
RINGKASAN 
 
Blog merupakan website pribadi dalam format kronologis terbalik  yang di-

update secara kontinyu oleh pemiliknya. Memiliki fasilitas feedback bagi pengakses, 
merupakan keunggulan blog selain murah, mudah dan cepat. Blog dalam 
perkembangannya digunakan bukan hanya sebagai personal diary, melainkan juga 
membahas topik tertentu. Seperti blog pkswatch.blogspot.com yang merupakan blog 
pribadi yang mengambil topik politik dengan objek Partai Keadilan Sejahtera. 
Content dari blog tersebut adalah kritik yang ditujukan pada Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS).  

Kritik merupakan bagian dari upaya kontrol, dalam menyampaikan kritik bisa 
menggunakan medium apapun, termasuk blog. Karakteristik blog yang global, 
memiliki fasilitas feedback serta interaktivitas yang tinggi menjadi pertimbangan 
dalam proses pemaknaan yang dilakukan pengakses terhadap kritik yang 
disampaikan. Pemilihan blog sebagai medium sendiri sudah mengirimkan sebuah 
pesan.  

Penelitian ini ingin mendapatkan variasi pemaknaan terhadap kritik 
menggunakna medium blog. Untuk itu metode reception analysis dalam 
menganalisis data yang dikumpulkan. Makna bersifat dinamis dan terjadi sebagai 
hasil interaksi antara pesan dan penerima pesan, karena ada interaksi, maka audiens 
dikatakan aktif baik menerima maupun memaknai pesan.  

Dari data yang didapatkan, informan memiliki latar belakang bervariasi, salah 
satunya yang ditampilkan adalah latar belakang sebagai kader dan non kader. 
Peneliti berasumsi kedekatan informan dengan PKS sebagai objek kritik di situs 
pkswatch.blogspot.com akan berpengaruh pada pemaknaan mereka terhadap kritik 
di blog tersebut. Pengakses berlatar belakang kader memaknai blog pkswatch tidak 
objektif karena tidak ada keberimbangan informasi. Peran forum komunikasi 
internal bagi pengakses yang berlatar belakang kader sangat mempengaruhi 
pemaknaan mereka terhadap kritik, karena pada pengajian rutin tiap minggu (liqo’) 
dibahas tentang banyak hal termasuk kebijakan partai serta isu yang sedang 
berkembang. Sedangkan pengakses tidak memiliki latar belakang sebagai kader 
memaknai kritik diblog pkswatch ini menjadi masukan yang berarti, menjadi 
medium penghubung khususnya bagi non kader dan punya fungsi evaluatif bagi 
partai.   

Keberadaan blog sudah menjadi sebuah media komunikasi alternative, yang bisa 
membahas mengenai banyak hal termasuk politik. Bagi sebagian orang blog bisa 
menjadi sumber informasi, namun bukan berarti semua blog menjadi sebuah sumber 
informasi yang bisa dipercaya. Kritik di situs pkswatch.blogspot.com bagi sebagian 
informan bisa menjadi informasi yang bisa dipercaya, namun begi bagi sebagian 
yang lain isu kritik yang ditampilkan tidak bisa mengurangi ketidakpastian yang 
merupakan esensi dari informasi.  
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ABSTRAK 
 

PEMAKNAAN PENGAKSES TERHADAP KRITIK YANG DITUJUKAN 
PADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI SITUS 

 www. pkswatch.blogspot.com 
 
 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang 
berkembang di Indonesia. Latar belakang kemunculannya merupakan fenomena 
baru, sebuah partai politik yang tidak memisahkan dikotomi politik dan atribut 
dakwah. Kondisi ini membuat PKS rentan terhadap kritik.  
 Kritik bisa disampaikan melalui beragam medium, diantaranya menggunakan 
new medium. Blog merupakan bagian new medium yang memiliki mekanisme 
feedback dengan tingkat interaktivitas pengakses yang tinggi. Situs 
pkswatch.blogspot.com merupakan situs yang mengkhususkan diri untuk 
mengkritisi PKS sebagai institusi politik. Sebagai ‘the PKS watch’ seperti ‘media-
watch’ yang memberikan pengawasan terhadap media, content situs ini adalah kritik. 
Sehingga permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pemaknaan pengakses terhadap kritik yang ada disitus pkswatch.blogspot.com. 
Khalayak yang interaktif merupakan salah satu keisimewaan new medium yang 
tidak dijumpai pada media konvensional. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan variasi opini, pemahaman 
serta pemikiran informan terhadap kritik yang ditujukan pada PKS di situs 
pkswatch.blogspot.com.  Tidak lepas dari karakteristik sebuah blog, yang 
didalamnya memungkikan terjadi pertukaran opini, counter dan konfirmasi data, 
serta keberadaan sarana search engine untuk memperdalam pemahaman pengakses 
mengenai sebuah isu yang ditampilkan. 
 Penelitian ini menggunakan reception analysis untuk menganalisis data yang 
terkumpul. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara semi 
struktur secara online dengan menggunakan fasilitas chatting.   
 Secara garis besar, dari hasil penelitian didapatkan bahwa kritik terhadap 
PKS di situs ini menurut informan memiliki tiga poin penting, yaitu : perlunya 
mengetahui objektif pemberi kritik, didukung data yang bisa 
dipertanggungjawabkan serta identitas pemilik situs yang tidak jelas merupakan 
bagian dari karakteristik medium yang digunakan. Alur kritik dari media online 
bahkan bisa dibawa pada perbincangan di kehidupan nyata. Pemaknaan pengakses 
juga dipengaruhi oleh afiliasinya didunia politik sebagai kader atau non-kader.    
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