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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemilihan Presiden secara langsung merupakan instrument penting dalam 

pemerintahan sebagai wujud dari demokrasi yang dimulai pada tahun 2004 sebagai 

gerbang pintu masuk suara rakyat untuk memilih presidenya secara langsung dan 

legal menurut konstitusi yang mengacu pada UU NO. 23 Tahun 2003 tentang 

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sesuai dengan UUD 1945 

Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara pasal 6A ayat 3, presiden dan wakil 

presiden yang terpilih harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara 

dalam pemilihan umum dan setidaknya 20% suara di setiap provinsi di lebih dari 

setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jika tidak ada yang memenuhi 

persyaratan tersebut maka diadakan pemilihan presiden putaran kedua, dimana 

kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden1. Pada tahun 2008, 

undang-undang yang mengatur pemilihan presiden yang sebelumnya mengacu pada 

UU NO 23 Tahun 2003 di gantikan dengan UU NO 42 tahun 2008 yang 

menerangkan bahwa UU NO 23 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan 

                                                             
1 Berdasarkan UU NO.23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara 
Langsung 
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perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.2 

Pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2004, 

tepatnya pada tanggal 5 Juli 2004. Sebelumnya, pemilihan presiden diadakan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pada masa lalu terdiri dari anggota-

anggota DPR, Utusan Golongan, dan Utusan Daerah. Pada masa kepemimpinan 

Presiden Soeharto, sebagian besar anggota MPR ditunjuk dan diberhentikan oleh 

presiden, sehingga memungkinkan Soeharto menjabat presiden berulang kali. 

Pemilihan presiden secara langsung yang kedua dilaksanakan pada tanggal 8 

Juli 2009. Namun pada pemilihan presiden secara langsung yang kedua pada tanggal 

8 Juli 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yang resmi menggantikan UU 

NO 23 Tahun 2003 yaitu adalah UU NO 42 Tahun 2008 yang mensyaratkan calon 

presiden dan wakil presiden tidak boleh menjabat sebagai presiden wakil presiden 

dalam 2 kali berturut-turut3. Maksud di undang-undang tersebut adalah para calon 

presiden dan wakilnya tidak boleh mencalonkan menjadi presiden bila sebelumnya 

sudah pernah menjabat 2 periode secara berturut, berarti memberi peluang kepada 

new fresh man untuk berjuang memimpin indonesia untuk menjadi presiden dan 

wakil presiden. 

                                                             
2 Berdasarkan UU NO 42 Tahun 2008,Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 
3 Ibid 
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Pemilihan presiden secara langsung yang ketiga diadakan tahun 2014 ini, 

tepatnya pada tanggal 9 Juli 2014.4 Dalam pemilihan presiden kali ini, hanya ada 2 

pasang calon kandidat yang memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden yang 

masing-masing pasangan calon didukung oleh partai-partai politik pengusung. Nama 

pasangan calon presiden dan wakil presiden berserta partai politik pengusungnya 

seperti dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Nama pasangan capres-cawapres pemilihan presiden 2014 dan partai 

pengusung 

No Nama pasangan capres-cawapres Partai Pengusung 
1. Letnan jenderal (purn) Prabowo Subianto – 

Ir. M. Hatta Rajasa 

Partai Gerindra, Partai 

golkar, PAN, PKS, PPP, 
2. Ir. Joko Widodo – Drs. M. Jusuf Kalla PDIP, PKB, Partai 

Nasdem, Partai Hanura, 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2014 

Berdasarkan keputusan rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan presiden dan 

wakil presiden oleh KPU Jawa Timur menunjukan hasil sebagai berikut: 

 

 

 
                                                             
4 UU NO 23 Tahun 2003,Op.Cit 
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Tabel 1.2 

Hasil penghitungan suara pada pemilihan presiden 2014 di kota Surabaya 

No urut Nama pasangan capres- Perolehan Suara Persentase 
1. Letnan jenderal (purn) Prabowo 

Subianto – Ir. M. Hatta Rajasa 

 498.736 35,86 

2. Ir. Joko Widodo – Drs. M. Jusuf 

Kalla 

892.123 64,14 

TOTAL 1.390.859 100% 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya, 2014  

Pemilihan presiden kali ini berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya. 

Antusias rakyat Indonesia begitu besar untuk turut andil dalam pesta demokrasi lima 

tahunan ini. Tak terkecuali para pemilih pemula yang didominasi oleh anak-anak 

muda juga ikut ambil bagian pada pemilihan presiden kali ini.  

Pemilih pemula yang didominasi oleh anak-anak muda mempunyai image 

sebagai generasi yang apatis dan apolitis. Namun ternyata tidak dengan pilpres tahun 

ini. Dengan calon jagoannya masing-masing, mereka ikut ambil bagian dari mulai 

kampanye hingga mengawal proses penghitungan suara. Pada 2009, jumlah pemilih 

muda yaitu 30 ribu orang. Angka tersebut ternyata melonjak dua kali lipat pada 

pilpres 2014 ini. Pada tahun ini jumlah pemilih pemula yakni 2,7% dari jumlah DPT 

atau sekitar 65ribu orang yang ada di Surabaya.  
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Potensi akan suara dari anak muda yang sangat besar tersebut tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Peran serta anak muda sangat diperlukan untuk melanjutkan 

Indonesia ke depanya dalam menentukan siapa yang memimpin mereka 5 tahun 

kedepan. Karena pelaksanaan pilpres dapat pula merupakan salah satu media 

pembelajaran bagi generasi muda untuk menjadi masyarakat politik yang sehat dan 

demokratis di masa depan 

Seperti pada pasangan calon nomor 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. 

Ada gerakan anak muda Surabaya yang menamakan dirinya “SEHATI” yang ikut 

mendukung pasangan ini. SEHATI menjadi gerakan yang turut mengcampaign dan 

mengakomodir anak-anak muda untuk menggunakan hak suaranya pada pilpres tahun 

ini, khususnya unutk memilih Prabowo-Hatta. Bisa dikatakan pula bahwa hasil 

perolehan suara Prabowo-Hatta tidak serta merta hanya berasal dari peran partai dan 

tim suksesnya saja, melainkan juga berkat anak-anak muda yang tergabung dalam 

SEHATI ini. 

Dalam beberapa kali pemilihan langsung, peran anak muda memang sangat 

signifikan untuk memperkenalkan figure calon pada pemilih. Jumlah pemilih pemula 

yang tidak sedikit sering dijadikan rebutan oleh para pasangan calon. Sebagai contoh 

adalah KarSa muda jatim yang berhasil mengantarkan pasangan Soekarwo-Saifullah 

Yusuf menjadi gubernur dan wakil gubernur di jawa timur. Contoh ini menunjukan 

bahwa peran para pemilih pemula tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun 

wawasan tentang politiknya masih belum banyak, namum para pemilih pemula ini 
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mempunyai cara-cara yang bisa diterima oleh kalangan mereka untuk meningkatkan 

popularitas serta elektabilitas pasangan calon yang sedang bersaing di dalam pemilu.  

Suara anak muda memang tidak bisa dijadikan lumbung suara utama, namun 

jumlah anak muda di Surabaya bisa setidaknya menyumbang perolehan suara 

Prabowo-Hatta. Para pemilih muda tersebut bisa dikategorikan sebagai massa 

mengambang karena sikap politik mereka cenderung berubah-ubah. Jika berhasil 

menarik perhatian pemilih muda bisa dipastikan akan mendapatkan suara mereka. 

Komunikasi politik antara komunikator dan komunikan di masa kampanye 

pemilihan presiden berguna untuk memperkaya pengetahuan terhadap calon presiden-

wakil presiden. Melalui komunikasi politik seperti ini komunikator dalam hal ini 

SEHATI bisa menyampaikan program-program sehingga diketahui oleh para anak 

muda. Dengan komunikasi politik yang menyasar anak muda di Surabaya tentunya 

tidak bisa dengan metode konvensional. Mengingat anak muda yang cenderung apatis 

dan apolitis yang terkadang jarang mengindahkan event politik yang terjadi seperti 

pemilihan presiden. Bentuk pendekatan yang dilakukan tentunya dengan kegiatan 

yang lebih menarik. 

SEHATI melakukan pendekatan yang menurut penulis sangat kreatif dengan 

menyasar konstituen muda serta lebih efektif dibandingkan pasangan lainya untuk 

menyasar konstituen anak muda di kota Surabaya. Penulis tertarik dengan bentuk atau 
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cara komunikasi politik yang dilakukan oleh SEHATI kepada pemilih pemula di 

Surabaya. 

1.2       RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas timbul pertanyaan yang 

akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1.   Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh SEHATI dalam       

mengarahkan anak muda untuk melakukan partisipasi politik? 

2.   Bagaimana tanggapan dari anak muda surabaya terhadap komunikasi politik 

yang telah dilakukan oleh SEHATI? 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini dilakukan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang 

ada adalah: 

a. Mengetahui bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh SEHATI 

terhadap pemilih anak muda pada pemilihan presiden 2014?  

b. Mengetahui tanggapan dari pemilih anak muda di surabaya terhadap 

komunikasi politik yang telah dilakukan oleh SEHATI? 
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 1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi terkait informasi sosialisasi politik kepada anak 

muda terkait bagaimana memberikan wawasan politik sebagai pendidikan 

anak muda 

2. Memperkuat studi ilmu politik khususnya pada komunikasi politik. 

 1.5  KERANGKA TEORI 

 1.5.1 Teori Komunikasi Politik 

 Teori Menurut Nimmo - Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, 

kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan 

masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “politicos” yang artinya 

kewarganegaraan. Dari kata “politicos” menjadi ”politera” yang berarti hak-hak 

kewarganegaraan.5 Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) 

adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau 

berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan 

pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang 

baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang 

memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik 

                                                             
5 Dan Nimmo,mengutip pada Sumarno AP,Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung: Citra 
Aditya Bakti,1989, hal 8. 
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yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang 

ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki 

Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari 

istilah belaka. 

Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-

hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, 

dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. 

Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar soal kenaikan BBM, ini 

merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk 

menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat 

persetujuan DPR. Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang 

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.6 

 Dan Nimmo menjelaskan bahwa pengertian komunikasi tergantung pada titik 

pandangnya, dimana komunikasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan informasi 

untuk memperoleh tanggapan. Jadi komunikasi yang diartikan dalam penelitian ini 

merupakan pengoperan lambung, informasi atau pesan dengan maksud untuk 

memperoleh tanggapan sesuai dengan keinginan para komunikator.7 Politik, seperti 

halnya komunikasi adalah proses dan seperti komunikasi, politik melibatkan 

                                                             
6 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 19 
7 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2004. hal. 5 
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pembicaraan. Tapi bukan saja pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang 

diucapkan. Melainkan pembicaraan dalam arti luas seperti segala cara orang bertukar 

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

perangai dan pakaian.8 

 Mengenai  komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira 

memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang 

hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun 

sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.9 

 Jadi bisa disimpulkan penulis bahwa komunikasi politik yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah proses penyampaian infomasi atau pesan-pesan politik 

dari satu individu yang bertindak sebagai komunikator atau kelompok terhadap 

kelompok lain atau individu lain yang disebut sebagai komunikan sehingga 

menimbulkan dukungan dan terjadi perubahan orientasi perilaku pemilih untuk 

memilih kontestan tertentu pada konteks pemilihan presiden 2014 

1.5.1.1 Aspek Pendukung Komunikasi Politik 

 Dalam pemilihan presiden komunikasi politik dilakukan untuk mencari simpati 

dan perhatian konstituen dengan menyampaikan visi misi dan sekaligus menjadi 

sarana mengenalkan calon presiden dan wakil presiden dengan konstituen. Para 

pasangan calon menyampaikan pesan-pesan baik itu melalui simbol atau bahasa di 

                                                             
8 ibid, hal. 8 
9 Kantaprawira, Rusadi,Sistem Politik di Indonesia. Bandung: Sinar Baru,1983, hal. 25 
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mana mereka menginginkan feed back berupa sikap pilihan masyarakat pada waktu 

pemilihan nantinya. Menurut Harold Lasswell, unsur utama sistem komunikasi terdiri 

dari sebuah sumber (komunikator), pesan, media komunikasi, penerima pesan 

(komunikan) dan tanggapan. Lasswell mengemukakan bahwa cara mudah untuk 

melukiskan suatu tindakan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaann-

pertanyaan “Siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Dengan 

akibat apa?”  (Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect).10 

a. Komunikator politik 

Menurut Nimmo, salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat 

menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain 

pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah 

komunikator,  begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator 

politik.11 Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi  tentang 

politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya 

yang melakukannya serta tetap dan berkesinambungan. Mereka yang relatif  sedikit 

ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. 

Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, 

ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat. 

Dan Nimmo mengkualifikasikan komunikator infrastruktur ke dalam tiga kategori, 

yaitu: 

                                                             
10 Dan Nimmo, Op. Cit., hal. 14 
11 Ibid, hal. 28 
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1.Politikus, orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan 

pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Disini politikus 

berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, yakni mereka bertindak 

dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain. Jika dirangkumkan, politikus 

mencari pengaruh melalui komunikasi.  

2.Profesional, betapapun pentingnya komunikasi sebagai keberhasilan, 

politikus menganggap bahwa pemerintahan merupakan hal yang lebih penting 

dan menjadi sumber nafkahnya daripada komunikasi. Lain dengan 

komunikator professional yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, 

apakah itu di dalam atau di luar ranah politik. Komunikator professional ini 

menjual keahliannya dalam memanipulasi, menjualkan, menghubungkan dan 

menginterpretasikan antara politikus dan masyarakat. Komunikator 

professional ini bisa dikatakan seperti konsultan kampanye politik yang 

berpengaruh. 

3. Aktivis, disini aktivis bisa dikatakan juru bicara bagi kepentingan yang 

terorganisasi. Pada umumnya, orang ini tidak memegang ataupun mencita-

citakan jabatan pada pemerintah, dalam hal ini komunikator tersebut tidak 

seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Aktivis ini 

juga bukan professional dalam komunikasi 
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b. Saluran Komunikasi Politik 

Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan 

penyampaian pesan. Pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan 

seperti kata, gambar, maupun tindakan.Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi 

lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga 

pementasan drama. Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada 

media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun manusia 

pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi, lebih tepatnya 

saluran komunikasi itu adalah pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara 

kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat 

dipercaya. Komunikator politik, siapapun ia dan apapun jabatannya, menjalani proses 

komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal 

menuju sasaran (komunikan) yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat. 

Dengan hadirnya media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan 

terutama mengenai politik akan mempermudahkan kepada setiap komunikator politik 

dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada  khalayak. 

Varian saluran komunikasi politik terbagi menjadi 3 (tiga), yakni : 

1. Komunikasi Massa 

 Dalam melakukan komunikasi politik kepada anak muda, media komunikasi 

(dalam hal ini media massa) selalu tidak luput dari perhatian. Dikarenakan sifatnya 
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yang memang sanggup menjangkau komunikan dalam skala besar di wilayah mana 

pun dan kapan pun. Media massa merupakan alat komunikasi politik yang berdimensi 

dua, yaitu bagi komunikator dan bagi konstituen. Dalam dimensi komunikator, maka 

media massa berfungsi sebagai : 

1. Untuk menyebarluaskan informasi-informasi seputar: 

 a. Kebijaksanaan yang akan diambil. 

 b. Program-program untuk mensejahterakan rakyat. 

 c. Kondisi politik dalam negeri. 

2. Untuk membentuk karakter bangsa melalui fungsi pendidikan. 

3 .Untuk melakukan fungsi sosialisasi dalam kaitan pelestarian sistem politik. 

4. Menumbuhkan kepercayaan Negara lain melalui sajian-sajian berita yang 

direncanakan dan ditata secara baik, (sebagai alat promosi atau propaganda). 

2. Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal merupakan bentukan hubungan satu-kepada-satu; 

terdiri atas saling tukar kata lisan di antara dua orang atau lebih. Saluran ini bisa 

berbentuk tatap muka maupun berperantara. 
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3.Komunikasi Organisasi 

 Jaringan komunikasi dari organisasi menggabungkan sifat-sifat saluran massa 

dan saluran interpersonal. Tentu saja ada jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda 

dalam politik, baik formal maupun informal. Yang dimaksud kelompok informal 

adalah keluarga seseorang, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang kesemuanya 

memainkan peran penting dalam mengembangkan opini politik orang itu. Sedangkan 

kelompok formal meliputi partai politik dan berbagai organisasi kepentingan khusus, 

seperti serikat buruh, asosiasi perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, 

dan koalisi kebebasan wanita. Akhirnya, pada ujung yang paling formal dari 

kontinuum ini terdapat organisasi birokratik. 

c. Pesan 

 Pesan merupakan hal penting dalam komunikasi politik dikarenakan pesan 

merupakan elemen penting yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan 

sendiri terdiri atas rangkaian simbol dan kode, dimana simbol diartikan sebagai 

lambang yang memiliki suatu obyek sedangkan kode adalah seperangkat simbol yang 

telah disusun secara sistematis dan teratur sehingga memiliki arti.12 

                                                             
12 Harun, Rochajat, dan Sumarno A.P, Komunikasi Politik, Bandung: Mandar Maju, 2006, hal.102 
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 Untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya sang komunikator dapat 

menggunakan bahasa untuk mempengaharui dan meyakinkan publik. Menurut Dan 

Nimmo penggunaan bahasa ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:13 

1. Propaganda, merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh kelompok 

yang terorganisasi untuk menjangkau individu-individu yang secara 

psikologis dimanipulasi dan digabungkan dalam suatu organisasi. Dalam 

pelaksanaanya, propaganda menjauhi sifat-sifat kekerasan, penyuapan, 

boikot dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat paksaan atau 

kekerasan. Propaganda hanya mendasarkan pada kegiatan yang bersifat 

persuasif atas dasar faktor psikologis. Dalam  memikirkan nasihat mana 

yang akan diikuti atau akan diberikan kepada orang lain, propagandis 

dapat memperhatikan prinsip-prinsip umum yaitu ; pertama, status 

komunikator dimana semakin tinggi status atau peran tertentu maka 

semakin besar kemungkinan komunikator yang menduduki status itu 

untuk bersifat persuasif. Kedua, kredibilitas komunikator dimana sejauh 

masyarakat mempersepsikan bahwa propagandis itu memiliki keahlian, 

kompetensi, keandalan, dapat dipercaya, dan autoritas maka mereka akan 

mengganggap komunikator tersebut kredibel. Ketiga, daya tarik 

komunikator dimana hal ini menyangkut kepribadiannya, daya tariknya 

dan kepercayaan dirinya. 

                                                             
13 Dan Nimmo, Op. Cit., hal. 124 
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2. Periklanan, merupakan komunikasi satu kepada banyak dimana periklanan 

mendekati kelompok lain sebagai individu tunggal, indevendent, terpisah 

dari kelompok apa pun yang menjadi identifikasinya di dalam masyarakat. 

Tujuan periklanan ini pertama, untuk sasarannya bukan individu di dalam 

suatu kelompok melainkan individu yang indevendent terlepas dari 

kelompoknya. Kedua, untuk menarik perhatian orang agar bertindak dan 

memilih tersendiri dari yang lainnya. 

3. Retorika politik, merupakan komunikasi dua arah, satu kepada satu dalam 

artian bahwa satu atau lebih orang (seseorang berbicara kepada beberapa 

orang maupun seorang berbicara kepada orang lain) masing-masing 

berusaha dengan sadar untuk mempengaharui pandangan satu sama lain 

melalui tindakan timbal balik satu sama lain. Retorika sebagai seni 

berbicara di depan umum dengan satu tujuan agar orang yang 

mendengarkan berbuat sesuatu sesuai dengan harapan si pembicara.14 

Dalam pemilihan umumnya terjadi retorika demonstratif yang isinya 

memuji dan menjatuhkan. Tujuannya untuk memperkuat sifat baik dan 

sifat buruk seseorang, suatu lembaga, atau gagasan. 

d. Audiens yang disasar/Komunikan 

                                                             
14 Sumarno A.P, Pendapat Umum Dalam Sistem Politik, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1990, hal. 
172 
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 Komunikan yang disasar adalah masyarakat yang dapat memberi dukungan 

terhadap pemilihan presiden dalam bentuk dukungan suara. Masyarakat ini adalah 

dari berbagai golongan seperti mahasiwa,buruh,pegawai negeri yang mereka telah 

memenuhi syarat utama untuk memilih adalah  diatas 17 tahun. 

e. Umpan Balik 

 Efek umpan balik adalah salah satu unsur mengetahui pengaruh yang didapat 

komunikan setelah mendapat komunikasi politik dari komunikator. Pengaruh ini bisa 

terjadi dalam bentuk pengetahuan,perilaku memilih komunikan. 

Sistem komunikasi yang dipaparkan oleh Lasswell tersebut dapat dijadikan 

proses komunikasi politik seperti yang digambarkan berikut: 

 

Proses Komunikasi Politik 

 

     Gambar 1.1 

Sumber / 

Komunikator 

Pesan  

Politik 

Media yang  

digunakan 

Audience /  

Komunikan 

Umpan balik/efek 

Sumber: Michael Rush Dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, 2002 
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 Jadi komunikator menyampaikan pesan-pesan politik atau dapat berupa simbol 

kepada audience yang berupa masyarakat pemilih. Pesan ini disampaikan untuk 

mempengaruhi masyarakat pemilih dan audience atau masyarakat pemilih dengan 

menggunakan media-media yang telah dipilih sebagai salah satu strategi yang akan 

memberikan umpan balik atau efek yang berupa tindakan sesuai dengan komunikator 

tersebut. 

1.5.1.2 Bentuk Komunikasi Politik 

 Komunikasi politik di negara Indonesia menggunakan 2 sistem komunikasi 

dominan,yaitu komunikasi tradisional dan media massa. Di Indonesia untuk 

melakukan komunikasi politik kepada anak muda tidak hanya dari komunikasi politik 

formal seperti dialog melainkan juga melakukan komunikasi politik melalui media 

sosial yang akhir-akhir ini lagi booming seperti: twitter, youtube, facebook, path. 

Maka dari itu para komunikator perlu memahami karakter anak muda jaman sekarang 

untuk dapat lebih mudah menentukan bentuk komunikasi politik yang digunakan.  

1.5.1.3 Segmentasi 

 Segmentasi merupakan aspek pendukung dalam penentuan komunikan mana 

yang akan di targetkan. Di era yang kompetitif ini pasangan calon tidak bisa menraih 

semua suara, karena pemilih yang beragam. Segmentasi pada dasarnya bertujuan 

untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok pasar. Hal ini berguna untuk mencari 

peluang, menggerogoti segmen, menganalisis, dan lain sebagainya. Para kandidat 
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perlu memahami konsep segmentasi karena berhadapan dengan para pemilih yang 

sangat heterogen. Para kandidat dapat memberikan tawaran politik yang efektif bila 

mereka mengetahui karakter segmen yang menjadi sasaran.15 

1.6  KONSEPTUALISASI 

1.6.1 Pemilihan Presiden 

 Pemilihan Presiden secara langsung merupakan instrumen pendukung utama 

demokrasi, dimana masyarakat bisa memilih sendiri siapa pemimpin yang diingin 

masyarakat untuk memimpin bangsa indonesia kedepanya. Pemilihan presiden 

berlangsung setiap 5 tahun sekali yang dimulai terlebih dahulu oleh pemilihan 

legislatif yang berguna untuk menempatkan orang-orang yang tepat untuk menjadi 

perwakilan rakyat di pemerintahan. Baru setelah pemilihan legislatif selanjutnya 

melakukan pemilihan presiden yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di indonesia 

tanpa terkecuali dan semua berhak menentukan siapa pemimpin yang dikehendaki 

untuk menjadi presiden tanpa ada intervensi. 

1.6.2 Komunikasi Politik 

 Komunikasi Politik menurut Dan Nimmo adalah proses interaksi sosial dan inti 

politik sebagai konflik sosial dan seagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar 

                                                             
15 Adman Nursal, Political Marketing :Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru 
Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 110 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KOMUNIKASI POLITIK PEMILIH ... RENANDA BIMA SAHARA PUTRA



 I - 21 
 

konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik.16 

Dalam penelitian ini komunikasi politik menurut penulis merupakan proses 

penyampaian infomasi atau pesan-pesan politik dari satu individu yang bertindak 

sebagai komunikator atau kelompok terhadap kelompok lain atau individuu lain yang 

disebut sebagai komunikan sehingga menimbulkan dukungan dan terjadi perubahan 

orientasi perilaku pemilih untuk memilih kontestan tertentu. 

1.6.3 Pemilih Muda 

 Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan melanjutkan tongkat 

estafet pemerintahan indonesia, ditangan mereka indonesia akan dibawa lebih baik 

bila anak mudanya tidak menutup mata akan kejadian politik yang terjadi di 

indonesia. Menurut peraturan pemerintah RI NO 6 Tahun 2005 pasal 1, pengertian 

dari pemilih muda adalah semua penduduk yang telah berusia sekurang-kurangnya 17 

tahun atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. 

 Jadi menurut penulis pemilih muda adalah penduduk yang baru pertama kali 

memperoleh hak sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Yang dapat dikategorikan 

sebagai pemilih pemula atau pemilih muda dalam tulisan ini adalah pemilih yang 

berumur antara 17-25 tahun yang sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan 

presiden 2014. 

 

                                                             
16 Anwar Arifin, Komunikasi Politik:Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi Dan Komunikasi 
Politik,Yogyakarta,Graha Ilmu, 2011 
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1.7 METODE PENELITIAN 

1.7.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

pencarian fakta mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian 

dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah, serta situasi tertentu, 

termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.17 

Dalam penelitian ini penulis ingin mendekskripsikan bagaimana komunikasi politik 

yang dilakukan oleh SEHATI kepada anak muda di surabaya pada pemilihan presiden 

2014. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan 

yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan 

jelas terhadap suatu keadaan.18 

1.7.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti maka fokus dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana Komunikasi Politik Yang Dilakukan SEHATI 

kepada Anak Muda Di Surabaya Pada Pemilihan Presiden 2014”. 

 

                                                             
17 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.5 
18 David Marsh, Gerry Stocker. 2010. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa     
    Media. Hlm. 74 
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1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kota surabaya untuk mempermudah 

dalam hal pengambilan data dan mencari informasi yang dibutuhkan untuk menyusun 

tulisan ini. 

 Penelitian ini dari mulai mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data 

berlangsung dari pertengahan september hingga november akhir untuk melengkapi 

berbagai informasi agar tersusunya tulisan ini. 

1.7.4 Subyek Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian penentuan subyek penelitian sangatlah penting, sebab 

penelitian ini sangat bergantung pada siapa subyek yang akan di mintai informasi 

mengenai tulisan ini guna memperjelas maksud dari penelitian ini. 

 Penelitian ini tertuju kepada SEHATI yang memilih segmen pemilih anak muda 

dalam komunikasi politiknya pada pemilihan presiden 2014 di kota surabaya. 

Informan dalam penelitian ini memiliki tempat penting guna memberi informasi 

kepada penulis dengan melalui wawancara. 

 Informan yang akan di mintai informasi oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Euginia Amanda Sebagai Ketua SEHATI 

2. Yon Arsyad Sebagai Koordinator Bidang Strategi SEHATI 

3.  Diah Masjedi Sebagai Koordinator Bidang Media SEHATI 
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4.  Achmad Thufeil Sebagai Anggota SEHATI 

5.  Rediana Sinta Sebagai responden Anak Muda Surabaya 

6.  Fauzan Dzulfiqar Sebagai responden Mahasiswa 

1.7.5 Unit Analisis 

 Unit Analisis ini berada dalam lingkup SEHATI melingkupi para anggotanya 

dan koordinator dari SEHATI tentang bagaimana komunikasi politik yang dilakukan 

terhadap anak muda surabaya pada pemilihan presiden 2014 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yang pertama adalah 

Wawancara secara langsung dengan para infroman untuk mlengkapi informasi guna 

menyusun tulisan ini, sebagai penunjang guna mengumpulkan infromasi data penulis 

juga menggunakan Dokumentasi agar semakin melengkapi data guna semakin 

lengkapnya informasi yang digunakan menyusun tulisan ini 

1.7.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk kepentingan penelitian ini 

adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis ini bersumber dari data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan data-data sekunder yang selanjutnya 

untuk dilakukan interpretasi. 
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 Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung 

secara bersamaan.19 

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan 

jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses dan pernyataan-pernyatan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 

dalamnya. 

2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-

makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokkanya 

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah 

mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan 

pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Kemudian dilakukan penyederhanaan 

data yang diperoleh agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis 

hasil temuan data dengan menghubungan teori yang relevan, setelah itu mulai 

menyusun suatu kesimpulan. Sehingga di dalam penelitian ini analisis yang 

dilakukan secara sistematis dengan metode kualitatif secara deskiptif terhadap 

komunikasi politik yang dilakukan oleh SEHATI kepada anak muda surabaya pada 

pemilihan presiden 2014. 

 

                                                             
19 Lisa Horrison, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: Kencana Pernada Group, 2007, hal. 10 
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