sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Lebih-lebih bagi media partisan 

seperti banyak dipublikasikan oleh organisasi-organisasi massa. 

  Media-media massa independen, berdasarkan ideologi serta 

keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik tertentu, dalam hal ini 
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melakukan usaha-usaha penguasaan khalayak melalui pemberitaannya dengan 

cara memberikan penjulukan (labeling) tentang sesuatu objek.  Fakta-fakta 

objektif dimanfaatkan untuk ditafsirkan secara subjektif berdasarkan 

kepentingan. Di sinilah ideology atau kecenderungan menentukan bagaimana 

sesautu fakta dipahami dan ditafsirkan, dibuang ataupun digunakan. Jadi, melalui 

cara-cara yang dilakukan media, kelompok-kelompok hegemonik, baik penguasa 

maupun rakyat, dapat memanfaatkannya untuk menguasai khalayak. kontrol 

rakyat terhadap kekuasaan dapat dilakukan lewat media; dan sebaliknya, pihak-

pihak yang berkuasa pun dapat memupuk kekuasaannya melalui proses 

legitimasi media. Proses seperti ini dilakukan melalui usaha pemaknaan secara 

terus menerus lewat pemberitaan yang menjadi kegiatan utama media, sehingga 

pada gilirannya tanpa terasa akan terbentuk kesadaran khalayak. 

  Penggunaan media sebagai ajang pertarungan politik juga 

ditegaskan oleh Charlotte Ryan, menurutnya seperti dikutip oleh Kamarudin 

(dalam Asep Saiful Muhtadi, 2008: 47), media adalah suatu ajang perang simbolik 

antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka saling mengajukan pemaknaan 

terhadap suatu persoalan agar lebih diterima khalayak. Masing-masing pihak 

berusaha menonjolkan basis penafsiran, klaim, ataupun argumentasi berkenaan 

dengan persoalan yang diberitakan. Melalui retorika dan pelabelan, masing-

masing mengukuhkan posisi dan argumentasi yang digunakannya sekaligus 

menegaskan bahwa pandangan di luar itu sebagai lemah dan bahkan tidak benar. 

Dalam konteks demokrasi, keberpihakan media seperti ini memang tidak dapat 
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disalahkan. Kehadiran media yang sarat dengan ideologi serta nilai-nilai tertentu 

yang dianut dan diperjuangkan dalam pemberitaannya, juga merupakan hal yang 

dapat diterima. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

  Kajian tentang komunikasi politik dengan sistem politik tidak 

dapat dipisahkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas bagaimana kedua 

komponen tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Partai politik sebagai 

bagian dari sistem politik mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan 

komunikasi politik sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 

seperti kemenangan dalam setiap pemilu maupun untuk mempertahankan 

kekuasaan. Guna mempertajam kajian tentang strategi komunikasi politik partai 

dalam pemilihan umum kiranya perlu mengemukakan hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan tema tersebut di atas. 

  Hasil penelitian terbaru dilakukan oleh Ahmad Budiman (2009) 

tentang strategi komunikasi partai politik pada kampanye pemilu legislatif 2009 

di Kota Medan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa partai 

yang tidak siap menyusun strategi komunikasi partai yang benar-benar 

berorientasi kepada persoalan riil masyarakat seperti Golkar, PDIP, dan PDS. Ada 

juga partai yang telah terbiasa berkomunikasi secara intensif melalui kegiatan 

keagamaan seperti PKS.  Kebijakan PKS dalam menetapkan strategi komunikasi 

kepada masyarakat pemilih adalah hampir sama dengan substansi komunikasi 
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yang disampaikan oleh kader PKS dalam kegiatan keagamaan. Begitu juga dalam 

menyusun strategi komunikasi yang dilakukan oleh para caleg, masih banyak 

pesan politik yang disampaikan masih belum menyentuh persoalan riil yang 

terjadi di masyarakat. Sedangkan saluran komunikasi yang digunakan oleh para 

caleg kebanyakan melalui kegiatan adat dan sosial keagamaan atau kelompok 

etnis, meskipun hasilnya belum tentu efektif. 

  Penelitian selanjutnya dihasilkan oleh Dwi Tiyanto, Pawito, Pam 

Nilan, dan Sri Hastjarjo (2009) yang meneliti tentang persepsi mengenai politik 

Indonesia menuju pemilihan umum 2009. Penelitian ini menjelaskan persepsi 

masyarakat yang tidak puas terhadap penampilan partai politik dan elitnya 

menjelang pemilu 2009. Masyarakat menilai partai politik hanya memikirkan 

kekuasaan dibanding penyelesaian persoalan bangsa dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan elit politik yang hanya menjadikan 

partai politik sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan dan keuntungan bukan 

sebagai wadah perwakilan dan aspirasi masyarakat.  

  Kajian tentang strategi komunikasi partai pernah dilakukan oleh 

Heintje Hendrik Daniel Tamburian (2004) terhadap Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) dalam memenangi pemilu 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi komunikasi PKB dalam pemilu 2004 lebih mengedepankan peran opinion 

leaders seperti kiai, tokoh adat, dan pemuka agama lainnya. Hal ini karena 

strategi komunikasi PKB memiliki corak (budaya) Nahdhatul Ulama (NU). Sasaran 

dari program komunikasi PKB ini di bagi dalam beberapa kelompok sasaran yang 
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mewakili karakter dan ciri dari masyarakat pemilih. Sehingga slogan kampanye 

PKB dibuat sesuai dengan pembagian kelompok sasaran tersebut.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Suharto (2004) yang mengkaji tentang 

“Strategi politik PKS dalam menghadapi pemilu 2004 di Kotamadya Jakarta 

Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pra kampanye, elit 

PKS melakukan berbagai strategi kegiatan di antara konsolidasi antar kader, 

membentuk tim-tim kecil pemenangan pemilu, melakukan pemetaan kekuatan 

pemilih, dan melakukan kegiatan sosial. Pada masa kampanye, elit PKS 

mengerahkan segala kekuatan dengan mengerahkan massa yang cukup banyak 

dibanding partai lainnya. Pada masa kampanye ini, elit PKS juga melakukan ronda 

keliling kampung bersama warga untuk mengantisipasi money politics atau 

kecurangan dari pihak lain yang bisa merugikan PKS.   

  Dalam sebuah jurnal Komunikasi, Chingching Chang (1996) 

seorang pakar dari National ChengChi University, Taiwan, mengatakan bahwa 

bahwa mesti sudah banyak kajian yang membahas soal adanya pengaruh budaya 

dalam konten iklan komersial, sangatlah sedikit kajian yang membahas konten 

dan format iklan politik dari perspektif perbedaan budaya. Chang kemudian 

melakukan studi dengan menggunakan teori culture context dari antropologis 

Edward T. Hall, yang membagi tradisi komunikasi menjadi high context culture 

dengan low context culture, Chang membandingkan antara iklan-iklan politik 

yang ada dalam pemilu presiden Taiwan tahun 1996 dan iklan-iklan politik yang 

ada dalam pemilu Presiden Amerika Serikat. Dalam high context culture, banyak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



133 
 

peristiwa yang dibiarkan untuk dimengerti tanpa kata-kata, namun budaya lokal 

di mana peristiwa itu berlangsung yang menjelaskannya. Karenanya, informasi 

yang disampaikan dalam proses komunikasi high context  sangatlah minimal 

karena diasumsikan bahwa komunikan sudah mempunyai pengetahuan tentang 

informasi yang akan disampaikan komunikator atau, informasi itu sudah tersedia 

dalam lingkungan di mana komunikasi itu berlangsung. Untuk itu, dalam 

masyarakat dengan kultur komunikasi high contex, pesan-pesan biasanya 

disampaikan secara tersirat dan bersifat tidak langsung.  

  

C. Kerangka Berpikir 

  Dinamika komunikasi politik yang menjadi tema pokok penelitian 

ini selanjutnya dipetakan dalam Model Transaksi Simultan (Simultaneous 

transactions Model) dari Melvin L. DeFleur (1993: 21-25). Dengan karakternya 

yang nonlinear, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang 

berpengaruh dalam proses komunikasi. Pertama, faktor lingkungan fisik (physical 

surroundings), yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan 

menekankan pada aspek what  dan how pesan-pesan komunikasi dipertukarkan. 

Kedua, faktor situasi sosio-kultural (sociocultural situations), yakni bahwa 

komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung 

makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi 

yang terlibat di dalamnya. Ketiga, faktor hubungan sosial (social relationships), 

yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



134 
 

terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan 

itu dikirim dan diterima. 

  Karena itu, sebagai bagian dari kegiatan komunikasi, komunikasi 

politik juga sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Bagaimana pesan-

pesan politik itu dapat ditransmisikan dan diterima melalui saluran situasional 

pada tempat dan saat komunikasi itu dilakukan. Dengan menggunakan 

pendekatan sistem, faktor-faktor yang berpengaruh itu juga dapat dipetakan 

dalam kesatuan sistem dengan masing-masing fungsi yang diperankannya. 

Hubungan-hubungan sosial yang kurang kondusif  bagi berlangsungnya 

komunikasi, baik karena latar belakang sosio-kultural maupun karena lingkungan 

fisik yang membentuk sistem itu aktif, dapat dicairkan dengan melibatkan dan 

menghidupkan fungsi-fungsi antar faktor yang saling berhubungan. Jadi, faktor-

faktor lingkungan fisik, situasi sosio-kultural, dan hubungan sosial antar pelaku 

komunikasi, sebenarnya juga dapat digunakan dalam menganalisis tingkah laku 

komunikasi politik. 

  Selanjutnya, untuk keperluan telaah dalam kajian ini, digunakan 

teori birokrasi dari Max Weber. Asumsi-asumsi dalam teori birokrasi ini 

mempengaruhi gambaran komunikasi dalam organisasi organisasi. Weber 

(Littlejohn, 2009: 362), mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara terbaik bagi 

organisasi dalam mengatur kerumitan kerja individu dengan tujuan yang umum, 

dan prinsip-prinsipnya memiliki kekuatan yang tetap. 
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  Menurut Max Weber (Littlejohn, 2009: 362), bahwa “Organisasi 

merupakan sebauh sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu 

yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu.”  Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan tiga aspek dalam birokrasi yaitu, otoritas, spesialisasi, dan 

regulasi. Bagi Weber (Littlejohn, 2009: 363-364), Otoritas hadir bersamaan 

dengan kekuasaan. Keefektifan organisasi bergantung pada tingkatan yang 

memberikan manajemen kekuasaan resmi. Pengembangan gelar dan deskripsi 

yang tugas merupakan sebuah contoh yang tepat untuk spesialisasi. Terakhir 

aspek birokrasi adalah aturan. Implementasi egulasi yang mengatur perilaku 

setiap orang memungkinkan dilakukannya koordinasi organisasi. Aturan-aturan 

ini harus rasional dan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. 

  Selanjutnya, teori yang berkenaan dengan proses perumusan 

pesan-pesan komunikasi. Menurut Krech (1962: 283-285), pesan-pesan 

komunikasi pada umumnya dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks 

verbal dan konteks nonverbal. Kedua konteks ini dipertimbangkan karena pada 

tahap tertentu keduanya dapat mempengaruhi proses pemaknaan terhadap 

simbol-simbol yang digunakannya. Secara verbal, kata-kata pada dasarnya tidak 

berdiri sendiri. Selain berfungsi sebagai media yang mentransformasikan pesan-

pesan, kata dan bahasa juga berpengaruh terhadap proses pembentukan sikap 

dan kepribadian seseorang. Setiap rumusan verbal yang dijadikan sebagai simbol 

komunikasi selalu berkaitan dengan variabel-variabel lain, seperti struktur pesan, 

makna yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Pesan-pesan 
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nonverbal dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong munculnya persepsi 

individual sebelum seseorang bersikap dan berperilaku atas dasar stimulus yang 

diterimanya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Sehubungan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan 

strategi komunikasi politik partai politik pemilihan umum legislatif 2009, dan 

untuk pemenuhan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus 

studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk dan strategi penelitian yang akan digunakan terarah pada 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian 

secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau 

saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran 

penelitian (Sutopo, 2006: 179). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

dasar, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap, menggambarkan dan 

menjelaskan sebuah fenomena tanpa berusaha memberikan evaluasi terhadap 

fenomena tersebut. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian akademik 

atau penelitian murni yang hanya bertujuan untuk pemahaman mengenai suatu 

masalah yang mengarah pada manfaat teoritik, tidak pada manfaat praktis 

(Sutopo, 2006: 135) 
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Sementara itu  Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2006:3) 

mendefinisikan metode kualitatif  dianggap sebagai “prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati”.   

Ciri dari metode deskriptif adalah titik beratnya pada observasi dan 

suasana alamiah dan peneliti bertindak sebagai pengamat.  Peran peneliti 

bahwa peneliti “bebas mengamati objeknya, menjelajah dan menemukan 

wawasan-wawasan baru sepanjang jalan dan penelitiannya terus menerus 

mengalami reformulasi dan redireksi ketika informasi-informasi baru 

ditemukan” (Jalaludin Rakhmat, 1998 :26).  Deskripsi merupakan dasar untuk 

semua penyelidikan ilmiah dan penyusunan informasi deskriptif meliputi 

kegiatan mendata atau mengelompokkan  unsur  yang terlihat sebagai bentuk 

suatu bidang persoalan yang ada. 

Sedangkan perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

perspektif fenomenologis. Seperti yang diungkapkan oleh Sutopo (2006: 25), 

perspektif ini mengarah pada peneliti menafsir beragam informasi yang telah 

digali dan dicatat semuanya sangat tergantung pada perspektif teoretis yang 

digunakan.  Dengan kata lain bahwa untuk menangkap makna perilaku 

seseorang, peneliti berusaha untuk melihat segalanya dari pandangan orang 

yang terlibat dalam situasi yang menjadi sasaran studinya.  

Studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu: 

“penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, organisasi (komunitas), program atau situasi sosial” (Deddy 
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Mulyana, 2001: 201).  Penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus tunggal 

karena terarah pada satu karakteristik yang berarti bahwa penelitian tersebut 

hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subjek).  Dalam 

penelitian ini menggunakan studi kasus terpancang (embedded case study) 

yaitu “penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian variabel 

berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat 

penelitinya sebelum peneliti ke lapangan studinya” (Yin dalam Sutopo,2006: 

42).  Karena disain penelitian kualitatif ini bersifat lentur dan terbuka maka 

susunan proposal bersifat garis besar dan tetap dalam posisi spekulatif 

sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai di 

lokasi studi.                                                  

Dalam pelaksanaanya, penelitian ini nantinya akan membatasi 

permasalahannya pada proses strategi komunikasi politik pada pemilu legislatif 

2009 oleh  Partai Keadilan sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

C. Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena 

ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepatan dan 

kekayaan data dan informasi yang diperoleh.  Data atau informasi yang paling 

penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa 

data kualitatif. Informasi tersebut telah digali dari beragam sumber data, dan jenis 

sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Informan atau narasumber, yang diambil dari pengurus Partai Keadilan 

sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Arsip dan dokumen resmi sebagai data pendukung yang dapat memperjelas 

data utama yang berupa: arsip dan dokumen resmi kegiatan komunikasi 

politik partai maupun liputan dan berita media massa tentang Partai Keadilan 

sejahtera (PKS) dalam kampanye pemilu legislatif 2009. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Oetomo (dalam Akhmad Danial, 2009, 26) menyebutkan bahwa ada tiga 

macam metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode kualitatif, 

yaitu penelaan terhadap dokumen tertulis, wawancara mendalam (depth-

interview), dan observasi langsung. Penelitian ini sendiri menggunakan dua 

metode, yaitu wawancara mendalam dan mencatat dokumen/ penelaahan terhadap 

dokumen-dokumen. 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara menurut Pawito (2007: 132) merupakan “alat yang sangat 

penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai 

subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti.” Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik 

wawancara dengan bentuk wawancara mendalam.  Tujuan utama wawancara 

adalah “untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai 

data pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau 

persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan” (Sutopo, 2006: 68). 
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Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak dilakukan 

secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup, tetapi dilakukan secara 

tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena 

peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian 

wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open ended, dan mengarah 

pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal 

terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal 

sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih 

jauh dan mendalam.  Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya 

lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.  Wawancara 

mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap 

paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, jujur dan mendalam (Sutopo, 

2006: 69). 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

berdialog secara langsung dengan berfokus pada hal tertentu.  Teknik wawancara 

ini dilakukan pada semua informan yang meliputi: 

1. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS 

2. Ketua tim pemenangan pemilu PKS 

3. Ketua Badan Humas DPW PKS  

4. Wakil Sekretaris III/Pusat Informasi DPW PKS  
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2. Mencatat dokumen 

Menurut Yin (dalam Sutopo, 2006: 81) mencatat dokumen ini disebut 

juga sebagai content analysis. Dalam mencatat dokumen peneliti tidak hanya 

mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang 

maknanya yang tersirat.  Oleh karena itu dalam menghadapi beragam arsip dan 

dokumen tertulis sebagai sumber data, peneliti harus bisa bersikap kritis dan teliti. 

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang dapat 

memperjelas data utama yang bersumber dari dokumen resmi dan arsip yang 

terdapat pada pengurus Partai Keadilan sejahtera. Data tersebut antara lain adalah 

manual perencanaan kampanye politik pemilu 2009, hasil penilaian terhadap peta 

politik, skema sasaran pemilih berdasarkan geografis dan demografis, 

perencanaan penggunaan media massa, dan lain sebagainya. 

 

E. Teknik Cuplikan  

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang 

bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis 

yang digunakan, keingitahuan pribadi peneliti, karakteristik empiris yang dihadapi 

dan sebagainya.  Jenis penelitian ini  lebih mengarah pada jenis teknik cuplikan 

yang dikenal sebagai purposive sampling.  Purposive sampling ini dengan 

kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui 

informasi masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data yang mantap (Sutopo, 2006: 63).   
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Kemudian teknik pusposiv sampling bisa dilanjutkan dengan teknik 

Snowball sampling.  Teknik Pengambilan sampel dengan snowball ini 

mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan 

perjalanan waktu pengamatan (Pawito, 2007: 92).  Penarikan sampel dengan cara 

snowball melalui beberapa tahap di mana peneliti mengidentifikasi dari seorang 

informan untuk mengawali pengumpulan data, kemudian dari informan ini 

peneliti menanyakan siapa lagi yang selayaknya bisa diwawancarai untuk  

dijadikan informan berikutnya. 

Di sini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan 

permasalahan dan dapat dikembangkan dengan informan lainnya sebagai 

kelengkapan informasi yang diperlukan.  Peneliti cenderung memilih informan 

yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat 

dipercaya menjadi sumber data yang mantap yaitu dari pengurus partai dan tim 

pemenangan pemilu legislatif 2009 Partai Keadilan sejahtera. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian, validitas atau pemantapan dan kebenaran informasi 

dapat dicapai dengan beberapa jenis trianggulasi sebagai cara yang umum 

digunakan untuk peningkatan validitas data. Dalam penelitian ini  digunakan 

trianggulasi data atau trianggulasi sumber.  Trianggulasi data yaitu 

mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda, misalnya 

mengenai kegiatan strategi komunikasi politik digali dari sumber data yang 

berupa informan, arsip, dan peristiwa.  Trianggulasi sumber yang memanfaatkan 
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jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.  Di sini 

tekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data 

atau yang lain.  

 Cara trianggulasi sumber yang lain dapat pula dilakukan dengan 

menggali informasi dari satu narasumber tertentu, dari kondisi lokasinya, dari 

aktivitas yang menggambarkan perilaku orang atau warga yang menjadi sasaran 

strategi komunikasi politik, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan 

dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan 

(Sutopo, 2006: 93).  Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data 

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia artinya data yang sama/ 

sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang 

berbeda. 

 

G. Teknik Analisis 

Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif. Proses induktif 

ini diawali dengan kerja pengumpulan data secara teliti, mengembangkan teori 

(dugaan-dugaan) dan menguji validitasnya, dan selanjutnya menarik simpulan 

akhir.  Dalam hal ini data yang dikumpulkan bukan untuk mendukung atau 

menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi 

disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama 

proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti. Teori yang 

dikembangkan dimulai dari lapangan studi dari data yang terpisah-pisah dan atas 
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bukti-bukti terkumpul saling berkaitan (bottom up grounded theory) (Sutopo, 

2006: 41). 

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman ((1992: 16-

20), model analisis interaktif ini ada tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, 

sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam 

bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.  

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, (1986: 269), 

proses kerja analisis terdiri dari tiga alur kegiatan.  Proses tersebut terjadi 

bersamaan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan 

sesudah pengumpulan data.  Tiga alur kegiatan tersebut ialah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan/ verifikasi. 

 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan, 

abstraksi dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan.  Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi 

data dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja 

konseptual, permasalahan penelitian dan cara pengumpulan data yang dipakai. 

Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa ringkasan, 

mengkode, memusatkan tema, membuat batasan permasalahan, menulis memo. 

Proses reduksi ini terus berlangsung sesudah penelitian lapangan dan sampai 

laporan akhir penulisan selesai (Koentjaraningrat, 1986: 269). 
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2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan 

simpulan riset dapat dilakukan.  Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti 

mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada 

analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.  Penyajian data 

dalam hal ini meliputi berbagai macam matriks, skema, jaringan kerja keterkaitan 

kegiatan dan tabel. Hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk merakit 

informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti sebagai informasi yang 

lengkap dan saling mendukung (Koentjaraningrat, 1986:9). 

 

3. Penarikan simpulan 

Penarikan simpulan/verifikasi dari berbagai temuan di lapangan yang 

kemudian dilakukan reduksi dan disajikan informasi selanjutnya dilakukan 

penarikan simpulan.  Langkah ini merupakan tahap akhir dalam analisis data 

namun peneliti masih dimungkinkan untuk melakukan verifikasi kembali pada 

pengumpulan sehingga simpulan menjadi lebih sempurna. 

Model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ini 

sering disebut dengan model analisis interaktif. Untuk lebih jelasnya, proses 

analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema berikut: 
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Bagan 2. 
 Komponen-komponen Analisis Data 

 
 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Sumber: Miles dan Huberman  (1992) 

 
 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

            Pada bab ini akan disajikan data hasil penelitian dan pembahasan strategi 

komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu legislatif 2009, 

yang diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dengan sejumlah informan dan 

dari berbagai sumber lain yang berupa dokumen dan arsip.  Hasil penelitian dan 

pembahasan ini akan diawali dengan deskripsi lokasi penelitian dan profil partai 

PKS.  Selanjutnya secara berturut-turut akan dideskripsikan; penyikapan Partai 

Keadilan Sejahtera terhadap perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPRD, dan DPD, strategi komunikasi politik PKS sesudah 

perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan 

Reduksi 
data 

Pengumpulan data 

Sajian 
data 

Penarikan 
simpulan/ 
verifikasi 
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DPD pada pemilu legislatif 2009, penggunaan media oleh Partai Keadilan 

Sejahtera dalam kampanye pada pemilu legislatif, dan dampak dari penerapan 

strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap perolehan suara 

partai pada pemilu legislatif 2009.  

 

A. Deskripsi Profil Partai Keadialan Sejahtera (PKS) 

1.  Sejarah Partai Keadilan Sejahtera 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, 9 

Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002 dengan akte notaris Ny. 

Trie Sulistiowarni, S.H., nomor 2, tanggal 11 Juni 2002 dan telah didaftarkan 

pada Depkehham dengan nomor regestrasi 2002-07-0199. PKS juga telah 

didaftarkan ulang pada Depkehham dengan nomor regestrasi daftar ulang: 

002/DU-PARPOL/DITJEN-AHU/V/2003 dan merupakan partai pendaftar 

pertama yang administrasinya paling lengkap. Oleh karena itu, wajar apabila 

dalam verifikasi Depkehham gelombang pertama Rabu, 4 Juni 2003, PKS 

dinyatakan telah lolos verifikasi di tingkat pusat, artinya  kepengurusan partai,  

personal partai, kesekretariatan partai, dan kelengkapan sekretariat telah 

memenuhi syarat verifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2, 3 ayat (1) UU 

No 31 Tahun 2002. 

PKS didirikan oleh kader Partai Keadilan dengan arahan dan dukungan 

penuh DPP Partai Keadilan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya 

electoral treshold (ET) 2 % dalam Pemilu 2004. Karena Undang-undang Pemilu 

nomor 13 tahun 2003 memberlakukan ET 2 % tersebut, maka Partai Keadilan 
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akan mengikuti Pemilu 2004 dengan wajah baru dengan nama Partai Keadilan 

Sejahtera. Hal ini disimbolkan dengan dinyatakannya secara formal 

Penggabungan PK ke dalam PKS pada saat Deklarasi Keberadaan PKS di setiap 

jenjang strukur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya).  

Deklarasi PKS tingkat pusat dilakukan di Silang Monas, Jakarta, pada 

Ahad, 20 April 2003 (tepat 1 tahun setelah berdiri), dengan dihadiri oleh 200.000 

massa pendukungknya. Prosesi penggabungan secara resmi dilakukan pada Kamis 

3 Juli 2003 di hadapan notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H.. Pada prosesi ini, 

selain dilakukan penandatanganan dokumen penggabungan, juga diserahkan 

seluruh aset milik PK di antaranya gedung, sarana kantor, lambang, dan berkas 

surat-menyurat. Dengan demikian, untuk selanjutnya, kantor DPP PK beralih 

menjadi Markaz Dakwah PKS dan seluruh anggota  PK, termasuk anggota 

legislatifnya otomatis menjadi anggota PKS.  

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik 

di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik 

secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan 

perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.  

  Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. 

Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan 

Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang 

menduduki peringkat 7 dengan suara 1.400.000 dalam pemilu 1999 lalu peringkat 

ke 6 pada pemilu 2004 dengan perolehan 8.325.020 atau 7.34% dan peringkat ke 

4 pada pemilu 2009 dengan suara 8.206.955 atau 7.88%. 
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2. Dasar Pemikiran 

Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing ummat manusia 

menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan 

tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan 

pribadi (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh ‘ammah). Kemenangan 

pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan 

politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Da'wah yang sistemik dan terus-

menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut 

Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjuk kan tengah terjadinya 

deviasi sistemik kehidupan ber masyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiyah 

dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun 

budaya. Akibat hal tersebut terjadilah berbagai malapetaka yang menimpa bangsa 

ini dalam berbagai sisi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari 

segala bentuk malapetaka yang menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan 

keimanannya kepada Allah dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-

hukum-Nya. (QS.6 : 81-82). 

Untuk mengembalikan masyarakat kepada tuntunan Allah diperlukan 

gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawwul wa taghayyur 

(transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang islami, baik pada 

level perorangan maupun pada level kemasyarakatan dan kenegaraan. Gerakan 

da'wah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub dan wasilan yang jelas 

serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik. 
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Namun, ketika gerakan dakwah memasuki wilayah kemasyarakatan dan 

kenegaraan, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan berbagai kendala internal 

dan tantangan eksternal yang harus disikapi dan dihadapi dengan penuh 

perhitungan agar cita-cita dakwah dapat dicapai dengan baik. Untuk itu diperlukan 

sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas Partai 

serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi 

persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Perspektif, patokan dasar dan 

guidance itu dirumuskan dalam bentuk Kebijakan Dasar Partai. 

Dengan kebijakan dasar yang jelas diharapkan seluruh proses perjalanan 

Partai dan aktifitasnya tetap berada dalam bingkai da'wah. Dengan demikian jati 

diri Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah merefleksi ke seluruh sikap, 

perilaku dan aktifitasnya. 

 

3. Tujuan  

Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk : 

1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan 

mengoperasionalkan program-program strategis.  

2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam 

penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.  

3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan 

politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.  

4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi 

persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.  
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4. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi Umum: Sebagai Partai dakwah pelopor penegakan sistem islam dalam 

bingkai persatuan umat dan bangsa. 

Visi Khusus: Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang 

diridhai Allah SWT. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 

 

Visi tersebut mengarahkan jati diri Partai Keadilan Sejahtera sebagai : 

1) Partai da’wah yang memperjuangkan Islam dan politik dengan doktrin 

organisasi: “al-hizbu huwaal jama’ah wal jama’ah hiyal hizb.” 

2) Kekuatan transformatif dari nilai ajaran Islam dalam proses pembangunan 

kembali ummat dan bangsa di berbagai bidang. 

3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai 

kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam.  

4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia. 

 

b. Misi 

1. Menyebarluaskan da’wah Islam  dan mencetak kadernya-kadernya sebagai 

anashirut  taghyir (elemen penggerak perubahan). 

2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di 

berbagai bidang sebagai markazut taghyir (pusat-pusat perubahan 

masyarakat)  
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3. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi 

penerapan ajaran Islam. 

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan dan 

pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 

5. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara 

konsisten dan kontinyu. 

6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama dan ishlah 

dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk terwujudnya 

ukhuwah islamiyah dan wihdatul ummah. 

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap negeri-

negeri muslim yang tertindas. 

 

5. Sasaran dan Strategi PKS 

a. Sasaran dan target PKS 2005-1010 

 Sasaran dan target PKS 2005-2010 adalah menjadi tiga besar dan 

memperoleh 20 % kursi DPR RI atau 24 juta suara.    

 

b. Grand Strategi PKS 

Bagan 3 
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Bagan 4 
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Bagan 5 

 

 

 

6. Prinsip Kebijakan 

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan 

Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan 

da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang 

rahmatan lil'alamin, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya 

dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi 

bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan 

yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau 

fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. 

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia 

juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. 
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Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi 

dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya, yaitu: 

a. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral) 

b. Al-Ishlah (Reformatif) 

c. Al-Syar'iyah (Konstitusional) 

d. Al-Wasathiyah (Moderat) 

e. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten) 

f. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang) 

g. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional) 

h. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas 

Kemanfaatan) 

i. Al Hulul (Solusi) 

j. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan) 

k. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia) 

 

7. Kebijakan Dasar 

Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan 

Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek 

yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, 

Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK dan Hukum. 

Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal 

dan Eksternal . 
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a. Kebijakan Umum : 

i. Ideologi 

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring 

penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu 

ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan 

menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai. 

1) Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi 

landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.  

2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia 

dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya 

kepada Allah SWT.  

3) Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip  

· Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,  

· Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari al-Qur‘an dan al-Sunnah, 

dan ijtihad.  

· Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman 

dan tempat.  

 

ii. Politik 

1) Pembangunan sistem 

Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan 

dan kenegaraan  

2) Pembangunan komunikasi politik 
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Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem 

untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal 

yang disampaikan.  

3) Pembangunan budaya politik  

1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan 

politik  

2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin 

dalam perilaku politik  

3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik  

4. Mengembangkan budaya hisbah.  

4) Pembangunan partisipasi politik  

1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan 

masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan 

Sejahtera secara sukarela.  

2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang 

untuk berpartisipasi secara bebas.  

5) Hubungan eksternal 

Pola ta'awun ‘alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisir 

kebajikan dan taqwa), dan tidak ta'wun ‘alal ismi wal ‘udwan (bekerja 

sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar 

dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas 

hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan 

dengan orang-orang kafir.  
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iii. Birokrasi 

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi 

sekarang ini; Pertama, kebobrokan di semua sector. Kedua, menjadi sarang KKN, 

dan Ketiga, tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government.  

 

iv. Ekonomi dan Kesejahteraan 

Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya 

kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan 

sebuah struktur partai.  

 

v. Sosial Budaya 

Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, 

pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, 

dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan 

distorsi pemahaman keagama an bagi sebagian besar masyarakat muslim telah 

menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh 

dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, 

dapat menyerang lingkungan yang semula baik.  
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vi. IPTEK dan Industri 

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa 

dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya 

mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang 

dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat menge nai 

hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang 

dikendalikan secara etis.  

 

vii. Peran dan Tugas wanita 

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas 

kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya 

prinsip ‘kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya 

tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan 

persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain 

menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara 

pada Pemilu, sangat signifikan.  

 

viii. Hukum 

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap 

Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. 

Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi 

menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan.  
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ix. Pendidikan: 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani 

secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan 

otentik bangsa.  

 

b. Strategi Umum : 

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu 

kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu 

diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan 

ekspansi eksternal. 

 

i. Konsolidasi Internal. 

1) Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi 

tekanan, dan penataan perubahan. 

2) Konsolidasi internal dengan sasaran pengem bangan syi'ar Islam, 

perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik. 

3) Konsolidasi internal untuk menata perubahan. 

4) Konsolidasi internal tentang Orga nisasi, Kaderisasi dan Pengembangan 

SDM. 
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ii. Ekspansi Eksternal 

1) Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan 

social. 

2) Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis social. 

3) Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum. 

4) Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik. 

 

8. Susunan Pengurus MPW, DSW, DPW PKS DIY 2006-2010 

 
Tabel 1 

Majelis Pertimbangan Wilayah PKS 
 

NO NAMA AMANAH 

1 Dr. H. Sukamta Ketua 

2 Ir. Arif Budiono Sekretaris 

8 Ida Nur Laila, S.si. Apt. 
Angg. Komisi Kaderisasi & 
Kewanitaan 

4 dr. Hj. Rima Fitriyani 
Angg. Komisi Kaderisasi & 
Kewanitaan 

5 H. Kusbaryanto, M.Kes. 
Ketua Komisi Legislasi, Org.,& 
Kewilayahan 

6 Wahyu Sutopo 
Angg. Komisi Legislasi, Org., & 
Kewilayahan 

7 Drs.H.Basuki Abdurahman,M.Si. 
Ketua Komisi Kebijakan Publik & 
Kajian Strategis 

8 Ir. Imam Taufiq 
Angg. Komisi Kebijakan Publik & 
Kajian Strategis 

9 Huda Tri Yudiana, ST 
Angg. Komisi Kebijakan Publik & 
Kajian Strategis 

 
 

 
Tabel 2 

Dewan Syari’ah Wilayah PKS 
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NO NAMA AMANAH 

1 Ma'ruf Amari, Lc. Ketua 

2 Drs. Ahmad Agus Sofwan Sekretaris 

3 Syamsul Arifin, S.Si. Wkl Sekretaris 

4 Abdul Hakim Abdul Karim Bendahara 

5 Agus Mas'udi, S.T. L. Tadrib  

6 H. Nashir Harist, Lc. L. Tadrib  

7 Drs. K.H. Ghazali Mukri L. Buhuts wal Ifta' 

8 Drs. H. Syathori Abdurrauf L. Buhuts wal Ifta' 

9 Ali Muhsin L. Buhuts wal Ifta' 

10 Habibah Nurul Ummah,SAg L. Buhuts wal Ifta' 

11 Nur Hasanah, MAg L. Buhuts wal Ifta' 

12 Anni Kusmiati, Lc. L. Buhuts wal Ifta' 

13 Cholid Mahmud, M.T. L. Qadha watahqiq 

14 M. Ikhwanul Muslimun, SH.Not. L. Qadha watahqiq 

15 Drs. Abdur Razak L. Qadha watahqiq 

16 H. Saiful Islam, Lc.,M.Hum. L. Qadha watahqiq 

 
 
 

Tabel 3 
Dewan Pengurus Wilayah PKS 

 
 

NO NAMA AMANAH 

1 H. Ahmad Sumiyanto, S.E., M.Si. Ketua Umum 

2 Setiaji Heri Saputro, S.Hut.  Sekretaris Umum 

3 H. Nandar Winoro, S.T. Bendahara Umum 

4 M. Darul Falah, M.P. Ketua I/Bidang Pembinaan Kader 

5 Tri Harjono, S.T.,M.T. Ketua II/Bidang Pembinaan Pemuda 

6 Endri Nugroho Laksono, S.T. Ketua III/Bidang Pembinaan Wilayah 

7 Dwi Churnia Handayani, S.Sos. Ketua IV/Bidang Kewanitaan 
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8 Huda Tri Yudiana, S.T. Ketua V/Bidang Kesejahteraan Rakyat 

9 Muhammad Masykuri, S.I.P. Ketua VI/Bidang Ekuintek 

10 Suprih Hidayat, S.Sos. Ketua VII/Bidang Polhukam 

11 Dwi Budi Utomo, S.Pt. Ketua Badan Humas 

12 H.M. Zuhrif Hudaya, S.T. 
Ketua Badan Pemenangan Pemilu 
Wilayah 

13 Arief Rahman Hakim Ketua Badan Legislatif Wilayah 

14. Ir. Hj. Sindarto, M.M. 
Wakil Sekretaris I/Administrasi 
Org.&Personlia 

15. Heri Novianto, S.Pt. 
Wakil Sekretaris II/Administrasi 
Umum 

16. Mohammad Ilyas Sunnah, S.S. 
Wakil Sekretaris III/Pusat Informasi-
PKS 

17 Hidayat, Akt. 
Wakil Bendahara I/Kasir & Adm. 
Keuangan 

18 Armela Pramuditia, S.I.P. 
Wakil Bendahara II/Penggalangan 
Dana Int. 

19 Agung Sri Bandono, S.T. 
Wakil Bendahara III/Penggalangan 
Dana Eks. 

20 Indra K. Adinata Staf Penggalangan Dana Eksternal 

Sumber: Dokumen Susunan Personalia DPW PKS 

 

 
Demikianlah gambaran profil dari Partai Keadilan Sejahtera yang berisi 

sejarah partai, dasar pemikiran, visi misi, tujuan, prinsip-prinsip, sampai 

kepengurusan DPW PKS Yogyakarta. 

 

 

B. Penyikapan Partai Keadilan Sejahtera terhadap Perubahan UU No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD  

 Guna mengatur tata pelaksanaan pemilu legislatif 2009, pemerintah 

dan DPR telah mensahkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, 

DPRD, dan DPD. Setelah pengesahan UU ini, muncul kontroversi dan kritik dari 
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masyarakat tentang sebagian isi pasal dalam UU pemilu tersebut yang berkaitan 

dengan penetapan calon legislatif yang tidak memenuhi angka 100% Bilangan 

Pembagi Pemilih (BPP), didasarkan pada nomor urut. Sebagian masyarakat ada 

yang keberatan dan ada yang menerima dengan terpaksa. Bagi kalangan yang 

tidak sepakat dengan ketentuan dalam UU pemilu ini (dan lebih menghendaki 

pada wacana tentang suara terbanyak), mengajukan uji materi UU No. 10 tahun 

2008 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Hasil putusan MK adalah mengabulkan 

sebagian gugatan yang diajukan pemohon dan menolak sebagian lainnya. Dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ini dinyatakan 

bahwa Pasal 214 huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 

1945 urut (Dumadi, 2009). Dengan demikian, maka penetapan calon legislatif 

untuk pemilu 2009 yang tidak memenuhi seratus persen angka BPP, ditentukan 

dengan sistem suara terbanyak bukan berdasarkan nomor.   

 Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada perubahan 

sebagian pasal pada UU. No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Perubahan Undang-

undang ini ditanggapi secara beragam oleh beberapa partai politik, ada yang 

terkejut, kecewa, bahkan mendukung atau menolak. Karena perubahan Undang-

undang pemilu ini dianggap oleh beberapa partai dan sebagian caleg sangat 

menguntungkan kepentingannya tapi bagi sebagian yang lainnya dirasa 

merugikan. Dan tidak jarang perubahan Undang-undang ini juga mempengaruhi 

terhadap strategi komunikasi beberapa partai politik dalam kampanye pemilu.  
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  Perubahan UU. No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu dapat memberi 

konsekuensi yang cukup luas terhadap partai politik, calon legislatif, maupun 

masyarakat umum (Dumadi, 2009), di antaranya adalah: 

1. Setelah perubahan Undang-undang akibat putusan MK ini, banyak partai 

politik yang memperdagangkan nomor urut, memperdagangkan kursi di 

parlemen akan mengalami konflik intern. Mereka yang telah membayar 

untuk mendapatkan nomor urut satu, paling tidak akan melakukan protes 

secara intern. Dari sinilah konflik akan terjadi. Bagaimana sikap partai 

politik tentu beragam. Ada yang menerima dengan tasyakuran. Ada yang 

menerima dengan catatan. Dan ada yang menolak tetapi tidak protes 

karena sudah keputusan konstitusi. 

2. Putusan Mahkamah Konstutusi ini bisa mengungkap kebobrokkan di 

tubuh partai politik yang di dalamnya ada suap menyuap di intern 

pengurus partai politik terkait penentuan nomor urut kursi pencalegan, 

3. Sisi keadilan. Terwujudnya keadilan bagi calon legislatif yang telah 

bekerja keras agar dipilih oleh rakyat. 

4. Tidak mengkhianati suara rakyat. Penetapan caleg berdasarkan nomor urut 

ini dianggap mengkhianati suara rakyat. Dengan dihapusnya nomor urut, 

maka suara rakyat akan tetap sesuai dengan hati nurani rakyat siapa yang 

menjadi pilihannya. 

 Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-

VI/2008 yang berdampak pada perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang pemilu, sikap PKS sebagai partai yang sejak awal menentukan penetapan 
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caleg yang tidak memenuhi 100% angka BPP berdasarkan nomor urut, tidak 

begitu terpengaruh. Sehingga secara keseluruhan relatif tidak ada perubahan dan 

perbedaan terhadap kebijakan partai terhadap strategi komunikasi politik yang 

telah direncanakan.  Kebijakan PKS yang konsisten dan tidah berubah ini karena 

gerakan di tubuh partai sudah terpola, yaitu pola dakwah. Sebagaimana 

disampaikan oleh Mohammad Ilyas Sunnah, Wakil Sekretaris III/Pusat Informasi-

DPW PKS tentang sikap PKS sebagai berikut: 

Secara umum tidak ada perbedaan strategi komunikasi sebelum dan 
sesudah perubahan Undang-undang pemilu karena putusan Mahkamah 
Konstitusi, karena PKS sudah mempunyai pola gerakan yang terpola, yaitu 
pola dakwah. PKS tenang-tenang saja, karena memang mekanisme 
rekrutmen caleg di PKS mungkin agak berbeda dengan partai lain. 
(Wawancara tanggal 20 April 2010). 

 

  Pernyataan Muhammad Sunnah Ilyas di atas didukung oleh Dwi Budi 

Utomo, Ketua Badan Humas DPW PKS yang menyatakan bahwa perubahan UU 

No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu karena adanya putusan MK tidak ada pengaruh 

yang signifikan terhadap sikap PKS, karena semua caleg PKS memahami bahwa 

menjadi seorang legislator adalah amanah, jadi dakwah dipahami sebagai 

pengabdian; 

Secara signifikan tidak ada pengaruhnya, karena bagi nomor kesekianpun 
selama ini karena niatannya dakwah, dakwa yang kita pahami begitu, 
semuanya bekerja keras untuk memenangkan PKS. Perkara yang jadi siapa 
di dalam benak kader yang saya pahami selama ini, itu tidak ada persoalan. 
(wawancara tanggal 27 April 2010) 

 

  Meskipun sikap PKS ini terlihat biasa-biasa saja dan tenang-tenang 

terhadap perubahan Undang-undang tersebut, di sisi lain diakui ada juga 
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pengaruhnya walau hanya sedikit, mungkin semacam keterkejutan sesaat terhadap 

sesuatu yang baru. Menurut pandangan PKS, pengaruh perubahan Undang-

undang pemilu ini lebih pada persaingan terbuka antara caleg PKS dengan caleg 

dari partai lain. Dengan adanya perubahan Undang-undang ini, partai hanya 

menganjurkan kepada masing-masing caleg untuk melakukan sosialisasi tersendiri 

tapi tetap berkoordinasi dengan partai. Jadi ada kreatifitas dari masing-masing 

caleg itu untuk melakukan kampanyenya tapi tetap dalam koordinasi partai, agar 

tidak ada tumpang tindih. Demikian menurut penuturan Mohammad Ilyas Sunnah, 

melanjutkan pendapatnya di atas sebagai berikut; 

Adanya putusan perubahan Undag-undang itu, partai hanya menganjurkan 
bahwa masing-masing caleg ditugasi untuk melakukan sosialisasi 
tersendiri tapi tetap berkoordinasi dengan partai, jadi ada kreatifitas dari 
masing-masing caleg itu untuk melakukan kampanyenya tapi tetap dalam 
koordinasi partai biar tidak ada tumpang tindih. Kalau sedikit keterkejutan 
dengan adanya putusan MK ini mungkin ada, hanya saja karena 
mekanisme rekrutmen dan pengusungan serta pendanaannya sudah 
sedemikian, maka kesadaran antar caleg itu seperti sudah mengkristal 
sehingga sikap dari mereka, siapapun nanti yang jadi di PKS tidak 
masalah. Jadi putusan MK ada pengaruh sedikit tapi tidak sampai 
menimbulkan konflik karena prinsip dalam caleg itu, partai menugaskan, 
bukan majunya orang yang ingin jadi harus bayar sekian.. tidak begitu. 
Pengaruh lain dari putusan MK ini adalah adanya persaingan antara caleg 
dari PKS dengan caleg dari partai lain dan itu pengaruh yang paling 
menonjol, karena memang putusan MK ini memberi peluang adanya 
persaingan antar caleg secara terbuka. (wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

   

 

Bagi calon anggota legislatif dari PKS, munculnya perubahan Undang-

undang pemilu ini juga tidak sampai menimbulkan konflik di tingkatan internal 
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partai, terutama antar caleg. Hal ini dikarenakan mekanisme rekrutmen caleg di 

PKS didasarkan pada hasil pemilu internal partai. Atas dasar hasil pemilu internal 

inilah nomor urut calon legislatif ditetapkan. Sistem perekrutan dan penetapan 

caleg dengan model seperti ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakpuasan 

beberapa anggota dan kader partai dalam bentuk protes, persaingan, maupun 

gesekan pribadi.  Sebagaimana disampaikan oleh Mohammad Ilyas Sunnah 

tentang sikap PKS sebagai berikut; 

 
Kemudian mekanisme pengusungan caleg dan proses pemenangan itu juga 
berbeda. Perbedaan yang khas adalah proses rekrutmen caleg itu 
berdasarkan pada pemilu internal, berdasarkan hasil pemilu internal inilah 
nomor urut caleg di tetapkan sehingga antar caleg tidak ada protes dan 
persaingan atau gesekan. Kemudian model pengusungan itu tetap jama’i 
artinya diusung oleh partai bukan maju atas inisiatifnya sendiri-sendiri 
tetapi secara kolektif. Jadi caleg itu ditugasi oleh partai dan kerjanya 
bareng-bareng dengan partai termasuk pendanaannya juga dari partai, 
sehingga konflik internal dan sebagainya itu tidak muncul. (wawancara 
tanggal 20 April 2010) 

 

 Menyambung pendapat Ilyas Sunnah di atas, Ahmad Sumiyanto, Ketua 

Umum DPW PKS menambahkan bahwa tidak adanya konflik yang muncul di 

internal partai akibat perubahan Undang-undang pemilu ini, karena memang 

pengurus dan kader PKS dididik untuk cepat beradaptasi dalam kondisi apapun. 

Sebagaimana yang dikatakannya, yaitu; 

Setelah adanya perubahan Undang-undang pemilu akibat putusan MK 
tentang suara terbanyak, di tingkatan internal partai tidak ada terjadi 
konflik antar caleg. Karena kader PKS cepat untuk menyesuaikan diri. 
Karena sejak awal kita dididik cepat menyesuaikan dengan kondisi 
apapun. (wawancara tanggal 25 Mei 2010) 
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  Walaupun sudah ada ketentuan garis komando dari partai dalam 

memenangkan pemilu, secara individual calon legislatif diberi kebebasan 

menjalankan strateginya sendiri tetapi tetap dalam koordinasi pengurus. Dengan 

adanya putusan MK tentang suara terbanyak, maka menuntut kreatifitas masing-

masing caleg untuk melakukan kampanye pada pemilu 2009. Demikian 

dikemukakan oleh M. Zuhrif Hudaya Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW 

PKS: 

Peran caleg dan pengurus dalam pemilu ada rambu-rambu dan 
ketentuannya dan tidak ada masalah. Ada koordinasi dengan struktur dan 
kalau mau sendiri juga tidak apa-apa asalkan ini rambu-rambu nya ini loh 
silakan. Walaupun satu, dua, tiga caleg melakukan tidak melakukan ini 
(strategi partai) karena caleg punya strategi lainnya ya silakan. (wawancara 
tanggal 23 April 2010) 

 

 Dalam sistem politik, satu sistem dengan sistem lainnya mempunyai 

keterkaitan bahkan saling mempengaruhi. Komunikasi politik mempunyai peran 

bagaimana proses di antara sistem politik tersebut dapat berfungsi sebagaimana 

fungsi masing-masing lembaga tersebut. PKS sebagai partai politik berperan 

mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah maupun lembaga negara lainnya. 

Begitu juga kebijakan negara terutama Undang-undang dan peraturan lainnya 

dapat mempengaruhi kebijakan suatu partai politik.  

 Perubahan undang-undang pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang suara terbanyak yang banyak menimbulkan kontroversial di tengah 

masyarakat menunjukkan perhatian tersendiri oleh PKS terhadap permasalahan 

ini. Sedikit banyak perubahan Undang-undang ini ada pengaruhnya walau tidak 

secara signifikan. Namun, hal ini tidak sampai merubah kebijakan partai, sehingga 
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strategi komunikasi politik PKS sebelum maupun sesudah perubahan Undang-

undang pemilu hampir tidak ada perbedaan. Kondisi ini juga tidak sampai 

menimbulkan konflik internal partai sebagaimana yang banyak dialami oleh partai 

politik lainnya. Kondisi ini cepat diadaptasi oleh para pengurus, kader, dan juga 

calon legislatif dengan semangat pengabdian kepada partai sebagai wadah 

perjuangan kepada umat. Hal ini menunjukkan bagimana sistem yang dijalankan 

di internal PKS bisa berjalan sesuai aturan dan kebijakan partai dari proses 

sosialisasi, partisipasi, sampai perekrutan kader, pengurus, dan caleg. Dengan 

demikian kesolitan partai bisa tercipta, loyalitas kader terbangun, dan integritas 

pemimpinnya terjaga. 

 Sebagai sebuah organisasi, PKS mampu menjaga keselarasan individu-

individu dalam internal partai agar tidak terpecah ketika ada faktor-faktor 

eksternal yang bisa menjadi ancaman keutuhan partai. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Max Weber (Littlejohn, 2009: 362) yang mengatakan bahwa 

“Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki 

maksud-maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas 

individu. Bagi Weber fungsi organisasi sebagaimana dikemukakan di atas, bisa 

terlaksana dengan tigal hal, otoritas, spesialisasi, dan regulasi. 

 Tidak munculnya konflik diinternal partai sebagai dampak dari perubahan 

Undang-undang pemilu, dapat dilihat dari adanya aturan (rules) sebagai salah satu 

aspek dari birokrasi dalam organisasi.  Bagi Weber (Littlejohn, 2009: 364), apa 

yang membuat koordinasi organisasi menjadi mungkin dan bisa terwujud yaitu 

implementasi regulasi yang mengatur perilaku setiap orang. Aturan-aturan 
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organisasi ini harus rasional dan dapat dipahami dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Di sini bisa terlihat bagaimana kader, terutama caleg dari PKS dapat 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh partai. Dengan koordinasi 

yang baik, tentunya juga komunikasi antar kader dan pengurus, aturan dalam 

partai bisa berjalan dengan semestinya.  

 

C. Strategi Komunikasi Politik PKS sesudah perubahan UU No. 10 Tahun 

2008 tentang pemilu  

1. Dasar strategi komunikasi politik PKS 

 Perubahan UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu sebagai dampak dari 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang suara 

terbanyak, tidak merubah kebijakan PKS dalam strategi komunikasi politiknya. 

Karena itu, baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-undang pemilu 

kebijakan strategi komunikasi politik PKS tetap didasarkan pada dakwah. Hal ini 

sesuai dengan Platform pembangunan PKS. Dalam Platform pembangunan PKS 

dinyatakan bahwa dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu 

gerakan dakwah yang menyeluruh, dakwah yang mampu mempersiapkan segala 

kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Dakwah harus 

mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang 

kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat (Dokumen 

Falsafah Dasar dan Paltform Kebijakan Pembangunan PKS). Karena itu, maka 

strategi komunikasi politik PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 adalah 
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bercorak dakwah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Budi Utomo, 

bahwa: 

PKS sebagai partai dakwah, maka strategi yang dijalankannya sudah tentu 
tidak terlepas dari karakter dakwah itu sendiri, di mana dakwah yang 
dilakukan adalah dengan cara berkesinambungan di masyarakat. Kebijakan 
ini ditetapkan baik sebelum maupun sesudah perubahan undang-undang 
pemilu. Dakwah yang dilakukan tidak hanya beberapa bulan atau satu 
tahun sebelum pemilu tetapi dilakukan secara terus menerus. (wawancara 
tanggal 27 April 2010). 

   

  Pernyataan Dwi Budi di atas menekankan akan corak strategi komunikasi 

politik dari PKS yang dipengaruhi oleh visi PKS sebagai partai dakwah. Dalam 

konsep islam, dakwah merupakan perintah agama yang menyerukan pada umat 

manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.   

Karena perannya yang begitu penting, maka seorang pendakwah merupakan 

seorang komunikator yang harus mempunyai kredibilitas baik, sehingga mendapat 

kepercayaan dari masyarakat untuk jadi panutan.  

 Dilihat dari sisi proses, dakwah pada dasarnya merupakan usaha 

transformasi sosial yang bergerak di antara keharusan ajaran dan kenyataan 

masyarakat yang menjadi obyek utamanya. Karena itu, dakwah sejatinya 

dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek kultural, selain 

aspek ajaran yang menjadi substansi informasi dalam proses tersebut. Dimensi 

politik, baik menyangkut pesan maupun lingkungan di mana dakwah dijalankan, 

juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dakwah. Sebab 

dakwah sendiri pada hakikatnya merupakan aktualisasi imani yang 

dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk melalukan proses 
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rekayasa sosial melalui usaha mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan 

berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial dan norma agama (Asep Saiful Muhtadi, 

2009: 119).  

 Pendekatan dakwah sebagai dasar dalam strategi komunikasi politik PKS 

ini dapat dipahami mengingat fungsi dakwa sebagai saluran akulturasi ajaran 

agama dalam tataran kehidupan masyarakat, senantiasa bersentuhan dan bergumul 

dengan gerak masyarakat yang mengitarinya.  Dalam hal ini, politik dapat 

diperankan sebagai bagian dari proses pendekatan kekuasaan. Politik juga 

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yang 

proses internalisasinya dapat disosialisasikan secara kultural melalui kegiatan 

dakwah. Di sinilah PKS melihat dakwah sebagai suatu proses yang dinamis, atau 

suatu kekuatan yang hidup dalam mobilitas sosial tertentu, dan yang pada 

gilirannya merupakan daya pendorong terbentuknya sistem sosial di mana dakwah 

itu dilaksanakan. 

Menurut Ahmad Sumiyanto, berkaitan dengan pemahaman dakwah 

mengatakan sebagai berikut: 

Dakwah itu adalah merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik, dan 
itu yang kita lakukan. Kita merubah masyarakat itu berangkat dari 
keteladanan pengurus partai. PKS itu partai yang bisa mendapatkan trust 
di mata masyarakat. Dan itu sedikit banyak targetnya terpenuhi. 
(Wawancara tanggal 25 Mei 2010). 

 

  Hal yang lebih penting lagi adalah strategi dakwah oleh PKS dilakukan 

secara berkesinambungan, jadi tidak hanya dilakukan ketika menjelang pemilu 

tetapi secara terus-menerus selama satu periode kepengurusan (selama lima 
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tahun). Hal ini cukup berbeda dengan partai-partai lain yang menjalankan 

kegiatan atau program partai maupun komunikasi politiknya hanya saat menjelang 

pemilu dan kampanye. Strategi yang didasarkan dakwah secara 

berkesinambungan ini dianggap cukup efektif dalam membentuk citra positif 

partai di benak masyarakat, yaitu citra PKS sebagai partai yang bersih, peduli, dan 

profesional. Kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan waktu 

menjelang pemilu tetapi setiap waktu di mana masyarakat memerlukan peran dari 

partai politik.   

Strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilu 

2009 selain didasarkan pada dakwah juga didasarkan pada hasil munas PKS tahun 

2005. Hasil munas ini diperkuat dengan agenda ketiga dari hasil Mukernas PKS di 

Bali tahun 2008 yang terkait dengan Pemilu 2009. Dalam agenda ketiga tersebut 

dikatakan bahwa PKS akan terus meneguhkan target perolehan suara pemilu 

minimal 20 persen. Sedangkan target lainnya, secara nasional PKS harus bisa 

menempati posisi tiga besar partai politik dalam pemilu 2009 ( Diakses dari 

www.infoanda.com/link, tanggal 14 Maret 2010 ).  

  Sebagai partai dakwah, pengurus PKS dituntut untuk bisa jadi suri 

tauladan bagi masyarakat umum. Strategi yang didasarkan dakwah dengan 

menonjolkan sosok figur yang dipercaya oleh masyarakat ini, menjadi salah satu 

kunci keberhasilan komunikasi yang dibangun oleh PKS dengan masyarakat 

pemilih maupun simpatisannya. Dalam proses komunikasi, peran seorang 

komunikator sangat penting bahkan kadangkala lebih penting dari pesan itu 

sendiri. Dalam proses komunikasi seorang komunikator akan sukses apabila ia 
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berhasil menunjukkan source credibility, artinya menjadi sumber kepercayaan 

bagi komunikan.  Kepercayaan komunikan kepada komunikator ditentukan oleh 

keahlian komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia 

dipercaya (Onong U. Effendi, 1993;305).  Pengurus dan kader PKS merupakan 

seorang komunikator yang harus mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme daya 

tarik jika masyarakat sebagai pihak komunikan merasa bahwa pengurus dan calon 

legislatif (caleg) PKS ikut serta dengannya; dengan lain perkataan bahwa 

masyarakat merasa adanya kesamaan antara pengurus dan caleg PKS dengannya, 

sehingga dengan demikian masyarakat bersedia taat pada pesan yang 

dikomunikasikan oleh pengurus dan kader PKS sebagai komunikator. Sikap 

komunikator yang berusaha menyamakan diri dengan komunikan ini akan 

menimbulkan simpati komunikan pada komunikator. 

   

2. Perencanaan strategi komunikasi politik PKS 

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumberdaya (dana, manusia, dan 

infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, perencanaan dibutuhkan 

agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. 

Perencanaan berarti pula mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Dengan 

demikian akan terjadi sinergi dan konsistensi di antara program-program partai 

PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2009. Lebih jauh lagi, perencanaan akan 

memberikan image dan pesan khusus mengenai keseluruhan aktivitas yang 
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dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, tidak akan ada keterkaitan antara satu 

aktivitas dengan aktivitas lainnya.   

Perencanaan strategi komunikasi politik PKS disesuaikan dengan 

mekanisme yang ada di partai sebagai partai dakwah. Sebagai mana dikatakan 

oleh Mohammad Ilyas Sunnah, bahwa: 

“Proses perencaan itu, pertama seiring dengan mekanisme syuro di partai. 
Perencanaan umum biasanya berkaitan dengan target-target PKS sebagai 
partai dakwah, itu di awal periode. Kebijakan umum di awal periode itu 
akan diterjemahkan khusus ketika menjelang pemilu dengan program-
program pemenangan. Menjelang pemilu PKS sudah mengatur gerakannya 
akan fokus pada pemenangan pemilu. Dan tahun programnya disebut 
tahun pemenangan pemilu.” (wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

Pernyataan Ilyas di atas menegaskan bahwa strategi komunikasi politik PKS 

dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 dilakukan secara terencana. Proses 

perencanaan ini merupakan hasil dari mekanisme syuro yang ada di partai 

terutama yang dilakukan oleh DPP PKS. Fungsi utama sebuah perencanaan adalah 

menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. 

Perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan agar komunikasi 

politik atau kampanye partai dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut 

Gregory (dalam Antar Venus, 2009: 144)  ada beberapa alasan mengapa sebuah 

perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kampanye, yaitu 

a. Menfokuskan usaha. Perencanaan membuat tim kampanye dapat 

mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan 

benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien. 
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b. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang. 

Perencanaan membuat tim kampanye melihat semua komponen 

secara menyeluruh. 

c. Meminimalisasi kegagalan. Perencanaan yang cermat dan teliti 

akan menghasilkan alur serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan 

spesifik serta lengkap dengan langkah-langkah alternatif. 

d. Menguruangi konflik. Konflik kepentingan dan prioritas 

merupakan hal yang yang sering terjadi dalam sebuah kerja tim dan 

perencanaan yang matang akan mengurangi potensi munculnya 

konflik. 

e. Memperluas kerja sama dengan pihak lain. Sebuah rencana yang 

matang akan memunculkan rasa percaya para pendukung potensial 

serta media yang digunakan sebagai saluran komunikasi, hingga 

akhirnya akan terjalin kerjasama yang lancar. 

 

 Guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara, partai politik 

membutuhkan perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang maupun jangka 

menengah. Begitu juga dengan PKS, mempunyai strategi jangka panjang dan 

menengah. Menurut Firmanzah (2008:109) strategi partai dapat dibedakan dalam 

beberapa hal. Pertama, strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi 

massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. 

Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang 

mendukung kemenangan suatu partai politik. Kedua, strategi partai politik untuk 
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berkoalisi dengan partai lain. Ketiga, strategi partai politik dalam 

mengembangkan dan memberdayakan organisasi politik secara keseluruhan. 

Strategi-strategi tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

  Kebijakan umum partai yang telah ditetapkan pada munas PKS tahun 2005 

kemudian di breakdown menjadi program-program tahunan. Kebijakan umum 

partai ini dilakukan jauh sebelum pemberlakukan UU No. 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu, dan tidak ada perubahan meski Undang-undang ini telah dilakukan. 

Program-program tahunan dalam satu periode ini bisa dianggap sebagai strategi 

jangka panjang sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Firmanzah di atas. 

Adapun program tahunan tersebut selanjutnya di bagi menjadi empat item dalam 

satu periode: 

1. Tahun konsolidasi partai 

2. Tahun pembinaan 

3. Tahun perluasan jaringan dan penokohan 

4. Tahun pemenangan pemilu 

5. Tahun evaluasi 

 

   Pembagian tahun-tahun pemrograman partai dalam satu periode 

kepengurusan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mohammad Ilyas 

Sunnah, yaitu: 

Model perencanaannya, model makro itu di awal periode yang diputuskan 
di Munas. Dan itu nanti di breakdown jadi program-program tahunan, 
khusus di tahun ke empat atau ke lima yaitu tahun menjelang pemilu kita 
ada program khusus yaitu program pemenangan pemilu, dan ini gerakan 
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politisnya akan lebih menonjol. Perencanaan program ini adalah: tahun 
pertama, tahun konsolidasi, tahun kedua, pembinaan, tahun ketiga, 
perluasan jaringan dan penokohan, tahun keempat, pemenangan pemilu, 
dan tahun kelima, evaluasi. (wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

  Dari pemaparan di atas diketahui bagaimana perencanaan strategi PKS 

untuk menyongsong pemilu legislatif 2009 telah dipersiapkan jauh-jauh hari. 

Walaupun tahun pertama sampai tahun ketiga program-program PKS tidak 

langsung berkaitan dengan kampanye pemilu tetapi pelaksanaan program-program 

kepartaian tersebut mampu menjadi pijakan dasar buat tahun keempat partai 

sebagai tahun pemenangan pemilu. Dan secara implisit program-program partai 

tiga tahun pertama merupakan bentuk lain dari komunikasi politik partai terhadap 

masyarakat umum. 

 Selanjutnya, berkaitan dengan perencanaan strategi komunikasi politik 

Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu legislatif 2009, ada beberapa alasan yang 

melatar belakanginya. Pertama adalah sebagai partai dakwah maka semua 

kebijakan partai termasuk strategi komunikasi politik dan pendekatan ke 

masyarakat harus mencerminkan dakwah sebagai landasan filosofisnya. Sebagai 

partai dakwah maka PKS mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat umum. Demikian uraian dari Dwi Budi Utomo, yaitu; 

 Kalau landasan filosofisnya.. ya kayak tadi, karena kami mendefinisikan 
diri sebagai partai dakwah, maka kami punya kewajiban untuk melakukan 
pencerahan kepada masyarakat dengan cara yang baik, nah itulah yang 
harus kita lakukan. Karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan, maka 
masyarakat akan sadar akan hak-haknya. Kemudian ke depan harapannya 
ya akan memberikan kontribusi lewat perubahan-perubahan yang lebih 
baik. (wawancara tanggal 27 April 2010) 
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  Alasan kedua daripada perencanaan strategi komunikasi politik PKS 

dalam pemenangan pemilu adalah didasarkan pada hasil munas tahun 2005. 

Munas PKS menghendaki partai ini menjadi pemenang ketiga dalam pemilu 2009, 

karena itu maka seluruh kemampuan, upaya, dan strateginya disesuaikan dengan 

target yang telah ditentukan. Paparan ini disampaikan oleh Mohammad Ilyas 

Sunnah; 

...hal ini sudah dikaji di awal periode di munas PKS 2005, intinya karena 
munas menghendaki PKS menjadi pemenang ketiga, maka PKS harus 
berupaya untuk semakin mendekat ke berbagai ragam konstituennya. 
(wwancara tanggal 20 April 2009) 

 

  Dan alasan yang terakhir adalah bahwa kebijakan strategi komunikasi 

politik PKS dalam pemenangan pemilu legislatif didasari dan dilandasi oleh hasil 

survei PKS, yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Survei ini meliputi; perilaku 

pemilih, kecenderungan pemilih, juga elektabilitas. Begitu penuturan M. Zuhrif 

Hudaya; 

Latar belakang strategi kita adalah berdasarkan survei, kita melakukan 
survei setiap penggal, dan survei dilakukan oleh pihak ketiga yang 
profesional. Survei ini meliputi: pertama mengenai perilaku pemilih. 
Kemudian keinginan masyarakat itu apa? Dan kecenderungan yang dipilih.  
Setiap rentetan itu kita mengambil elektabilitas. Jadi popularitas kita 
lakukan, elektabilitas juga kita lakukan. (wawancara tanggal 23 April 
2010) 

 
  Penggunaan survei dalam rangka menentukan suatu perencanaan strategi 

partai merupakan bagian dari analisis masalah. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Gregory (dalam Antar Venus, 2009: 145-158), bahwa langkah awal suatu 

perencanaan adalah melakukan analisis masalah. Agar dapat diidentifikasi dengan 
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jelas, maka analisis masalah hendaknya dilakukan secara terstruktur. 

Pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan harus dilakukan 

secara objektif dan tertulis serta memungkinkan untuk dilihat kembali setiap 

waktu. 

  Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh PKS bekerjasama dengan pihak 

ketiga dalam rangka menyusun kerangka strategi partai, adalah  bertujuan untuk:  

1) Memetakan tingkat pengenalan PKS di masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2) Membandingkan tingkat pengenalan dan citra PKS dengan partai-partai  

besar di DI. Yogyakarta. 

3) Mengetahui seberapa besar dukungan ke PKS jika pemilu dilaksanakan 

sehari setelah survei. 

4) Memetakan basis massa PKS dan perluasan basis massa yang dapat 

dilakukan oleh PKS. 

5) Mengetahui faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk memilih PKS. 

  

  Gambaran beberapa hasil survei tentang tingkat pengenalan partai, citra 

politik partai, tingkat Elektabilitas partai seandainya pemilu dilakukan besok, Peta 

kekuatan Parpol enam besar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan partai 

politik di Propinsi Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

 

1. Tingkat pengenalan partai di Propinsi DIY 
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Bagan 6 
Tingkat pengenalan partai 

Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

Secara umum, tingkat pengenalan masyarakat DIY terhadap PKS menduduki 

peringkat ke-6. Karena seorang pemilih tidak mungkin memberikan suara pada 

partai yang sama sekali tidak ia kenal, maka pengenalan nama dan logo partai 

merupakan langkah pertama untuk menaikkan tingkat elektabilitas PKS. 

 

 

 

 

2. Citra partai politik di Propinsi DIY 

Bagan 7 
Citra partai politik 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demokrat
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PAN
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Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

 

Dari seluruh Responden, 23,5% memberikan Nilai Citra Tertinggi pada PKS (no 2 

setelah PDIP=23,7). Namun, 19,5% responden lain memberikan Nilai Citra 

Terendah pada PKS (no 2 setelah Demokrat=20,7%). Sementara, hanya 9,4% 

yang memberikan Nilai Citra Terendah pada PDIP. Ini berarti, responden 

memberikan nilai Citra yang ekstrim pada PKS; ada yang bagus sekali dan ada 

yang jelek sekali. 

 

 

 

 

 

3. Tingkat Elektabilitas partai seandainya pemilu dilakukan besok. 

Bagan 8 
Tingkat elektabilitas partai 
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Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

PKS mengalami pertambahan suara yang cukup signifikan dari 6,67% pada 

pemilu 2004 menjadi 12,96% ketika pemilu dilaksanakan sehari setelah survei. 

Partai-partai lain mengalami penurunan perolehan suara.  

 

 

 

 

 

4. Peta kekuatan Parpol enam besar di Propinsi DIY 

Tabel 4 
Peta Kekuatan Parpol Enam Besar di Yogyakarta 

 Golkar PKS PAN Demokrat PKB PDIP 
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Sleman 9,7 % 16,0 % 10,3 % 6,3 % 5,7 % 19,0 % 

Kulon Progo 9,0 % 12,7 % 11,3 % 6,0 % 4,7 % 17,3 % 

Gunung Kidul 19.0 % 11,7 % 10,7 % 5,7 % 4,7 % 15,0 % 

Bantul 12,9 % 10,3 % 7,0 % 2,7 % 4,7 % 23,0 % 

Kota 6,7 % 17,0 % 13,3 % 6,7 % 1,0 % 16,3 % 

Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan partai politik 

Tabel 5 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan parpol 

 

No Variabel Koefisien 

1 Ideologi 0,128 

2 Kinerja PKS 0,112 

3 Kebijakan PKS 0,097 

4 Tokoh PKS  0,087 

5 Institusi PKS 0,086 

6 Tokoh PDIP 0,085 

7 Institusi PDIP  0,085 

8 Kinerja PDIP 0,084 

9 Hasil Kebijakan PKS 0,081 

10 Kebijakan PDIP 0,079 

11 Tokoh Golkar 0,077 

12 ID Parpol 0,073 

13 Hasil Kebijakan PDIP 0,073 

14 Institusi Golkar 0,070 

15 Kinerja PAN 0,070 

16 Kinerja Golkar  0,069  
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17 Hasil Kebijakan Demokrat  0,069  

18 Tokoh PAN  0,067  

19 Kinerja Demokrat  0,067  

20 Institusi Demokrat  0,065 

21 Kinerja PKB 0,065 

22 Tokoh PKB 0,063 

23 Hasil Kebijakan PKB 0,060 

24 Hasil Kebijakan PAN 0,058 

25 Tokoh Demokrat 0,055 

26 Hasil Kebijakan Golkar  0,052 

27 Institusi PAN 0,051 

28 Kebijakan PAN 0,048 

29 Kebijakan PKB 0,048 

30 Institusi PKB 0,046 

31 Kebijakan Demokrat 0,043 

32 Kebijakan Golkar 0,042 

33 Pendidikan 0,036 

34 Interaksi Media 0,036 

35 Money Politics 0,034 

36 Usia 0,031 

37 Ekonomi 0,025 

38 Ikut Tokoh Ormas 0,025 

39 ID Ormas 0,023 

40 Puas pada Pemerintah 0,020 

  Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

3. Strategi komunikasi politik PKS 

Strategi komunikasi menurut Onong U. Effendi (1993: 300) mempunyai 

fungsi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan 

instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 
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Fungsi strategi komunikasi yang semacam ini yang diharapkan oleh partai PKS 

untuk mencapai hasil optimal pada pemilu legislatif 2009. Secara keseluruhan, 

partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan 

hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang 

akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan 

dilakukan dan strategi penggalangan massanya (Firmanzah, 2008: 80).   

  Dalam menyikapi tahun keempat dalam periode kepengurusan PKS, 

sebagai tahun pemenangan pemilu, partai membagi satu tahun ini menjadi empat 

program strategis. Empat program dalam tahun pemenangan pemilu ini bisa 

dikatakan sebagai strategi jangka pendek sebagai kelanjutan strategi jangka 

panjang partai dalam satu periode. Adapun program-program dalam tahun 

pemenangan pemilu adalah: 

1. PKS mendengar. Yaitu kader PKS turun ke bawah dalam artian terjun 

langsung ke masyarakat untuk mendengar aspirasi, apa yang dikeluhkan, 

dan diinginkan masyarakat. PKS mendengar ini merupakan sarana 

komunikasi partai dengan masyarakat atau konstituen langsung dari rumah 

ke rumah atau disebut komunkasi door to door. Hal ini dianggap efektif, 

karena kader partai langsung mengetahui bagaimana respon dan tanggapan 

masyarakat. 

2. PKS mengajak. Karena PKS tidak mungkin menangani semua 

permasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, maka PKS mengajak 

orang-orang atau pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk 

membantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. 
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3. PKS berbicara. Berbicara kepada masyarakat dengan berdasarkan platform 

partai sebagai tindak lanjut dari PKS mengajak. 

4. PKS menang. Artinya dari program-program yang telah dilakukan oleh 

kader PKS di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan terwujudnya 

simpati masyarakat. Bentuk dari simpati masyarakat inilah yang 

diharapkan membantu tercapainya target PKS dalam pemilu 2009.  

 

  Pembagian program-program pemenangan pemilu dalam satu tahun ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M. Zuhrif Hudaya, Ketua Badan 

Pemenangan Pemilu Wilayah, DPW PKS, yaitu; 

...Jadi strategi kita begini, dalam satu tahun itu ada empat termin: pertama 
adalah PKS mendengar, jadi seluruh kader turun ke bawah, kita meminta 
masukan kepada masyarakat, kita mendengar apa sih yang menjadi 
keluhan masyarakat. Kedua PKS nembung/ mengajak, karena PKS tidak 
mungkin menangani semua masalah yang ada di masyarakat.  Oleh karena 
itu kita melibatkan orang-orang di sekitar kita dengan mengajak mereka 
untuk menyelesaikan maasalah-masalah yang disampaikan kepada kita. 
Kemudian berbicara. Setelah kita melakukan input data lalu mengajak, 
kemudian inilah yang mau dilakukan oleh PKS dan bicara ini berdasarkan 
platform dari PKS. Dan terakhir PKS menang walau faktanya PKS kalah. 
Karena begini, strategi ini kan sebagai proses pendidikan politik. 
Membangun komunikasi dengan pendekatan pendidikan politik. 
(wawancara tanggal 23 April 2010) 

 

Uraian hasil wawancara di atas menggambarkan bagaimana strategi politik partai 

yang membagi satu tahun pemenangan pemilu menjadi beberapa program 

kepartaian merupakan proses pendidikan politik, walaupun tujuan akhirnya adalah 

kemenangan dalam pemilu 2009.  
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  Pembagian tahun pemenangan pemilu dapat di bagi dalam beberapa 

tahapan program partai. Tahapan-tahapan tersebut berisi tentang tahapan program, 

waktu pelaksanaan, rencana aksi, aksi wilayah, agenda kerja struktur dan closing, 

sebagaimana digambarkan dalam tabel 4 tahapan-tahapan program aksi 

pemenangan pemilu. 
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Tabel 6 
 Tahapan-tahapan program aksi pemenangan pemilu 

No Tahapan Waktu Rencana aksi Aksi wilayah Agenda kerja struktur Closing 
1 Tahap I 

(take-of 
Preparation) 

Januari-April 
2008 

 

• Sosialisasi Tahapan 
Aksi Pemenangan 
Pemilu ke seluruh KI 
dan Jajaran Pengurus 
sampai DPRa  

• Survey Wilayah PKS 
MENDENGAR 

• Kampanye Media 
PKS PEDULI JOGJA 

• Temu Aleg 
TINGKAT 
WILAYAH 

• Road Show Pimpinan 
Wilayah ke stake-
Holder tingkat Prop. 

• Milad PKS ke 10 (22 
April 2008) 

 

• Sosialisasi Tahapan 
Aksi Pemenangan 
Pemilu ke seluruh KI 
dan Jajaran Pengurus 
sampai DPRa  

• Survey Wilayah PKS 
MENDENGAR 

• Kampanye Media 
PKS PEDULI JOGJA 

• Temu Aleg 
TINGKAT 
WILAYAH 

• Road Show Pimpinan 
Wilayah ke stake-
Holder tingkat Prop. 

• Milad PKS ke 10 (22 
April 2008) 

• Pembentukan struktur 
TPP dari DPD sampai 
ke DPRa  

• Mukhoyam tarbawi 
untuk pemenangan 
pemilu 2009 

• Survey Wilayah PKS 
MENDENGAR 

• Perlengkapan jaringan 
struktur sampai 
KorRW/KorDus  

• Rekrutmen terbuka 
anggota  

• Perluas Robtul ’Aam  
• Verifikasi BCAD dan 

pemetaan tokoh-tokoh 
Lokal  

• Konsolidasi agenda 
Pilgub DIY 

• Tracking Survey 
ke 1 elektabilitas 
PKS 

• Target 10 % 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



193 
 

• Sosialisasi UU 
Pemilu  

2 Tahap II 
(Flying Up) 
 

Mei-Agustus 
2008 

• Tema Besarnya : PKS 
MENGAJAK 

• Sasarannya : 
membangun 
kesadaran publik 
bahwa PKS membuka 
diri untuk 
bekerjasama dengan 
segenap unsur 
masyarakat jogja  

• Starting Point : 
Peringatan 100 th 
kebangkitan Nasional  

• Moment of eksplotion 
: Peringatan HUT RI 
ke 63 

 

• Peringatan 
Kebangkitan Nasional 
100 th  

• Memperingati 10 th 
Reformasi  

• Road Show Pimpinan 
Wilayah ke pimpinan-
pimpinan formal 
(gub,kapoda,kajati 
dll). 

• Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI ke 
63 

• Kampanye Iklan PKS 
tentang HUT RI ke 63 

• Survey PKS 
MENGAJAK 

 

• Perlengakapan 
jaringan struktur 
sampai di tingkat 
Dusun/RW/TPS 

• Rekrutmen terbuka 
anggota PKS dengan 
membuat Pusat 
Informasi Partai di 
tiap Dusun/RW/TPS 

• Mobilisasi aksi-aksi 
peduli dan politik  

• Finalisasi BCAD di 
seluruh jenjang  

• Perluas jaringan 
tokoh dan 
kelembagaan  

• Penguatan peran 
manufer politik aleg 
dan fraksi disetiap 
Dusun/RW 

• Konsolidasi agende 
pilgub  

• Tracking Survey 
ke 2 elektabilitas 
PKS 

• Target 14 % 
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• Penyusunan agenda 
aksi Pemenangan 
Pemilu disetiap dapil 
berbasis TPS 

• Survey PKS 
Mengajak  

 Tahap III 
(Big Waves) 
 

September-
Desember 
2008 

• Tema Besarnya: PKS 
BICARA 

• Sasarannya: 
membangun 
pengetahuan dan 
preferensi publik 
tentang gagasan besar 
PKS untuk 
memajukan Indonesia 
dan mensejahterakan 
Rakyat Jogja  

• Starting Point : 
Lounching Buku dari 
Jogja untuk Indonesia 
(platform 
Pembangunan PKS 
untuk Jogja) 

• Moment of eksplotion 

• Ramadhan Fair 
dengan tema 
:menghidupkan 
kembali moralitas dan 
solidaritas bangsa  

• Kampanye iklan 
nuansa ramadhan  

• Berbuka dan bersaur 
bersama dengan 
masyarakat dan tokoh 
jogja  

• Aksi peduli kaum 
fakir dan miskin  

• Memperingati hari 
pahlawan di TMP 
Kusumanegara  

 

• Finalisasi Caleg 
diseluruh tingkatan  

• Konsolidasi struktur 
dan kepemimpinan 
TPP 

• Pengokohan jaringan 
tokoh dan robthul 
‘Aam  

• Mobilisasi pendanaan 
kampanye pemilu  

• Penguatan media 
komunikasi partai 
(internal dan 
eksternal) 

 

• Tracking Survey 
ke 3 elektabilitas 
PKS 

• Target 17 % 
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Sumber; Arsip PKS; Tahapan Aksi TPPW untuk Pemenangan Pemilu 2009 

: Ramadhan dan Idul 
Fitri  

 Tahap IV 
(Peak 
Performance) 
 

Januari-April 
2009 

• Tema Besarnya : PKS 
MENANG 

• Sasarannya : 
Membangun 
Preferensi publik 
terhadap PKS dalam 
pemilu 2009 

• Starting Point : Tahun 
baru masehi, Tahun 
baru Hijriyah, 
Kampanye Iklan, 
Baliho dan Spanduk. 
(Indonesia baru, 
Harapan baru dan 
Kepemimpinan baru) 

• Moment of eksplotion 
: Kampanye PKS 
dalam pemilu 
legislatif 2009  

  Elektabilitas 20 % 
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  Selain strategi yang telah ditetapkan oleh PKS secara periodik dan tahunan 

melalui program-programnya, Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan semua 

cara dan hal-hal yang sekiranya dapat membantu partai dalam memenuhi 

tujuannya pada pemilu legislatif 2009.  Hal-hal tersebut khususnya adalah dalam 

bentuk pelayanan dan dakwah kepada masyarakat. Pelayanan dan dakwah ini 

betul-betul menjadi wahana PKS dalam proses pencerahan dan pemberdayaan 

masyarakat. Dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat PKS 

menggunakan dua pola pendekatan. Pendekatan personal yang dilakukan langsung 

oleh kader-kader PKS di bawah koordinasi partai kepada masyarakat dan 

pendekatan massif yang langsung ditangani oleh pengurus partai. Berkaitan 

dengan hal ini Dwi Budi Utomo mengatakan: 

…kemudian apa saja yang dilakukan? ya semua hal yang memungkinkan 
untuk memberikan pelayanan dakwah kepada masyarakat, jadi kita 
memang berharap target utamanya adalah pencerahan kepada masyarakat 
agar masyarakat itu menjadi berdaya, berdaya dalam segala maknanya. 
Nah pendekatannya apa saja? Ya pendekatannya semua hal yang 
memungkinkan misalnya pendekatan personal, artinya apa yang harus 
dilakukan setiap kader di dalam masyarakatnya misalnya. Kemudian ada 
juga yang perlu dilakukan oleh PKS sebagai partai di dalam melakukan 
pelayanan secara massif kepada masyarakat, kalau person-person kan lebih 
kepada pendekatan personal di dalam masyarakatnya, kalau partai lebih 
bersifat massal misalnya masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, 
kemudian masyarakat suatu saat terkena bencana maka PKS sebagai partai 
dakwah wajib untuk memberikan bantuan. Itu semua kita lakukan, 
pelayanan-pelayanan itu secara organisasional di bawah koordinasi partai. 
(wawancara tanggal 27 April 2010). 

 

    

 Adapun strategi khusus dalam masa kampanye pemilu legislatif 2009 dan 

dalam rangka menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pemilu, PKS 
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menggunakan tiga strategi komunikasi politik. Pertama adalah direct selling, yaitu 

komunikasi langsung (interpersonal) kader PKS dengan masyarakat dari rumah 

ke rumah atau istilah lainnya door to door. Kedua yaitu komunikasi publik yang 

dilakukan oleh calon legislatif (caleg) dengan warga masyarakat yang biasanya 

terdiri dari sekitar 200 sampai 300 orang. Dan yang terakhir adalah membangun 

opini publik melalui media, baik media massa maupun media luar ruang. 

Pemaparan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh M. Zuhrif Hudaya, 

bahwa: 

Strategi khusus untuk kampanye dan dalam menjalankan empat tahapan 
aksipemenangan pemilu adalah pertama direct selling yaitu door to door. 
Itu dilakukan oleh seluruh kader, ini terbatas tapi efektif dan ngirit. Yang 
kedua adalah caleg melakukan dialog warga. Kalau caleg dialog warga 
bisa mengundang 200-300 orang, dan ini efektif tapi boros. Karena ada 
makan, minum, sound system dan pinjem tempat. selanjutnya adalah 
dengan melakukan opini publik melalui media massa, kasarnya begini ada 
serangan udara dan serangan darat.  (wawancara tanggal 23 April 2010). 

   

  Strategi komunikasi direct selling atau door to door yang dilakukan oleh 

para kader PKS kepada masyarakat merupakan bentuk komunikasi interpersonal. 

Komunikasi personal ini dilakukan antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal ataupun nonverbal (Deddy Mulyana, 2002: 73). Komunikasi 

interpersonal ini, merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan 

antara dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok kecil dengan beberapa efek 

dan beberapa umpan balik seketika (Devito, 1989: 4). Sedangkan fungsi-fungsi 

komunikasi antarpribadi adalah fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. 

Sebagai fungsi sosial, komunikasi antarpribadi ini mencakup tiga aspek yaitu: 
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Pertama, manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan biologis dan 

psikologis; kedua, manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial; 

ketiga, manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal balik; 

keempat, manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat kualitas diri 

sendiri.  Pengambilan keputusan meliputi penggunaan informasi dan pengaruh 

yang kuat bagi orang lain. Jika dikaitkan dengan komunikasi maka terdapat dua 

aspek dari fungsi pengambilan keputusan yaitu: manusia berkomunikasi untuk 

membagi informasi dan manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain 

(Alo Liliweri (1993: 27-23). Komunikasi interpersonal ini sangat penting karena 

memungkinkan proses komunikasi yang berlangsung dapat berjalan secara 

dialogis. Sehingga kader-kader PKS yang melakukan pendekatan secara personal 

atau door to door kepada masyarakat bisa mengetahui bagaimana respon dan 

penilaian masyarakat terhadap partai PKS. 

Dengan pendekatan komunikasi personal, kader-kader PKS bisa langsung 

mengetahui respon balik dari masyarakat. Menurut B. Aubrey Fisher (1986: 390) 

umumnya konseptualisasi tentang umpan balik adalah pesan balik yang 

disampaikan penerima kepada sumber, respons penerima kepada pesan sumber 

yang semula. Umpan balik, katanya, merupakan perbedaan antara komunikasi 

satu arah dan dua arah, perbedaan yang akan terus dipandang tidak penting dalam 

memahami fenomena komunikasi manusia. Keberhasilan komunikasi ini akan 

tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal dari masyarakat. 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk 

orang lain, karena dalam komunikasi baik komunikator maupun komunikan dapat 
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menggunakan kelima alat indera untuk mempertinggi daya persuasif pesan yang 

disampaikannya.  

Menurut Burhan Bungin (2006: 260) dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari, hubungan antar pribadi memainkan peran penting dalam membentuk 

kegidupan masyarakat, terutama ketika hubungan antarpribadi itu mampu 

memberi dorongan kepada orang tertentu yang berhubungan dengan perasaan, 

pemahaman informasi, dukungan, dan berbagai bentuk komunikasi yang 

memengaruhi citra diri orang serta membentu orang untuk memahami harapan-

harapan orang lain. 

 Dalam konteks Indonesia dan khusunya PKS, komunikasi politik dalam 

bentuk komunikasi interpersonal masih dianggap penting dan efektif. Hal ini 

berbeda dengan beberapa kalangan Ilmuwan Komunikasi politik di dunia (Ahmad 

Danial, 2009: 35) yang mengatakan adanya semacam kesepakatan bahwa dalam 

dua dekade terakhir ini terdapat perubahan mendasar dalam cara-cara politik 

dikomunikasikan, khususnya dalam campaign communication, di negara-negara 

demokrasi maju. Stanyer  (2003) menambahkan, salah satu bentuk perubahan itu 

adalah ditinggalkannya kampanye dalam bentuk komunikasi interpersonal 

langsung (direct-campaign) dan digantikan dengan bentuk kampanye di media 

(mediated-campaign).  

Strategi komunikasi yang kedua dalam masa kampanye pemilu adalah 

caleg dialog warga yang diikuti sekitar 200 sampai 300 orang. Bentuk dialog ini 

bisa dikategorikan sebagai bentuk komunikasi publik atau penyebaran informasi 

dari satu orang kepada banyak orang. Menurut West dan Turner (2009: 40) dalam 
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berbicara di depan publik, para pembicara biasanya memilikin tiga tujuan utama 

dalam benak mereka: pertama memberi informasi, kedua menghibur, dan ketiga 

membujuk. Kegiatan para calon anggota legislatif dari PKS ketika berdialog 

dengan warga yang jumlahnya relatif banyak baik dilakukan di tempat terbuka 

seperti lapangan atau di tempat tertutup seperti ruang indoor untuk pertemuan 

besar lebih bertujuan untuk memberi informasi dan membujuk. Para caleg 

memberi informasi tentang visi misi dan program-program partai kepada 

masyarakat agar masyarakat mengenal dan selanjutnya bisa dibujuk atau 

dipersuasi agar pada pemilu legislatif 2009 dengan kesadarannya mau memilih 

partai PKS. 

Ketiga dari strategi komunikasi politik pada masa kampanye adalah 

membangun opini publik (pendapat umum) melalui media massa. Media massa 

adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan massa  (West dan 

Turner, 2009: 41). Media massa merupakan wahana komunikasi yang dapat 

menembus batas ruang dan waktu. Bahkan Marshall McLuhan (dalam Djuarsa 

Sendjaja, 2004) mengatakan bahwa media komunikasi modern ini memungkinkan 

jutaan orang di seluruh dunia untuk dapat berhubungan dengan hampir setiap 

sudut dunia. Penggunaan media massa ini mampu menyampaikan dan 

mengenalkan visi-misi dan program kepartaian PKS kepada masyarakat umum 

secara luas.  

Penggunaan komunikasi massa oleh partai politik karena komunikasi 

mempunyai fungsi persuasif. Menurut Devito (dalam Nurudin, 2007: 72-73) 

fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi paling penting dari komunikasi massa. 
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Persuasi bisa datang dalam berbagai bentuk; pertama, mengukuhkan atau 

memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; kedua, mengubah sikap, 

kepercayaan, atau nilai seseorang; ketiga, menggerakkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu; dan keempat, memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem 

nilai tertentu.  Fungsi persuasif dari komunikasi massa tersebut diharapkan oleh 

PKS untuk dapat mengukuhkan dan memperkuat sikap dan pandangan partai agar 

bisa mengubah sikap masyarakat terhadap PKS untuk selanjutnya menggerakkan 

masyarakat umum memilih PKS dalam pemilu 2009.  

PKS sebagai partai politik sangat berkepentingan dengan opini publik. 

Karena itu, semua penggunaan media dalam bentuk iklan atau pemberitaan 

dimaksudkan dalam rangka membangun opini publik. Sebagaimana disampaikan 

oleh Dwi Budi Utomo, yaitu: 

Semua yang kita lakukan di media itu dalam rangka membangun opini 
publik. Kalau yang saya pahami, bahwa semua yang kita lakukan ini target 
umumnya adalah pembentukan opini. Karena setahu saya mereka (partai 
lain) modelnya juga seperti itu, yaitu iklan, berita, statemen-staemen 
tokohnya. (wawancara tanggal 29 Juni 2010). 
 

Menurut Hafied Cangara (2009: 158) pendapat umum adalah gabungan 

pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain, 

serta memungkinkan seseorang dapat memengaruhi pendapat-pendapat tersebut. 

Ini berarti pendapat umum hanya terbentuk kalau menjadi pembicaraan umum, 

atau jika banyak orang penting (elite) mengemukakan pendapat mereka tentang 

suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra dikalangan masyarakat. 

Menurut Noelle-Neuman (dalam Pawito, 2009: 145) ada dua karakter 

pokok dari pendapat umum, yakni: 
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a. Pendapat umum sebagai suatu rasionalitas. Dalam hal ini pendapat 

umum dilihat sebagai suatu instrumen yang sangat penting baik dalam 

proses artikulasi pendapat dan keinginan rakyat maupun dalam 

pengambilan keputusan kebijakan publik dalam tatanan demokrasi. 

b. Pendapat umum sebagai suatu kontrol sosial. Dalam perspektif ini, 

pendapat umum ditempatkan sebagai suatu keniscayaan dalam 

mempromosikan integrasi sosial dan memberikan jaminan akan 

adanya semacam dasar pijakan bagi tindakan serta keputusan-

keputusan. 

 

  Pemahaman PKS tentang opini publik di atas, terlihat berbeda dengan 

pemahaman tentang opini publik sebagaimana dikemukakan oleh Hafied Cangara 

pakar komunikasi politik, yang lebih menekankan opini publik pada adanya isu 

yang menjadi pendapat umum sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah 

masyarakat. Bagi PKS, penggunaan media dalam bentuk iklan, berita, atau 

pendapat tokoh-tokoh masyarakat merupakan kegiatan komunikasi politik partai 

dalam membangun opini publik. 

 

  Proses komunikasi politik PKS yang di uraikan di atas dalam rangka 

menjalankan strategikomunikasi politik partai, selanjutnya dapat dilihat dengan 

pendekatan Model Transaksi Simultan (Simultaneous transactions Model) dari 

Melvin L. DeFleur (1993: 21-25) dengan karakternya yang nonlinear. Model ini 

menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses 
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komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertama, faktor 

lingkungan fisik (physical surroundings), yakni lingkungan masyarakat di mana 

PKS berada mempengaruhi terhadap pola komunikasi itu berlangsung dengan 

menekankan pada aspek what  dan how pesan-pesan komunikasi politik partai 

dipertukarkan. Kedua, faktor situasi sosio-kultural (sociocultural situations), 

yakni bahwa proses komunikasi politik PKS merupakan bagian dari situasi sosial 

yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas 

dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. Ketiga, faktor hubungan 

sosial (social relationships), yakni bahwa status hubungan antar pelaku 

komunikasi, yakni antara pengurus, kader, dan caleg PKS dengan masyarakat 

umum sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap 

proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima. 

 

4. Tujuan strategi komunikasi politik PKS 

 Ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dengan menggunakan strategi 

komunikasi politik. Menurut Antar Venus (2009: 147) tujuan-tujuan kampanye 

diantaranya adalah menyampaikan sebuah pemahaman baru, memperbaiki 

kesalahpahaman, menciptakan kesadaran, mengembangkan pengetahuan tertentu, 

mengonfirmasi persepsi, serta mengajak khalayak untuk melakukan tindakan 

tertentu. Penyusunan tujuan yang realistis merupakan hal yang harus dilakukan 

dalam sebuah proses perencanaan agar apa yang dilakukan mempunyai arah yang 

terfokus pada pencapaian tersebut. Penyusunan tujuan yang realistis ini 

merupakan hal harus dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. 
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 Tujuan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang 

selama ini dibangun dengan berbagai pola dan pendekatan intesif ke masyarakat 

adalah menang pada pemilu legislatif 2009. Kemenangan ini paling tidak berada 

pada posisi ketiga dengan memasukkan sebanyak-banyaknya kader PKS yang 

duduk di parlemen. Hal ini yang ditegaskan oleh M. Zuhrif Hudaya; 

Tujuan pemilu ya menang. Menang adalah sebanyak-banyak kita 

memasukkan anggota legislatif ke lembaga DPRD. Itu tujuan akhir. 

(wawancara tanggal 23 April 2010). 

 

  Tujuan strategi komunikasi politik PKS tersebut didasari oleh sasaran PKS 

periode 2005-2010 yaitu menjadi tiga partai besar pemenang pemilu legislatif 

2009. Dan juga memenuhi target pemilu 2009 sebesar 20% atau setara dengan 

400.000 pemilih/suara, 2 kursi DPR-RI, 11 kursi DPRD DIY dan 48 DPRD 

Kab/Kota. 

  

 

 

5. Peran pengurus, kader,  dan calon anggota legislatif dalam menjalankan 

strategi komunikasi politik partai 

  Untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh partai, 

PKS memprioritaskan dan mengandalkan pelaksanaannya pada kader-kader 

partai. Kader-kader PKS dikenal sebagai kader yang mempunyai loyalitas tinggi 

bahkan militan, sehingga PKS sendiri juga sering dianggap sebagai partai kader. 
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Dimana partai tidak sekedar mengandalkan public figure saja tetapi juga 

membangun suatu sistem yang mana keberadaan kader dijadikan motor penggerak 

bagi partai. Demikian sebagaimana ungkapan dari M. Zuhrif Hudaya, yaitu: 

...ya strategi.. biasa kita mengandalkan kader,  yaitu dengan pendekatan 

langsung komunikasi dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi pertama itu 

kader. (wawancara tanggal 23 April 2010). 

  

Secara umum siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, 

mengorganisasikan, dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan komunikasi 

dalam rangka menghadapi pemilu dapat disebut sebagai pelaku kampanye (Antar 

Venus, 2009: 54). Ini berarti kegiatan komunikasi politik tidak dikerjakan oleh 

pelaku tunggal tetapi sebuah tim kerja. Dalam tubuh PKS, tim semacam ini adalah 

Badan Pemenangan Pemilu. Zalmant (dalam Antar Venus, 2009: 54) membagi 

tim kerja kampanye dalam dua kelompok yakni leaders (pemimpin-pemimpin 

atau tokoh-tokoh) dan supporters (pendukung di tingkat akar rumput). Dalam 

kelompok leaders terdapat koordinator pelaksana, dalam hal ini adalah Badan 

Pemenangan Pemilu PKS. Sementara dalam kelompok supporters terdapat kader-

kader PKS yang tersebar sampai tingkat paling bawah. 

Dalam menjalankan strategi yang telah ditentukan diperlukan peran 

segenap kader dan pengurus partai. Peran ini sangat krusial bagi keberhasilan 

suatu strategi dalam mencapai maksud dan tujuannya. Peran ini juga memerlukan 

manajemen yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih antar kader dan pengurus. 

Banyak partai politik yang startegi komunikasinya tidak berjalan maksimal karena 
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peran dari pengurus dan kader sangat rendah, bahkan ada juga pengurusnya saja 

yang jalan (karena memang tidak mempunyai kader). Untuk menjalankan peran-

peran ini di dalam tubuh partai dikendalikan oleh Badan Pemenangan Pemilu 

(Bappilu). Bappilu ditugasi oleh partai sekaligus diberi wewenang untuk 

menggerakkan semuan potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di 

PKS. Berkaitan dengan masalah ini, Muhammad Sunnah Ilyas menegaskan;  

Secara umum ketika tahun pemenangan pemilu, kendali utamanya adalah 
tim pemenangan pemilu, dan ini ditugasi dan sekaligus diberi hak untuk 
memobilisasi semua daya dukung SDM PKS, jadi komandanya adalah tim 
pemenangan pemilu, jadi strateginya ya mobilisasi semua elemen atau 
kader di PKS. Dalam kerjanya caleg maupun pengurus yang tidak jadi 
caleg sama-sama hanya mungkin caleg lebih pada penyiapan materi 
kampanye sedang pengurus pada sarana dan prasarana kampanye. Dan ini 
dibangun atas kesadaran bahwa pemenangan pemilu itu kerja bersama atau 
bahasa PKS itu jihad syiyasi (jihad politik)  bersama seluruh elemen partai. 
(wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

Dari uraian di atas bisa dijelaskan bahwa kunci motor penggerak kader PKS ada 

di tangan tim pemenangan pemilu. Kesadaran dalam setiap kader PKS bahwa 

kemenangan pemilu adalah jihad politik menjadi kekuatan tersendiri bagi PKS 

sebagai partai dakwah. Tim pemenangan pemilu ini akan memobilisasi semua 

elemen dan kader PKS. Tugas khusus dari Tim Pemenangan Pemilu Wilayah 

(TPPW) adalah: 

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan 

pemenangan pemilu  

2) Merencanakan dan menjalankan seluruh program pemenangan pemilu 

tingkat Wilayah 
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3) Mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh 

program dan kegiatan pemenangan pemilu dengan TPPD 

 

Peran dari semua elemen dan kekuatan yang ada di PKS inilah yang 

diharapkan akan mampu menjalankan strategi komunikasi partai dalam 

menghadapi pemilu legislatif 2009, karena kader partai merupakan bagian dari 

elemen sumber daya partai. Tanpa adanya kader dan segenap elemen sumber daya 

partai, niscaya roda partai politik tidak akan berjalan. Dan hal inilah yang banyak 

membuat partai politik berguguran setelah pemilu digelar, karena tidak memenuhi 

electoral thresold. 

 

D. Penggunaan media oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam kampanye pada 

pemilu legislatif 2009 

1. Peran media pada pemilihan umum 

Peran media dalam kampanye pemilu sangatlah penting. Hampir tidak ada 

satupun partai yang tidak menggunakan media dalam sosialisasi dan kampanye 

partai. Pada beberapa partai politik, biaya dan anggaran terbesarnya banyak 

dialokasikan untuk belanja iklan di media. Karena media dianggap sebagai sarana 

yang efektif dan massif dalam menginformasikan dan memperkenalkan suatu 

partai berikut program-programnya. Selain visi misi partai, tentunya sosok 

personal caleg-caleg dari masing-masing partai banyak bermunculan dan 

menghiasi wajah media massa baik elektronik maupun cetak. Pentingnya partai 

politik melakukan komunikasi melalui media karena komunikasi massa 
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mempunyai beberapa ciri; pertama, komunikasi massa diarahkan kepada audiens 

yang relatif besar, heterogen, dan anonim. Kedua, pesan-pesan yang disebarkan 

secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota 

audiens secara serempak dan sifatnya sementara. Ketiga, komunikator cenderung 

berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin 

membutuhkan biaya yang besar (Wright dalam Severin dan Tankard, 2005: 4). 

Persaingan dalam pemilu 2009 oleh partai-partai baik partai baru atau 

partai yang sudah cukup lama cukup ketat, dengan munculnya beberapa partai 

baru yang lahir, dan berusaha untuk eksis dan bertahan merebut suara pemilih. 

Suatu perkembangan teknologi media di Indonesia yang cukup pesat tak pernah 

terbayangkan sebelumnya. Sebuah revolusi besar di bidang komunikasi, dan 

semakin cepatlah informasi kepartaian dapat disampaikan secara langsung kepada 

pemilih tanpa melakukan penggalangan massa dan mobilisasi massa. 

Munculnya persaingan itu telah melahirkan berbagai macam persaingan yang 

sehat maupun tidak sehat. Perang propaganda terus terjadi, saling mengklaim jasa 

pada masyarakat, mengumbar janji dan menyerang partai lain, bahkan oleh partai 

yang baru sekalipun karena mempunyai sejarah di masa lalu, pada pemerintahan 

lama dengan partai lama yang justru sekarang menjadi pesaing-pesaingnya. 

Diikuti inovasi-inovasi tentang bahasa-bahasa komunikasi massa bagi pemilih 

baik pemilih mengambang, pemilih pemula atau tradisional. Pemilih akan banyak 

mendapatkan pilihan, dan saatnyalah bahwa pemilih atau rakyat adalah raja. 

Sehingga partai-partai saat ini harus memanjakan pemilih agar tidak ditinggalkan 

pemilihnya untuk memilih kompetitor lainnya. Karena makin banyak partai, 
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alternatif layanan yang akan diberikan pada partainya makin beragam (Dumadi, 

20090.  

  Menurut M. Zuhrif Hudaya mengomentari tentang peran media dalam 

pemilu, mengatakan bahwa media berperan dominan sebagai media yang mampu 

menembus batas ruang dan waktu. Peran media ini berkaitan dengan tingkat 

elektabilitas suatu partai, berikut penuturannya; 

Menurut PKS peran media itu dominan karena mampu memperkenalkan 
tanpa ada batas waktu, batas umur, batas tempat dan media masuk ke 
ruang-ruang privat orang, bisa di kamar atau di mobil. Peran media ini 
berkorelasi dengan elektabilitas. (wawancara tanggal 23 April 2010) 

 

 Perolehan suara pemilu memang diakui ada peran dari media walaupun 

terkesan kurang signifikan dan dominan karena memang banyak faktor yang 

mempengaruhinya. PKS melihat partai-partai politik besar hampir semuanya 

mendominasi penggunaan media baik media luar ruang, elektronik, dan cetak 

tetapi faktanya hasil pemilu tidaklah maksimal sebagaimana harapannya. PKS 

sendiri menganggap program-program kemasyarakatan selama lima tahun yang 

berkesinambungan itulah yang membuat perolehan suara PKS bisa bertahan. Jadi 

tidak semata-mata penggunaan media yang intensif dan massif maka suara PKS 

bisa bertahan dan bahkan sedikit naik. Hal ini dikemukakan oleh Dwi Budi 

Utama; 

Kalau secara objektif kita belum melakukan survei, jadi strategi yang telah 
kita laksanakan itu kira-kira menyumbang berapa persen suara dari 
perolehan suara PKS kita belum tahu. Kalau secara subjektif  (ini sudah 
penilaian umum tidak hanya PKS) kalo tadi dikatakann bahwa hampir 
semua partai turun dan hampir semuanya menggunakan media, bahkan 
golkar juga turun walau menggunakan media secara besar-besaran, artinya 
kalau hanya mengandalkan strategi media saja, saya yakin tidak akan 
mampu untuk menaikkan atau sekedar mempertahankan saja (mesti akan 
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turun). Itu melihat secara empiris partai-partai yang lain, yang secara 
umum dan riil bekerja secara sungguh-sungguh menjelang pemilu. 
Sehingga saya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang membuat suara PKS 
itu bertahan adalah program PKS yang lima tahun itu secara terus-menerus 
kita lakukan. Artinya masyarakat memilih PKS itu tidak hanya melalui 
persepsi yang dibangun melalui media tetapi melalui apa yang mereka 
saksikan dan mereka rasakan atas kehadiran kader-kader PKS. (wawancara 
27 April 2010)  

 

 Walau diakui dalam pemilihan umum peran media kurang begitu besar 

pada perolehan suara partai, tetapi penggunaan media tetap dibutuhkan oleh PKS. 

Penggunaan media ini baik dalam bentuk iklan, berita, dialog interaktif, maupun 

bentuk komunikasi lainnya, adalah lebih ditujukan untuk menjaga memori 

masyarakat (agar tidak lupa) terhadap program-program kerja PKS yang telah di 

lakukan selama empat tahun sebelum pemilu. Strategi PKS dalam memenangi 

pemilu 2009 memang tidak hanya bertumpu pada penggunaan media menjelang 

pemilu saja sebagaimana dilakukan oleh partai politik lainnya tetapi pada 

program-program partai yang berkesinambungan. Karena PKS yakin, masyarakat 

bisa mencermati mana partai yang bekerja untuk rakyat dan mana yang tidak. 

Masyarakat yang pernah bersinggungan dengan program-program kerja PKS 

selama inilah yang nantinya akan menjadi suara potensial bagi PKS. Jadi, agar 

kerja PKS yang selama ini sudah banyak dilakukan tidak sia-sia atau dilupakan 

masyarakat, maka PKS juga menggunakan strategi media untuk 

mempertahankannya, syukur kalau bisa menambah suara dari dari suara yang 

telah didapat pada pemilu 2004 sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Dwi Budi Utomo, yaitu: 

Begini, memang apa-apa  yang telah kita lakukan selama empat tahun 
sebelum pemilu sifatnya jangka panjang. Insyallah orang yang bersentuhan 
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dengan program kerja PKS, kemudian percaya, itu akan memberikan 
dukungan kepada PKS berupa suara. Tapi survei kita menunjukkan bahwa 
menjelang coblosan ada suara cukup besar sekitar 30% itu swing voter. 
Dia akan memilih pada saat-saat terakhir saja dan itu sangat dipengaruhi 
oleh image sebetulnya. Kedua kenapa kita juga beriklan, itu untuk 
mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama empat tahun ini, 
karena bisa jadi menjelang pemilu itukan politisasi cukup tinggi, semua 
cara dilakukan, jadi kita tidak ingin apa yang sudah empat tahun kita 
lakukan itu hilang dan itu kita menjaganinya, sehingga bisa juga 
penggunaan media tidak menarik pemilih baru tetapi paling tidak, tidak 
mengurangi tapi mempertahankannya. (Wawancara tanggal 29 Juni 2009). 

 

 Peran media massa dalam mempengaruhi khayalak tidak diragukan lagi. 

Bahkan pada masa-masa awal perkembangan teori komunikasi massa, pengaruh 

media massa sangat kuat dan dominan sampai akhirnya muncul teori-teori baru 

yang mematahkan asumsi bahwa khalayak tak berdaya seperti teori peluru. Dalam 

konteks pemilu 2009, media massa tetap mempunyai peran penting dalam 

sosialisasi program partai dan pengenalan para caleg dari partai politik. Peran-

peran media massa seperti ini diakui oleh PKS, karenanya PKS tetap 

menggunakan media massa dalam strategi komunikasi politik partai. Tetapi, 

sebagai partai yang ilmiah, PKS tidak hanya mengandalkan peran media massa 

dalam mempengaruhi dan mengubah perilaku politik masyarakat terhadap PKS. 

 Ada sejumlah kekhawatiran bahwa pengaruh media massa sangat kecil 

dalam mengubah sikap dan perilaku pemilih dalam setiap pemilihan umum. Para 

analis melihat media massa hanya mampu dalam tataran memperkokoh sikap dan 

perilaku yang telah ada, bukan mempengaruhi untuk mengubah sikap dan perilaku 

tersebut. Namun, pandangan ini agak berbeda dengan Dan Nimmo dan Robert L. 

Savage (dalam Hafied Cangara, 2009: 412) bahwa “there is a close relationship 

between candidate image and voting behavior.” Di sini dapat dilihat bahwa peran 
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media massa dalam kampanye adalah dapat membuat perbedaan terutama bagi 

orang-orang yang bersikap independen dan belum punya pilihan, dan dapat 

merubah sikap dan perilakunya setelah melihat citra partai politik melalui media. 

 

2. Media yang digunakan pada pada pemilu legislatif 2009 

Dalam kampanye pemilu legislatif 2009, PKS menggunakan hampir 

semua media baik cetak maupun elektronik. Hal ini didasari oleh pemikiran akan 

perlunya media yang bisa membantu sosialisasi dan kampanye partai politik 

secara berkala dan massif. Sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh PKS tidak 

hanya melalui penggunaan media tetapi juga pola-pola komunikasi yang 

bervariasi, sebagaimana penuturan Muhammad Ilyas Sunnah sebagai berikut; 

Media komunikasi yang dilakukan oleh PKS sejak awal memang dibuat 
bervariasi, ada media komunikasi personal, face to face, door to door, 
kedua media komunikasi massa dalam artian publik seperti temu warga 
baik yang terbuka maupun yang tertutup. Lalu komunikasi melalui media 
massa itu juga dilakukan, .jadi semua model dan sarana komunikasi 
dimanfaatkan.(wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

 Media komunikasi yang dilakukan oleh PKS dalam kampanye pemilu 

legislatif 2009 meliputi: 

1. Media cetak: 

a. Kedaulatan Rakyat (KR) 

b. Bernas Jogya 

c. Radar Jogya 

d. Harian Jogya 

e. Republika 
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f. Kompas 

g. Merapi 

2. Media Elektonik 

a. Radio 

i. RRI 

ii. Pro Dua 

iii. GCD FM 

iv. Persatuan 

v. Geronimo 

vi. Unisi 

b. Televisi 

i. Jogya TV 

 

  Penggunaan media-media sebagaimana disebutkan di atas sebagaimana 

dikemukakan oleh Dwi Budi Utama yang menjelaskan media apa saja yang 

digunakan oleh PKS dalam pemilu legislatif 2009; 

Kalau media apa saja sebetulnya ada datanya, yaitu meliputi media cetak; 
harian KR, Bernas, Radar Jogya, Harian Jogya, Republika, Kompas, dan 
Merapi. Sedang media elektronik radio adalah; RRI, Pro Dua, GCD FM, 
Persatuan, Geronimo, dan Unisi, dan untuk televisi hanya ada satu yaitu 
Jogya TV. Dalam menggunakan media tersebut kita caranya begini, kita 
kan ada survei sebelumnya yaitu media cetak kemudian media elektronik 
(pada radio dan televisi) coba kita survei, pertimbangan pertama adalah 
mana yang ratingnya tertinggi atau pembacanya tertinggi, dan yang kedua 
baru modelnya yang rating tertinggi itu apa saja. Kalau media cetak ya ada 
(datanya juga ada) kebanyakan memang iklan karena itu yang memang 
pasti dimuat. Hampir semua media digunakan pleh PKS hanya 
intensitasnya berbeda. (wawancara tanggal 27 April 2010) 
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  Alasan-alasan penggunaan media baik media cetak maupun elektronik 

pertama didasari oleh rating yang dimiliki oleh masing-masing media tersebut. 

Melihat rating media diperlukan untuk perencanaan media, yaitu media apa saja 

yang digunakan dan sejauh mana intensitas yang diperlukan. Karena ini semua 

juga berkaitan dengan media yang akan digunakan oleh partai. Hal ini 

disampaikan oleh Dwi Budi Utama; 

Alasannya karena kita melihat rating dahulu, dan kenapa semua? Karena 
semuanya ada pembacanya walaupun kecil. Sehingga intensitas itu yang 
membedakan mana yang porsinya besar dan mana yang secukupnya. 
(wawancara tanggal 27 April 2010) 

 

  Pertimbangan kedua tentang pemilihan media dalam komunikasi politik 

partai adalah audien atau khalayak dari masing-masing media tersebut. 

Berdasarkan survei yang dilakukan, dapat diketahui khalayak pembaca, 

pendengar, atau pemirsanya siapa saja dan dari kalangan apa. Seperti penggunaan 

koran harian Kedaulatan Rakyat (KR), segmentasi pembaca media ini sebagian 

besar sesuai dengan segmentasi yang hendak dituju oleh PKS, yaitu dari kalangan 

anak muda sampai orang tua. Dari kalangan menengah ke atas PKS juga menarget 

segmentasi ini pada media Kompas dan Republika. Tidak itu saja, walau PKS 

mencitrakan diri sebagai partai agama, dalam menghadapi pemilu PKS juga 

berkeinginan meraih pangsa pasar pemilih dari gologan abangan, yaitu dengan 

menggunakan koran Merapi, karena koran ini segmentasinya lebih pada kalangan 

jawa kejawen.  Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Budi Utama sebagai 

berikut: 

Sasaran media cetak... Kalau yang koran sesuai dengan pembaca, artinya 
segmentasi pembaca KR yang 70% itu yang menjadi segmentasi kita, 
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radar berapa persen? Bernas berapa persen? intinya kita ingin menjangkau 
semuanya. Selain rating pemilihan media didasarkan pada khalayak media 
tersebut. Ada media yang sifatnya umum, jadi dia menjadi konsumsi 
semuanya kalangan baik anak-anak sampai orang tua misalnya KR, ada 
yang cenderung secara intelektual menengah ke atas seperti kompas dan 
republika misalnya, dan ada yang cenderung kejawen merapi misalnya, 
nah kita ambil yang begitu. (Wawancara tanggal 29 Juli 2010). 
 
 

  Selain media cetak, penggunaan media elektronik radio dan televisi oleh 

PKS juga didasarkan pada segmentasi khalayaknya. Untuk menjangkau khalayak 

muda dan tua, partai menggunakan radio RRI, Pro Dua. Radio geronimo lebih 

pada target sasaran kawula muda, karena media ini banyak disukai oleh kaum 

muda, begitu juga dengan radio Unisi. Untuk segmentasi yang lebih umum yang 

bisa menjangkau semua kalangan PKS menggunakan radio GCD. Ada juga radio 

yang segmentasinya lebih pada kedaerahan seperti radio Persatuan, yang banyak 

bercorak daerah Kabupaten Bantul. Dan untuk televisi, PKS hanya menggunakan 

Jogya TV, karena jogya TV ini dianggap cukup mewakili semua kalangan yang 

ada di daerah Yogyakarta. Berkaitan dengan hal ini, Dwi Budi Utama 

menyatakan, bahwa: 

Begitu juga dengan radio dan TV. Radio itu lebih segmentatif bahasanya. 
Misalnya geronimo, itu lebih pada anak muda-muda, kalau orang tua lebih 
ke RRI dan Pro Dua, kalau GCD lebih umum segmennya, persatuan 
segmennya lebih pada kewilayahan seperti Bantul yang lebih berisi pada 
hal-hal yang berbau berita daerah kebantulan, jadi lebih pada siaran yang 
bersifat kelokalan. Kalau Unisi segmennya remaja dan muda. Kalau Jogya 
TV, penggunaannya hanya berdasar rating saja. Tapi dengan asumsi umum 
bahwa Jogya TV menjangkau semua khalayak umum. (Wawancara 
tanggal 29 Juli 2010). 
 

 

Beberapa hasil survei tentang interaksi media oleh PKS bekerja sama 

dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Media yang digunakan masyarakat Yogyakarta. 

Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

 

 

Tabel 8 

Koran yang dibaca masyarakat Yogyakarta 

 

Kab/kota 
Koran (%) 

Tidak 

ada 
Kompas Republika KR Bernas Merapi 

Koran 

Lainnya 

Sleman  10,70 14,38 1,34 60,54 2,34 7,69 2,71 

KP  17,73 6,69 0,67 63,88 1,00 7,69 2,34 

GK  16,33 7,00 1,00 62,33 2,00 7,00 4,33 

 

Kab/kota 

 

Media (%) 

Koran 
TV 

Lokal 
Radio Spanduk Internet Baliho Pamflet 

Sleman  71,3 87,7 54,7 30,4 12,3 10,7 9,3 

KP  63,3 85,0 53,0 34,3 5,3 15,7 11,7 

GK  51,0 92,0 40,0 15,3 4,7 3,0 3,7 

Bantul  68,2 86,0 58,9 24,1 6,7 3,7 4,3 

Kota  76,7 89,0 43,0 29,0 14,3 13,3 11,7 
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Bantul  16,78 5,37 0,00 60,74 3,02 12,08 2,02 

Kota  
6,73 11,11 2,36 66,33 2,02 6,40 

 

5,05 

Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

Tabel 9 

Radio yang didengar masyarakat Yogyakarta 

Sumber: Dokumen PKS, penelitian voting behavior 

 

Survei Interaksi Media diperlukan untuk melihat sejauh mana masyarakat 

mengakses media dan mempercayai berita-berita politik yang ditampilkan. 

Semakin tinggi nilai interaksi media berarti : 

· Semakin sering seseorang mengakses berita politik melalui media 

dalam segala bentuknya (TV, Radio, Koran, dll) 

 

 

Kab 

Radio (%) 

Tidak 

ada 
RRI Trijaya Swaragama Geronimo Yasika MQ Rama 

Sleman  17,00 29,67 5,00 6,33 9,00 9,00 2,67 0,67 

KP  15,77 29,19 3,69 3,36 7,72 13,42 1,34 0,34 

GK  14,09 30,87 2,68 2,35 3,02 8,39 4,03 1,01 

Bantul  18,73 23,75 4,35 5,35 7,69 14,72 0,67 1,34 

Kota  17,17 18,86 4,71 6,73 22,22 9,09 1,35 1,68 
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· Semakin mempercayai kejujuran media tersebut dalam memberitakan 

aktivitas politik. 

 

  Adapun bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh PKS dalam 

menggunakan saluran media adalah meliputi iklan, berita, dan dialog interaktif. 

Dalam media cetak, selain iklan, PKS sering mengirimkan releas berita ke 

lembaga media hampir setiap hari tentang berita seputar partai dan kegiatannya. 

Pengriman releas berita setiap hari ini dengan target paling tidak ada dua berita 

yang dimuat dalam satu minggunya. Selain releas berita yang dilakukan, PKS 

juga menggunakan space advertorial yang ditawarkan media. Advertorial ini 

berisi media tetapi ada muatan promosinya karena sifatnya pesanan. Demikian 

disampaikan oleh Dwi Budi Utomo, yaitu: 

Dalam media cetak kita selain iklan adalah target pemuatan berita. Seperti 
releas berita. Atau kita kerja sama dalam pemuatan berita, jadi ada media 
yang menyediakan space (ruang) dan bentuknya berita dan nanti kita ada 
konsekuensinya bahasanya semacam advertorial. Jadi media selain berita 
seperi biasanya ada juga iklan yang bentuknya seperti berita. Bentuknya 
advertorial dan itu ditawarkan ke kita. Dan kita menggunakan itu beberapa 
kali saja dan yang paling banyak untuk pemberitaan ya releas yang kita 
kirimkan. Karena kita target setiap minggu ada dua berita yang dimuat 
sehingga setiap hari kita releas berita tentang apapun kegiatannya. 
(Wawancara tanggal 29 Juli 2010). 
 

 

 Sedang untuk media elektronik bisanya bentuk komunikasinya selain iklan 

adalah dialog interaktif. Dialog interaktif PKS bekerja sama dengan Radio RRI, 

sedang untuk radio lainnya lebih karena ada undangan untuk jadi pembicara 

tentang topik tertentu. Selain radio-radio, PKS juga menggunakan televisi untuk 

menayangkan iklan dan program dialog interaktifnya, hanya saja penggunaan 
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televisi ini hanya memakai Jogya TV, karena ada keterbatasan dana. Dialog 

interaktif yang dilakukan di televisi oleh PKS sebanyak lima kali denga durasi 

waktu rata-rata satu jam. Adapun tema-tema dalam dialog tersebut meliputi tema 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana, dan platform partai. Hal 

ini sesuai dengan penuturan dari Dwi Budi Utomo, yaitu: 

Kalau radio kita iklan. Dan hanya beberapa kali kita diundang diskusi 
yaitu dialog interaktif. Kita juga  kerjasama itu RRI dan beberapa kali 
yang lain itu karena program mereka dan kita diundang hanya sebagai 
pembicara saja. Untuk televisi kita hanya memakai Jogya TV. Untuk jogya 
TV kita dua macam iklan yang tayangan dan dialog. Dialog kalau tidak 
salah, kita mengambil lima kali dan itu satu jam dan dengan tema-tema 
tertentu. Sesuai dengan yang kita prioritaskan waktu itu, ada pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, sarana-prasarana, dan satu lagi platform PKS. 
(Wawancara tanggal 29 Juli 2010). 
 
 

 Beberapa media dalam kampanye pemilu oleh PKS dianggap efektif dan 

yang lainnya kurang signifikan. Hal ini disampaikan oleh M. Zuhrif Hudaya; 

Dalam hal ini penggunaan media juga dipengaruhi oleh bagaimana 
penggunaan media oleh partai politik yang lain. Di antara media yang ada 
televisi dianggap paling efektif. Dan kita paling banyak adalah Jogya TV. 
Yang kedua adalah media massa yaitu Koran, dan porsi yang paling tinggi 
adalah Kedaulatan rakyat (KR). Dan berikutnya adalah radio. Semua 
media kita lakukan tapi berasarkan prosentasi dari hasil survei. 
(wawancara tanggal 23 April 2010) 
 

  Pada sisi lain, asumsi keefektifan media dalam menjangkau khalayak luas 

bisa diketahui dengan melihat rating pada masing-masing media. Demikian kata 

Dwi Budi Utama; 

 Efektif itu kalau menurut kita ya berdasarkan rating, berdasar pembaca 

yang paling tinggi. Kalau berdasar evaluasi setelah pemilu 2009 kita 
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belum melakukan evaluasi secara detail. (wawancara tanggal 27 April 

2010) 

 

  Pemilihan media atau saluran komunikasi dimaksudkan agar penyampaian 

pesan kepada khalayak benar-benar sesuai dengan tujuan atau obyek yang hendak 

dicapai. Karena itu, berdasarkan patokan tersebut dipilihlah media atau saluran 

yang menurut pertimbangan cocok dengan tujuan program kampanye partai. 

Untuk melakukan pemilihan media dapat ditempuh sejumlah langkah. Dimulai 

dengan menginventarisasi seluruh media yang ada di tempat kegiatan, serta dapat 

menjangkau khalayak sasaran. Setelah itu masing-masing media itu dinilai 

kesesuaiannya.  

  Media atau saluran yang hendak digunakan dalam suatu program 

komunikasi hendaklah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Patokan 

pertama tentunya tujuan atau sasaran dari program partai. Kemudian khalayak 

yang hendak dicapai oleh program komunikasi ini. Lalu disesuaikan dengan 

sejumlah karakteristik setiap media. Karakteristik media merupakan sejumlah ciri 

yang melekat yang menunjukkan kemampuan-kemampuan dan keterbatasan dari 

media atau saluran itu sendiri. Berdasarkan karakteristik inilah, media tertentu 

dipilih untuk menyampaikan pesan-pesan suatu program komunikasi politik 

partai.  

 Walaupun secara umum media massa adalah saluran utama dari kegiatan 

komunikasi politik suatu partai dalam pemilu, namun ada beberapa hal yang 

menjadi keterbatasan institusi media massa. Untuk pesan-pesan tertentu orang 
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cenderung menerimanya dari orang lain sebagai sumber informasi atau bahkan 

institusi tertentu yang dianggap memiliki otoritas tertentu (Antar Venus, 2009: 

92). Pada kenyataannya orang cenderung bukan hanya menggunakan media 

massa, tapi juga hubungan antarpribadi, sebagai sumber informasi, sehingga 

muncul hubungan yang saling melengkapi di antara dua sumber tersebut. Orang 

akan menempatkan media massa sebagai sumber informasinya bila media tersebut 

menayangkan lebih banyak informasi yang menurutnya berguna dan sesuai bagi 

dirinya, maka individu merupakan variabel penting yang memengaruhi 

penerimaan pesan. 

 

E. Dampak penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera 

terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009 

  Strategi komunikasi politik PKS bukanlah satu-satunya variabel penentu 

terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009. Namun begitu 

penerapan strategi komunikasi ini ikut berperan menentukan keberhasilan suatu 

partai dalam memenagkan pemilu, karena strategi ini berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara tujuan partai dengan hasil yang didapatkan. Secara umum 

hasil dari penerapan strategi komunikasi politik PKS belum sesuai dengan target 

partai tetapi ada sedikit kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini 

dikemukakan oleh Muhammad Ilyas Sunnah; 

Secara umum suara PKS tetap naik walaupun cuma sedikit, artinya tidak 
sesuai dengan targetnya yang tiga besar itu, karena kita cek untuk di 
kalangan terdidik suara PKS cukup signifikan, tetapi untu masyarakat 
dipingir sungai walaupun kita program peduli kemiskinan dan lainnya 
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telah berjalan lima tahun, kenyatannya tetap terkalahkan oleh partai 
demokrat. (wawancara tanggal 20 April 2010)  
 

  Pada pemilu legislatif 2009 DPW PKS menargetkan perolehan kursi di 

DPRD Propinsi Yogyakarta sebanyak 11 kursi tetapi hasil yang dicapai hanya 7 

kursi. Walau begitu hasil ini ada peningkatan sedikit dibanding periode pemilu 

2004 yang hanya memperoleh 6 kursi di DPRD Propinsi. Perolehan partai PKS 

dalam pemilu legislatif 2009 di wilayah Yogyakarta ini masih lebih baik 

dibanding Partai Amanat Nasional (PAN) yang basisnya ada di Yogya, kecuali 

partai Demokrat yang memang naik secara signifikan. Demikian disampaikan 

oleh Ahmad Sumiyanto: 

Tahun 2004 kita dapat 6 kursi dan untuk tahun 2009 kita targetkan 11 tapi 
akhirnya dapat 7. Jadi tidak sesuai target. Tapi kita bersyukur bisa naik 
dibanding tahun 2004. Dan ini satu-satunya partai yang naik selain partai 
Demokrat sedang partai lainnya turun termasuk PAN yang mana basisnya 
ada di Jogya. Artinya kerja tim di PKS cukup berjalan. Sehingga strategi 
yang dijalankan oleh PKS cukup efektif. (wawancara tanggal 25 Mei 
2010) 

 

  Menurut M. Zuhrif Hudaya, memang hasil dari strategi ini belum sesuai 

dengan target partai walaupun tahapan-tahapan strategi partai telah dijalankan; 

Karena tahapan-tahapan kita jalankan, elektabilitas kita itu cukup naik, 
kita kalahnya hanya tidak memenuhi target, target kita adalah 11 kursi di 
propinsi tapi memperoleh 7 kursi. Kalo 11 kursi itu sekitar 20%.  Dan ini 
tidak sesuai dengan target, satu tahun kita rencanakan target ini realistis. 
satu bulan baru kita tahu kalo berat untuk memenuhi target karena banyak 
faktor, dan ini sudah kita prediksikan. Karena satu bulan sebelum 
pemilihan kita melakukan survei dan itu presisinya sangat luar biasa. Dan 
di sini kita mengerem dana. (wawancara tanggal 23 April 2010)  
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  Sejauh ini strategi yang telah diterapkan dianggap cukup efektif, hal ini 

dilihat dari tingkat elektabilitas yang terus naik menjelang pemilu, hanya hasilnya 

belum sesuai dengan harapan. Ketidaksuaian hasil pemilu ini dengan harapan 

partai dianggap ada faktor lain yang mempengaruhinya. Demikian disampaikan 

oleh M. Zuhrif Hudaya; 

Strategi yang kita jalankan cukup efektif karena elektabilitas naik terus, 

tetapi kita tidak mungkin melakukan strategi money politic. (wawancara 

tanggal 23 April 2010)  

 

  Untuk kalangan masyarakat menengah terdidik, strategi komunikasi PKS 

ini cukup efektif tetapi tidak untuk kalangan pragmatis seperti kalangan miskin 

bawah. Sebagaimana dituturkan oleh Muhammad Ilyas Sunnah; 

Untuk kalangan terdidik strategi komunikasi PKS cukup efektif tapi untuk 
masyarakat pragmatis, kaum miskin perkotaan, kampung-kampung yang 
belum makmur gitu terbukti yang efektif itu uang. (wawancara tanggal 20 
April 2010)  

 

  Ada beberapa faktor yang dianggap kurang mendukung bagi penerapan 

strategi komunikasi politik partai PKS yaitu masalah pendanaan. Sumber dana di 

tubuh PKS dianggap kurang karena memang hanya mengandalkan kader dan 

simpatisan saja. Tetapi kekurangan ini juga bisa ditutupi dengan adanya faktor 

pendukung yaitu keberadaan kader-kader PKS. Sumber daya manusia (SDM) 

PKS adalah kader-kader PKS yang rata-rata dari kalangan terpelajar dan punya 

loyalitas tinggi. Kenyataan ini yang menjadi kelebihan bagi partai ini. Karena 

PKS ingin menjadi partai kader dan bukan partai yang tergantung pada sosok 
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individual pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan ucapan dari Muhammad Ilyas 

Sunnah; 

...secara umum uang yang menghambat, dan memang modal PKS itu 
sedikit karena cara mobilisasi uangnya hanya mengandalkan kader dan 
simpatisan saja, faktor yang mendukung adalah SDM PKS rata-rata yang 
pertama dari kalangan pemuda sehingga energinya tinggi dan berlebih, 
juga loyalitas. SDM PKS juga punya keterampilan profesional di bidang-
bidang tertentu misalnya dokter sehingga PKS bisa memberikan pelayanan 
kesehatan dari RW dan RT secara gratis, karena dokternya gratis. 
(wawancara tanggal 20 April 2010) 

 

 Melihat hasil perolehan suara pada pemilu legislatif 2009, disadari oleh 

segenap pengurus dan kader PKS sebagai sesuatu yang di luar harapan, karena 

target pemilu 2009 adalah perolehan suara 20% tapi kenyataannya hanya sekitar 

7%. Kalau target PKS DI Yogyakarta adalah 11 kursi di DPRD dan hanya 

mencapai 7 kursi.  Sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Budi Utama; 

Pemilu 2009 kemarin belum sesuai harapan kita, karena target kita kemarin 
20% tapi hasilnya hanya 7%. Kalau target di DIY yaitu 11 kursi tapi 
hasilnya 7 kursi. Kalau mengenai prediksi, kita terus melakukan survei 
sampai terakhir itu 1 bulan sebelum pemilu, dan itu kita masih optimis 
sesuai target. Tapi baru kira-kira 3 minggu terakhir sebelum pemilu ketika 
partai-partai yang dananya kuat dengan ketepatan penggunaan media atau 
mungkin faktor-faktor lain (money politic) ini diluar prediksi kita. 
Sebetulnya money politic juga sudah kita prediksikan sebelumnya tapi ya itu 
ada perubahan yang besar. Faktor yang membuat PKS tidak bisa mencapai 
target ya harus kita akui adalah adanya tsunami demokrat yang mengambil 
suara banyak.Kemenangan demokrat karena mendekati pemilu pemerintah 
membuat kebijakan populis dengan penurunan BBM dan BLT. Kedua 
kepopuleran sosok SBY karena SBY itu identik dengan demokrat. 
(wawancara tanggal 27 April 2010) 
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  Seberapa besar kontribusi strategi komunikasi politik dan penggunan 

media terhadap perolehan suara PKS, belum bisa diprediksi secara akurat. PKS 

hanya melalukan survei tentang kecenderungan rakyat terhadap partai dan apa 

yang dilakukan partai terhadap rakyat. Dari survei ini, PKS melihat indikator-

indikator kecenderungan masyarakat dalam memilih partai atau perilaku pemilih. 

Survei ini juga menunjukkan bahwa partai politik cenderung menggunakan money 

politic, begitu juga dengan masyarakat yang cenderung menyukainya, karena 

dianggap lebih pragmatis. Sehingga berdasarkan evaluasi internal PKS terhadap 

keberhasilan partai demokrat, adalah karena partai ini mampu membangun image 

di masyarakat sebagai partai yang memberikan kemanfaatan yang besar terhadap 

rakyat, contohnya adalah kebijakan populis pemerintah dengan menurunkan 

beberapa kali Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

yang lebih menguntungkan partai demokrat. Sebagaimana disampaikan oleh Dwi 

Budi Utomo, yaitu: 

Kita sudah survei, pertama, mengapa orang memilih partai?  apa yan telah 
dilakukan oleh partai terhadap rakyat, apapun bentuknya khususnya yang 
langsung memberi kemanfaatan pada rakyat, kedua yang juga tinggi adalah 
partai itu (bahasa mudahnya) memberi money politic tidak? Ternyata yang 
menyukai money politic itu juga cukup tinggi. Sehingga dalam evaluasi kita 
kemarin, mengapa demokrat itu sangat tinggi perolehan suaranya? Itu 
karena berhasil menanamkan image di masyarkat  bahwa demokrat itu 
memberikan kemanfaatan besar pada masyarakat khususnya isu penurunan 
BBM beberapa kali itu termasuk BLT. (Wawancara tanggal 29 Juni 2009). 

 
  Dalam menjalankan strategi komunikasinya dalam memenangkan pemilu 

legislatif 2009, PKS sudah semaksimal mungkin mengerahkan segenap daya dan 

usaha. Namun, bagaimanapun pengurus dan kader PKS memprediksikan melalui 

survei pra pemilu, keadaan dan suasana persaingan antar partai politik sulit 
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diperkirakan. Fenomena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai 

demokratnya diakui oleh PKS sebagai badai tsunami yang menggilas suara-suara 

partai politik lainnya, tak terkecuali PKS. SBY sebagai Ketuan Dewan pembina 

Demokrat diuntungkan oleh posisinya sebagai presiden incumben sehingga SBY 

identik dengan Demokrat.   

  Dengan posisinya sebagai presiden, SBY bisa membuat program-program 

kerakyatan yang populis menjelang pemilu 2009 yang menguntungkan partai 

Demokrat. Program-program populis seperti penurunan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini telah mendapat apresiasi dan 

simpati masyarakat luas walaupun banyak diprotes dan dikritik oleh para elit 

partai politik lainnya. Masyarakat yang pramatis hanya melihat kemanfataan yang 

nyata yang diberikan oleh partai politik, bukan visi-misi atau hanya slogan politik 

saja. Apresiasi dan simpati masyarakat terhadap kebijakan populis pemerintah 

menjelang pemilu inilah salah satu yang dapat mengubah preferensi masyarakat 

terhadap partai demokrat pada pemilu legislatif 2009, sehingga perolehan suara 

demokrat naik drastis sampai 300% dibanding pemilu 2004, yaitu dari 7.45% 

menjadi 20.85% suara pemilih. 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 

Anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagai dampak dari putusan Mahkamah 
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Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tidak mempengaruhi sikap PKS 

dalam kebijakan partai. Kebijakan PKS berkaitan dengan strategi komunikasi 

politik tidak berbeda baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-undang 

pemilu ini. 

Dalam menghadapi pemilu legislatif 2009, Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak dakwah. Strategi 

pemenangan pemilu PKS selanjutnya di rencakan dalam bentuk empat tahapan 

aksi; pertama, PKS mendengar; kedua, PKS mengajak; ketiga, PKS bicara; dan 

keempat, PKS menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun 

pemenangan pemilu menjelang pemilu 2009. Dalam menjalankan empat tahapan 

aksi pemenangan pemilu tersebut, PKS menggunakan strategi komunikasi politik 

dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan 

komunikasi massa. Komunikasi interpersonal dilakukan oleh hampir semua kader 

PKS dengan cara door to door atau komunikasi langsung kepada masyarakat. 

Komunikasi publik dilakukan oleh calon legislatif kepada masyarakat dengan 

cara kampanye di suatu tempat umum secara terbuka. Selanjutnya komunikasi 

massa digunakan oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKS untuk 

menginformasikan visi, misi, dan program partai serta membangun opini publik 

kepada masyarakat umum melalui media massa. Kebijakan strategi komunikasi 

politik PKS ini lebih didasari oleh hasil Munas partai tahun 2005 sebagai acuan 

dan hasil survei publik tentang partai politik di D.I. Yogyakarta sebagai analisis 

masalah.  
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Pada pemilu legislatif 2009, PKS menggunakan hampir semua media yang 

ada di Yogyakarta, baik media cetak berupa koran maupun media elektronik 

seperti radio dan televisi. Sebelum menggunakan media-media ini, PKS terlebih 

dahulu melakukan survei terhadap media untuk mengetahui rating masing-

masing media. Hal ini diperlukan guna menentukan skala prioritas pada beberapa 

media dan segmentasi khalayak yang menjadi sasaran komunikasi politik PKS. 

Bentuk-bentuk komunikasi politik dalam media massa ini berupa iklan, press 

releas, dan dialog interaktif.  

 Peran strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu 

legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan suara partai. 

Suara PKS hanya naik sedikit, yaitu sebanyak tujuh kursi di DPRD Propinsi 

Yogyakarta, naik satu kursi dibanding pemilu 2004 yang hanya enam kursi. 

Kurang berdampaknya strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS 

banyak diperngaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah 

adanya pengaruh dari Partai Demokrat dengan profil Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) yang mampu mengubah sikap politik masyarakat pemilih. Sehingga suara 

partai Demokrat naik 300% pada pemilu 2009 dibanding pada pemilu 2004. 

 

 

 

B. Implikasi 
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  Berdasarkan pada temuan-temuan pokok yang ada pada simpulan dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa implikasi, baik yang bersifat akademis maupun 

praktis. Beberapa implikasi tersebut adalah:  

1. Kondisi internal partai, kebijakan pemerintah, dan kehidupan sosial 

masyarakat terlihat berpengaruh terhadap strategi komunikasi politik suatu 

partai politik dalam pemilu. 

2. Perubahan Undang-undang tentang pemilu karena adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, nampak kurang 

berpengaruh terhadap kebijakan strategi komunikasi politik yang telah 

ditentukan oleh partai. 

3. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh partai politik cenderung belum 

berdampak signifikan pada perolehan suara partai dalam pemilu, karena 

ada faktor lain yang turut mempengaruhinya. 

4. Pandangan masyarakat yang pragmatis tidak mudah dirubah oleh pesan-

pesan partai politik yang bersifat normatif, masyarakat lebih memilih 

partai yang memberi kemanfaatan dalam bentuk materi seperti sembako 

atau uang (money politic) dibanding hanya visi, misi, dan gagasan partai 

politik saja. 

5. Partai demokrat lebih banyak diuntungkan oleh kebijakan populis 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibanding partai politik 

lainnya, karena partai demokrat dianggap identik dengan figur SBY. 
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C. Saran 

  Berdasarkan simpulan-simpulan dan implikasinya, selanjutnya 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan Undang-undang maupun kebijakan pemerintah lainnya, 

kiranya perlu dicermati secara seksama oleh partai untuk mengantisipasi 

dampak posistif dan negatifnya terhadap kepentingan partai. 

2. Dalam merumuskan suatu strategi komunikasi politik perlu dilakukan 

analisis masalah secara mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan 

internal dan eksternal partai (tidak cukup hanya berdasar survei saja) guna 

merencanakan strategi partai yang betul-betul efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan partai. 

3. Untuk menentukan penggunaan media secara tepat perlu dilakukan riset 

media baik pra maupun pasca penggunaan media, sebagai bahan evaluasi 

partai untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dan kontribusi media 

terhadap perolehan suara partai. 

4. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang populis dan cenderung 

menguntungkan partai politik tertentu perlu diwaspadai dan dikaji oleh 

PKS untuk merumuskan strategi komunikasi politik partai sebagai counter 

attack terhadap strategi lawan politik.  

5. Bagi peneliti lain yang berminat untuk memperdalam kajian ini maka 

dapat melakukannya dengan cakupan yang lebih luas agar memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang komunikasi politik partai, karena 
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penulis menyadari akan keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya sehingga 

penelitian ini hanya dilakukan dengan strategi studi kasus tunggal. 
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