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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia menjadi negara yang demokrasi dalam bidang politik. Hal 

ini telah berubah ketika terjadi reformasi disegala bidang yang dilakukan 

pasca pemerintahan orde baru pada bulan Mei 1998. Dengan disahkanya 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999, dimana mengubah 

tata cara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sebelum ada undang-undang ini 

pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan sekarang telah diubah tata cara pemilihanya yaitu kepala daerah 

secara langsung dipilih oleh masyarakat. 

Dalam ketentuan ini sudah tertuang jelas dalam pasal 56 ayat 1 yang 

isinya yaitu, ‘Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil. Dengan demikian masa jabatan gubernur, bupati dan walikota 

akan berakhir pada tahun 2005 dan setelah itu akan dipilih oleh masyarakat 

secara langsung dalam pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). 

Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam mengartikulasi aspirasi dan 

kepentingan warga negara. Ada empat fungsi pemilu yaitu: pertama 

legimitasi politik, kedua terciptanya perwakilan politik, ketiga sirkulasi elit 



2 

 

 

 

politik dan keempat yaitu pendidikan politik. Blakasuta,ed (dalam Aditiya  

2009:18). 

Pertama legitimasi politik adalah bahwa pemilihan umum memiliki 

wadah berupa aturan-aturan yang menjadikannya dapat dipertanggung 

jawabkan dimuka hukum. Misalnya ketika terjadi dilapangan, ketika anggota 

KPU kesulitan dalam mengabil keputusan, maka pertimbanganya adalah 

dikembalikan terhadap Undang-undang pemilu ataupun peraturan pemilu. 

Kedua adalah terciptanya perwakilan politik. Pemilu berfungsi untuk 

melahirkan pemimpin-pemimpin  yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan 

amanat Undang-Undang 1945. 

Ketiga  adalah sirkulasi elit politik. Kursi kekuasaan merupakan kursi 

yang dapat membuat orang terlena. Fasilitas yang sudah terjamin mulai dari 

kesehatan diasuransikan, tempat tinggal yang mewah, dan masih banyak lagi 

yang membuat orang yang menduduki kursi kekuasaan menyalah gunakan 

seperti halnya korupsi. Maka dari itu sirkulasi elit politik dibutuhkan di sini 

agar yang berkuasa tidak terus-terusan berkuasa. Yang  Keempat yaitu fungsi 

untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan agar 

rakyat dapat memposisikan diri sebagai pemilik kedaulatan. 

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 merupakan jalur atau jalan 

yang berfungsi untuk menuntun kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya 

dalam pemilihan umum. Sosialisasi sangat penting dan berperan dalam 

pemilihan umum karena sosialisasi berisi tentang penyebaran informasi dan 
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petunjuk bagi seluruh masyarakat, yang kemudian hasilnya menjadi salah 

satu indikator keberhasilan pemilihan umum.  

Fungsi pendidikan politik yang dimuat dalam materi kampenye 

sangatlah penting, karena kampanye merupakan suatu tindakan yang 

memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu pencapaian dukungan. Kampanye 

politik berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan. 

Kampanye politis adalah suatu tindakan yang mempunyai upaya yang 

meliputi usaha kebijakan disuatu institusi. Tujuanya untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga 

masyarakt lebih melek politik.  

Untuk menjadikan masyarakat melek politik itu tidaklah mudah, partai 

politik harus menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat. Disamping itu, peran KPU juga sangat dibutuhkan untuk 

melakukan komunikasi pemasaran politik dalam proses sosialisasi pada 

masyarakat dan KPU juga harus mengerti dengan apa yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pastinya ada yang kalah atau 

menang. Persoalan kalah dan menang ditentukan oleh penghitungan akhir 

hasil suara. Terkadang dalam pilkada ada pihak yang kurang puas dengan 

hasil penghitungan suara akhir, adanya propokasi pendukung lainnya, dan 

adanya rasa ketidakpuasan pasangan calon terhadap kemenangan calon 

lainya. Hal ini bisa menjadi konflik yang berujung kekerasan.  
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Rawannya konflik dan kekerasan pada demokrasi Indonesia 

disebabkan adanya sistem multipartai yang sesungguhnya telah 

menggambarkan perbedaan kepentingan itu sendiri. Sederhananya, perbedaan 

kepentingan dapat mennyebabkan rapuh dan terkikisnya perdamaian sosial.  

Sebetulnya, konflik yang terjadi pada pemilu adalah hal yang biasa tetapi 

dapat berakibat fatal jika konflik itu berujung pada kekerasan. Tahapan dalam 

pendaftaran yang tidak tepat dapat memicu konflik pada pemungutan suara 

dan penghitungan suara. Kerusuhan yang terjadi bisa berupa perusakan pada 

kotak KPU, baku hantan antara pendukung, bahkan antar calon legislatif. 

Bebrapa contoh kasus kerusuhan dalam pemilu, antara lain: 

Tabel 1.1 Tabel kerusuhan dalam Pilkada 
No  Kota PEMILU Konflik 

1 Mojokerto, 
Jawa Timur 

Pemilihan 
Bupati dan 
Wakil Bupati 
2010 

Terjadi karena KPU mojokerto 
mencoret pasangan KH Dimayanti 
Rosyid.M. konflik terjadi 
bersamaan dengan penyampaian 
visi, misi dan program pasangan 
cabup-cawabup. 

2 Kabupaten 
Puncak 
Provinsi Papua 

Pemilihan 
Bupati dan 
Wakil Bupati 

Konflik ini terjadi karena KPU 
menolak salah satu pasangan calon 
yang diajukan oleh partai gerindra 
karena partai tersebut sebelumnya 
sudah mendaftarkan pasangan 
calon lain. Akibatnya terjadi 
dualisme dukungan yang diberikan 
oleh Partai Gerindra kepada dua 
pasangan calon yang berbeda.  
 

3 Sumba barat 
daya, Nusa, 
Tenggara 
Timur 

Pemilihan 
Bupati dan 
Wakil Bupati 
2013. 

Bentrokan ini bermula dari konvoi 
pendukung pasangan calon bupati 
terpilih, yang dihadang pendukung 
pasangan calon yang kalah. Dalam 
kejadian ini menyebabkan satu 
orang tewas dan ratusan orang 
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mengungsi. 
4 Bangkalan, 

Madura, Jawa 
Timur. 

Pemilihan 
Bupati dan 
Wakil Bupati 
2012. 

Konflik terjadi karena ada segelintir 
orang saja yang menginginkan 
pelaksanaan Pilkada Bangkalan 
ditunda sebelum KPUD setempat 
mencabut berita acara pencoretan 
pasangan calon nomor urut satu 
(Imam-Zaenal), agar bisa kembali 
menjadi peserta Pilkada. 

 

*Diperoleh dari berbagai sumber: www.republika.com, www.detiknews.com,   

www.tempo.com,www.tibunnews.com  

 Kabupaten Magetan melaksanakan pilkada tahun 2013, yang mana 

sebelumnya juga telah diselenggararakan pemilihan Gubernur Jawa Timur. 

Pilkada merupakan wujud demokrasi yang sudah tercantum dalam Undang-

Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang – 

undang yang sudah tercantum menjelaskan tentang bagaimana mekanisme 

pemilihan umum tersebut. 

 Kota Magetan mempunyai komitmen dalam penyelenggaraan pemilukada 

yang diselenggarakan pada 24 April 2013 yaitu Wujudkan Pilkada Magetan 2013 

yang Damai dan Bersih. Pada pemilukada yang dilakukan pada tahun 2013 lalu 

itu, kota yang mendapat julukan sebagai kota kaki gunung itu menghadirkan 

bebrapa calon bupati dan wakil bupati, yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Drs. H. Sumantri, M.M dan Samsi (PDIP dan GOLKAR). 

2. Dra. Nanik, M.Si dan Drs. Sugiho Pramono yang merupakan calon 

independent. 

3. Ir. H. Djoko Prabowo dan H. Hartoto, S.sos  (DEMOKRAT dan PAN). 
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 Dari hasil pilkada yang telah dilakukan tersebut, suara terbanyak diraih 

oleh Drs. H. Sumantri, M.M dan Samsi selaku pasangan incumbent, dengan 

perolehan suara tertinggi yaitu 227.612 dan menyingkirkan pasangan lain. Pilkada 

yang diselenggarakan di Kota Magetan pada tanggal 24 April 2013 itu telah 

berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hendrad 

Subyakto,selaku komisioner KPUD Kabupaten Magetan bahwa pilkada berjalan 

dengan sukses. Selain pernyataan itu, Hendrad Subyakto juga mengatakan secara 

umum bahwa sejauh Pilkada berlangsung pihak KPUD belum menerima laporan 

adanya tindakan yang menciderai proses jalanya Pilkada. Semua keperluan 

logistik Pemilu telah selesai pada H-1 pencoblosan dan tidak ada TPS yang 

tertinggal. 

 Kelancaran dalam pilkada tentunya tidak lepas dari peran KPUD yang 

mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, salah satunya adalah merencanakan dan 

mepersiapkan jalannya pelaksanaan pemilu. KPUD juga mempunyai cara atau 

strategi untuk menciptakan dan mengupayakan pemilu yang kondusif. Maka dari 

itu, peneliti tertarik utuk mengetahui strategi komunikasi seperti apa yang 

diterapkan oleh KPUD Kabupaten Magetan unuk menciptakan pilkada yang 

kondusif. 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

terdahulu sebagai pedomannya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan 

peneliti adalah berjudul ”Strategi komunikasi percik dalam sosialisasi dan 

kampanye polmas di Salatiga”, yang disusun oleh Mayang tistia, Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS 2012. Pendekatan yang digunakan pada penelitian 
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tersebut adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dan poin utama yang 

diperoleh dari penelitian tersebut adalah bagaimana strategi komunikasi LSM 

percik dalam sosialisasi dan kampanye program polmas di Salatiga. Selain itu, 

peneleliti juga menggunakan penelitian terdahulu yang kedua sebgai pedoman 

dalam penelitian ini. 

 Penelitian terdahulu yang kedua pada penelitian ini berjudul “ Strategi 

Komunikasi Pemerintah Kota Solo dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima”, 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang disusun oleh Amizar 

Gautama, jurusan FISIP Universitas Diponegoro. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh pemerintah kota 

Surakarta untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima di daerah Semanggi.  

 Beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu yang 

digunakan oleh peneliti  dengan penelitian ini adalah fokus permasalahan dan 

poin utama yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada strategi 

komunikasi seperti apa yang diterapkan oleh humas KPUD Kabupaten Magetan 

untuk menciptakan pilkada 2013 yang kondusif.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka  

peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

 “Bagaimana Strategi Komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten Magetan 

dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 yang 

Kondusif ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin diperoleh peneliti pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Strategi Komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten Magetan 

dalam upaya menciptakan pilkada Bupati dan wakil Bupati tahun 2013 yang 

kondusif. 

 

D. Manfaat  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Toritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian yang berkaitan 

dengan strategi komunikasi politik. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi 

dan bahan masukan untuk humas KPUD Kabupaten Magetan  dalam 

menentukan strategi komunikasi untuk menciptakan pilkada yang 

kondusif di periode yang selanjutnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Kata atau istilah komunikasi  berasal dari kata communis, yang 

memiliki arti dan makna ‘berbagi’  atau ‘menjadi milik bersama’, 
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yaitu secara keseluruhan sebagai suatu usaha yang memiliki tujuan 

untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 

 Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya 

proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang 

lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah 

manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward 

(1998:16) mengenai komunikasi manusia yaitu: Human 

communication is the process through which indivisuals – in 

relationships, group, organizations and societies-respond and create 

messages to adapt to the enviroment and one another. Komunikasi 

manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu 

hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan 

menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan sama lain.  

 Sebagaimana yang telah dikemukan di atas, bahwa 

komunikasi antarmanusia dapat terjadi apabila ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, 

artinya komunikasi dapat terjadi apabila adanya sumber, pesan, media, 

penerima, dan timbal balik. Unsur-unsur tersebut dapat disebut 

sebagai komponen atau elemen komunikasi. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Cangara (2006:23), komponen dan unsur 

komunikasi tersebut dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :  
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                                                                               LINGKUNGAN 

Gambar l.1 : Bagan alur komponen atau elemen komunikasi 

a. Sumber 

 Adalah Pembuat atau pengirim informasi. Dalam 

komunikasi antar manusia pastinya melibatkan berbagai 

manusia dengansumber bisa satu orang tetapi juga bisa dalam 

bentuk kelompok misalnya, organisasi atau lembaga, partai. 

Sumber disebut pengirim atau sumber ( source, sender atau 

encoder ). 

b. Pesan 

 Adalah suatu yang telah disampaikan dan dikirim oleh 

sumber kepada penerima. Pesan yang disampaikan bisa 

melalui tatap muka atau media komunikasi. Pesan dalam 

bahasa inggris yaitu message, content atau information. 

c. Media  

 Adalah alat perantara dalam menyampaikan suatu pesan 

dari narasumber kepada penerima. Hal itu bisa dilakukan 

dengan melalui sepeti telepon, surat, telegram dan media 

massa. 

SUMBER PESAN EFEK PENERIMAMEDIA 

UMPAN BALIK 
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d. Penerima 

 Adalah pihak yang menjadi sasaran oleh narasumber dalam 

menyampaikan informasi atau pesan. Penerima pesan bisa 

terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa dalam betuk 

kelompok, partai atau negara. 

e. Pengaruh (Effect) 

 Adalah hal yang telah dirasakan atau perbedaan penerima 

setelah sebelum menerima pesan dan sesudah menerima pesan.  

f. Tanggapan balik 

 Adalah tanggapan atau respon dari penerima pesan kepada 

komunikator atau penyampai pesan. 

g. Lingkungan 

 Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan menjadi empat, 

yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan 

psikologis, dan dimensi waktu. 

 

2. Komunikasi Massa 

Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

berkomunikasi oleh komunikator kepada komunikan, baik komunikasi 

jarak dekat atau jarak jauh. Media massa dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu media cetak, media elektronik, dan media baru 

(new media).  
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Gabner menyebutkan bahwa “Mass communication is 

technologically and institutionally based production and distribution 

of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial 

societies”. Atau artinya adalah komunikasi massa merupakan salah 

satu teknologi dan institusi yang berdasar pada produksi dan distribusi 

oleh pesan yang terjadi secara berkelanjutan di dalam suatu 

masyarakat industri (Rakhmat, 2003: 188). 

Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah proses komunikasi yang terjadi melalui media massa 

baik media cetak ataupun elektronik yang bersifat serentak (menerima 

pesan dalam waktu yang sama) dan bersifat heterogen. 

Salah satu komunikasi massa yang terjadi adalah melalui 

media televisi. Di dalam televisi yang bertindak sebagai komunikator 

adalah televisi itu sendiri. Kemudian terdapat beberapa pesan yang 

dipengaruhi oleh beberapa pihak, misalnya wartawan, editor, 

kameramen, dan lain-lain. Dan ketika pesan itu disampaikan ke 

khalayak luas apakah akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, 

hal ini berkaitan dengan gangguan-gangguan yang terjadi ketika kita 

menonton televisi, seperti suaranya jernih atau tidak, gambar yang 

diterima jelas atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya semua itu akan 

mempengaruhi proses penerimaan pesan oleh komunikan. 

Dengan mengetahui proses penerimaan pesan pada suatu 

media televisi tersebut maka dapat diuraikan variabel-variabel yang 
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bekerja pada proses komunikasi massa, antara lain: sumber, khalayak, 

pesan, proses dan konteks.  

Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Dalam pengertian ini ada hubungan timbal balik antara media dengan 

khalayak. Khalayak dapat mepengaruhi media pun sebaliknya media 

dapat mempengaruhi khalayak. 

McQuail, (2011:32) melihat fungsi komunikasi massa dalam 

dua kategori: 

a. Fungsi komunikasi massa untuk masyarakat 

b. Fungsi komunikasi massa untuk individu.  

Penjelasan masing-masing fungsi tersebut antara lain: 

 

a. Fungsi komunikasi massa untuk masyarakat 

1) Informasi 

Menyediakan informasi, menunjukkan hubungan 

kekuasaan, dan memudahkan adaptasi dan kemajuan 

2) Korelasi 

Korelasinya adalah: menjelaskan, menafsirkan, 

mengomentari makna, peristiwa dan informasi; menunjang 

otoritas dan norma-norma yang mapan; melakukan 

sosialisasi; Mengkoordinasikan beberapa kegiatan; 

membujuk kesepakatan; menentukan urutan prioritas dan 

memberikan status kreatif 
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3) Kesinambungan 

Kesinambungan disini berarti: mengakui keberadaan 

khusus, mengekspresikan budaya dominan, dan 

perkembangan budaya baru; meningkatkan dan 

melestarikan nilai-nilai 

4) Hiburan 

Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana 

relaksasi serta meredakan ketegangan sosial 

5) Mobilisasi 

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang 

politik, perang, pembangunan, ekonomi, pekerjaan, dan 

agama. (McQuail, 2011:32-34) 

b. Fungsi komunikasi massa untuk individu. 

Menurut McQuail komunikasi massa juga memiliki 

fungsi bagi individu sendiri antara lain: 

1. Informasi 

Informasi berguna untuk: mencari berita tentang 

peristiwa dan kondisi dengan lingkungan terdekat, 

masyarakat dan dunia; mencari bimbingan masyarakat 

tentang masalah praktis dan pendapat; memuaskan rasa 

ingin tahu dan minat umum; belajar, pendidikan diri sendiri; 

perasaan puas, damai karena mendapatkan tambahan 

pengetahuan. 
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2. Identitas pribadi 

Identitas pribadi perlu dikuasai untuk: menemukan 

penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, 

mengidentifikasikan diri dengan media (imitasi), dan 

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri 

3. Integrasi dan interaksi sosial 

Memperoleh pengetahuan tenntang keadaan orang 

lain, pengidentifikasian diri dengan orang lain, 

meningkatkan rasa memiliki, mengemukakan bahan 

percakapan dengan orang lain, memperoleh teman selain 

manusia, membantu menjalankan peran sosial, dan 

memungkinkan seseorang dapat menghubungi teman dan 

keluarga. 

4. Hiburan 

Melepaskan diri dari permasalahan, bersantai, 

memperoleh kenikamatan jiwa dan estetika, mengisi waktu, 

dan penyaluran emosi (McQuail, 2011:35-36). Dari 

berbagai definisi komunikasi massa yang telah dijelaskan 

tersebut, komunikasi massa juga dapat dapat digunakan 

untuk strategi komunikasi oleh pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan, khususnya kepentingan yang 

bersifat menyeluruh (holistik).  
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3. Strategi Komunikasi 

Kegiatan berkomunikasi secara efektif akan lebih berhasil  jika 

menggunakan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan 

panduan dalam perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi 

untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi dalam buku yang berjudul 

“ Ilmu Komunikasi, Teory dan Praktek” bahwa definisi strategi 

komunikasi adalah sebagai berikut:  

“ Strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan 

komunikasi (communication planning) dan manajemen 

(communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukan 

bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti 

kata bahwa pendekatan ( approach ) bisa bebeda sewaktu-waktu 

tergantung sitiasi dan kondisi” (Effendy, 2009:32). 

Selain itu, tujuan dari strategi komunikasi itu sendiri antara  

lain adalah sebagai berikut :   

a. To secure Understanding, adalah komunikan mengerti tentang 

pesan yang telah disampaikan. 

b. To establish acceptance, adalah pengelolaan pesan yang telah 

diterima oleh komunikan. 



17 

 

 

 

c. To motivate actions, adalah mendorong komunikan untuk 

melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang telah 

disampaikan. 

 Strategi komunikasi sangatlah penting dan dibutuhkan 

dalam suatu aktifitas sebuah organisasi. Hal itu dikarenakan dengan 

strategi komuikasi ini akan dapat memberikan efek kepada komunikan 

dari komunikator setelah mendapatkan informasi dalam kegiatan 

komunikasi yang bermacam-macam, yaitu seperti informasi, persuasi, 

dan instruksi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arifin 

(1992:50), bahwa ada beberapa faktor dari strategi komunikasi yang 

mempengaruhi agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat 

tepat sasaran dan berlangsung secara efektif. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a. Mengenal khalayak 

  Sebelum melakukan strategi komunikasi hendaknya 

komunikator harus mengenal khalayak terlebih dahulu dengan 

tujuan agar komunikator dapat menciptakan persamaan 

kepentingan dengan khalayak yang meliputi pesan dan media. 

Untuk mencitakan persamaan kepentingan tersebut,  maka 

komunikator setidaknya harus memahami dan megerti tentang pola 

pikir dan lapangan penagalaman terhadap khalayak dengan tepat. 

Hal itu bisa dilakukan dengan melalui: 
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1) Mengetahui kondisi kepribadian dan kondisi khalayak yang 

terdiri atas: 

a) Mengetahui pokok persoalan khalayak. 

b) Pengetahuan dalam penerimaan pesan oleh khalalak 

melalui media yang digunakan. 

c) Pengetahuan tentang penggunaan kata yang dapat 

dipahami oleh khalayak 

2) Pengaruh kelompok dan masyarakat dengan nilai-nilai dan 

norma-norma dalam kelompok dan masyarakat yang ada. 

3) Situasi dimana kelompok itu berada. 

b. Menyusun pesan 

  Menyusun pesan dilakukan dengan tujuan agar khalayak 

mudah memahami atau menangkap pesan yang telah disampaikan 

oleh komunikator. Penyusunan dilakukan dengan cara menentukan 

tema dan materi terlebih dahulu. Setelah itu, khalayak dapat 

terpengaruh oleh pesan yang disampaikan dan akan 

membangkitkan perhatian mereka. Procedure atau From Attention  

to Action Procedure (A-A) yang artinya, dengan membangkitkan 

perhatian (attention) untuk melakukan  tindakan (action) apa yang 

sesuai dengan maksud atau tujuan yang telah ditentukan. 

c. Menetapkan metode 

  Penetapan metode merupakan tindakan setelah 

mengidentifikasi khalayak dan menyusun pesan. Langkah ini 
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dilakukan dengan cara memilih metode penyampaian yang tepat 

dan sesuai. Pemilihan dan penetapan metode yang efektif dapat 

dilakukan dengan penyesuaian bentuk pesan, keadaan khalayak dan 

fasilitas serta biaya. Adapun metode komunikasi yang efektif 

seperti yang telah disampaikan oleh Arifin ( 1984 : 73) antara lain: 

1) Redundancy (repetition) 

Metode yang dilakukan untuk mempengaruhi 

khalayak dengan cara mengulan-ngulan pesan yang 

disampaikan. Dengan metode ini banyak manfaat yang dapat 

dirasakan karena dengan pesan yang terus diulang-ulang 

khalayak akan lebih memperhatikan pesan tersebut, karena 

khalayak akan lebih berkonsentrasi pada pesan yang diulang-

ulang. Khalayak juga akan tidak akan mudah lupa dengan 

pesan yang diulang-ulang. 

2) Analizing 

 Analizing merupakan tindakan untuk memahami 

atau meneliti dan memahami pengaruh kelompok terhadap 

individu atau khalayak. 

3) Informatif 

 Informatif yang dimaksudkan adalah memberikan 

pesan-pesan yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranya. Degan hal ini komunikan deberi kesempatan 
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dalam menilai, menimbang-nimbang dan mengambil 

keputusan. 

4) Persuade  

 Persuasif artinya membujuk, dengan maksud 

mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Sebutulnya 

kegiatan dalam komunikasi persuasif itu lebih sulit dilakukan 

dari pada dengan komunikasi informatif karena, kegitan 

komuikasi informatif bertujuan meberikan informasi 

sedangkang komunikasi persuasif bertjuan untuk mengubah 

sikap, pendapat dan prilaku. Lebih sederhananya jika 

komunikasi informatif dijelaskan dengan contoh misalnya, 

penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat magetan 

untuk selalu membayar pajak kendaraan bermontor mereka 

dengan jangka waktu yang tepat. Jika komunikasi persuasif 

lebih kepada mengubah sikap masyarakat Magetan untuk 

membayar pajak kendaraan bermontor dengan tepat waktu.  

Ada beberapa teknik yang dapat dipilih dalam melakukan 

komunikasi persuasif antara lain: 

a) Teknik asosiasi: penyampaian pesan dengan cara 

memanfaatkan suatu obyek atau peristiwa yang menarik 

perhatian khalayak. 

b) Teknik integrasi: penyatuan diri secara komunikatif oleh 

komikator dengan komunikan. 
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c) Teknik ganjaran: mempengaruhi orang dengan cara 

memberikan imbalan yang menguntungkan atau 

menjanjikan harapan. 

d) Teknik tataan: menyusun pesan komunikasi sehingga 

enak di dengar dan ketika sehingga pendengar atau 

pembaca termotivasi untuk melakukan pesan tersebut. 

e) Teknik red-herring: seni komunikator untuk meraih 

kemenangan dalam perdebatan argumentasi. 

d. Pemilihan media komunikasi 

   Komunikasi merupakan cara kita dalam menyampaikan 

pesan. Dalam penyampaian pesan bisa dilakukan dengan 

komunikasi secara bertatap muka (face to face) dan media massa. 

Penyampaian pesan yang dilakukan melalui perantara media akan 

lebih mempermudah dalam menyampaikan pesan, apalagi ketika 

pesan yang akan disampaikan itu ditujukan kepada khalayak. 

Media komunikasi yang digunakan bisa berjenis media cetak, tulis 

bahkan media elektronik. Tetapi semua jenis media komunikasi 

tersebut mempunyai efektifitas yang berbeda. Maka dari itu 

komunikator harus mampu dalam memilih atau menggunakan 

media mana yang tepat dan sesuai dengan kharakter khalayak. 

e. Hambatan dalam komunikasi 

   Hambatan (noise) seringkali dijumpai dalam proses 

komunikasi. Hambatan komunikasi dapat terjadi disetiap elemen 
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komunikasi, seperti sumber, komunikator, pesan, dll. Sebagai 

contohnya hambatan yang terjadi pada komunikator dapat 

disebabkan oleh minimnya penguasaan materi dari pesan yang akan 

disampaikan.  

f. Peranan komunikator dalam komunikasi 

   Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi 

dapat berhasil dan efektif adalah peranan komunikator didalamnya. 

Dalam hal ini, komunikator dapat berfungsi sebagai pihak 

pengutara pikiran, ide dan gagasan serta perasaan yang akan 

disampaikan kepada komunikan. Komunikan sebagai pihak yang 

akan memberikan tanggapan (feedback) pesan kepadaa 

komunikator tentunya juga akan mengkaji lebih lanjut siapa 

komunikator yang menyampaikan pesan tersebut. 

1) Strategi komunikasi dalam Pilkada 

KPUD yang notabene sebagai lambang negara dan 

bersifat independen memiliki peran  dan tugas yang sangat 

penting dalam proses politik di negara demokrasi. Pada 

dasarnya demokrasi yang efektif menuntut komunikasi yang 

efektif antara warga negara dengan pemerintahannya 

(termasuk KPUD) pada semua tingkatan.  

 Sebagai lembaga negara, KPUD menjalankan mesin 

demokrasi melalui mekanisme pemilu yang memiliki peran 

dan fungsi yang begitu vital. Maka dari itu KPUD wajib 
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mentransmisikan pesan-pesan politik pemilu pada semua 

elemen masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh para elit politik yang 

berkiprah dalam proses politik bertujuan untuk mencapai 

sasaran informatif dan persuasif dalam rangka mencapai 

kepentingan tertentu. Pilkada yang bersifat kondusif, yang 

diantaranya meliputi rasa aman, damai, dan bersih tentunya 

sangat diinginkan oleh semua masyarakat.  

 Dalam proses pilkada, terpilihnya calon bupatai dan 

wakil bupati ditentukan oleh banyaknya suara yang telah 

dipilih oleh masyarakat. Maka dari itu peran dari masyarakat 

untuk datang ke TPS dengan tata cara pemilihn yang benar 

sangat dibutuhkan pada proses demokrasi ini. Namun 

demikian, dalam menciptakan atau menanamkan mindset 

kepada masyarakat tidaklah mudah.  KPUD setidaknya 

membuat perencaanaan dan manajemen komunikasi yang 

matang. Maka dari itu strategi komunikasi disini sangat 

dibutuhkan. Strategi komunikasi juga berperan dalam 

meminimalisir hal-hal yang menciderai pilkada, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a) Konflik antara calon tetap atau masyarakat. 

 Dengan melalui perencanaan dan manajemen 

komunikasi yang baik maka KPUD akan mudah untuk 
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menyampaikan pesan-pesan yang bersifat persuasif 

(membujuk) seluruh elemen masyarakat untuk memilih 

dengan cara yang baik dan benar serta bijak. 

b) Meminimalisir Golput 

 Meminialisir golput dalam pilkada tidaklah mudah. 

Pihak KPUD harus berupaya dan mampu untuk 

menciptakan masyarakat yang melek politik. Maka dari 

itu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan sebelum 

dilaksanakannya pilkada sangat dibutuhkan. Dalam 

melakukan sosialisasi tersebut, pesan yang disampaikan 

bersifat persuasif dimana pihak KPUD membujuk 

masyarakat agar datang ke TPS untuk memilih. Sebelum 

pesan-pesan disampaikan kepada khalayak  maka 

dilakukanlah perencanaan dan manajemen komunikasi 

agar sasaran tepat kepada khalayak. 

c) Tindakan preventif terhadap serangan fajar (Money 

Politic) 

 Slogan dari kata Mencegah Lebih Baik Daripada 

Mengobati nampaknya bukan hanya berlaku pada 

bidang kesehatan saja, namun juga sangat penting bagi 

kehidupan politik. Aksi bagi-bagi amplop  atau istilah 

yang akhir-akhir ini sering didengar dengan sebutan 

serangan fajar juga menjadi permasalahan yang tidak 
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dapat dipandang sebelah mata, khususnya bagi KPUD. 

Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya 

tingkat kesadaran dan kepedulian  masyarakat pada 

terciptanya pilkada yang kondusif serta rendahnya moral   

dari oknum-oknum yang secara sengaja melakukan aksi 

tersebut pada masyarakat yang bersangkutan. Tentunya 

hal ini juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah 

bagi semua elemen yang terlibat pada proses pilkada, tak 

terkecuali KPUD dan masyarakat itu sendiri.  

4. Humas  

Humas saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu. Hal itu dapat 

dilihat dari banyaknya divisi humas yang ada, baik pada  perusahaan, 

organisasi maupun pada lembaga politik. Humas seringkali juga 

disebut sebagai pihak yang mempunyai kendali penuh atau garda 

terdepan yang mencerminkan citra suatu perusahaan, organisasi 

maupun lembaga politik tersebut. Namun sebenarnya definisi humas 

tidaklah sesederhana itu.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moore (2004:6), humas 

adalah fungsi manajemen yang bertugas untuk mengevaluasi sikap 

publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-

prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan 

kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk 

mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Humas pada sebuah 
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organisasi juga bertujuan untuk menjelaskan suatu pernyataan atau 

opini yang ringkas dan mencerminkan filsafat serta citra organisasi 

tersebut ke arah masyarakat luas. 

Selain tujuan yang telah dijelaskan di atas, humas juga masih 

mempunyai beberapa tujuan lain dan alat-alat untuk menunjangnya, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Periklanan (Advertising) 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyewa nonpersonal pada 

media massa. Komunikasi nonpersonal (non perorangan) dapat 

dilakukan melalui berbagai macam media komunikasi, dan 

dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi 

organiasai tertentu. 

b. Lobbying  

Kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi pemberian suara 

pada para pembuat undang-undang.   

c. Keagenan pers (press agency)  

Keagenan pers ini merupakan kegiatan promosi pihak-pihak yang 

berkepentingan, termasuk dalam hal ini organisasi yang dilakukan 

dengan cara pencapaian publisitas yang menyenangkan pada 

media massa yang digunakan. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan aktivitas-aktivitas yang telah dimanajemen 

dan direncana sebelumnya untuk   menjamin dukungan atau 
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pengakuan tentang diri seseorang, dan juga termasuk produk, 

lembaga atau gagasan. 

e. Publisitas (Publicity)  

Kegiatan ini merupakan suatu teknik untuk menjamin pengertian 

diantara konstituen dan stakeholder, baik internal maupun 

eksternal. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode penelitian 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedekatan kualititaif, 

yang mana pada penelitian ini akan menghasilkan prosedur yang 

berbentuk analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau 

cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2004:06). 

  Penelitian kualitatif bertujuan utuk memahami suatu fenomena 

yang terjadi atau yang dialami  subjek penelitian,  misalnya seperti 

motivasi, persepsi, perilaku. Pendekatann ini juga akan menjelaskan 

fenomena atau permasalahan dengan cara deskriptif atau dalam bentuk 

kata-kata dan dengan konteks yang alamiah.  

  Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller (Dalam 

Moleong, 2004:4), jenis penelitian dengan metode seperti ini merupakan 

suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan 

sosial  yang secara fundamental didasarkan dari hasil pengamatan pada 

manusia atau kelompok dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya  
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2. Jenis penelitian  

  Jenis peneliatian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskripsi diartikan memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang 

terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif  harus dapat memusatkan perhatian 

pada aspek penyelenggaraan dengan tujuan agar lebih mampu menghadapi 

kritik-kritik tradisonal tertentu terhadap metode atau tipe pilihanya. 

3. Lokasi penelitian  

  Lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kota Magetan. KPUD 

Kabupaten Magetan beralamat Jl. Karya Dharma No. 70 Magetan. Alasan 

memilih lokasi ini karena pada tanggal 24 April 2013 Kabupaten 

melakukan pesta demokrasi yaitu pilkada untuk memilih bupati dan wakil 

bupati kota Magetan. Pada pesta demokrasi tersebut pilkada yang berjalan 

di Kota Magetan bejalan dengan kondusif yang artinya lancar, aman dan 

damai. 

4. Sumber Data 

  Terdapat dua jenis data yang dibedakan pada penlitian ini, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

informan melalui wawancara. Informan adalah orang yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang akan dihadapi dan bersedia 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dari kepustakaan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekuder yang ada 

dipenelitian ini diperoleh dari buku, laporan kegiatan, media massa 

atau internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalampenelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

  Teknik obsevarsi merupakan teknik dalam mendapatkan 

data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. 

Observasi dilakukan agar peneliti dapat mengetahui situasi atau 

kondisi dari informan. Hasil dari observasi akan sangat membantu 

dalam  melengkapi hasil penelitian. Tipe observasi dalam penelitian 

ini menggunankan observasi non partisipan yang artinya peneliti 

memposisikan dirinya sebagai pengamat dan tidak ikut beriteraksi di 

dalam KPUD Kota Magetan. 

  Dalam hal ini, observasi yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan cara mendatangi dan mengamati kegiatan yang 

dilakukan oleh KPUD Kota Magetan.   

b. Wawancara  

  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menggali lebih dalam (indepth) informasi 

yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai 
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pihak yang menggali informasi tersebut ( pewawancara). Sedangkan 

pihak yang diwawancarai adalah informan. 

  Wawancara yang dilakukan ini lebih menekankan pada 

suasana yang akrab dan tidak terlalu formal serta mengajukan suatu 

pertanyaan yang terbuka. Hal ini bertujuan untuk  menciptakan 

kesan nyaman dan suasana santai, sehingga narasumber akan 

memberikan informasi yang lebih maksimal dan terpercaya. 

  Tipe wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu 

sebelum melakukan wawancara, peneliti menetapkan fokus 

permasalahan yang akan dibahas dan mempersiapkan draft 

pertanyaan yang akan diajukan. Maka dari itu pertanyaan harus 

disusun dengan rapi dan ketat. Adapun narasumber yang akan di 

wawancarai oleh peneliti adalah humas dan Kepala KPUD Kota 

Magetan. 

c. Dokumen  

Dokumen digunakan untuk mendapatkan data diluar narasumber, 

seperti hasil penelitian terkait, studi pustaka, laporan kegiatan, foto 

dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini. 

6. Teknik Penentuan Informan 

  Sebelum melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi maka 

peneliti akan menentukan informan untuk mendapatkan informasi secara 

mendalam. Dalam penelitian ini penelti menggunakan teknik purposive 
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sampling yang artinya peneliti memilih informan yang sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditetapkan. Pemilihan kriteria ini harus sesuai dengan  

topik penelitian dan mereka yang dipilih harus mampu menjawab masalah 

penelitian yang diajukan oleh peneliti. 

  Dari uraian di atas, maka peneliti memilih humas KPUD 

Kabupaten Magetan sebagai informan dan untuk menjawab permasalahan 

penelitian ini. 

7. Validitas data 

 Validitas data diartikan sebagai suatu konsep pengeneralisasian 

suatu penemuan yang telah diterapkan pada populasi yang sama dengan 

dasar-dasar yang telah diperoleh di lapangan. Validitas data sangatlah 

penting dalam penelitian ini karena guna untuk mewakili realitas yang 

terjadi terkait obyek yang diteliti. Untuk itu, sudah menjadi keharusan 

bahwa data yang diperoleh di lapangan harus sama dengan apa yang 

ditulis (Moleong, 2004:324). 

 Pada penelitian ini peneliti melanjutkan pada triangulasi data. 

Lebih jelasnya triangulasi data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Trianggulasi Data 

Metode Analisis Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Validitas Data Triangulasi 
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 Triangulasi merupaka proses pengecekan keabsahan data dengan 

cara memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data-data  yang sama untuk melihat kebenaran dan 

keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk memperoleh data yang bisa 

dipertanggung jawabkan kebenaranya maka harus melakukan 

perbandingan dan pengecekan data dengan sumber yang berbeda. 

8. Teknis Analisis Data 

  Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bodgan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2004:280), analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang didasarkan  oleh data.  

  Analisis data pada penelitian kualitatif  dimulai ketika semua data 

telah berhasil dikumpulkan saat penelitian dilapangan. Data-data tersebut 

baik meliputi dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen-

dokumen.  Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik interaktif 

yang terdiri dari 3 komponen data, yaitu: 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses untuk menyeleksi data 

yang sudah didapat untuk lebih memfokuskan, penyederhanaan 

dan data (kasar) yang ada dicatatan.  Proses ini dlakukan ketika 

peneliti sudah mendapatkan data dari riset yang telah dilakukan. 

Setelah itu peneliti memilah data untuk mempertegas, 
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memperpendek mebuat fokus, dan membuang data-data yang tidak 

penting. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud yaitu ketika data sudah tersusun 

dengan jelas dan rapi maka peneliti akan melakukan  penarikan yang 

nanti hasilnya berupa kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses pengumpulan 

data dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan sudah 

lengkap, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat 

berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. 

9. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar l.3: kerangka pemikiran 
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