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Kemenangan Politik Pasangan Azwir Dan Amran 

(AZAM) 
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Pembimbing I :  Dr, Phil. Saiful Akmal, MA 

Pembimbing II :  Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. 

Kata Kunci  :  Strategi Komunikasi Politik, Pilkada 2018, Aceh 

Selatan 

 

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sering disebut 

dengan kata pemilukada yaitu pemilihan umum untuk memilih calon kepala 

daerah yang diusulkan oleh partai politik. Pilkada di Aceh dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintah Aceh, baik provinsi maupun kabupaten. Begitu juga halnya dengan 

Kabupaten Aceh Selatan Pilkada pada tahun 2018 terdapat dua putera daerah yang 

tampil sebagai peserta calon pilkada yaitu Teuku Sama Indra dari pasangan 

(SAKA) dan Azwir dari Pasangan (AZAM). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi apakah yang digunakan dan hambatan yang dihadapi oleh tim 

pemenangan (AZAM) sehingga kemenangan pilkada ini berpihak kepada 

pasangan (AZAM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif 

pendekatan induktif yang digunakan sebagai strategi bertitik dorong dari sesuatu 

hal yang istimewa dari pasangan (AZAM) kepada hal yang sifatnya kepentingan 

umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan yakni 

dengan menjual ketokohan calon bupati berupa pengaruh dan pengalaman calon 

bupati dalam dunia birokrasi pemerintahan. Elektabilitas calon bupati dan wakil 

bupati merupakan hal yang sangat penting dalam hal strategi pemenangan. 

Hambatan yang dihadapi pada tim sukses ini yaitu terdapatnya kesalahpahaman 

antara masyarakat dan tim ini sendiri karena apa yang disampaikan oleh tim beda 

yang ditanggap oleh masyarakat sendiri, karena faktor kurangnya ilmu 

pengetahuan. Kesimpulannya strategi yang diutamakan oleh tim sukses yaitu 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat sampai kepelosok desa agar 

masyarakat menilai bahwa ada putera daerah yang maju sebagai calon kepala 

daerah dan lebih mengutamakan kekompakan tim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 .   Latar Belakang  

Ada dua alasan kenapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih 

secara langsung. Pertama agar makin sesuai dengan sistem pemerintahan 

presidensial. Sistem presidensial lebih kurang diisyaratkan oleh pemilihan kepala 

pemerintahan secara langsung oleh rakyat seperti pada tahap nasional Presiden 

sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melewati pemilihan 

umum, maka untuk kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan umum.  

Dengan menentukan secara langsung siapa yang memerintah di suatu 

daerah, rakyat yang mempunyai hak memilih dapat menentukan kepala daerah 

seperti apakah yang memimpin daerahnya, dan dapat memastikan bentuk dan arah 

kebijakan seperti apakah yang ingin dibuat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan 

daerah. Kedua, untuk membentuk pengelompokkan kekuasaan yang stabil dengan 

saling melihat antara DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Salah satu 

bentuk pemerintahan yang mempercayai pembagian kekuasaan yang sederajat dan 

saling melihat adalah baik institusi legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih 

secara langsung oleh rakyat melewati pemilihan umum.
1
 

                                                             
1
      Surbakti, Ramlan, Pilkada, Pilkada Langsung Masa Depan Otoda, dalam Jurnal Ilmu Politik 

ALPI, 2006. Hlm 234. 
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Pilkada di Aceh dilaksanakan pada bulan April 2006 di bawah Undang-

Undang Pemerintah Aceh tanggal 11 tahun 2006. Dengan adanya sistem 

pemilihan ini secara langsung seperti pilkada 2006, dengan demikian memberikan 

peluang yang besar bagi para tokoh di Aceh dan khususnya di Aceh Selatan. 

Tidak saja untuk pilkada di tingkat provinsi, namun juga pilkada  di tingkat 

Kabupaten/Kota untuk memenangkan posisi sebagai Bupati dan Wakil Bupati di 

Aceh. Di pilkada yang berlangsung di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018  pada 

pilkada ini ada dua putra daerah yang tampil sebagai calon peserta pilkada, yaitu  

pasangan nomor urut dua dan nomor urut lima. Ada tujuh pasangan calon (paslon) 

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan. Ketujuh kandidat paslon yang dimaksud 

adalah (a) pasangan nomor urut satu, Tengku Husin Yusuf dan Mustafril, (b) 

pasangan nomor urut dua, Azwir dan Tengku Amran, (c) pasangan nomor urut 

tiga, Zulkarnaini dan Muhammad Jasa, (d)  pasangan nomor urut empat, Darman 

dan Baital Makmur, (e) pasangan nomor urut lima, Teuku Sama Indra dan 

Harmaini, (f) pasangan nomor urut enam, Mirwan dan Zirhan, (g) pasangan 

nomor urut tujuh, Karman dan Afdhal Yasin. 

Pada pilkada sebelumnya, pada Tanggal 26 januari 2013 yang lalu, rakyat 

Aceh Selatan telah melaksanakan Pemilihan Kepala daerah (Pemilukada) secara 

langsung. Dalam pilkada tahun 2013 pasangan nomor urut tiga, yaitu H.T Sama 

Indra, SH dan Kamarsyah,S.SOS.MM. atau biasa disebut “Sayangi Aku Karna 

Allah” (SAKA) menang dari kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

tahun 2013, pasangan ini dipercaya oleh masyarakat Aceh Selatan agar dapat 

memberikan perubahan dan kesejahteraan untuk Kabupaten Aceh Selatan ke 
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depan. Dan pada tahun 2018 menjadi “pasangan putih”,  karena investasi sosial 

dilakukannya jauh-jauh hari sebelum Pilkada berjalan. Geliat meraih simpati dari 

masyarakat dan dukungan masyarakat dengan metode “Go To Gampong”. Tidak 

jauh beda dengan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada tahun 2018 di Aceh 

Selatan, H. Azwir S.Sos dan Tgk Amran juga membuat program “Go To 

Gampong”, tapi tidak terlalu menfokuskan disitu. Azwir ini pernah menjabat Pj 

Bupati Nagan Raya dan beberapa kali menjabat Eselon II di Pemkab Aceh Selatan 

dan Pemko Subulussalam tersebut, dan merupakan putra asli Meukek.  

Kemudian Tgk Amran merupakan Mantan Kombatan GAM Wilayah Lhok 

Tapak Tuan yang sekarang menjabat sebagai Ketua Partai PNA Kabupaten Aceh 

Selatan. Dan Pasangan Azwir ini menyapaikan Misi dan Visi pada saat 

berkampanye, pencitraan sebagai ujung tombak pemenangan Pemilukada yang 

dilakukan oleh tim sukses Azwir dam Amran yakni turun ke kampung-kampung 

dengan mengatakan pilih bapak Azwir karna bisa membawa perubahan dan peduli 

kepada masyarakat dengan misi dan visi yang mendukung untuk memajukan 

Aceh Selatan hebat dengan adanya program santunan kematian. Bisa dikatakan 

Aceh Selatan hampir mayoritas ini kurang mampu masalah logistik yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Membangun komunikasi dengan tim, melakukan 

berbagai kegiatan sosial, mengutamakan orang terdekat dalam komunikasi 

berantai dan memamfaatkan jaringan sosial, serta media massa spanduk, baliho, 

stiker.  

Pilkada ini yang mana terdapatnya incumbent pasca pilkada tahun 2018, 

dimana pasangan incumbent mencalonkan diri kembali sebagai bupati dan wakil 
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bupati di Aceh Selatan. Ada kejadian memikat didalam arena pemilukada yaitu 

terdapatnya pertahana yang sebagian besar dalam setiap kompetisi menduduki 

kursi di satu daerah. Hal demikian terjadi karena selain mempunyai dukungan 

beberapa  jaringan dan alat politiknya yang cukup kompak, kandidat pertahana ini 

memiliki image position sebagai pejabat yang naik daun di mata kalangan orang 

banyak, apalagi jika proses tersebut dibantu dengan kemampuan figur yang positif 

tentunya akan bertambah kuat hubungan antara pemilihan dan calon kandidat 

dalam soal mencapai suatu kemenangan
2
. Berbeda di pemilukada di Aceh Selatan 

yang mana Pertahanan ini tidak menang dalam pilkada tahun 2018. 

Komunikasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Azwir dan Tengku 

Amran (Azam) yakni dengan cara mengatakan kepada masyarakat bahwasanya 

“jika ingin Bupati Aceh Selatan maka pilihlah orang Meukek”. Tim sukses ini 

mengangkat isu dimana “pasangan putih (pasangan incumbent)” pada masa ia 

menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2013 yang lalu, tidak adil 

dalam hal segi kebijakan yang dimana jika membangun infrastruktur yang di 

utamakan yakni hanya kerabat dekat saja, kolega saudara, padahal orang asli 

Meukek sendiri banyak yang jadi pemborong, Kepala di bidang pembangunan dan 

bagian infratruktur, tetapi ini hanya di utamakan buat kerabat dekatnya saja. Kalau 

pasangan putih ini membawa isu yang mana mereka mencoba untuk 

menyambungkan atau mencoba kebijakannya pada tahun 2013 yang lalu dan di 

lakukan lagi pasca pilkada 2018 untuk menjadi calon Bupati Aceh Selatan pada 

                                                             
2
  Firmansyah, Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. 2010. Hlm 45 
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tahun 2018. Maka dari itu masyarakat harus bersatu menangkan pasangan Azwir 

dan Tengku Amran (AZAM).  

Kemenangan Azam ini karena visi dan misinya yaitu program “santunan 

kematian” dimana ini menarik perhatian masyarakat karena masyarakat berpikir 

bahwasanya dengan adanya program ini maka terbantu dalam masalah logistik 

yang dihadapi oleh mereka terhadap musibah yang menimpa masyarakat. 

Kemudian kunci keberhasilan terletak pada Tim Sukses Partai pengusung Azam 

(PNA, PDA, PDI, HANURA, dan PKB) kemenangan ini diperoleh berkat 

kerjasama tim yang solid dan stategi yang disusun rapi. “Menurut data penetapan 

hasil pilkada Kabupaten Aceh Selatan bahwa kemenangan pasangan Azwir-

Tengku Amran sebanyak 46.667 (35,85%) dari 156.411 (100%) pemilih terdaftar 

dan pasangan ini menang secara merata di kecamatan yang memiliki suara besar, 

seperti Kluet, Tapaktuan dan Sama Dua.”
3
  Kemudian pasangan Azam ini 

sebelum nya sudah dekat dengan Kecamatan Labuhan Haji, kemudian PNA ini 

memiliki Kader Militant sebanyak 4.491 yang siap memenangkan Pasangan 

Bupati dan calon Bupati Aceh Selatan, mereka ini terdiri dari Kader tingkat 

Gampong dan ada juga kader tingkat Kecamatan sebanyak 66 orang per 

Kecamatan, dikalikan 18 Kecamatan serta pengurus Kabupaten sebanyak 180 

orang, semua kader ini selaku partai pengusung utama pasangan azam untuk 

memenangkan Pilkada 2018. Tim sukses pasangan Azwir dan Tengku Amran 

(Azam) ini melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan mengatakan Azwir 

ini adalah calon bupati yang tepat buat Aceh Selatan hebat dengan visi dan 

                                                             
3
  Info Pemilu KPU, Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Aceh Selatan,  Juni 2018, Diakses 

pada Tanggal 25 Juli 2020 dari situs http : //aceh.antaranews.com/berita/46206/kip-aceh-selatan. 
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misinya, akan tetapi tim sukses dalam pasangan lain ada juga mempunyai kader 

Militant tetapi tidak sebanyak punya pasangan Azam ini pasca pilkada 2018. 

Azwir dan Amran ini menang pada Pilkada 2018 karena mereka membawa 

isu yang bahwasanya pada saat pemerintahan H.T Sama Indra (Incumbent) dalam 

hal birokrasi pemerintahan hanya kerabat dekat dan kolega, saudara saja yang 

diutamakan dan pembangunan yang dipaksakan (tanpa adanya perencanaan), 

kemudian dalam hal perencanaan masyarakat tidak dilibatkan dalam hal 

perencanaan sehingga masyarakat kecewa dengan hal itu, dan juga visi dan misi 

yang dibawa oleh tim suskes dalam komunikasi di dalam ranah masyarakat dan 

ini tidak dimiliki oleh pasangan lain yaitu “santunan kematian” yang dimana 

dimata masyarakat ini sangat membantu mereka dalam hal logistik dan Azwir ini 

di pandangan masyarakat terlihat baik dan beliau sudah banyak pengalaman 

dalam bidang birokrasi pemerintahan, pernah menjadi Pj Bupati Nagan Raya dan 

beberapa kali menjabat Eselon II di Pemkab Aceh Selatan dan Pemko 

Subulussalam tersebut, dan merupakan putra asli di daerah Meukek, jadi nama 

Azwir tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Aceh Selatan.
4
 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ingin dikaji, maka rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana strategi komunikasi politik dalam pemenangan AZAM pada 

pilakada di kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 ? 

                                                             
4
    Wawancara dengan tim sukses Azam, Afdhil Yopi Satria pada  28 Maret 2020. 



7 
 

   
 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh tim pemenangan dalam menerapkan 

strategi komunikasi politik pada pilkada di kabupaten Aceh Selatan Tahun 

2018 ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui stategi komunikasi politik yang dibangun oleh tim sukses 

untuk pemenangan Azam dalam pemilukada 2018. 

2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi politik yang dihadapi oleh tim 

sukses untuk pemenangan Azam dalam pemilukada 2018. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memperkaya bahan bacaan di UIN Ar-raniry umumnya dan lingkungan FISIP 

UIN Ar-ranity tentunya. 

2. Secara teoretis, menambah wawasan tentang strategi komunikasi politik. 

3. Secara praktis, untuk menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin 

meneliti tentang strategi komunikasi politik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Political Marketing  

Istilah pemasaran yang kita kenal selama ini dalam bidang ekonomi 

diterapkan juga ke dalam bidang politik dengan sebutan “pemasaran politik” bisa 

dipahami sebagai penyebar gagasan atau pendapat politik dengan menerapkan 

prinsip-prinsip pemasaran komersial.
5
 Metode dan pendekatan marketing dalam 

praktik politik saat ini, dapat dikatakan sebuah keniscayaan seiring dengan 

meningkatnya persaingan di ruang lingkup politik, ilmu marketing ini sangatlah 

berperan penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh para komunikator politik. 

Namun ilmu marketing ini dalam hal penerapannya didunia politik tentu 

mengalami suatu yang menunjukan hak baru dan dengan tujuan sudah saatnya 

ilmu marketing ini diterapkan didalam dunia politik sehingga dikenal dengan 

marketing politik (pemasaran politik).
6
  

Dalam tulisan Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff tentang Political 

Marketing; Theory, Research, and Application yang dikutip oleh Prisgunanto dari 

Handbook of Political Communication Research, pemasaran politik artikan 

sebagai implementasi pokok-pokok pemasaran dalam kampanye politik 

                                                             
5
   Anwar arifin, Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi-Dan 

Komukasi Politik Indonesia,Graha Ilmu, Yogyakarta:2011, edisi 2, cet, 1 ,hlm. 145 
6
   Gun Heryanto, Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar, Bogor, Ghalia Indonesia: 2013, 

cet, 1 hlm, 26. 
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yang bermacam-macam pribadi, lembaga, prosedur-prosedur dan mengaitkan 

penjabaran pengembangan, eksekusi, dan strategi pengelolaan kampanye oleh 

kandidat, partai politik, pemerintah, ruang masuk, komunitas tertentu yang bisa 

difungsikan untuk menunjukkan pendapat publik terhadap paham mereka. Dalam 

ruang lingkup politik, pemasaran di artikan sebagai penyebarluasan berita terkait 

dengan calon kandidat, partai, dan program yang di laksanakan oleh aktor 

komunikator politik melewati metode-metode komunikasi tertentu yang 

ditentukan kepada incaranya dengan tujuan menganti pikiran, sikap, pengetahuan 

dan kelakuan para calon pemilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan 

infomasi tersebut tergantung si pemberi mau dibawa kearah mana infomasi 

tersebut. Tujuannya ini tidak jauh berbeda dengan rancangan pemasaran 

komersial, yakni sistem perencanaan dan penetapan nilai, promosi, dan 

pengedaran pendapat-pendapat barang dan layanan jasa untuk mewujudkan 

pergantian untuk memenuhi kesenangan pribadi dan tujuan organisasi.
7
 

Menurut Firmansyah, political marketing dengan marketing dalam dunia 

bisnis mempunyai perbedaan, walaupun marketing ini tetap terjadi dalam  

political marketing politik, di mana ada selisih political marketing yang mesti 

dilihat adalah selisih dari arah politik dengan tujuan bisnis. Dalam pelaksanaan 

political marketing ada dua hal yang mesti dilewati, yakni marketing  program 

dan voter segmentation. Marketing  program ini merupakan penyajian barang 

politik yang meliputi :Produc, Promotion, Place.   

                                                             
7
  Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta : Rajawali Pers, 

2009, hlm. 277. 
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Memakai rencana tersebut dipercayai bisa mempromosikan strategi untuk 

memperoleh dorongan sehingga semakin mendapat keinginan untuk dipilih.
8
 

Sedangkan voter segmentation yaitu model memastikan pemilih pada beberapa 

tingkat jenis sehingga penyiapan produk politik dapat dibuat sesuai jenis tersebut. 

penerapan political marketing ini dibenarkan oleh Gronroos atas dasar kewajaran 

pelaksanaan dan pengertian yang menciptanya menjadi alat yang bermamfaat bagi 

kesimpulan pemasaran. Sehingga dengan kategorisasi ini, bisa dialokasikan 

tingkat jenis dalam proses pengemasan produk politik yang sesuai dengan 

jenisnya. Pemakaian political marketing terletak pada keperluan pemilih yang 

menjadi pusat perhatian dalam pembaharuan ikatan waktu panjang kandidat 

(calon) terhadap pemilih. Wujud produk dalam political marketing muncul dalam 

tiga jenis, yaitu image partai (citra partai), image kandidat (citra kandidat), dan 

janji politik. Menurut Niiffenenger penilaian iklan politik dilakukan dengan 

mengukur efektivitas dan kesamaan yang difungsikan untuk menggapai tujuan 

melewati media, publikasi, even dan debat, kampanye, penggunaan selebritis. 

Dalam metode pemasaran, advertising melewati berbagai media dapat 

dijadikan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan reputasi seorang kandidat 

(calon) parpol (partai politik). Namun jenjang pendidikan dari para pemilih juga 

harus menjadi pusat perhatian, karena kelompok (masyarakat) pada saat sekarang 

ini sudah cukup peka atau sensitif dan paham tentang apa itu politik sehingga 

mereka dapat melihat dan memprediksi berdasarkan apa yang mereka ketahui dan 

pahami. Seiring perkembangan zaman paham politik sangat dibutuhkan, karena 

                                                             
8
  Firmansyah, Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia, 2008, hlm.2. 
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tugas dari edukasi politik kepada kelompok (masyarakat) dapat menguntungkan 

implementasi political marketing di kelompok yang membutuhkan keadaan 

pemahaman politik yang kuat di kehidupan masyarakat. Karena berpolitik bisa 

dikatakan sebagai cara yang wajar dan umum dalam masyarakat, mereka harus 

sadar dan memahami akan pentingnya peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk 

mengatur kepribadian pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Untuk lokasi dalam 

politik diartikan sebagai suatu hubungan yang berisi individu dan institusi yang 

terkait dengan jalannya produk politik kepada masyarakat secara luas 

O’Shaughnessy Sehingga kelompok dapat mengetahui dan memahami tentang apa 

itu  politik secara luas. Hal yang bermakna dalam tempat dalam political 

marketing adalah pada hubungan yang dibentuk sampai ke titik terbawah di 

kawasan. 

a. Strategi Komunikasi politik 

Prinsip suatu strategi dalam komunikasi politik adalah seluruh keputusan yang 

sementara pada saat ini tentang perbuatan yang akan dijalankan demi mencapai 

suatu tujuan politik pada era modern. Karena pada dasarnya kehadiran pemimpin 

politik sangat amat dibutuhkan dalam setiap kegiatan komunikasi politik. 

Adapun hal-hal yang mempengaruhi komunikasi politik dalam mencpai 

sasaran dan tujuan antara lain yaitu : 

a. Keberadaan Pemimpin Politik 

Menurut Ardial kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan dalam tiga 

aspek, yaitu: (1)proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, (2) hasil 

kepemimpinan, (3) sumber kekuasaan. 
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Pertama, berdasarkan proses kepemimpinan, artinya kepemimpinan ini 

yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk 

menghormati martabat pribadi seseorang. Keberadaan demokrasi tidak hanya 

bergantung kepada cara penentuan pemimpin, akan tetapi bergantung pada adanya 

pemimpin yang berkepribadian yang bersifat secara demokratis. 

Kedua, berdasarkan hasil kepemimpinan dapat juga dilkarifikasikan 

berdasarkan karakter pemimpin, karakter yang dimaksut adalah seberapa aktif 

pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. 

Ketiga, berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibagi tiga yaitu: 

kepemimpinan rasional, tradisional dan kharismatik. Kepemimpinan rasional ialah 

orang yang memiliki hak kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk 

mengeluarkan kebijakan atau perintah. Kepemimpinan tradisional ialah 

kepercayaan yang sudah dibangun terhadap tradisi yang memiliki kewenangan 

berdasarkan tradisi yang dianggap keramat. Kepemimpinan kharismatik ialah 

kekaguman masyarakat terhadap seorang pemimpin yang memiliki kelebihan 

yang luar biasa, dan karena itu juga peraturan dikeluarkanya. 

b. Ketokohan Dan Kelembagaan  

 Langkah yang paling utama dalam menerapkan strategi komunikasi politik 

untuk pencitraaan poltik ialah dengan cara merawat ketokohan dan kelembagaan. 

hal ini menunjukan bahwa dengan adanya ketokohan seorang politikus dan 

kemantapan lembaga politik yang dimilikinya didalam masyarakat, akan 

memberikan pengaruh tersendiri didalam proses komunikasi politik. 
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c. Merawat Ketokohan 

Seorang politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat utama 

seperti kejujuran, kedewasaan, keberanian dan sebagainya. Hal ini merupakan 

sifat dari kepahlawanan politik. Dengan demikian pahlawan politik ini telah 

memiliki daya tarik tersendiri, dalam proses komunikasi politik untuk 

mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih, seorang pahlawan politik pada 

dasarnya ialah mempunyai kepercayaan publik atau khalayak. 

Dengan demikian menurut Anwar Arifin, ketokohan dalam politik yang 

melahirkan pahlawan politik yang dapat diperoleh oleh kredibilitas, yakni dapat 

dipercaya karena karakter dalam segi pergaulan ditengah-tengah masyarakat. 

Kepercayaan itu tumbuh karena adanya keahlian dan kamampuan dalam 

menyampaikan pesan kepada lawan bicara tersebut. 

d.  Memantapkan kelembagaan 

Memelihara atau merawat ketokohan dijadikan strategis utama untuk 

melakukan komunikasi politik, selain itu langkah strategis yang dilakukan adalah 

dengan cara membesarkan lembaga politik. Hal tersebut sangat penting dilakukan 

karena ini menjadi factor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang 

berhubungan dengan kampanye, pencitraan dan pemberian suara dalam pemilhan 

umum. Ketokohan seorang politikus ini akan meningkat jika didukung oleh 

lembaga yang besar pengaruhnya di masyarakat, jadi lembaga ini menjadi 

kekuatan besar dalam membantu dalam hal komunikasi politik. 

Lembaga yang dimaksud disini ialah wadah kerjasama beberapa orang 

untuk mencapai tujuan bersama seperti partai politik, parlemen, pada dasar nya 
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lembaga non politik juga memiliki kekuatan politik tetapi kecil dan tentu tidak 

sama dengan lembaga politik tersebut. Publik sangat sangat mengharagai suatu 

lembaga jika memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan, sehingga persperktif 

publik terhadap citra lembaga sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga ini bagi 

masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi keperluan lembaga ini dimata publik maka 

lembaga tersebut semakin diperlukan oleh masyarakat.    

e. Menciptakan Kebersamaan 

Seorang komunikator politik untuk mencapai suatu tujuan komunikasi 

politik adalah dengan menciptakan kebersamaan antara politikus dengan 

masyarakat atau khalayak, hal tersebut dilakukan dengan cara mengenal 

masyarakat serta menyusun pesan yang sesuai dengan keadan atau kondisi 

masyarakat tersebut. Suasana yang dibangun oleh politikus dengan khalayak 

adalah dengan cara persamaan simbol, persamaan bahasa, busana, persamaan 

kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik apa yang akan 

disampaikan kepada masyarakat. 

f. Memahami khalayak 

Untuk memahami khalayak itu sangat penting karena jika tidak memahami 

khalayak maka khalayak tidak akan memilih jika tidak susuai dengan apa yang dia 

inginkan, para pemilih memberikan suaranya atau tidak itu tergantung sesuai atau 

tidaknya partai atau kandidat nya sesuai dan tidak sesuai ideologi politik. Selain 

itu pula kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan menjadi khalayak 

politik itu sendiri harus dikenal, diketahui dan dipahami. Demikian juga 
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pengetahuan dan kemampuan khalayak dalam mengakses pesan-pesan politik, 

baik itu langsung maupun melalui media.
9
 

Suatu tindakan strategi komunikasi politik menurut Arnold Steinberg 

dalam buku Pito Andrianus ialah rencana untuk tindakan, pembuatan dan 

implementasi strategi merajai sukses atau gagalnya strategi pada hasilnya. 

Menurut Carl Von Clausewitz pertentangan antara metode dan rencana sebagai 

berikut: metode adalah gaya mengonsumsi kemampuan bersenjata dalam 

peperangan untuk memenangkan pertempuran dan maksud meraih kedamaian. 

Rancangan masa pendek tersebut ialah strategi. Dalam strategi ini maksud masa 

pendek meraih melalui taktik. Dengan begitu, tanpa adanya strategi, gaya tidak 

ada gunanya. Jadi strategi adalah rancangan untuk suatu gaya. Sedangkan 

pengaturan dan penerapan strategi merajai sukses atau gagalnya strategi pada 

hasilnya.
10

  

Menurut Peter Schorder, untuk dapat menghantam musuh maka skema 

musuh tersebut pantas dikenali terlebih tempo hari, oleh karena itu atas golongan 

musuh sangatlah berharga. Jika tidak, aktor politik tidak akan bisa 

mengidentifikasi musuh. Penyerbuan rencana musuh bearti secara langsung 

mengusik jalannya iplementasi rencana musuh, sehingga musuh tidak bisa 

menjalankan rencananya. 

                                                             
9
          Muslimin, Khoirul, buku ajar komunikasi politik, Yokyakarta: UINISNU PRESS, 2019, 

hlm. 36-40  
10

  Pito Amdrianus Toni, Efriza, Fahsyah Kemal, Mengenal Teori-Teori Darin Sistem Politik 

Sampai korupsi. Nuansa. Bandung. 2006.hlm, 202. 
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Andaikan tidak ada penjelasan yang tersaji berkenaan dengan rencana 

musuh, atau penjelasan yang ada sedikit meyakinkan, maka gabungan musuh 

harus dimusnahkan atau setidaknya diusik. Apabila musuh mempunyai ikatan 

yang baik dan berdampak dengan kelompok komunitas (misalnya sekutu kerja, 

gereja, masjid) maka rangkaian-rangkaian itu harus di pisahkan. Oleh karena itu, 

baik melewati negosiasi yang memikat maupun dengan memecahkan kejujuran 

musuh atau merusak harapan gabungan terhadap musuh.
11

 

b. Komponen Komunikasi Politik 

Suatu komunikasi terjadi apabila seorang pembicara menyampaikan apa 

yang ingin dibicarakan kepada suatu khalayak dalam bentuk mengubah sikap atau 

prilaku mereka. Lebih tepatnya ia mengemukakan tiga unsur dalam proses 

komunikasi, yakni pembicaraan, pesan, dan pendengar.
12

 

Fokus kamunikasi yang dilakukan oleh Aristoteles yaitu komunikasi 

retoris, yang biasa dikenal dengan komunikasi publik (public speaking) atau bisa 

juga dikatakan pidato. Pada masa itu gaya berpidato merupakan suatu 

keterampilan yang amat penting yang digunakan disuatu pengadilan dan juga 

dalam pertemuan-pertemuan didalam masyarakat. Aristoteles menyadari bahwa 

semua komunikasi publik ini melibatkan persuasi maka ia tertarik mengkaji 

sarana persuasi yang paling berguna didalam berpidato. 

                                                             
11

  Schorder, Peter. Strategi Politik, Jakarta: PT Grasindo, 1999. dalam Jurnal, Fadly Jamil. 

Strategi Komunikasi Politik Pilkada Gowa 2015 (Studi Kasus Kemenangan Adnan Purictha Ichsan 

Yasin Limpo S.hh dan H Abd Rauf Malaganni, S. Sos.,M.Si) hlm. 17-18. 
12

         Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Bandung.PT. Remaja Rosdakarya : 

2002, cetakan IV, Halaman, 134-136 
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Dalam suatu komunikasi pastinya ada kelemahan yang mana pada model 

ini komunikasi dianggap sebagai kejadian yang statis. Seseorang berbicara kepada 

publik, kemudian pesan yang disampaikan si pembicara berjalan ke publik lalu 

publik mendengarkan, tahap-tahap dalam dalam peristiwa tersebut berurutan alih-

alih menjadi sinkron, disamping itu pula model ini berfokus (disengaja) yang 

terjadi ketika seseorang ini berusaha untuk membujuk orang lain agar dapat 

menerima apa yang si komunikator sampaikan.
13

 

Meskipun demikian, kita harus bersikap adil untuk tidak menilai suatu model 

komunikasi dengan perspektif kekinian. Kita harus menghormati dan menghargai 

kepada Aristoteles yang sudah mengilhami ilmuan lain untuk mngembangkan 

model komunikasi yang baru. Pada tahun 1948 ilmuan politik Harold Lasswel 

mengemukakan suatu model yang mudah untuk menggambarkan suatu tindakan 

proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan seperi, siapa?, mengatakan 

apa?, dengan saluran apa?, kepada siapa?, dengan akibat apa?. 
14

 

c.  Hambatan Strategi Komunikasi politik 

Hambatan dalam menjalankan komunikasi politik kebanyakan terjadi pada 

saat penyajian pesan dari komunikator kepada komunikan sering terjadi tidak 

tersampaikan pengertian sebagaimana yang diinginkan, malah timbul selisih 

paham. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan penuh dikarenakan 

perbandingan simbol atau bahasa antara apa yang digunakan dengan yang 

diterima. Atau terdapat halangan teknis lainnya yang menyebabkan ide terhadap 

                                                             
13

  Deddy Mulayana, Ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar, hlm.  135-136 
14

            Deddy Mulayana, Ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar, hlm. 136 
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kelancaran cara komunikasi kedua belah pihak. Menurut Ruslan, terdapat empat 

jenis halangan yang dapat menghalangi strategi komunikasi politik yaitu: 

1. Hambatan dalam proses penyampaian  

Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator yang mendapat 

kesusahan dalam penyampaian pesan-pesan politik yang akan disampaikan, tidak 

mengerti materi pesan, dan belum memiliki keahlian sebagai komunikator yang 

handal. Hambatan ini bisa juga berasal dari penerima pesan tersebut karena 

sulitnya komunikan dalam mengerti pesan itu dengan baik. Hal ini dapat 

dikarenakan oleh rendahnya level kemampuan bahasa, pendidikan, intelektual dan 

sebagainya yang terdapat dalam pribadi komunikan. Kegagalan komunikasi dapat 

pula terjadi disebabkankan aspek-aspek, hasil tidak tercapai, alat dipergunakan 

kurang tepat dan hambatan untuk memahami pesan secara benar. 

2. Hambatan secara fisik (physical barrier)  

Alat fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya 

pendengaran kurang kritis dan gangguan pada sistem pengeras suara yang sering 

terjadi dalam suatu tempat kuliah, seminar, pertemuan, dan sebagainya. Hal ini 

dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan benar kepada 

komunikannya. 

3. Hambatan semantik (semantik barrier)  

Hambatan dari sisi tutur kata dan arti perkataan, yaitu adanya selisih 

pengertian dan pemahaman antara yang memberikan pesan dan penyambut 

tentang satu simbol. Kemungkinan saja tutur kata yang masuk terlalu teknis dan 
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formal, sehingga menyusahkan pihak komunikan yang level ilmu dan pemahaman 

tutur kata teknisnya minus. Sebaliknya, level ilmu dan pemahaman tutur kata 

teknis komunikator yang minus. 

4.  Hambatan psiko-sosial (psychosocial barrier)  

Adanya selisih yang cukup luas dalam aspek kebiasaan, adat istiadat, 

kesan dan nilai-nilai yang kepercayaan sehingga kecenderungan, keinginan serta 

impian-impian dari kedua belah kelompok yang berkomunikasi juga berbeda. 

Misalnya, seorang sipembicara memeberikan kata bahaya atau ancaman yang 

terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia sudah benar. Faktanya kata 

tersebut dalam tutur kata sunda yang bisa bersifat kurang baik maupun baik. Jika 

kata tersebut dikatakan pada kata sambutan dalam sebuah agenda formal yang 

dihadiri para pemimpin, tokoh dan masyarakat sunda, maka cermin yang 

bersangkutan (komunikator) dapat turun karena adanya salah dalam pemahaman 

bahasa.
15

 

2.2   Komunikasi Politik 

 Menggagas definisi tentang “komunikasi politik” tentu  berbeda dengan 

mendiskusikan gerakan politik. Menurut Cangara, ada dua konsep dari dua 

disiplin ilmu yang berbeda, yang melingkupinya, yakni konsep “komunikasi” dan 

konsep “politik”. Ketika kedua konsep ini dibahas sebagai sebuah konsep baru 

                                                             
15

  Ruslan, Rosady. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi.Jakarta:Raja  

grafindo Persada 2003.hlm 30 
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yaitu “komunikasi politik”, biasanya yang terjadi adalah dominasi dari salah satu 

disiplin ilmu tersebut.
16

  

Dahlan mengutarakan pengertian komunikasi politik sebagai suatu sikap 

yang mencerminkan tingkah laku dan aktivitas komunikasi yang berbau politik. 

Kemudian, pengertian komunikasi politik dapat dikatakan sebagai 

mengoperasikan memindahkan tanda-tanda atau logo-logo komunikasi yang 

bermakna suruhan politik dari individu atau sekumpulan kepada individu lainnya 

dengan maksud untuk mengungkapkan model berpendapat, serta berdampak pada 

perilaku keramian yang menjadi sasaran politik.
17

 

 McNair berpadangan bahwa komunikasi politik jelas membahas tentang 

bagian asal mula daya keramaian yang memiliki harga, apakah itu harga 

kewenangan atau harga perdagangan, penjaga yang memiliki kekuatan untuk 

memberi kekuasaan atau hasil dalam perancangan undang-undang atau ketentuan, 

apakah itu legislatif dan eksekutif , serta hukuman-hukuman, apakah itu dalam 

motif pemberian atau ganti rugi.
18

 

  Dari semua pehamanan di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu cara 

komunikasi yang mempunyai dampak terhadap cara kegiatan politik. Komponen 

ini pula yang memisahkan dengan ilmu komunikasi lainnya seperti, hubungan 

pembentukan, hubungan pendidikan, hubungan usaha, hubungan keluarga, 

hubungan antar budaya dan lain sebagainya. Pertentangan itu terletak pada isi 

                                                             
16

  Hafied, Cangara. 2007. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hlm, 92. 
17

  Dahlan, Alwi. (1999). “Teknologi informasi dan demokrasi” dalam Jurnal Ikatan Sarjana 

Komunikasi Indonesia, Vol. IV/Oktober 1999, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm, 72. 
18

  McNair, Brian, 2003, An Introction to political communication, New York-London: 

Routlege Taylor & Francis Group. hlm, 44. 
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nasehat. Artinya komunikasi politik ini memiliki nasehat yang berwarna politik, 

sementara komunikasi usaha memiliki nasehat yang berwarna masalah-masalah 

usaha. Jadi untuk memilah antara satu ilmu dengan ilmu lainnya dalam ruang 

lingkup komunikasi, terletak pada ciri atau bentuk dan isi nasehatnya.
19

 

Kemudian komunikasi politik merupakan persilangan antara ilmu politik 

dan ilmu komunikasi. Didalamnya ada suatu proses politik. Pada kajian ini 

bertujuan pada suatu proses dalam hal penyampaian pesan melalui media yang 

juga bersifat politis, ini sama seperti pesan media dan saluran politik formal 

seperti negara dan lembaga atau organisasi memiliki kekuatan politik.
20

 

a.  Tujuan Komunikasi Politik  

Tujuan komunikasi politik berkaitan dengan pesan politik yang ingin 

disampaikan, yaitu: informasi politik, penataan citra politik, pembentukan public 

opinion (pendapat umum) dan menjawab gagasan atau kecam lawan politik. 

Menurut Arifin, terdapat maksut-maksut komunikasi politik, yakni sebagai 

berikut: 

1. Membangun Citra Politik  

Salah satu arah komunikasi politik yaitu membentuk kesan politik yang 

bagus bagi publik. Kesan politik itu terbentuk berdasarkan berita yang kita ambil, 

baik langsung maupun melalui alat politik, termasuk alat massa yang berfungsi 

untuk menyatakan pesan politik yang biasa dan sebenarnya. 

                                                             
19

  Dr. Cangara Hafied, Komunikasi Politik, Teori, Dan Strategi, Jakarta. PT Raja Grafindo. 

2009 hlm. 35-36. 
20

  Nurani soyomukti, Komunikasi Politik: Kedeta Politik Media, Analisa Komunikasi 

Rakyat Dan Penguasa , malang: 2013 cetakan I, halaman 1. 
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2. Membentuk dan Membina Pendapat Umum  

Pembuatan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat diyakinkan 

oleh fungsi alat politik terutama alat massa. Selain memiliki fungsi memberi 

penjelasan, alat massa juga mendidik, mengaitkan dan memperlalaikan, juga 

terutama membangun pandangan politik dan ide umum yang merupakan sudut 

pandang penting dalam kehidupan politik. Setiap cara politik memajukan 

hubungan komunikasi politiknya sendiri, dan menyetujui pentingnya asal mula 

khusus dan para penonton akan berlainan menurut bentuk media yang 

difungsikan. 

3. Mendorong Partisipasi Politik  

Partisipasi politik sebagai arah komunikasi politik diartikan agar pribadi 

berfungsi serta dalam kegiatan politik. Sehingga salah satu wujud  kegiatan politik 

yang perlu adalah ketika seseorang mau menyumbangkan suaranya untuk seorang 

politikus maupun partai politik (parpol) tertentu dalam pemilihan umum.
21

 

b.  Fungsi Dan Unsur Komunikasi Politik 

Menurut Ardial, fungsi komunikasi politik sering disusun dalam pembuatan 

dan pelaksanaan pemerintah. Adapun beberapa fungsi lain komunikasi politik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi pengucapan Kepentingan. sistem mengolah harapan masyarakat 

yang berpola ragam untuk dipilih dan dirumuskan dalam wujud rumusan 

yang terurut.  
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2. Fungsi pengumpulan (grup) Kepentingan. Pencampuran berbagai 

kebutuhan yang sama atau mendekati sama untuk disatukan dalam 

kesimpulan kebijakan lebih maju. 

3. Fungsi Penerapan Kebijakan. Dijalankan oleh badan eksekutif beserta 

deretan birokrasinya, yang tidak hanya sekedar penciptaan rincian dan 

petunjuk implementasi peraturan, tapi juga perlu membuka pemahaman 

atas peraturan tersebut agar mudah dicerna dan dilaksanakan warga 

negara. 

4. Fungsi Penghakiman Kebijakan. Membuat keputusan dan memutuskan 

jalan keluar terhadap konflik yang menyangkut kasus peraturan, 

pelanggaran peraturan, dan penegasan nukti-bukti yang perlu mendapatkan 

kesamarataan. 

Komunikasi politik merupakan bagian dari tubuh pengetahuan yang terdiri 

dari bermacam unsur yaitu asal mula komunikasi (komunikator), pesan, media, 

penerima dan dampak. Menurut Cangara, unsur-unsur komunikasi politik adalah 

sebagai berikut: 

1. Komunikator Politik  

komunikator politik dapat dikatakan sebagai orang yang menyampaikan 

pesan yang bersifat politik. Komunikator politik yaitu orang-orang yang berada 

dalam suatu lembaga, asosiasi, partai politik (parpol), lembaga-lembaga pengurus 

media massa dan aktivis-aktivis masyarakat. Komunikator politik dapat pula 

berwujud negara, kelompok-kelompok internasional dan mereka yang mendapat 
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misi atas nama negara. Komunikator politik merupakan anggota integral dalam 

berjalannya proses komunikasi. 

2.  Pesan Politik  

Pesan politik adalah penjelasan yang disampaikan baik secara tersurat 

maupun tidak tersurat, baik secara verbal maupun non verbal, terdapat maupun 

terang terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya memuat kualitas 

politik. Misalnya ceramah yang bernuansa politik, undang-undang kepartaian, 

undang-undang pemilu, pernyataan politik, isi buku dan berita, radio, televisi, 

sosial media yang memuat keterangan politik dan pemerintahan, syair politik, 

spanduk, promosi politik atau kampanye, warna logo, warna baju, warna bendera, 

bahasa tubuh (body language), dan lain sebagainya. 

3. Saluran atau Media Politik  

Saluran atau media politik adalah media yang digunakan oleh para 

komunikator politik dalam memberikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media 

cetak, media elektronik, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

membangun citra atau kesan. Saluran Komunikasi Kelompok berupa Partai Politik 

(parpol), organisasi profesi, ikatan alumni, kelompok sosial, keagamaan, dan 

semacamnya. Saluran Komunikasi Publik bersifat Stadion, aula. 

4. Sasaran atau Target Politik  

Sasaran atau target politik adalah anggota kelompok yang diharapkan 

dapat memberi dukungan dalam wujud bantuan harapan kepada kandidat dalam 

proses pemilihan umum. Mereka adalah semua golongan masyarakat warga 
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negara yang memiliki hak pilih dan siswa warga negara yang akan menjadi calon 

pemilih pemula dengan ketentuan cukup umur untuk ikut serta dalam proses 

pemilihan umum yang sedang berlangsung. 

5. Pengaruh dan Efek Komunikasi Politik  

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman 

terhadap sistem pemerintahan dan organisasi politik, dimana perbedaan akan 

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

ini sungguh-sungguh menentukan terpilih  atau tidaknya seorang kandidat untuk 

kedudukan mulai dari tingkat Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota, sampai tingkat DPRD.
22

 

c. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik  

Menurut Arifin, ada beberapa wujud komunikasi politik yang dilakukan oleh 

komunikator politik untuk mencapai maksud politiknya, yaitu sebagai berikut: 

1. Retorika, berasal dari bahasa yunani yaitu Rhetorica, yang artinya gaya 

berbicara, asalnya digunakan dalam pertengkaran di ruang sidang 

pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga berkelakuan perbuatan 

antar individual. Kemudian banyak menjadi kegiatan komunikasi publik 

yaitu berpidato kepada seseorang. 

Ada dua komponen yang ada pada retorika yaitu : a). monologika, adalah 

ilmu tentang gaya berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya 
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satu orang yang berbicara kepada orang lain atau lebih.  Bentuk dari 

monologika ini adalah pidato atau khotbah. 2). Dialogika, adalah ilmu 

yang mempelajari tentang berbagai hakikat dari dialog dan penerapan ilmu 

dalam pembicaraan antar manusia.  Bentuk dalam dialogika ini yaitu 

wawancara, diskusi, menelpon, tanya jawab dan debat. 

2. Agitasi Politik, berasal dari bahasa yunani yaitu Agitare, yang artinya 

beranjak. Agitasi bertujuan untuk menggerakan rakyat kepada suatu aksi 

politik, baik lisan maupun tulisan dengan mendorong dan membangkitkan 

perasaan seseorang. Dimulai dengan cara membuat konflik dalam 

masyarakat dan menggerakkan seorang untuk melawan kenyataan hidup 

yang dirasakan. 

3. Propaganda, berasal dari bahasa latin Propagare, yang artinya 

menanamkan tunas suatu tumbuhan. Propagandis adalah orang yang 

melakukan propaganda yang mampu menjangkau seorang bersama-sama 

lebih besar, biasanya dilakukan kader partai politik yang memiliki 

keahlian yang mudah terpedaya bisikan. 

4. Public Relations Politics, merupakan suatu usaha alternatif dalam 

menyaingi propaganda yang dianggap ancaman kehidupan sosial dan 

politik. Public Relations Politics bertujuan untuk membentuk hubungan 

saling percaya, terbuka antara politikus, aktivis (komunikator) dengan 

seorang (kader, masyarakat umum). 

5. Kampanye Politik adalah bentuk komunikasi politik yang dibuat kelompok 

(organisasi) dalam waktu yang ditentukan untuk memperoleh dan 
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memperkuat sokongan politik dari penduduk atau pemilih. Kampanye 

politik merupakan serangkaian perbuatan komunikasi yang direncanakan 

dengan tujuan melahirkan efek tertentu pada sejumlah besar seorang yang 

dibuat secara berkelanjutan pada  waktu atau tertentu. 

6. Lobi Politik, istilah lobi mengacu pada tempat para tamu menunggu untuk 

berbicara di hotel. Dalam perspektif lobi politik pengaruh dari pribadi 

seorang politikus sangat amat berpengaruh seperti kemampuan, 

penguasaan masalah dan wibawa. Lobi politik adalah ruang terpenting 

bagi pembicaraan para kader yang menyangkut tentang kekuasaan, 

pengaruh, kekuatan, dan konflik. 

7. Media Massa, sebagai perlebaran panca indra manusia dan sebagai alat 

pesan dalam hal pesan politik untuk memperoleh pengaruh, kekuasaan 

kekuasaan, membentuk dan mengubah pandangan publik serta citra 

politik, untuk seseorang yang lebih luas.
23

 

d. Dampak Komunikasi Politik 

Dampak dari komunikasi politik seperti citra politik dan pendapat umum 

yang dapat dikur dengan pengungutan suara didalam pemilihan umum. Strategi 

komunikasi politik yang digunakan adalah dengan cara merawat ketokohan 

sebagai sosok pahlawan politik, menciptkan kebersamaan dan menciptakan 

consensus berdasarkan misi dan visi serta program politik yang jelas. Kegiatan 

pemilihan umum sangat berkaitan dengan proses didalam komunikasi politik yaitu 

kampnye dan pemungutan suara. Kampanye dalam pemilhan umum 
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mempengaruhi rakyat dengan cara tidak memaksakan kehendak dengan 

melakukan retorika, Public Rations.
24

 

e. Budaya Politik Yang Berkembang Dalam Masyarakat Indonesia  

ada tiga tipe budaya politik yang sangat dipengaruhi oleh sistem politik 

yang ada yaitu : 

a. Budaya politik parokial 

Budaya politik parokial ini bisa dikatakan terbatas pada wilayah 

sempit, misalnya bersifat kedaerahan. Budaya politik sangat 

menonjolnya kesadaran warganya adanya pusat kewenangan atau 

kekuasan politik dalam masyarakatnya. 

b. Budaya politik kaula 

Dalam anggota masyarakat memiliki minat, perhatian dan pula 

kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, terutama dari 

hasil sistem politik itu sendiri. Posisi kaula adalah ketika mereka 

tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem. Oleh 

karena itu hanya bersifat menunggu atas segala kebijakan yang 

dibuat oleh para pemegang kekuasaan. 

c. Budaya politik partisipan 

Budaya politik ini anggota masyarakat telah menyadari betul-betul 

hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dimana dia 

berperan aktif didalam proses politik yang sedang berlangsung.
25
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e. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Anna Valiana dengan judul “ Analisis 

strategi komunikasi politik terhadap partisipasi politik pemenangan Rudi dan 

Purnomo dalam Pilkada 2015 kota Surakarta”metode penelitian yaitu metode 

kualitatif,  dengan hasil penelitian nya yaitu :1. Peran serta komunikasi politik 

terhadap partisipasi politik adalah sangat penting dimana komunikasi politik 

sangat berperan penting dalam sukses atau tidaknya pesta demokrasi selain itu 

untuk mencari partisipasi masyarakat dalam hal tersebut juga berkaitan dengan 

penyampaian informasi atau sosialisasi politik terhadap partisipasi. 2. Faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik selain komunikasi politik 

adalah dikarenakan pada saat kepemimpinan nya pasangan tersebut tidak punya 

cacat.3. hambatan-hambatan yang menjadi kendala adalah banyaknya organisasi 

islam yang tidak sepaham dengan pasangan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadly Jamil. Dengan judul “Strategi 

Komunikasi Politik Gowa 2015 (Studi Kasus Kemenangan Adnan Purichta Yasin 

Limpo, S.H dan H Abd Rauf Malagani S.Sos.,M.Si.”metode yang dipakai yaitu 

metode kualitatif. dengan hasil menunjukkan bahwa walaupun terjadi gejolak 

sebelum dan pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten Gowa, Adnan dan 

pasangannya dapat keluar sebagai pemenang, dengan menggunakan metode 

pembangunan komunikasi langsung dengan warga selain itu, dukungan keluarga, 

kekuatan modal beserta jaringan yang kuat dalam mengemas pesan-pesan politik 
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secara lebih apik menjadi investasi politik tersendiri bagi pasangan Adnan dan H 

Abd Rauf dalam meraih kemenangannya. 

Penelitian yang di lakukan oleh Yusa Djuyandi. Dengan judul “ komunikasi 

politik tim pemenangan Hendra Hemeto dalam pemilihan ketua DPD II partai 

Golkar kabupaten Gorontalo, periode 2016-2021. Metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif. Dengan hasil : membangun komunikasi politik di internal 

adalah dengan menyampaikan paradigma baru partai. Hal ini penting takala posisi 

Golkar di masyarakat sudah mulai menurun dikarenakan kehilangan kepercayaan 

akibat beberap kasus yang menimpa anggotanya, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.dan cara ini tidak akan berhasil dilakukan secara otoriter. Oleh karena itu 

bagi calon ketua DPD II Golkar pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan 

komunikasi persuasive dialogis, sehingga di temukan kesamaan makna dalam 

memahami paradigma baru tersebut. 

 Dari penelitian di atas, maka penelitian ini melihat strategi para tim sukses 

pada pilkada di Aceh Selatan pada tahun 2018 dan hambatannya dalam proses 

tersebut. Kemudian dalam pilkada ini terdapatnya incumbent yang pada dasarnya 

incumbent ini selalu menang tetapi pada pilkada 2018 mereka kalah, kemudian 

strategi komunikasi yang dilakukan dengan cara mengangkat isu yang bahwa pada 

masa kepemimpinan Teuku Sama Indra dilihat lebih mementingkan kerabat 

dekatnya saja sedangkan orang meukek sendiri banyak yang bisa masalah 

infraktuktur tetapi lebih memilih kerabat dekatnya saja, oleh tim sukses ini dengan 

mengatakan dihadapan masyarakat yang bahwa “ jika ingin bupati aceh selatan 

maka pilih lah orang meukek” maka masyarakat harus bersatu menangkan 
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pasangan azam. Dan lokasi yang penulis teliti juga berada di aceh yang 

mempunyai kekhususan tepat nya di aceh yaitu di aceh selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah 

“penelitian atas suatu prosedur, kejadian, atau kemajuan dimana materi-materi 

atau data yang digabungkankan berupa penjelasan kualitatif.”
26

 

Selanjutnya, “pendekatan induktif” yang mana strategi ini berasal dari 

kejadian yang berkepribadian istimewa kepada yang berkepribadian global. Itulah 

alasannya strategi induktif lebih cocok digunakan sebagai strategi yang bertitik 

dorong dari suatu yang istimewa menjadi kepada yang bersifat global atau sekali-

kali bertolak dari yang sedikit global mengarah kepada yang bertambah global. 

Jadi, pendekatan ini lebih dekat dengan metode penalaran abstrak atas pengamat 

dan penilaian yang dilaksanakan dengan seksama. Akibatnya, cukup ganjil untuk 

melepaskan metode induktif dari metode deduktif. Hal ini dimulakan oleh karena 

metode deduktif yang selaku dasar-dasar untuk menentukan data yang diteliti, 

terpenting karena keduanya dipercayai dapat memperbesar khasana keahlian 

sehingga prosesnya menjadi makin andal.
27
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A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan posisi dimana peneliti mengerjakan 

penelitian terutama ketika mengambil kejadian yang sesungguhnya terjadi dari 

bahan yang diteliti dalam perencanaan mendapatkan data-data penelitian yang 

seksama. Dalam penentuan Lokasi penelitian, menentukan model terbaik untuk 

dilewati dengan jalan merenungkan teori substantive, memeriksa lapangan, dan 

mencari kesesuaian dengan kebenaran yang ada di lapangan. Sementara itu 

ketergantungan geografi dan efektif seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan 

peninjauan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam 

penelitian ini ditentukan dengan terencana, yang dilakukan di Kabupaten Aceh 

Selatan. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian berfaedah bagi pembatasan menyinggung objek 

penelitian yang dnaikan. Faedah lainnya ialah supaya peneliti tidak terjerat pada 

banyaknya data atau bukti yang diterima dilapangan. Penentuan fokus penelitian 

lebih dihadapkan pada strategi tim sukses pada pasangan Azwir dan Tgk Amran 

pada pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan, ini diharapkan untuk menghalangi 

studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna menentukan mana data yang 

penting atau signifikan dan data yang tidak penting. Pembatasan dalam penelitian 

kualitatif lebih diprinsipkan pada kualitas keperluan masalah yang akan 

diselesaikan. Penelitian ini dipusatkan pada strategi komunikasi politik tim sukses 

pada pasangan Azam pada pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan. 
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C. Sumber Data  

Nufian S Febriani dalam bukunya mengemukakan bahwa, “asal mula data 

adalah tema atau pokok darimana data dapat didapat”
28

. Untuk melancarkan 

peneliti dalam mengenali asal mula data, peneliti telah memakai rumus 3P, yaitu: 

a. Person (orang), merupakan kawasan dimana peneliti bertanya melalap variabel 

yang diteliti. b. Paper (kertas), ialah kawasan peneliti mengkaji dan mempelajari 

segala materi yang berikatan dengan penelitian, seperti arsip, bilangan, coretan, 

surat-surat, lambang-lambang, dan lain sebagainya. c. Place (tempat), yaitu tempat 

berlangsungnya aktivitas yang terikat dengan penelitian. Sumber data pokok 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan sikap yang didapat dari 

narasumber melalui wawancara, selebihnya adalah bahan pelengkap seperti surat 

atau naskah dan lain-lain.  

Untuk memperoleh data dan penjelasan maka narasumber dalam penelitian 

ini ditetapkan secara purposive atau terencana dimana narasumber telah 

dipermanenkan sebelumnya. Narasumber yakni invidu-individu yang ikut serta 

atau mengalami metode pelaksanaan dan formulasi program ditempat penelitian. 

D. Jenis Data  

Data yang digabungkan dari penelitian ini bermula dari dua asal usul, yaitu 

: (1)“Data primer adalah data yang didapat spontan dari lingkungan baik melalui 

wawancara yang berkehendak mengetahui secara spontan segala objek yang 

berkaitan dengan sesuatu peneliltian”
29

. Metode pengutipan data primer 
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dilaksanakan dengan metode wawancara spon-tan kepada Tim sukses pada 

pasangan Azam pada Pilkada 2018 di Kabupaten Aceh Selatan. (2)“Data sekunder 

yaitu berbentuk naskah-naskah atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, 

koran atau jurnal dan lain sebagainya”
30

. Analisis media data sekunder 

dilaksanakan dengan mengambil atau mengonsumsi sebagian/seluruhnya dari 

sekumpulan bukti yang telah ditulis atau diberitahukan. (3)Teknik Pengumpulan 

Data. Objek penting dari penelitian adalah memperoleh data.  

Cara pengumpulan data dapat dibuat dengan wawancara, daftar pertanyaan 

dan analisis media. Namun dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang 

dibuat oleh peneliti adalah dengan melewati tiga cara, yakni : (1)Wawancara. 

“Wawancara menjadi pertemuan dua individu atau lebih untuk berganti informasi 

dan pendapat melewati tanya jawab, sehingga dapat dikomposisikan arti dalam 

suatu tema tersebut”
31

. Dengan wawancara, maka penulis akan memahami hal-hal 

yang lebih dekat tentang narasumber dalam mendefinisikan keadaan dan peristiwa 

yang berlangsung, dimana hal ini tidak bisa didapatkan melalui observasi. Dalam 

melaksanakan wawancara, penulis merencanakan perlengkapan penelitian 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan tercatat untuk diajukan, dan menulis apa yang 

dikemukakan oleh narasumber, oleh karena itu model-model wawancara yang 

difungsikan oleh penulis tercantum kedalam model interview tersusun. 

Dalam penelitian ini penulis menentukan narasumber yang terdiri dari 

Tim Sukses pasangan Azwir dan Tgk. Amran (Azam) berdasarkan jabatan di tim 
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sukses itu sendiri, masyarakat kampung setempat dan siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA) karena dalam pilkada mereka terlibat dalam proses demokrasi 

dimana memilih Kepala Daerah sebagai Bupati dalam jangka lima tahun ke depan 

di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018. Alasan penulis memilih orang 

sebagai objek penelitian karena dalam pilkada tersebut pasangan Azwir-Amran 

berhasil mengalahkan incumbent.  

Tabel informan penelitian 

 

NO 

 

ASAL 

JUMLAH  

USIA 

 

TEMPAT 

TINGGAL  L  P 

1.  Sekretaris Tim Sukses 

Pasangan Azwir dan Amran 

L  >35 Meukek 

2 Azwar bagian kampanye 

Tim Sukses Pasangan Azwir 

dan Amran 

L  >35 Meukek 

3 Lian Azwin Ketua Harian 

Tim Sukses Pasangan Azwir 

dan Amran 

L  >35 Meukek 

4 Masyarakat Kampung yang 

berusia 50 keatas 

 P >50 Meukek 
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Sumber data : Olahan penelitian, 2020. 

 

(2)“Analisis media ialah metode menganalisis fakta dan opini yang 

disajikan secara sistematis dari notasi keadaan yang sudah lewat berwujud 

coretan, lukisan, atau ciptaan-ciptaan bersejarah seseorang”
32

.  Bentuk analisis 

media yang difungsikan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta tentang hambatan 

yang di rasakan oleh tim sukses dalam proses pilkada 2018 di Aceh Selatan, 

sebagai pelengkap dalam penelitian. 

E.  Teknik Analisis Data  

Kesibukan dalam menelaah data kualitatif yakni antara lain, (1) Reduksi 

Data (Reduction Data). Reduksi data digunakan sebagai mekanisme pemilihan, 

pemecahan, kepedulian pada simflifikasi atau penyederhanaan, ringkasan 

                                                             
32

  Jane  Stokes, Paduan Untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya, 

Bentang Pustaka, 2006, hlm. 54. 

5 Masyarakat Kampung yang 

berusia 50 keatas 

 P >50 Meukek 

6 Masyarakat Kampung yang 

berusia 50 keatas 

 P >50 Meukek 

7 Pemilih Pemula L  >18 Meukek 

8 Pemilih Pemula L  >18 Meukek 

9 Pemilih Pemula L  >18 Meukek 

 JUMLAH 6 3   
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transformasi data kasar yang muncul dari notasi-notasi tertulis dilapangan. 

Penjelasan atau data yang diterima dilapangan akan dituangkan dalam wujud 

perincian yang lengkap dan datail. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

akan lumayan banyak, sehingga perlu ditulis secara akurat dan rinci. Mereduksi 

data berarti menggabungkan, menentukan keadaan yang mendasar, mempusatkam 

pada keadaan-keadaan yang penting, serta digeledah topik dan motifnya.  

Dengan begitu, data yang telah direduksi akan melepaskan sketsa yang 

nyata dan meringankan peneliti untuk membuat dokumentasi data selanjutya. Data 

yang diterima dari tempat penelitian dituangkan dalam pejabaran laporan komplit 

dan detail. Laporan lapangan direduksi, dikuasai, dipilih masalah pokok, 

dipusatkankan pada masalah-masalah berguna kemudian dicari judul atau 

modelnya. (2) Penyajian Data (Data Display). Penyajian data dibuat dengan 

maksud untuk meringankan peneliti dalam memandang sketsa secara kelengkapan 

atau komponen tertentu dari penelitian. Penyajian data dibuat dengan sistem 

menjelaskan hasil interviu yang dituangkan dalam wujud deskripsi dengan bacaan 

naratif, dan dibantu oleh surat-surat, serta gambar-gambar sejenisnya untuk 

dijadikannya suatu kesimpulan. (3) Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing). 

Penarikan kesimpulan yaitu melaksanakan konfirmasi secara terus menerus 

selama jalannya penelitian berproses, yaitu selama mekanisme pengumpulan data. 

Penulis berupaya untuk mengkaji dan mencari bentuk, judul, ikatan persamaan, 

hal-hal yang sering kelihatan, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam 

abstrak yang kondisional. Dalam penelitian ini, pencabutan abstrak dibuat dengan 
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pengutipan pokok dari deretan jenis hasil penelitian berdasarkan pemantauan dan 

interview. 
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       BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Calon Kepala Daerah Azwir dan Amran (AZAM)  

 Biografi H.Azwir S.Sos  

Azwir sekolah SD di Meukek Muhammadiyah, Kutabuloh Satu 

Kecamatan Meukek pada rahun 1965-1970. Setelah menyelesaikan SD 

Muhmmadiyah di Kutabuloh Satu Kecamatan Meukek, saat itu Azwir 

melanjutkan sekolahnya Ke SMEP Blang Pidie pada tahun 1970-1973. ia 

melanjutkan ke SMEA Banda Aceh pada tahun 1974-1976, sosok Azwir ini yakni 

sangat ramah dan humoris, karena Azwir ini dalam segi pertemanan lebih 

mengutamakan kebersamaan, namun tidak bersifat hura-hura.  

Dan ia pun melanjutkan pendidikan S1 Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 

di Fakultas Ekonomi, dan ketika lulus ia pun mengikuti pelatihan dibagian 

Penataran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tahun 1992, 

ADULMA pada tahun 1997, SPAMA pada tahun 2001, Keprotokolan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kab/Kota pada tahun 2003, dan sekaligus 

pelatihan di Diklat PIN Tingkat II pada tahun 2003. 

Pada tahun 1988-1993 menjadi Ketua AMPI Aceh Selatan, menjadi Camat 

Bakongan pada tahun 1999-1994. Setelah itu ia dimintai oleh bupati Teuku 

Machalmina Ali untuk memimpin sebuah Badan Perusahaan Milik Daerah 

(BUMD) pada tahun 1994-1999. Setelah menjabat sebagai direktur BUMD Fajar 



41 
 

  
 

Selatan kemudian Azwir diamanahkan sebagai Camat di Kecamatan Trumon dan 

dalam situasi konflik pada tahun 1999-2001.  

Kemudian diberikan tugas untuk menjadi kepala bagian Hubungan 

Masyarakat (Humas) setelah menjadi kabag Humas karier Azwir melonjak untuk 

menjadi kepala dinas perhubungan kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2003-

2006. Pada tahun 2006 menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Aceh Selatan. Dan pada tahun 2007 Azwir mencalonkan diri untuk menjadi 

Bupati Aceh Selatan dan pada saat itu belum ditakdirkan oleh Allah Swt untuk 

menjadi Bupati Aceh Selatan. Dan pada tahun 2008-2010 menjadi Kepala 

Disdikbudpora Kota Subulussalam. Dan pada tahun 2011-2013 menjadi asisten 

Adm, Ekonomi dan pembangunan Pemkot di Subulussalam. Pada tahun 2013-

2019 menjadi kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Subulussalam. 

Kemudian Azwir diberikan amanah oleh Gubenur Aceh untuk menjadi Pj Bupati 

Nagan Raya. Ketika Azwir sudah pensuin pada masa itu ramai masyarakat 

beramai-ramai berdatangan kerumah Azwir dan melihat masyarakat begitu 

munculah wacana bahwa Azwir harus bertarung sebagai calon bupati Aceh 

Selatan pada tahun 2018.
33

 

 Biografi wakil bupati Tengku Amran 

Semua anak pada masa kecil pasti sungguh bahagia begitu pun juga 

dengan Amran yang lahir di Pasie Rembang, Aceh Selatan, Aceh, 12 Desember 

1975 dan berumur 44 tahun, yang dimana ia sekolah di MIN Pasie Rembang pada 

tahun 1984-1989, dan setelah itu melanjutkan ke MTSN Suak Bakong pada 

                                                             
33

   Darwis Maidar, Zulfata. Azwir Dan Jafnimar Jakfar satu hati menggapai mimpi untuk 

negeri. Banda Aceh. PT, Bambu Kuning Utama, 2020, hlm, 55. 
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tanggal 1990-1992, kemudian melanjutkan ke MAN Tapak-Tuan pada tahun 

1993-1995.  Pada tahun 2006 -2007 ia menjadi Staf BRA Perwakilan Aceh 

Selatan dan pada tahun yang sama pula sebagai Staf BRR Perwakilan Aceh 

Selatan, dan  pada tahun 2009-2013 menjadi staf Badan Pengelola Kawasan 

Ekosistem Leuser, dan setelah itu ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati pada 

pilkada 2018 dan bersama Azwir Menang, kemudian pada tahun 2019-2020 

menjadi pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan yang mana dikala itu Bupati Aceh 

selatan meninggal pada usia 63 tahun 2 desember 2019 dan pada tahun 2020 Tgk 

Amran dilantik menjadi Bupati Aceh Selatan pada tanggal 25 juni 2020 masa 

jabatan 2018-2023.
34

 

TABEL 4.1 

Data Pilkada Aceh Selatan pada Tahun 2018  

KANDIDAT JUMLAH  PERSENTASE 

Tengku Husin Yusuf-Mustafril 5.799 4,45% 

Azwir-Tengku Amran 46.667 35,85% 

Zulkarnaini-Muhammad Jasa 1.396 1,07% 

Darman-Baital Makmur 1.454 1,12% 

Teuku Sama-Indra-Harmaini 37.608 28,89% 

Mirwan-Zirhan 33.972 26,10% 

                                                             
34

               http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/3/wakil-bupati diakses pada tanggal 

20 November 2020. 

http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/3/wakil-bupati
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Karman-Afdhal Yasin 3.284 2,52% 

 100% 

Suara Sah 130.180 98,83% 

Suara Tidak Sah 1.535 1,17% 

 100% 

Partisipasi 131.715 84,21% 

Pemilih Tidak Menggunakan Hak 

Pilihnya 

24.696 15,79% 

Pemilih Terdaftar 156.144 100% 

Sumber Data: Info pemilu KPU- Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Aceh 

Selatan. 

A. Strategi komunikasi politik Pasangan Azwir dan Amran (AZAM) 

Strategi komunikasi politik adalah suatu cara yang sangat berperan dalam 

proses pemenangan pada pemilihan umum. Kesuksesan dalam menjalankan 

strategi komunikasi politik memberikan peran yang besar dalam menjalankan 

suatu strategi pada pasangan kandidat. 

Strategi komunikasi politik adalah semua yang bertujuan untuk mengambil 

suatu tindakan yang akan dioperasikan atau dijalankan, guna mencapai suatu 

tujuan yang ingin di targetkan untuk masa depan terutama dalam pemilihan umum 

maupun pilkada. Strategi komunikasi politik sangatlah tepat bagi komunikator 

politik dalam hal membangun ketokohan, menciptakan kebersamaan, 
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memantapkan kelembagaan politik baik itu di dalam tim maupun di luar 

kelembagaan itu sendiri.
35

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua harian tim pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran (AZAM), beliau mengatakan : 

  “Strategi yang dilakukan lebih menitikberatkan ke teknik-teknik yang 

mampu membuat masyarakat mudah mengenali siapa calon bupati yang 

akan memimpin nanti. Teknik-tekniknya yaitu tim sukses harus 

mendapatkan kepercayaan dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, 

memastikan komunikasi politik yang lebih baik dari tim ini ke 

masyarakat, dalam menjual atau mengkampanye calon tidak menjelek-

jelekan lawan, yang paling penting calon tersebut betul-betul pro aktif 

selalu mensosialisasikan sampai ke desa-desa atau ke pelosok baik bagi 

bupati dan wakil bupatinya”.
36

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

yang dipraktekkan di lapangan sudah sesuai dengan teori, artinya strategi 

komunikasi politik merupakan cara yang dipraktekkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Didalam situasi pilkada, strategi komunikasi politik ini 

berperan penting dalam suatu program untuk meraih kemenangan.  Seorang calon 

kandidat ini tidak hanya mengandalkan posisinya sebagai kandidat saja akan 

tetapi harus adanya strategi komunikasi politik yang dilakukan sesuai dengan 

tempat dan kondiri yang dilaksanakan. Dalam pilkada di Aceh Selatan tahun 2018 

pasangan Azwir dan Amran mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati 

periode 2018-2023. Didalam pencalonan tersebut pasangan ini mendapatkan 

simpati dari masyarakat disekitar karena visi dan misi yang dibuat dan juga cara 

atau strategi yang dibangun oleh tim sukses sangatlah baik. 

                                                             
35

  Muhammad, Rosit. Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus  

Pemenangan Pasangan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011), Jurnal 

Media Syariah, Vol. x, No.25, Juni 2012, hlm. 29.  
36

  Wawancara dengan Lian Azwin, ketua harian Tim pemenangan pasangan Azam, pada 

tanggal 4 Agustus 2020, di Aceh Selatan. 
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Teori mengatakan bahwa ada dua pola dalam political marketing yaitu 

marketing program dan voter segmentation. Setelah meneliti penulis menemukan 

jawaban bahwa Tim Sukses pasangan Azwir dan Amran setelah menerapkan 

taktik politik sesuai teori. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 6 produk (callcenter 

ambulans, listrik bersubsidi, beasiswa pendidikan, ekonomi kerakyatan, santunan 

kematian dan bedah rumah) dari pasangan Azwir dan Amran yang dipromosikan 

dari tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa, serta menyentuh keseluruh aspek 

masyarakat mulai dari pemilih pemula sampai lanjut usia. Namun hal berbeda 

dikatakan oleh pemilih pemula dan lanjut usia. Setelah penulis meneliti lebih 

lanjut kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pasangan ini bukan karena 

kurang aktif tim suksesnya, tetapi masyarakat awam yang kurang memami 

terhadap taktik politik maupun butir-butir strategi yang disosialisasikan oleh 

pasangan ini. Jadi pola strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan teori namun 

masih ada masyarakat yang belum memahami karna partisipasi pasif dari 

masyarakat itu sendiri.  

Hal serupa dikatakan oleh tim bagian kampanye pemenangan pasangan 

Azwir dan Amran , beliau mengatakan : 

“Strategi yang digunakan berupa pendekatan dengan masyarakat dan 

menjadikannya seperti saudara, sehingga hubungan mudah dibangun.”
37

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa 

strategi yang digunakan supaya masyarakat mudah menerima visi misi pasangan 

calon tersebut yaitu mendekati disemua kalangan masyarakat. 

                                                             
37

  Wawancara dengan Azwar, bidang kampanye tim pemenangan pasangan Azam, pada 

tanggal 9 Desember 2020, di Aceh Selatan. 
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Ada beberapa strategi komunikasi politik yaitu: 

1. Retorika 

Retorika adalah gaya berbicara atau bisa juga dibilang seni berbicara yang 

digunakan didalam pertengkaran diruang sidang pengadilan untuk saling 

mempengaruhi, dan ini banyak menjadi kegiatan komunikasi politik yaitu 

berpidato kepada seseorang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran,, beliau menyatakan bahwa : 

“Kita menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi 

dimasyarakat baik itu di pelosok maupun dikotanya, bahasa yang kami 

gunakan seperti ‘kalau kalian percaya kepada kami, maka pilihlah, insya 

allah kami akan berubah untuk Aceh Selatan yang hebat’ dan pada saat 

kampanye kita mengatakan juga ‘jika kalian mau bupati Aceh Selatan 

maka pilihlah orang Meukek’karena cerminan masyarakat itu dilihat dari 

tutur bahasa yang kita sampaikan, disini kita lebih hati-hati dalam 

menggunakan bahasa supaya masyarakat ini simpati sama kita”
38

 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa retorika yang digunakan dalam 

Monologika berupa pidato didalam kampanye yang dilaksanakan pada acara yang 

ditentukan, digunakan juga dalam Dialogka berupa turun kepelosok dan 

berdiskusi dengan masyarakat setempat dengan mengatakan “jika kalian percaya 

kepada kami, maka pilihlah insya allah kami akan berubah untuk Aceh Selatan 

yang hebat” yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan 

kata-kata yang sopan, memasuki ke budaya masyarakat dan mencoba memahami 

kondisi masyarakat.  

Hal serupa dikatakan oleh masyarakat usia lanjut, beliau mengatakan : 

                                                             
38

  Wawancara dengan Lian Azwin, ketua harian Tim pemenangan pasangan Azam, pada 

tanggal 9 Desember 2020, di Aceh Selatan. 
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“Saya melihat tim sukses ini maupun calon kandidat dalam 

menyampaikan pesan menggunakan bahasa sehari-hari dan menyesuaikan 

dengan kondisi kami, serta memiliki logat khas daerah disini.”
39

 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa retorika yang sopan santun, mudah 

beradaptasi dengan masyarakat berhasil diaplikasikan oleh tim sukses didalam 

bermasyarakat. 

Hal senada juga disampaikan oleh pemilih pemula, yaitu : 

“Gaya bahasa yang digunakan tim ini mudah kami mengerti dan mereka 

pun memiliki logat yang khas pada saat menyampaikan pesan kepada 

kami ,saya melihat beliau begitu menghargai siapapun yang berhadapan 

dengan dirinya. Hal ini membuat masyarakat menjadi nyaman dalam 

bertukar pikiran dengan timses tersebut.”
40

 

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tim 

sukses berhasil mengikat hati masyarakat dengan menggunakan retorika yang 

baik,sopan santun sehingga masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam pemilihan 

calon kepala daerah.  

2. Agitasi Politik  

Agitasi Politik adalah beranjak, arti beranjak ini bertujuan untuk 

menggerakan rakyat kepada suatu aksi politik baik secara lisan maupun secara 

tulisan untuk mendorong perasaan seseorang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran,, beliau mengatakan bahwa: 

“kita perlu memilih kepala daerah karena kita tahu seluk beluknya, putera 

daerah paham dengan kondisi dan budaya kita dari pada memilih calon 

yang kita tidak tahu seluk beluknya, putera yang kita pilih tidak 

                                                             
39

  Wawancara dengan Mawarni, masyarakat lanjut usia pada tanggal 9 Desember 2020, di 

Aceh Selatan. 
40

  Wawancara dengan Silva, masyarakat pemilih pemula, pada tanggal 9 Desember 2020, di 

Aceh Selatan. 
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sembarangan tentunya yang mau melakukan perubahan untuk kita, seperti 

yang bukti-bukti yang sudah kita lihat bahwa ada putera daerah kita ini 

yang memang memberi perubahan, jika ada putera daerah tapi tidak bisa 

membawa perubahan buat apa. Strategi komunikasi yang kita lakukan 

yaitu dengan gagasan baru yang kita sampaikan kepada masyarakat 

berupa visi dan misi kita juga dan menyampaikan amanah kepada 

masyarakat dengan bahasa yang lugas, sopan memahami kondisi 

masyarakat dan ditambah dengan media pendukung seperti spanduk dan 

lain sebagainya”
41

 

 

Dapat disimpulkan bahwa strateginya menggunakan agitas politik. Karena 

mereka memfokuskan ke masyarakat agar memilih pasangan bupati ini bukan 

hanya suka-suka tapi memang harus memberi perubahan untuk Aceh Selatan yang 

lebih maju. Ideologi politik yang baru dari pada sebelumnya dan tujuan akan 

keberadaan putera daerah sebagai kader didalam partai politik yang siap 

membangun kesejahteraan bersama. 

Hal serupa dikatakan oleh pemilih pemula, ia mengatakan bahwa : 

“Spanduk-spanduk yang di tempelkan disetiap ujung jalan merupakan 

sebuah bukti bahwa tim sukses telah melakukan tugasnya sebagai bentuk 

agitasi politik”
42

 

Hal serupa juga dikatakan oleh pemilih usia lanjut yaitu : 

“Dapat kita lihat tim sukses ini memperlihatkan pikiran baru kepada kami 

agar bisa membangun aceh selatan yang hebat dan makmur serta antusias 

timses dalam mempromosikan pasangan ini, yaitu dengan memasangkan 

spanduk di setiap ruas jalan.”
43

 

                                                             
41

  Wawancara dengan Lian Azwin, ketua harian Tim pemenangan pasangan Azam, pada 

tanggal 9 Desember 2020, di Aceh Selatan. 
42

  Wawancara dengan Said Faisal, masyarakat pemilih pemula, pada tanggal 9 Desember 

2020, di Aceh Selatan. 
43

   Wawancara dengan Farid Puarja, masyarakat pemilih pemula, pada tanggal 10 Desember 

2020, di Banda Aceh. 
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Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa agitasi 

politik sudah dijalankan dengan baik dengan memperlihatkan gagasan baru 

kepada masyarakat supaya membawa perubahan yang akan datang. 

3. Propaganda  

Propaganda adalah orang yang melakukan suatu cara untuk memasukan 

ide-ide ke dalam pikiran seseorang guna mempengaruhi orang tersebut, dan ini 

dilakukan oleh kader politik yang memiliki keahlian yang mudah terpedaya 

bisikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, berliau mengatakan: 

“Kita mengatakan kepada masyarakat bahwa jika ingin bupati Aceh 

Selatan maka pilihlah orang Meukek”.
44

 

Dapat disimpulkan bahwa ini Ratio propaganda yaitu ini jenis propaganda 

yang bersifat positif, propaganda jenis ini lebih menjerumus kearah perpaduan dan 

menciptakan nama yang baik dikalangan masyarakat, ini yang mereka gunakan 

untuk mempropagandakan putera daerah yang layak dipilih untuk membangun 

kesejahteraan daerah serta menyatukan masyarakat agar bersatu memenangkan 

pasangan Azwir dan Amran ini.  

Hal serupa dikatakan juga oleh tim bidang kampanye pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, beliau mengatakan bahwa: 

“Cara memperngaruhi masyarakat yang kami lakukan yaitu dengan 

membawa nama harum putera daerah.”
45

 

                                                             
44

  Wawancara dengan Lian Azwin, ketua harian Tim pemenangan pasangan Azam, pada 

tanggal 9 Desember 2020, di Aceh Selatan. 
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Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa tim 

sukses dalam mempengaruhi masyarakat mengimingkan putera daerah sebagai 

calon yang layak dinobatkan sebagai calon kepala daerah. 

4. Public Relations Politics  

Public Relation Politics adalah tujuan untuk membentuk hubungan saling 

percaya, terbuka antara poltikus, aktivis (komunikator) dengan seseorang (kader, 

masyarakat umum). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran,, berliau mengatakan: 

“Ketika ada masyarakat yang kurang memahami terhadap isi strategi 

yang dibawa atau disampaikan, tim akan bersedia untuk mengulang-

mengulang kembali sampai masyarakat itu betul-betul paham dengan apa 

yang kita sampaikan. Kemudian pak Azwir ini sering menyapa dan 

menemui langsung dengan mengajak nya berdiskusi bersama 

masyarakat.”
46

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa publik relations politics dengan 

membangun kekeluargaan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Serta bapak 

Azwir ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai teman dekat. Hal ini yang 

membuat bapak Azwir semakin dekat dengan warganya. 

           Hal berbeda dikatakan oleh masyarakat lanjut usia, beliau mengatakan 

bahwa: 
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  Wawancara dengan Azwar, bidang kampanye Tim pemenangan pasangan Azam, pada 
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“Pendekatan yang dilakukan oleh timses tidak menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat, contohnya saya sendiri. Beberapa waktu lalu, ketika timses 

mendatangi kampung kami, kebetulan saya sedang disekolah sehingga 

saya tidak bisa berkenalan serta membicarakan  hal tentang kampanye.”
47

 

            Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa ada 

masyarakat yang menginginkan  perbincangan dengan timsesnya langsung namun 

mereka tidak bisa memastikan publik relation bisa menyentuh keseluruh kalangan 

masyarakat. 

5. Kampanye Politik  

Kampanye Politik adalah bentuk suatu komunikasi politik yang dibuat oleh 

kelompok atau organisasi dalam waktu yang ditentukan untuk memperoleh dan 

memperkuat sokongan politik dari penduduk atau pemilih. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran , berliau mengatakan: 

“pada saat kampanye kita mengatakan ‘mau berubah atau tidak’ dan 

jawaban dari masyarakat ‘mau’ maka pilihlah nomor urut 2. Melobi 

beberapa mobil untuk membantu masyarakat agar dapat hadir ke lokasi 

kampanye dan membangun citra politik yang baik kepada masyarakat.”
48

 

 

Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa 

kampanye politik  dengan memberikan citra yang baik kepada masyarakat supaya 

masyarakat tertarik untuk memilih pasangan yang akan dicalonkan oleh tim 

sukses serta mengajak masyarakat untuk benar-benar meyakinkan untuk memilih 

pasangan Azwir dan Amran. 
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Hal serupa disampaikan oleh salah satu pemilih pemula yaitu: 

“Kami ketika ingin mendatangi lokasi kampanye berbondong-bondong 

menumpangi mobil-mobil yang disediakan timses supaya lebih hemat, dan 

bagi masyarakat tertentu yang tidak memiliki kendaraan sangat membantu 

masyarakat agar dapat hadir ke lokasi kampanye sekaligus mengajak 

kepada masyarakat apa ingin berubah atau tidak, kalau berubah maka 

pilihlah nomor urut 2”.
49

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilih usia lanjut, yaitu : 

“Timses menyediakan mobil untuk ditumpangi masyarakat supaya semua 

masyarakat bisa menghadiri lokasi kampanye. Mengajak masyarakat 

supaya melihat sosok pasangan Azwir dan Amran ini layak dijadikan 

bupati Aceh Selatan”
50

 

 

Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa 

kampanye politik yang dilakukan oleh tim sukses ini dengan mengajak dan 

bersama-sama untuk mendukung pasangan Azwir dan Amran untuk menjadi 

bupati dan wakil bupati. 

6. Lobi Politik 

Lobi Politik adalah pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat amat 

berpengaruh seperti kemampuan, penguasaan masalah dan wibawa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, berliau mengatakan : 

“Kita melobi tokoh masyarakat yang berpengaruh di kampung tersebut  

seperti pengusaha, anggota DPRK, serta wartawan, supaya nanti mereka 

yang akan menyampaikan visi dan misi yang kita sampaikan 

kemasyarakat ini, dan sekaligus kita melobi gubenur Irwandi agar hadir 

pada saat kita melaksanakan acara di lokasi yang kita tentukan sekaligus 

mempromosikan calon ini kepada masyarakat bahwa calon ini memang 
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cocok untuk jadi bupati sebab dari pengalaman dibidang birokrasi  

pemerintah sudah sangat berpengalaman dan masyarakat pun sudah tahu 

siapa sosok calon tersebut.”
51

 

 

Dari hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dengan 

cara melobi tokoh masyarakat yaitu tokoh yang berpengaruh di suatu desa baik itu 

pengusaha, anggota DPRK, dan wartawan, agar lebih mudah tersampaikan visi 

dan misi pasangan tersebut, juga melobi Gubenur Aceh agar meyakinkan 

masyarakat itu sendiri. Pengalaman calon ini sangat berpengaruh dari sisi lobi 

politik supaya masyarakat tahu siapa sosok  yang akan menjadi calon bupati yang 

akan mereka pilih nantinya. 

Hal yang sama dikatakan oleh lanjut usia, beliau mengatakan: 

“Pada saat ada acara yang dibuat oleh tim sukses yang melibatkan 

pengusaha, wartawan disuatu desa, mereka mengajak untuk sama-sama 

memenangkan pasangan Azwir dan Amran ini. Ketika acara kampanye 

berlangsung, gubenur aceh turut berhadir yaitu bapak Irwandi Yusuf 

disini kami melihat bahwa Pak Azwir ini memang bagus atau berkualitas 

untuk jadi bupati Aceh Selatan dan Pak Azwir sudah banyak menduduki 

jabatan dibidang pemerintahan dan beliau juga sudah banyak 

berkontribusi dengan masyarakat khususnya Kecamatan Meukek.”
52

 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa lobi politik sudah terbentuk dibenak 

masyarakat dimana tim sukses menggunakan para tokoh masyarakat yang 

berpengaruh disuatu desa meyakinkan bahwa pasangan Azwir ini layak sebagai 

calon bupati dan wakil bupati. Menghadirkan gubenur aceh yaitu bapak Iwandi 
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Yusuf didalam acara mereka,  pengalaman-pengalamam kepemimpinan serta citra 

pasangan Azwir dan Amran. 

Hal senada juga disampaikan oleh pemilih pemula, yaitu : 

“kami sangat senang dengan kehadiran Bapak Irwandi Yusif pada saat 

acara kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses pasangan Azwir dan 

Amran, kita lihat sendiri pengalaman pak Azwir sudah banyak sekali 

memimpin dilingkungan Aceh Selatan, jadi hasilnya sudah pernah kita 

rasakan.”
53

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa lobi politik yang dilakukan oleh tim 

sukses dengan menghadirkan Gubenur Aceh pada saat acara dilaksanakan 

membuat masyarakat bisa melihat langsung sosok Gubenur Aceh yang hadir, 

membuat suasana semakin meriah.  

7. Media Massa 

Media Massa adalah sebagai alat pesan dalam hal pesan politik untuk 

memperoleh pengaruh kekuasaan, membentuk pandangan publik serta citra politik 

untuk seseorang yang lebih luas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, berliau mengatakan: 

“Kita mempromosikan calon ini kesemua media massa seperti youtube, 

instragram, facebook, dengan menuliskan dan mengatakan sosok 

pasangan ini berjuang untuk mewujudkan Aceh Selatan yang hebat serta 

mengahdirkan tengku sekaligus ketua DPA dalam berpidato tersebut, 

tidak lupa pula dengan dibuatkan logo pasangan ini dimedia massa serta 

visi dan misi yang tertera di logo tersebut ataupun spanduk dan media 

massa lainnya agar masyarakat lebih cepat mengenal siapa sosok calon 

tersebut. Dengan begitu kita mudah mendapatkan perhatian 

masyarakat.”
54

 

                                                             
53

           Wawancara dengan Farid Puarja, masyarakat pemilih pemula, pada tanggal 10 Desember 

2020, di Banda Aceh. 
54

  Wawancara dengan Lian Azwin, ketua harian Tim pemenangan pasangan Azam, pada 



55 
 

  
 

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan adalah media 

massa sebagai alat bantu untuk mempromosikan kader ini yang akan menjabat.  

Hal serupa dikatakan oleh pemilih pemula, ia mengatakan bahwa: 

“Berapa iklan saya temukan di sosial media seperti facebook, youtube dan 

media lainnya.”
55

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa tim sukses ini aktif di media massa, hal 

ini dibuktikan dengan adanya pernyataan oleh pemilih pemula. 

Hasil wawancara dengan pemilih usia lanjut , beliau mengatakan : 

“Dalam mempromosikan pasangan ini, timses sudah bekerja sangat 

bagus dan aktif, mereka mempromosikan melalui facebook, youtube dan 

instagram.”
56

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa tim sukses ini berhasil mempromosikan 

pasangan Azwir dan Amran, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat 

yang melihatnya. 

B. Hambatan yang dihadapi Azam dalam Pilkada 2018 di Aceh Selatan 

Ada empat hambatan didalam menjalankan strategi komunikasi politik 

antara lain yaitu: (a) hambatan dalam proses penyampaian, (b) hambatan secara 

fisik, (c) hambatan semantik, (d) hambatan psiko-sosial. 
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a. Hambatan dalam proses penyampaian  

Hambatan dalam proses penyampaian ini yaitu terdapatnya kesusahan 

dalam menyampaikan pesan-pesannya, tidak mengerti materi pesan, dan belum 

memiliki keahlian sebagai komunikator yang handal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengam ketua tim harian pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, beliau mengatakan: 

“pada saat kita mengkampanyekan visi dan misi ini ada sedikit kendala 

yaitu kurangnya memahami isi materi yang kami sampaikan sehingga 

kami kesusahan dalam penyampaikan pesan tersebut.”
57

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh tim bagian kampanye pemenangan 

pasangan Azwir dan Amran, beliau mengatakan bahwa: 

“Dalam hal menyampaikan misi dan visi ini ada sedikit kedala yang kami 

hadapi yaitu tidak memahami isi dari apa yang kami sampaikan.”
58

 

      Dapat disimpulkan bahwa didalam tim sukses ini terdapatnya kendala 

dalam proses penyampaian pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Hal ini 

menjadi kesalahan para komunikator dalam penyampain pesannya sehingga pesan 

ini kurang efektif. 

Hal serupa dikatakan oleh usia lanjut, ia mengatakan bahwa : 

“kami melihat tim sukses ini banyak terdiam pada saat menyampaikan 

pesan kepada kami, sehingga kami pun bingung terhadap apa yang 

disampaikan oleh si pemberi pesan (komunikator) tersebut..” 
59
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Dapat disimpulakan bahwa tim sukses ini mendapatkan sedikit kendala 

pada saat menyampaikan pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

b. Hambatan semantik 

Hambatan semantik adalah dari sisi tutur kata dan arti perkataan, yaitu 

adanya selisi pemahaman antara yang memberikan pesan dan penyambut pesan 

tentang suatu simbol. 

Hasil wawancara dengan ketua tim harian pemenangan pasangan Azwir 

dan Amran, beliau mengatakan :  

“Hambatan didalam tim ini yaitu perbedaan pendapat baik itu didalam 

tim maupun masyarakat namun hal ini  tidak menjadi kendala yang amat 

besar karena setiap permasalahan selalu diupayakan kiat-kiat 

mengatasinya.”
60

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

hambatan yang dihadapi dalam organisasi maupun organisasi masyarakat ini yaitu 

hambatan semantik. Yang dimana dalam hambatan semantik ini dilihat dari sisi 

tutur kata yaitu adanya selisih pengertian dan pemahaman antara komunikator 

dengan komunikan tentang suatu simbol seperti perkataan dalam 

mensosialisasikan kepada masyarakat menggunakan kata “jika mau bupati Aceh 

selatan maka pilihlah orang Meukek, disini masyarakat berpendapat maksud dari 

orang Meukek itu sendiri no urut 5, padahal yang dimaksut tim sukses ini adalah 

nomor urut 2 yaitu pasangan Azwir dan Amran. Ada juga perkatan yang salah 

dipahami oleh masyarakat yaitu kata “bisa” pada saat menyampaikan pesan , kata 
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bisa yang dimaksut ini yaitu dapat bukan bisa itu artinya racun, jadi 

kesalahpahaman antar komunikator dan komunikan itu sendiri. kemungkinan tutur 

kata yang disampaikan tidak dipahami oleh komunikan atau susah dipahami 

dikarenakan ilmu si pemberi pesan dan si penerima pesan beda jauh jadi dalam 

penyampaian nya kurang ditangkap oleh komunikan, oleh karena itu dalam proses 

berkomunikasi pasti adanya kendala didalam masyarakat, ini menjadi hal yang 

wajar karena pada dasarnya masyarakat ini kurang dalam segi ilmu pengetahuan. 

Kemudian selain hambatannya masalah berbeda pendapat ada juga 

kendala lain dengan hasil wawancara peneliti dengan tim dibidang kampanye 

pemenangan pasangan Azwir dan Amran, beliau mengatakan :  

“Masalah berita Hoax yang sengaja dibuat oleh pihak lawan untuk 

menjatuhkan pasangan Azam ini, dan sekaligus ditambah lagi dengan 

kondisi wilayah Aceh Selatan yang begitu luas yang mengakibatkan antar 

timses dan pendukung ini sulit sehingga informasi apa saja yang terbaru 

tidak bisa di akses oleh timses baik itu dari pelosok desa maupun 

dikota.”
61

 

Hasil wawancara dengan pemilih usia lanjut, beliau dikatakan : 

“Ada saat-saat timses menemukan kesulitan ketika bertemu dengan 

masyarakat awam, pendidikan serta dari sisi ilmu pengetahuan sangat 

terlihat ketika proses pendekatan dilakukan oleh timses.”
62

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan tim sukses bahwa dari ke empat 

hambatan strategi komunikasi politik hanya dua saja yang terdapat hambatan atau 

kendala yang dihadapi oleh tim sukses, yaitu: hambatan dalam proses penyampain 

dan hambatan semantik. 
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C. Budaya politik  

Ada tiga budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu : budaya 

politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan. Khususnya 

Aceh Selatan cuma ada budaya politik partisipan, yaitu melihat dari perolehan 

suara pada pilkada Aceh Selatan pada tahun 2018, dimana tingkat partisipasi 

masyarakat Aceh Selatan dalam proses pilkada yaitu berjumlah 131.715, jika 

dijadikan persentase yaitu sekitar 84,21% dari pemilih terdaftar dengan jumlah 

156.144 orang. Dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan jumlah 

24.696, jika dipersentase kan yaitu 15,79% saja. Disini bisa kita lihat bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat Aceh selatan sangat tinggi dalam proses pilkada 

pada tahun 2018. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1.   Kesimpulan 

1. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses yaitu dengan 

menjual ketokohan calon bupati berupa pengaruh dan pengalaman calon 

bupati dalam dunia birokrasi pemerintahan. Elektabilitas calon bupati dan 

wakil bupati merupakan hal yang sangat penting dalam hal strategi 

pemenangan. Strateginya itu harus memang betul-betul orang yang tahu, lebih 

mengutamakan masyarakat itu supaya mudah mengenali siapa calon bupati 

yang akan memimpin nanti. Strategi selanjutnya yaitu diutamakan kepada tim 

sukses agar betul-betul orang yang bisa dipercaya baik itu dari tingkat 

kabupaten maupun tingkat desa. Selanjutnya yaitu lebih  diutamakan 

komunikasi nya yang bagus didalam masyarakat dan menggunakan para 

tokoh-tokoh biar menarik perhatian masayarakat. Kemudian dengan tidak 

memamfaatkan kelemahan lawan untuk jadi senjata menjatuhkan lawan, 

tetapi main secara sehat tanpa ada nya melihat sisi buruk atau sisi kelemahan 

lawan yang dihadapi, dan mengutakan juga calon kandidt ini harus benar-

benar pro aktif dalam hal sosialisasikan visi maupun misi calon. 

2. Hambatan yang dihadapi yaitu terdapatnya selisih pemahaman antara 

komunikator dan komunikan dalam proses berkomunikasi, dan juga 
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terdapatnya isu hoax tentang calon yang akan diusung dengan menjelekkan 

calon supaya terlihat buruk dimata masyarakat. 

5.2. Saran 

Sebaiknya dalam mensosialisasikan calon tersebut ke desa-desa maupun 

ke pelosok harus benar-benar terealasasikan dengan baik agar masyarakat tahu 

siapa itu sosok pasangan Azam ini, memang masyarakat banyak yang awam 

karena ilmu nya tidak setinggi timses pasangan tersebut, jadi ini tugas tim sukses 

bagaimana membangun komunikasi yang bisa dicerna dan dipahami oleh 

masyarakat awam,  karena setengah dari 260 desa atau pun kampung tidak tahu 

siapa itu pasangan Azam dan siapa calon kandidatnya. 
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Lampiran II 

 

 

 



 
 

Lampiran III 

 



 
 

  
 

Lampiran IV 

Daftar Pertanyaan Wawancara  

  Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik 

Pemenangan Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 (Studi Kasus : 

Kemenangan Politik Pasangan Azwir Dan Amran Azam)” Berikut beberapa 

pertanyaannya: 

Wawancara dengan tim sukses pasangan Azam (Azwir dan Amran): 

1. Bagaimana strategi yang digunakan dalam memperoleh dukungan pada 

proses pilkada pada tahun 2018? 

2. Faktor pendukung dalam menjalankan strategi tersebut? baik secara 

internal maupun eksternal 

3. Hambatan apa saja yang dialami pada saat menjalankan strategi secara 

internal maupun eksternal? 

4. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

5. Tantangan apa saja yang dilalui oleh tim sukses dalam menjalankan 

strategi? 

Wawancara dengan masyarakat kampung berusia 50 keatas : 

1. Apakah bapak/ibu ikut memilih pada pilkada tahun 2018 yang lalu? 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap calon Kepala Daerah? 

3.  Kira-kira apa strategi yang digunakan pasangan Azam sudah memenuhi 

syarat pemilu bersih? 

4. Apa saja yang menonjol dari pasangan Azam? 

5. Apakah strategi yang digunakan sudah bisa meyakinkan bapak/ibu? 

6. Adakah perbedaan yang diperlihatkan oleh pasangan Azam dalam hal 

membawa perubahan bila dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya?  

Wawancara dengan pemilih pemula: 

1. Apakah adik-adik ikut memilih pada pilkada tahun 2018 yang lalu? 

2. Bagaimana pendapat adik-adik terhadap calon Kepala Daerah pada pilkada 

tahun 2018? 



 
 

  
 

3. Sebagai pemilih pemula, apakah pasangan Azam mampu memperlihatkan 

kelebihannya dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya? 

4. Bagaimana pandangan adik-adik terhadap pasangan Azam ini? 

5. Apa saja hal yang menonjol dari pasangan Azam ? 

6. Apa strategi yang digunakan sudah bisa meyakinkan adik-adik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Lampiran V 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

    

   

 

 


