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ABSTRAK 
 

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, ini 

ditunjukan dengan adanya pemilihan umum secara langsung yang digelar setiap 

lima tahun sekali diseluruh Indonesia. Salah satu instrumen demokrasi yang 

mempunyai peran sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi yang ada 

disetiap wilayah adalah partai politik, karena partai politik merupakan sarana atau 

wadah bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses 

pengelolaan negara. Dalam pelaksanaannya partai politik mempunyai fungsi- 

fungsi, salah satu fungsi partai politik yang sangat penting untuk menjalankan 

program- program partai politik adalah komunikasi politik. 

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai 

politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada 

pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik 

yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah 

kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik, tetapi juga 

menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada 

pemerintah. Di era reformasi ini, banyak membawa perubahan dalam politik 

Indonesia. Pemilihan langsung umum untuk memilih calon yang akan menduduki 

jabatan eksekutif dan legislatif melahirkan kreasi baru para kandidat untuk 

memikat, menggalang dan menarik suara pemilih. Kampanye- kampanye politik 

sebagai bentuk aktivitas komunikasi politik jadi marak untuk membentuk opini 

publik, saluran- saluran informasi dan komunikasi seperti media cetak dan 

elektronik pun digunakan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dikenal di Indonesia adalah 

penelitian naturalistic. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara/ interview, pengumpulan data dengan dokumen, studi 

pustaka dan lapangan. 

Kegiatan komunikasi politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

tahun 2009, masih terdapat kekurangan- kekurangan dalam pelaksanaannya, 

antara lain hubungan antara komunikator dan komunikan kurang berjalan dengan 

baik, rendahnya tingkat pendidikan membuat komunikasi politik sering terjadi 

kesalahpahaman atau miskomunikasi diantara anggota maupun simpatisan. 

Sebagai lembaga yang berada di dalam lingkungan organisasi politik, DPC partai 

Demokrat Kota Tanjungpinang telah mengusahakan berbagai bentuk komunikasi 

politik. Kegiatan komunikasi politik di DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

tahun 2009, terdapat unsur- unsur komunikasi politik yang terdiri dari 

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

politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country adopts democracy, this is shown by the direct 

elections held every five years throughout Indonesia. One of the instruments of 

democracy that has a very important role in determining the quality of democracy 

that exist in each region is the political parties, because political parties is a means 

or a place for citizens to contribute and participate in the implementation process 

of managing the Country is a political party has the functions, one a function of 

political parties is very important to run the programs of political parties is a 

political communication. 

Political communication is the process of delivering information to the 

public policy of the government and of the people to the government. In this case, 

political parties serve as a political communicator who not only deliver all the 

decisions and government explanation to the public as played by political parties, 

but also the aspirations and interests of different groups of people to the 

government. In this reform era, many bringing political change in Indonesia. 

General direct elections to select candidates who will assume the role of executive 

and legislative candidates gave birth to new creations to attract, mobilize and 

attract voters. Political campaigns as a form of political communication activities 

so prevalent to shape public opinion, the channels of information and 

communication such as print and electronic media were used. 

This study uses descriptive. Type of research in this study is a qualitative 

research, which is known in Indonesia is naturalistic research. In this study data 

collection using observation, interviews/ interviews, data collection with 

documents, literature and field studies. 

DPC political communication activities Democrat Tanjungpinang in 2009, 

there are still shortcomings in its implementation, such as the relationship between 

the communicator and the communicant less goes well, the low level of education 

makes political communication is often a misunderstanding or miscommunication 

between members and sympathizers. As an institution that is in the neighborhood 

political organizations, DPC Tanjungpinang Democrats have tried many forms of 

political communication. Activities of political communication in DPC 

Democratic Tanjungpinang in 2009, there were elements of political 

communication which consists of political communicators, political messages, 

media channels or political, political target or targets and the influence or effects 

of political communication. 
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KOMUNIKASI POLITIK DPC PARTAI DEMOKRAT 

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 

 

Democratic Political Communication DPC 

Tanjungpinang 2009 

 

A. Latar Belakang 

       Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, ini 

ditunjukan dengan adanya pemilihan umum secara langsung yang digelar setiap 

lima tahun sekali diseluruh Indonesia. Salah satu instrumen demokrasi yang 

mempunyai peran sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi yang ada 

disetiap wilayah adalah partai politik, karena partai politik merupakan sarana atau 

wadah bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses 

pengelolaan negara. 

Dalam pelaksanaannya partai politik mempunyai fungsi- fungsi, salah satu 

fungsi partai politik yang sangat penting untuk menjalankan program- program 

partai politik adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses 

penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan 

dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai 

komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan 

penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai 

politik, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok 

masyarakat kepada pemerintah. 

Di era reformasi ini, banyak membawa perubahan dalam politik Indonesia. 

Pemilihan langsung umum untuk memilih calon yang akan menduduki jabatan 
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eksekutif dan legislatif melahirkan kreasi baru para kandidat untuk memikat, 

menggalang dan menarik suara pemilih. Kampanye- kampanye politik sebagai 

bentuk aktivitas komunikasi politik jadi marak untuk membentuk opini publik, 

saluran- saluran informasi dan komunikasi seperti media cetak dan elektronik pun 

digunakan. 

 Partai Demokrat merupakan salah satu partai baru yang didirikan pada 

tahun 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan mampu menarik perhatian 

masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari pemilu 2004, partai Demokrat mampu 

bersaing dengan partai- partai besar lainnya yang telah duluan ikut dalam kancah 

perpolitikan di Indonesia dan menurut data dari hasil rekapitulasi perolehan suara 

nasional pemilu 2004 (KPU) partai Demokrat berada di posisi kelima di bawah 

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dengan jumlah 8.455.225 suara dan 

partai Demokrat mendapat 57 kursi di DPR RI (Budiardjo, 2009:454). 

Pada pemilu tahun 2009 partai Demokrat menjadi partai pemenang, 

menurut data dari hasil rekapitulasi suara pemilu 2009 (KPU) partai Demokrat 

mendapatkan 21.703.137 hasil suara dan sekali lagi mengantarkan Susilo 

Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia. Kemenangan partai Demokrat 

telah mengubah peta politik yang ada di Indonesia saat itu 

(http://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/10/hasil-pemilu-2009-partaigolput-

menjadi-pemenang/ diakses tanggal 4 Juli 2012). 

Partai Demokrat merupakan partai baru yang mampu menjadi partai 

penguasa di Indonesia saat ini, hal tersebut membuat partai Demokrat menjadi 
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sorotan diberbagai kalangan masyarakat melalui media massa elektronik maupun 

cetak. 

Di Kota Tanjungpinang sendiri perolehan suara partai Demokrat dalam 

pemilu legislatif tahun 2009 tidak begitu memuaskan, karena partai Demokrat 

hanya mampu berada di posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan atau PDI- P pada saat pemilihan umum legislatif tahun 2009. 

Berdasarkan data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tanjungpinang pada 

pemilihan umum legislatif tahun 2009 partai Demokrat hanya mendapatkan 

10.369 total suara di bawah PDI- P dengan memperoleh 11.738 total suara 

(Skripsi--Harun, 2012:12). 

Untuk menjadi partai yang baik sudah sepantasnya partai politik 

menjalankan fungsi- fungsinya sebagai partai poitik dan menjalankan program- 

program yang memihak kepada masyarakat. Komunikasi politik merupakan salah 

satu fungsi partai politik yang menentukan dalam pelaksanaan program partai 

politik karena dalam melaksanakan program harus ada kesatuan antara 

komunikator dan komunikan yang ada di partai politik. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Komunikasi Politik 

Komunikasi politik merupakan salah satu dari fungsi partai politik yang 

sangat penting dalam mendukung proses berjalannya program- program partai 

politik, apa bila komunikasi politik tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi 

miskomunikasi antara pihak satu dan pihak lainnya dan akan menimbulkan 
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konflik di dalam partai maupun di luar partai. Komunikasi politik sebagai sarana 

untuk menyampaikan informasi atau pesan  politik dari komunikator kepada 

komunikan. Dalam kegiatan komunikasi politik, konsep 5W merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh komunikator dalam rangka menyampaikan pesan kepada 

komunikan dengan menggunakan saluran- saluran komunikasi untuk mencapai 

efek tertentu, oleh Lasswell (dalam Nimmo, 2005:13) konsep ini kemudian 

dikenal dengan “who, what, whom, which, with what effect (siapa, mengatakan 

apa, kepada siapa, dengan saluran apa, dan apa efek yang diharapkan)”. 

Menurut Nimmo “komunikasi politik yaitu kegiatan komunikasi yang 

dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi- konsekuensinya aktual 

maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi- kondisi 

konflik” (2005:9). Hal serupa juga diungkapkan oleh Meadow, namun Meadow 

lebih memberi tekanan bahwa “simbol- simbol atau pesan yang disampaikan itu 

secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik” 

(dalam Cangara, 2009:35). Sedangkan menurut Cangara sendiri “komunikasi 

politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki imlikasi atau konsekuensi 

terhadap aktivitas politik” (2009:36). 

Dari penjelasan di atas komunikasi politik merupakan komunikasi dua arah atau 

proses pemberian lambang- lambang atau simbol- simbol komunikasi yang 

bermuatan atau berisikan pesan- pesan politik dari seseorang atau kelompok 

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

serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. 
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2. Unsur- Unsur Komunikasi Politik 

Komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai 

unsur, yaitu “sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan 

efek” (Nimmo, dkk dalam Cangara, 2009:37). Komunikasi politik dilakukan 

melalui proses yang meliputi unsur- unsur komunikasi politik, yaitu komunikator 

politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan 

pengaruh atau efek komunikasi politik. 

a. Komunikator Politik 

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga 

lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau 

komunikator politik adalah mereka- mereka yang dapat memberi informasi 

tentang hal- hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, 

menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/ walikota, DPRD, politisi, 

fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

dan kelompok- kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi 

jalannya pemerintahan. 

Nimmo, (2005:30--8) membagi menjadi 3 (tiga) kategori komunikator 

politik, yaitu: 

1) Politikus sebagai komunikator politik. 

Orang yang bercita- cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah 

harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Kita menamakan calon 

atau pemegang jabatan ini politikus. 
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2) Profesional sebagai komunikator politik. 

Komunikator profesional adalah sesorang yang mencari nafkahnya dengan 

berkomunikasi, apakah di dalam atau di luar politik. 

3) Aktivis sebagai komunikator politik. 

Komunikator jenis ini pada umumnya tidak memegang ataupun mencita- 

citakan jabatan pada pemerintah, dalam hal ini komunikator jenis ini tidak 

seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Juru 

bicara ini biasanya juga bukan profesinal dalam komunikasi. Namun, ia 

cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam komunikasi sehingga 

dapat disebut aktivis politik dan semiprofesional dalam komunikasi 

politik. 

 

b. Pesan Politik 

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non- verbal, tersembunyi 

maupun terang- terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya 

mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang- undang kepartaian, 

undang- undang pemilu, pernyataan politik, partikel atau isi buku/ brosur dan 

berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan 

pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang 

urat saraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (body 

language), dan semacamnya. 
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Menurut Bell ada 3 (tiga) jenis pembicaraan dalam pesan politik yang 

mempunyai kepentingan politik yang pasti dan jelas sekali politis (dalam Nimmo, 

2005:75), yaitu: 

1) Pembicaraan kekuasaan. 

Mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji- janji. Bentuknya 

yang khas adalah, “Jika anda melakukan X, saya akan melakukan Y”. Di 

sini “X” adalah sikap orang lain yang diinginkan oleh pembicara, “Y” 

adalah maksud yang dinyatakan untuk memberikan lebih banyak (janji) 

atau lebih sedikit (ancaman) kenikmatan atas bila sikap itu dilakukan. 

Kunci pembicaraan kekuasaan ialah bahwa “saya” mempunyai cukup 

kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman dan bahwa yang 

lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan melakukannya. 

2) Pembicaraan pengaruh. 

Pembicaraan ini terjadi tanpa saksi- saksi seperti “Jika anda melakukan X, 

anda akan melakukan (merasa, mengalami dan sebagainya) Y”. Janji, 

ancaman, penyuapan dan pemerasan adalah alat tukar pada komunikasi 

kekuatan; pada komunikasi pengaruh alat- alat itu diganti dengan nasihat, 

dorongan, permintaan dan peringatan. Seperti ditunjukan oleh Bell, 

hubungan kekuasaan berdasar pada kemampuan manipulasi sangsi positif 

atau negatif, tetapi pemberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) 

dengan berhasil memanipulasikan persepsi atau pengharapan orang lain 

terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Sebenarnya, bila 
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pemberi pengaruh mengatakan, “Jika anda lakukan X, akan terjadi Y, 

terjadinya benar- benar Y itu berada di luar kendali pemberi pengaruh”. 

3) Pembicaraan autoritas. 

Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah. Syarat- syarat tidak ada, 

dan pernyataan autoritas adalah “Lakukan X” atau “Dilarang melakukan 

X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah ialah suara autoritas dan 

mempuyai hak untuk dipatuhi. 

 

c. Saluran atau Media Politik 

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para 

komunikator dalam menyampaikan pesan- pesan politiknya. Misalnya media 

cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media elektronik, yaitu film, 

radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, yaitu leaflet, brosur, 

selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruangan (out door media), misalnya baliho, 

spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos 

oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, block note, pulpen, 

gantungan kunci, payung, dos jinjingan, dan segala sesuatunya yang digunakan 

untuk membangun citra (image building). Saluran komunikasi kelompok 

misalnya, partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi profesi, 

ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian, 

kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, 

perhimpunan minat dan semacamnya. Saluran komunikasi publik misalnya, aula, 

balai desa, pameran, alun- alun, panggung kesenian, pasar, swalayan 
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(supermarket, mall, plaza), sekolah, kampus. Saluran komunikasi sosial misalnya, 

pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pertunjukan wayang, pesta rakyat, rumah 

ronda, sumur umum, pesta tani dan semcamnya. 

 

d. Sasaran atau Target Politik 

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi 

dukungan dalam membentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat 

dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha pegawai negeri (mestinya 

tidak memilih jika tidak punya hak untuk dipilih), buruh, pemuda, perempuan, ibu 

rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, 

cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, petani yang 

berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia. 

 

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik 

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman 

terhadap sistem pemerintahan dan partai- partai politik, di mana nuansanya akan 

bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara 

ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai 

tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sampai pada 

tingkat DPRD. 
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3. Faktor Pendorong dan Penghambat Komunikasi Politik 

Faktor- faktor pendorong dan faktor- faktor penghambat pelaksanaan 

komunikasi politik adalah sebagai berikut (Nimmo, 2001:125--41): 

a. Hubungan Antara Komunikator dan Komunikan 

Politikus, baik representatif maupun ideologi, berkomunikasi untuk 

kepentingan para pemilih atau untuk kepentingan tujuan. Juru bicara kelompok 

terorganisasi dan pemuka pendapat memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam 

komunikasi politik dibandingkan dengan warga negara pada umumnya. Dalam 

komunikasi politik, partisipan adalah anggota khalayak yang aktif yang tidak 

hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga 

menanggapi dan bertukar pesan dengan dengan para pemimpin itu. Ringkasnya, 

partisipan politik melakukan kegiatan bersama dan bersama- sama dengan para 

pemimpin politik, yaitu mereka sama- sama merupakan komunikator politik. 

b. Faktor Sosial Ekonomi 

Banyak cara menentukan seseorang untuk dikategorikan ke dalam kelas 

sosial mana, tetapi pada umumnya kelas itu merupakan fungsi dari pekerjaan, 

pendapatan dan pendidikan orang. Anggota kelas atas dan kelas menengah adalah 

orang dengan pekerjaan professional manajerial dengan pendapatan tinggi dan 

berpendidikan akademis. Anggota kelas menengah bisa pegawai administrasi atau 

pegawai keahlian (skilled) yang pendapatannya relatif  baik dan seringkali, tetapi 

tidak terlalu memiliki gelar akademis. Kelas rendah mencakup buruh kasar 

dengan pendidikan sekolah menengah atau yang lebih rendah, penganggur dan 
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orang miskin. Pada umumnya, orang dari kelas lebih tinggi lebih sering 

berpartisipasi dalam politik ketimbang orang dari strata sosial yang lebih rendah. 

c. Budaya Politik 

Suatu cara penting opini publik dalam mempengaruhi apa yang dilakukan 

oleh pejabat pemerintah ialah menggunakan budaya politik. Pengaruh opini publik 

yang terbesar terhadap pembuatan keputusan pada pemerintah ialah dimilikinya 

budaya politik bersama oleh rakyat untuk memegang jabatan pemerintah. Budaya 

politik terdiri atas pola kecenderungan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang 

diikuti secara luas. 

d. Struktur Organisasi Partai 

Struktur ialah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen- 

komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai salah satu 

species struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai- nilai yang 

bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan 

kekuasaan. 

e. Model Komunikasi 

Komunikasi politik yang dilakukan partai politik bisa berupa lisan maupun 

tulisan. Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk 

memperoleh kejelasan dan mempengaruhi perubahan aspek kognitif anggota yang 

meliputi paham ideologi dan platform. 

 

 

 

11 



 
 

 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Suryabrata (2010:76) 

menyatakan bahwa “metode deskriptif yaitu, penelitian yang bermaksud membuat 

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian- kejadian”. 

Sedangkan Moleong menambahkan bahwa “data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata- kata, gambar dan bukan angka- angka” (2007:11). Dalam penelitian 

ini metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fungsi komunikasi politik 

DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang tahun 2009. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang 

dikenal di Indonesia adalah penelitian naturalistic. Menurut Kirk dan Miller, 

istilah penelitian kualitatif “pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif 

yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif” (dalam Moleong, 2007:2). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Arikunto, yaitu “penelitian kualitatif biasa 

dilawankan dengan penelitian kuantitaif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini 

peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dalam memberikan 

penafsiran terhadap hasilnya” (2006:12). 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara/ interview, pengumpulan data dengan dokumen, studi pustaka dan 

lapangan. 

 

 

 

 

12 



 
 

 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Unsur- Unsur Komunikasi Politik  

a. Komunikator Politik 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, 

menghasilkan beberapa temuan. Yaitu: 

1) Sebagai lembaga yang berada di dalam lingkungan organisasi politik, DPC 

partai Demokrat telah mengusahakan berbagai bentuk komunikasi politik. 

2) Dalam komunikator politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

tahun 2009 terdapat komunikator politikus dan aktivis. Komunikator 

politik politikus yang diwakili oleh ketua- ketua departemen maupun ketua 

DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang. Dan komunikator politik 

aktivis yang di dalamnya termasuk tokoh masyarakat dan timses. 

b. Pesan Politik 

Seperti hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka di 

dalam pesan politik yang dilakukan oleh DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang tahun 2009 terdapat pesan- pesan politik sebagai berikut: 

1) Pesan politik yang dilakukan oleh DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang berupa pesan politik yang berbentuk pembicaraan 

kekuasaan, pembicaraan pengaruh dan pembicaraan autoritas. 

2) Dalam pembicaraan kekuasaan DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

menampilkan visi misi dan janji- janji program kerja dalam pesan- 

pesannya. 
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3) Sedangkan pembicaraan pengaruh lebih mengkedepankan nasehat- nasehat 

dari tokoh- tokoh masyarakat untuk mempengaruhi khalayak. 

4) Sementara pembicaraan autoritas seringkali dilakukan oleh ketua DPC 

partai Demokrat Kota Tanjungpinang dengan memberi perintah atau 

larangan kepada anggota partai. 

c. Saluran atau Media Politik 

Dari apa yang peneliti amati selama meneliti di DPC partai Demokrat 

Kota Tanjungpinang dan mendapatkan hasil wawancara, maka dalam prakteknya 

saluran atau media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi 

politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang adalah: 

1) DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang menggunakan media cetak 

seperti surat kabar, media elektronik yang digunakan seperti radio, 

sedangkan untuk media format kecilnya mereka menggunakan selebaran, 

brosur dan media luar ruangan yang digunakan seperti bilbord, spanduk- 

spanduk, bendera dan kaos partai. 

2) Untuk saluran komunikasi kelompok yang digunakan adalah acara- acara 

atau pertemuan- pertemuan di masyarakat dan menggunakan organisasi 

keagamaan. 

3) Saluran komunikasi publik biasanya dilakukan di tempat- tempat umum 

seperti di lapangan foly dan lain- lain yang mudah, bisa atau biasa untuk 

masyarakat berkumpul. 
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4) Untuk saluran komunikasi sosial, biasanya menghadiri acara- acara yang 

ada di masyarakat seperti acara pernikahan, orang meninggal dan 

sebagainya. 

d. Sasaran atau Target Politik 

Seperti yang dijelaskan oleh Cangara, sasaran atau target politik adalah 

anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk 

pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. 

Adapun sasaran atau target politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

adalah: 

1) Para kader, anggota dan simpatisan DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang. 

2) Dan sasaran atau target politik yang paling utama adalah masyarakat Kota 

Tanjungpinang, dengan harapan dapat memberi suara kepada partai dan 

kandidat di DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang dalam pemilu. 

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik 

Seperti yang dikatakan oleh Cangara dan informen penelitian, dari hasil itu 

peneliti mendapati pengaruh atau efek kounikasi politik yang dilakukan oleh DPC 

partai Demokrat Kota Tanjungpinang, sebagai berikut: 

1) Terdapat perbedaan pendapat antara anggota DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang. Dan bentuk perbedaan pendapat itu adalah penolakan atau 

penerimaan oleh anggota maupun pengurus, dalam rapat maupun 

pertemuan- pertemuan untuk membahas program- program atau kegiatan- 

kegiatan yang akan dilakukan maupun telah dilakukan. 
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2) Pengaruh atau efek komunikasi politik akan berakhir pada pemberian 

suara (vote), dan pemberian suara itu juga dilakukan di dalam internal 

DPC partai Demokrat. 

3) Dari hasil perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kota 

Tanjungpinang lalu, bisa dikatakan bahwa kegiatan komunikasi politik 

yang disampaikan oleh DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang kepada 

masyarakat relatif efektif. Sebagai bukti adalah partai Demokrat berada di 

posisi kedua di bawah PDI- P dengan memperoleh 10.369 total suara. 

 

2. Faktor Penghambat Komunikasi Politik 

Peneliti menemukan faktor- faktor penghambat dalam kegiatan 

komunikasi politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang, yaitu: 

a. Hubungan antara komunikator dan komunikan yang berjalan kurang baik 

seperti pendekatan- pendekatan karena dari pihak komunikator sendiri 

masih bersifat pasif dan tidak aktif  dalam menyampaikan pesan. 

b. Yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi, seperti tingkatan pendidikan 

yang masih rendah di DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang. 

 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

Di dalam kegiatan komunikasi politik DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang tahun 2009, masih terdapat kekurangan- kekurangan dalam 

pelaksanaannya, antara lain hubungan antara komunikator dan komunikan kurang 
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berjalan dengan baik, rendahnya tingkat pendidikan membuat komunikasi politik 

sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi diantara anggota maupun 

simpatisan. Sebagai lembaga yang berada di dalam lingkungan organisasi politik, 

DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang telah mengusahakan berbagai bentuk 

komunikasi politik. Kegiatan komunikasi politik di DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang tahun 2009, terdapat unsur- unsur komunikasi politik yang terdiri 

dari komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau 

target politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik. 

Komunikator politik yang terdapat dalam komunikasi politik DPC Partai 

Demokrat Kota Tanjungpinang, meliputi komunikator politik politikus yang 

diwakili oleh ketua- ketua departemen maupun ketua DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang. Dan komunikator politik aktivis yang di dalamnya termasuk 

tokoh masyarakat dan timses DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang. 

Pesan dalam komunikasi politik meliputi pesan politik yang berbentuk 

pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh dan pembicaraan autoritas. Dalam 

pembicaraan kekuasaan DPC partai Demokrat menampilkan visi misi dan janji- 

janji program kerja dalam pesan- pesannya. Dalam pembicaraan pengaruh lebih 

mengkedepankan nasehat- nasehat dari tokoh- tokoh masyarakat untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Sementara pembicaraan autoritas seringkali 

dilakukan oleh ketua DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang dengan memberi 

perintah atau larangan kepada anggota partai. 

Saluran atau media komunikasi politik yang digunakan oleh DPC partai 

Demokrat Kota Tanjungpinang tahun 2009, menggunakan media cetak seperti 
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surat kabar, media elektronik yang digunakan seperti radio, sedangkan untuk 

media format kecilnya mereka menggunakan selebaran dan brosur. Media luar 

ruangan yang digunakan seperti papan iklan, spanduk- spanduk, bendera dan kaos 

partai. Untuk media komunikasi kelompok yang digunakan adalah acara- acara 

atau pertemuan- pertemuan di masyarakat dan menggunakan organisasi 

keagamaan. Untuk saluran komunikasi kelompok yang digunakan adalah acara- 

acara atau pertemuan- pertemuan di masyarakat dan menggunakan organisasi 

keagamaan. Saluran komunikasi publik biasanya dilakukan di tempat- tempat 

umum seperti di lapangan voly dan lain- lain yang mudah, bisa atau biasa untuk 

masyarakat berkumpul. Untuk saluran komunikasi sosial, biasanya menghadiri 

acara- acara yang ada di masyarakat seperti acara pernikahan, orang meninggal 

dan sebagainya. 

Sasaran atau target politik dari DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang 

adalah para kader, anggota dan simpatisan DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang. Dan sasaran atau target politik yang paling utama adalah 

masyarakat Kota Tanjungpinang, dengan harapan dapat memberi suara kepada 

partai dan kandidat di DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang dalam pemilu. 

Untuk  pengaruh atau efek komunikasi politik di DPC partai Demokrat 

Kota Tanjungpinang terdapat perbedaan pendapat antara anggota DPC partai 

Demokrat dan bentuk perbedaan pendapat itu adalah penolakan atau penerimaan 

oleh anggota maupun pengurus, dalam rapat maupun pertemuan- pertemuan untuk 

membahas program- program atau kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan 

maupun telah dilakukan. Pengaruh atau efek komunikasi politik akan berakhir 
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pada pemberian suara (vote), dan pemberian suara itu juga dilakukan di dalam 

internal DPC partai Demokrat. Dan untuk pengaruh atau efek komunikasi politik 

yang diharapkan oleh DPC paratai Demokrat Kota Tanjungpinang adalah 

dukungan berupa suara (vote) dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kota 

Tanjungpinang. Dari hasil perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 di 

Kota Tanjungpinang lalu, bisa dikatakan bahwa kegiatan komunikasi politik yang 

disampaikan oleh DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang kepada masyarakat 

relatif efektif. Sebagai buktinya adalah partai Demokrat berada di posisi kedua di 

bawah PDI- P dengan memperoleh 10.369 total suara. 

Di dalam kegiatan komunikasi politik, tentunya terdapat faktor- faktor 

penghambat. Faktor penghambat di dalam kegiatan komunikasi politik DPC partai 

Demokrat Kota Tanjungpinang tahun 2009 adalah hubungan antara komunikator 

dan komunikan yang berjalan kurang baik seperti pendekatan- pendekatan karena 

dari pihak komunikator sendiri masih bersifat pasif dan tidak aktif  dalam 

menyampaikan pesan. Yang terakhir adalah faktor sosial ekonomi, seperti 

tingkatan pendidikan yang masih rendah di DPC partai Demokrat Kota 

Tanjungpinang. 

 

2. Saran 

Berdasarkan uraian mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh 

DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang tahun 2009, peneliti mendapati masih 

ada kekurangan- kekurang dalam kegiatan komunikasi politik yang dilakukan 

oleh DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang. Dengan adanya kegiatan 
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komunikasi politik DPC partai Demokrat Kota Tanjungpinang tahun 2009, maka 

peneliti memberikan saran- saran sebagai berikut: 

a. Komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi partai politik perlu 

dikembangkan karena mengandung unsur pendidikan politik, bukan hanya 

kapada para kader partai tetapi juga masyarakat sehingga memunculkan 

sikap kedewasaan berpolitik dan menciptakan iklim politik yang baik. 

Selain itu dalam komunikasi politik yang dilakukan partai politik 

memberikan partisipan komunikasi politik yang mempunyai peran dan 

fungsi yang sama, dengan demikian  sasaran atau target politik dapat 

bertindak sebagai komunikator dalam penyampaian pesan politik. 

b. Para anggota dan kader partai politik seharusnya mendapatkan pendidikan 

politik yang baik untuk menjalankan fungsi- fungsi partai poltik 

sebagaimana mestinya. Dengan mendapatkan pendidikan politik yang baik 

pastinya menciptakan para kader dan anggota yang memiliki kualitas yang 

baik pula, ini membuat komunikasi politik berjalan dengan lebih baik lagi. 

c. Orientasi kepentingan kekuasaan dalam komunikasi perlu diminimalisir 

untuk menghindari cara- cara kotor dalam berkomunikasi politik. 

Komunikan politik harus dimaknai sebagai arena kompetitif dengan 

menggunakan cara- cara etis dan rasional sebagai upaya merebut hati 

masyarakat. 
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