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ABSTRACT 
The main study of this research is to analyze how the process of political communication 

made by the parties involved in the elections to the local mass media, namely Riau Pos and the 

effectiveness of political communication process so that one  candidate can be more superior 

than the other. The theory used is the news and political communication. This study used 

qualitative methods and then analyzed descriptively. Objects that are examined in this study is 

the news about the campaign posted on the Riau Pos daily. The informants in this study is a 

journalist from Riau Pos daily. The data was collected through interviews and literature study 

documentation. 

The results showed that the news of one candidate is more widely reported. With the 

dominance of this news, the media is not aware of having to produce power for one candidate 

and marginalize other groups who also took part in the local elections Pekanbaru. So the news 

that was reported by media was bias, but the community also has its own view by choosing a 

candidate who was not supported by the media. 

The study recommends the media to publish news on the basis of conflict of interest, 

because basically the times have changed. The community has their own perspective and the 

media should act as a presenter of truth, not the constructor of reality. 
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I. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemberitaan peristiwa politik salah satunya melalui media massa. Lewat media massa, partai 

politik bisa menjangkau sejumlah besar khalayak yang tersebar luas. Sifat media massa mampu 

menarik perhatian khalayak, bahkan mampu menyajikan rangkaian dan pilihan berita yang 

peka terhadap lingkungannya menjadi dipertimbangkan oleh partai politik menggunakan media 

massa untuk mencapai tujuannya. 

Berdasarkan pentingnya surat kabar partai politik sebagai media untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat, dan besarnya perhatian yang diberikan terhadap peristiwa ini, 

serta mengetahui kecendrungan pemberitaan surat kabar dalam memuat berita Pilkada 

Pekanbaru 2011, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 

Komunikasi Politik melalui Media Massa Riau Pos”  dimulai dari Mei sampai dengan saat ini. 

Liputan berita-berita Pilkada Pekanbaru yang diteliti adalah yang terdapat di rubrik “Pilkada 

2011” pada surat kabar Riau Pos. 
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Alasan peneliti mengambil surat kabar Riau Pos dikarenakan sebagai salah satu media media 

cetak yang terbesar yang terbit di Riau Pekanbaru. Selain itu, Riau Pos merupakan surat kabar 

yang sifatnya menasional dengan peredaran 60.000 eksemplar per hari yang paling 

berpengaruh. Oleh karena peredaran yang luas maka Riau Pos menjadi sangat diakui 

keberadaan nya di Riau. Selain itu, surat kabar Riau Pos juga memberikan perhatian khusus 

terhadap peristiwa Pilkada Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan memuat berita tersebut di 

dalam satu rubrik tentang Pilkada dan Pemberitaan kampanye Pilkada pekanbaru yang 

cenderung ekspilisit atau implisit mendukung salah satu figur sebagai calon Walikota 

Pekanbaru sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat kontra antara pemberitaan di media 

massa yang didominasi oleh pasangan Berseri dengan hasil pemilihan kepala daerah yang 

dimenangkan oleh pasangan PAS. Berkaitan dengan komunikasi politik, akan dilakukan 

analisis lebih dalam mengenai proses komunikasi yang terjadi, mengapa walaupun sudah 

maksimal dengan komunikasi politik melalui media massa, pasangan kedua tidak dapat 

memenangkan pemilihan? 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap rubrik Pilkada Pekanbaru 2011 dalam harian Riau Pos periode Mei, dalam rentan 

waktu tersebut banyak terjadi peristiwa-peristiwa menarik dan dipilih karena alasan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana komunikasi politik calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 

pemilihan kepala daerah kota pekanbaru 2011? 

2) Mengapa dalam proses komunikasi politik yang dilakukan Calon Walikota dalam media 

Riau Pos ada pihak lebih unggul dalam pemberitaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi politik yang dibangun dalam proses  

pemilihan  Walikota di Pekanbaru tahun 2011 ditinjau dari media massa harian Riau 

Pos. 

b. Untuk mengetahui efektifitas proses komunikasi politik yang dibangun dalam pemilihan 

Walikota di Pekanbaru tahun 2011 ditinjau dari media massa harian Riau Pos. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan member manfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan 

khasanah ilmu penulis dibidang ilmu pemerintahan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat 

dijadikan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini merupakan 

kesempatan yang baik bagi peneliti sebagai sarana dan media untuk menerapkan 

pengetahuan secara praktis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan studi 

ilmiah yang dipelajari. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti serupa dimasa mendatang, serta menambah pengetahuan bagi 

yang berkepentingan dalam disiplin ilmu sosial dan politik. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh media 

massa untuk memahami proses komunikasi politik yang dilakukan pada masa pemilihan 

kepala daerah. 

 



 

 

1.4 Kerangka Teori 

1. Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah adalah saran pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Menurut Sapto Supono, setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung di daerah, yaitu : 

a. Pemilihan kepala daerah langsung adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

b. Pemilihan kepala daerah secara langsung  

c. Dalam rangka memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan proses 

demokrasi di tingkat lokal sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah. 

Memberdayakan daerah dalam rangka memperkuat struktur sistem pemerintahan dengan 

bangunan piramida, dimana pemerintahan nasional ditopang dengan sistem pemerintahan 

daerah yang luas. Pemilu dipercaya sebagai lembaga dan proses politik demokrasi yang 

berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan, karena 

dengan dilaksanakannya pemilu, warga negara diberi kekuasaan untuk menentukan wakil-

wakilnya yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahan. Secara umum pengertian pemilihan 

umum (pemilu) adalah suatu proses dimana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, gubernur, hingga kepala daerah dan wakil 

rakyat di parlemen. 

2. Komunikasi Politik 

Ada dua konsep yang mengusung disiplin ilmu ini, yaitu “komunikasi” dan konsep “politik”. 

Suatu kajian yang dibangun oleh dua bidang  ilmu sering menimbulkan masalah dalam 

mengintegrasikan kedua konsep tersebut. Kalau bukan konsep komunikasi yang lebih dominan, 

maka sebaliknya konsep politik yang lebih dominan,maka sebaliknya konsep politik yang lebih 

dominan. Komunikasi politik adalah studi yang dibangun atas berbagai macam disliplin ilmu, 

terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Komunikasi dan 

politik memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan politik dengan 

menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Melihat bahwa komunikasi 

merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem 

politik, hal ini di ibaratkan sebagai suatu sistem sirkulasi darah dalam tubuh yang mengalir 

pesan-pesan politik berupa tuntutan, proses dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) kejantung 

(pusat) pemoresesan sistem politik. Komunikasi politik menyambung semua bagian dari sistem 

politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijakan. 

Menurut Almond dan Powell : “Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang 

mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan 

ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat 

mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut 

perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat. 

Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak 

harus selalu menghasilkan perubahan sikap (attitude change).” 



 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 
 

Gambar 1.2  Sumber : Dan Nimmo yang dikutip dari Hafied Cangara. Komunikasi politik 2009 

: 37 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas digambarkan analisis komunikasi politik melalui 

media massa Riau Pos adalah sebagai berikut : 

Proses komunikasi politik pertama kali dimulai oleh komunikator politik yang terdiri atas 

berbagai pihak untuk menyampaikan pesan terhadap pendengar. Komunikator politik ini terdiri 

atas politikus, para professional maupun aktivis. Pesan yang akan disampaikan oleh para 

komunikator ini adalah pesan politik yang bertujuan untuk menyatukan persepsi antara 

komunikator dengan pendengar. Penelitian dilakukan dengan kerangka pemikiran di atas guna 

melihat efektifitas dari proses komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik 

dalam menyampaikan pesan politiknya dan apa pengaruh pesan yang disampaikan. 

 

1.6 Konsep Operasional 

Konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti, yakni istilah dan 

defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok 

atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). 

Dalam penelitian ini secara operasional, konsep-konsep yang akan dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi 

atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2. Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah segala cara orang untuk bertukar simbol, 

yang kata-katanya dituliskan di media massa. Komunikator politik dalam konteks ini 

adalah kedua pasangan calon walikota yang melakukan komunikasi politiknya melalui 

pemberitaan di media massa.  

3. Komunikator Politik Media massa merupakan penerbitan pers yang masuk dalam media 

massa khusunya surat kabar, berupa lembaran berisi berita-berita, pesan-pesan dan 

diterbitkan berkala serta diedarkan secara umum. 

4. Pesan Politik Pesan politik merupakan isi dari komunikasi politik yang disampaikan oleh 

komunikator politik. Pesan politik ini merupakan inti dari komunikasi politik yang 

menggambarkan tujuan utama dari proses komunikasi politik. 

Komunikator 

Politik 

Pesan Politik 

Saluran / Media 

Pengaruh / Efek 



5. Efek Komunikasi Politik Efek komunikasi politik merupakan tujuan akhir yang ingin 

dicapai oleh komunikator politik. 

6. Media Massa adalah media yang digunakan daam proses komunikasi politik dimana media 

massa mampu menyalurkan pesan politik kepada khalayak yang lebih luas. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah komunikasi politik yang dilakukan dengan media Harian 

Pagi Riau Pos yang secara kontinyu memberitakan info mengenai pemilihan kepala daerah 

Pekanbaru. Batasan masalah yang diteliti adalah berita mengenai proses kampanye yang 

dilakukan oleh kedua pasang calon walikota Pekanbaru yang dimuat di harian RIAU POS 

tertanggal 01 Mei 2011 – 14 Mei 2011. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi dokumentasi 

studi kepustakaan dan wawancara. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Secara 

operasional tahap deskriptif dilakukan setelah pengumpulan data (Milles dan Huberman 

dalam Kardimanto, 2005:16). Analisis deskriptif dilakukan setelah data telah diperoleh dari 

lapangan. Data kemudian disusun secara bertahap guna mempermudah dalam proses 

analisis. Tahap-tahap analisis deskriptif adalah sebagai berikut :  

a) Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data kasar dari hasil 

penggunaaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilakukan 

secara bertahap dengan cara membuat ringkasan daya yang berhubungan dengan 

komunikasi politik melalui media massa „RIAU POS‟ selama masa kampanye pemilihan 

Walikota Pekanbaru 2011. Data yang terpilih akan disilang dengan beberapa teori dan 

hasil wawancara. 

b) Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi 

pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada awalnya terpisah 

menurut sumber informasi, kemudian disusun pada saat diperolehnya informasi tersebut. 

Data-data tersebut diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. 

c) Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah 

dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selaras dengan mekanisme pemikiran 

induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) 

sampai pada merumuskan kesimpulan yang sifatnya umum (general). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sebagai pedoman agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka penulisan proposal ini 

dibagi menjadi empat bab. Bab-bab tersebut berisi sub bab – sub bab yang saling terkait. 

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini : 



BAB I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, analisis data serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  Bab ini membahas mengenai gambaran umum Riau Pos, sejarah singkat Riau Pos, 

Kubu Berseri, Kubu PAS dan KPU.  

BAB III : Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian, serta menguraikan 

berita tentang pemilihan kepala daerah Walikota Pekanbaru melalui wacana pada 

Harian RIAU POS. 

BAB IV :    Bab ini merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran 

yang didapatkan dari penelitian ini. 

 

 

II. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

 

2.1 Profil Riau Pos 

Sebelum Riau Pos terbit sebagai sebuah surat kabar harian, 17 Januari 1991, surat kabar yang 

pertama kali terbit yakni surat kabar mingguan diterbitkan sekitar tahun 1989. Penerbitnya 

adalah Yayasan Penerbit dan Percetakan Riau Makmur, yang didirikan oleh akta notaris Syawal 

Sutan Diatas, No. 35 tanggal 11 April 1986. (PWI Cabang Riau, 1996). Saat ini, seiring dengan 

berjalannya waktu Riau Pos menjadi harian umum terbesar di Riau yang terbit setiap hari 

dengan 44 halaman. Distribusi harian ini mencapai 600.000 eksemplar setiap harinya. 

 

2.2 Profil Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terbentuk sejak tahun 1784 dan terletak di wilayah tengah pulau Sumatera. Kota 

Pekanbaru terdiri atas 12 kecamatan dan 58 kelurahan. 

 

2.3 Profil Pasangan PAS 

Pasangan Firdaus – Ayat dalam pemilihan Kepala Daerah di tahun 2011 menempati nomor 

urut 1. Firdaus, ST, MT sebelumnya merupakan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Riau sejak November 2010 sementara Ayat Cahyadi sebagai calon wakil 

walikota merupakan anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2014.  

Firdaus, ST MT memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang kontruksi 

sementara Ayat Cahyadi, S.Si memiliki latar belakang di dunia politik dengan jabatan yang 

diterimanya sebagai Wakil Ketud DPRD Pekanbaru tahun 2004-2009.  

Pasangan ini diusung oleh partai Demokrat sebagai partai dengan kekuatan politik yang 

kokoh di Indonesia dengan 9 kursi, PKS dengan 5 kursi, Hanura dengan 2 kursi, PDK dengan 1 

kursi, PBB dengan 1 kursi dan PDIP dengan 2 kursi. Total partai pendukung pasangan ini adalah 

6 partai politik dengan 20 kursi dukungan. 

 

2.4 Profil Pasangan Berseri 

Pasangan yang menempati nomor urut 2 ini merupakan pasangan yang sudah dikenal olah 

masyarakat Pekanbaru pada umumnya. Septina Primawati Rusli merupakan istri dari Gubernur 

Riau saat ini, Rusli Zainal, yang masa menjabatnya akan habis di tahun 2013. Sementara Erizal 

Muluk selaku calon wakil walikota merupakan wakil walikota periode 2006-2011. Dengan nama 

besar yang sudah dikenal oleh masyarakat Pekanbaru pada umumnya, harusnya tidak sulit bagi 

pasangan ini untuk memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2011. 



Septina merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Riau sementara Eeizal Muluk 

merupakan wakil walikota Pekanbaru sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Pekanbaru. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) di Riau Pos 

1. Penyelenggaraan Fungsi sebagai Media Massa 

Fungsi media massa adalah untuk menyiarkan informasi; hal ini merupakan fungsi yang 

pertama dan utama karena khalayak pembaca memerlukan informasi mengenai berbagai hal 

di bumi ini. Informasi yang disiarkan oleh media disebut berita. Secara sederhana berita 

merupakan laporan seorang wartawan/jurnalis mengenai fakta. Karena ada banyak fakta 

dalam kehidupan atau realitas sosial lantas apakah fakta/realitas merupakan berita? Tidak? 

Fakta itu akan menjadi berita setelah dilaporkan oleh seorang wartawan. Karena itu berita 

merupakan konstruksi dari sebuah fakta.  

Media massa memegang peranan penting dalam penyaluran informasi dari pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap khalayak yang nantinya akan menggunakan informasi tersebut 

untuk proses pengambilan keputusan. Peranan penting inilah yang diemban dengan baik oleh 

jurnalis untuk menghasilkan berita yang setiap hari mengisi lembaran harian umum.  

Harian Riau Pos sebagai harian yang telah lama berdiri di bumi Riau, menjadi harian yang 

secara kontinyu memuat pemberitaan mengenai pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan 

oleh agar Riau Pos tetap menjadi pilihan pembaca sebagai media yang memaparkan fakta 

sesuai dengan kondisi sosial di lingkungan provinsi Riau secara umum. 

Guna lebih fokus pada pemilihan kepala daerah, pihak Riau Pos telah mengasuh satu 

halaman bertema Pemilukada. Dari tema saja sudah tercermin bahwa apa yang diberitakan 

adalah segala hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Pemekaran daerah seiring 

dengan bertumbuhnya sebuah daerah melahirkan beberapa daerah tingkat 2 yang baru. 

Kelahiran daerah tingkat  ini menandai dimulainya proses demokrasi secara mendalam, 

dimana semakin sempit ruang lingkupnya maka akan semakin mudah dilakukan proses 

pemilihan suara langsung. Dengan kondisi seperti ini tentu saja setiap tahun pasti ada 

pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Riau Pos menjawab kebutuhan masyarakat akan 

informasi mengenai pemilihan kepala daerah ini dengan menyuguhkan sebuah halaman 

khusus untuk pemberitaan kepala daerah. 

2. Pemilihan Kepala Daerah dalam Tajuk Riau Pos 

Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi 

terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. 

Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual , penegasan 

pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas 

permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. 

Pernyataan fakta dan opini ini biasanya diutarakan secara singkat, logis, menarik ditinjau 

dari segi penulisan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat/ menerjemahkan berita yang 

menonjol agar pembaca menjadi menyimak seberapa penting berita tersebut. Fungsi tajuk 

rencana biasanya menjelaskan berita, artinya, dan akibatnya pada masyarakat. Tajuk rencana 

juga mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor 

yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Dalam tajuk rencana terkadang juga ada 

ramalan atau analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan 



kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, serta meneruskan penilaian moral mengenai 

berita tersebut. 

Sementara aspek-aspek yang menjadi fokus dalam tajuk rencana adalah judul, latar 

belakang masalah, tokoh, masalah, peristiwa yang disampaikan, opini penulis, saran dan 

solusi permasalahan, kesimpulan, sumber berita dan anggota redaksi. 

Di harian Riau Pos sendiri, tajuk rencana menjadi sebuah rubrik dimana pembaca atau 

aktivis dapat memaparkan opini yang dimilikinya. Dalam konteks komunikasi politik, maka 

yang dianalisa adalah opini masyarakat mengenai Pemilihan Walikota Pekanbaru yang tengah 

santer di pertengahan tahun 2011.  

3. Peliputan Pemilihan Kepala Daerah 

Wartawan merupakan benang merah yang menghubungkan berita dari komunikator 

terhadap komunikan. Jika tidak ada wartawan tentunya tidak akan tersaji berita untuk 

masyarakat. Pentingnya peran wartawan dalam proses komunikasi membuat pihak harian 

umum tidak lagi menugaskan wartawan untuk mencari semua berita. Wartawan dibagi 

menjadi beberapa kategori dan khusus meliput kategori tersebut. Penerapan sistem seperti ini 

diharapkan membuat wartawan lebih fokus dalam proses penyajian berita. 

Selama melakukan peliputan pemilihan walikota Pekanbaru 2011, redaksi Riau Pos juga 

sengaja membentuk tim yang bertugas untuk meliput semua kegiatan selama masa kampanye. 

Pembentukan tim ini sengaja dilakukan untuk mempermudah proses peliputan berita 

mengenai pemilihan walikota. Dalam satu sesi wawancara dengan Wakil Pimpinan Redaksi, 

Riau Pos  selalu menyajikan berita dua pasangan calon walikota/wakil walikota tersebut baik 

saat sebelum, saat kampanye, atau saat pemilihan dengan membentuk dua tim liputan. Setiap 

tim dibagi atas wartawan yang meliput berita dan wartawan yang mengambil foto. 

 

3.2 Komunikator Politik 

Dalam konteks komunikasi politik, diperlukan adanya komunikator yang berperan 

menyampaikan pesan politik, agar apa yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud. Hal ini 

yang menjadi tugas Calon Kepala Daerah (Walikota) selama proses Pilkada di Kota Pekanbaru 

berlangsung. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan cawako dalam melakukan Komunikasi 

Politik ini, diantaranya : 

 Untuk mendapatkan penerimaan publik. 

 Dapat mempengaruhi pembuatan opini yang akhirnya menjadi keputusan publik atau 

media yang berupa dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Kota Pekanbaru. 

 Pilkada langsung yang akan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. 

 Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 

Komunikasi politik ini juga diharapkan menjadi jembatan antara pemimpin Calon Kepala 

Daerah (Walikota) dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta forum untuk 

menciptkan minat publik yang membahas apa saja informasi yang telah diterima dimasrakat. 

Serta memberikan ruangan kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengambilan keputusan dan 

menciptakan masyarakat yang terdidik baik secara sosial budaya maupun politik. Dalam proses 

penyampaian komunikasi, sosok pemimpin seperti Walikota memang mempunyai andil yang 

besar. Secara teori, istilah pimpinan biasanya berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, 

dan kecakapan dalam proses ini pula rakyat dapat menyuarakan kebebasan serta aspirasi. 

Untuk itu, dalam proses komunikasi politik, sosok pasangan calon memegang peranan yang 

penting. Hal ini karena pasangan calon ini secara langsung akan terjun ke lapangan, mengenal 



secara mendalam seluk beluk permasalahan yang harus diselesaikannya kelak dan melakukan 

berbagai proses agar rakyat mengenal mereka. Untuk itu, selama masa kampanye, waktu yang 

sangat singkat tersebut dihabiskan oleh pasangan calon untuk mengunjungi setiap kecamatan, 

setiap lokasi strategis agar dapat berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak jadi soal, jika 

saat terpilih nanti semua janji itu akan dilupakan, tetapi saat proses kampanye pasangan calon 

harus mampu memberikan orasi terbaik mereka. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, yaitu menjadi pemimpin Kota Pekanbaru selama 5 tahun kedepannya. 

Pada 1 mei – 14 mei 2011, masyarakat Pekanbaru melaksanakan Pilkada untuk memilih 

Walikota priode 2011 – 2016. Sepertihalnya Pilkada di berbagai tempat, keriuhan politik akan 

mewarnai kehidupan masyarakat dalam menyongsong Pilkada tersebut. Keriuhan politik tidak 

lepas dari kiprahnya para pekerja politik dalam melakukan komunikasi politik yang dilakukan, 

mulau kandidat yang berebut jabatan politik tersebut, tim suksesnya, kader-kader, maupun 

kelompok yang mengusung kandidat dari jalur pemilih. 

1. Pasangan PAS ( Firdaus Dan Ayat ) 

Musim kampanye, ialah salah satu fase dalam proses pemilihan umum. Pada fase tersebut, 

memunculkan sejumlah fenomena-fenomena menarik di masyarakat. Pergantian era 

kepemimpinan memunculkan kewajiban untuk mencari pemimpin baru. Tak pelak, sistem 

pemilihan hadir untuk memberikan solusi sebagai cara untuk mendapat pemimpin baru yang 

sesuai dengan kehendak rakyat. Muncullah tokoh-tokoh yang ”mencoba” untuk menjadi 

pemimpin daerah yang mencoba menarik simpati pemilih dan memperoleh dukungan suara. 

Oleh sebab itu, musim kampanye ini dipandang sebagai saat yang tepat untuk mengucapkan 

janji-janji politik, menebar pesona dalam usaha untuk memperoleh penilaian positif oleh 

masyarakat di daerah pemilihan. 

Mencermati keadaan di atas, muncul sejumlah usaha-usaha yang dilakukan oleh calon 

pemimpin tersebut untuk memperoleh dukungan suara rakyat, salah satunya melakukan proses 

komunikasi politik melalui surat kabar. Surat kabar atau media cetak memiliki andil dalam 

pembentukan persepsi masyarakat. Persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi yang ditangkap 

secara keseluruhan. Begitu juga dengan pencitraan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh 

informasi yang diterima dan dipersepsi. Informasi atau berita dalam media massa merupakan 

hasil seleksi yang dilakukan oleh gatekeeper yang dijabat oleh pemimpin redaksi atau redaktur 

pelaksana surat kabar. Berita merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh surat kabar. 

Dalam hal penyajian berita harus melalui seleksi. Karena isi berita sangat berpengaruh pada 

minat masyarakat untuk membaca. 

Namun dalam praktek nyata di lapangan tidak banyak terjadi pergeseran nilai pers yang dari 

dulu sudah dianut. Dimana bumi berpijak, disitu langit dijunjung. Peribahasa ini tepat untuk 

menggambarkan fenomena komunikasi politik yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kecenderungan 

yang menarik dalam pemberitaan mengenai pasangan PAS adalah rendahnya jumlah berita 

mengenai pasangan PAS dibandingkan jumlah berita mengenai pasangan Berseri. Jumlah berita 

mengenai pasangan PAS adalah 15 berita sementara berita mengenai pasangan Berseri 

mencapai 20 berita.  

Dari gambaran ringkas mengenai berita tentang pasanagn PAS yang diuraikan di atas, 

ditarik kesimpulan bahwa berita-berita yang tersaji merupakan berita yang cenderung meng-

expose dukungan yang diterima oleh pasangan PAS. Dukungan oleh beberapa elit politik 

maupun tokoh masyarakat dapat memberi pencitraan positif dalam proses komunikasi politik. 

Kampanye dalam Pemilu pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya 

proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Ini dikarenakan terutama 



dalam proses kampanye pemilu, interaksi politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. 

Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen, bahwa 

kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan 

kedudukan. 

Pemberitaan media dalam proses komunikasi politik menjelang pemilihan Walikota 

Pekanbaru 2011 tidak sesuai dengan beberapa fungsi media bagi khalayak. Isu konstruksi 

realitas marak tersebar. Hal ini menjadikan tidak berimbangnya pemberitaan antara satu 

kandidat dengan kandidat lainnya. 

Komunikator yang muncul dalam pemberitaan ini kebanyakan adalah pasangan itu sendiri. 

Pasangan kandidat juga dimunculkan sebagai komunikator yang memberikan orasi dan 

meminta agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Jumlah 

komunikator terbanyak kedua adalah tim sukses. Munculnya tim sukses dalam pemberitaan 

dikarenakan adanya penjelasan oleh tim sukses mengenai beberapa berita atau fenomena yang 

muncul selama proses kampanye. Sementara komunikator lain yang muncul adalah tokoh 

masyarakat yang selalu memberikan dukungan kepada kandidat. 

2. Pasangan Berseri (Septina dan Erizal) 

Dalam pemberitaan mengenai pasangan Berseri, tampak jelas banyaknya testimoni dan 

dukungan yang diterima oleh pasangan ini. Namun, ada sebuah pemberitaan yang tidak 

konsisten mengenai dukungan oleh Asykar Theking. Di satu edisi, pihak media massa 

memberitakan dukungan oleh Asykar Theking, lalu di edisi selanjutnya pihak Asykar Theking 

angkat bicara mengenai isu dukungan tersebut. Secara tegas Asykar Theking membantah 

adanya dukungan dari lembaga tersebut, kalaupun ada isu mengenai dukungan, dukungan 

tersebut hanya diberikan secara individual, bukan oleh lembaga. 

Dalam proses komunikasi politik di pemilihan Walikota Pekanbaru 2011, saat partai raksasa 

muncul menjadi pendukung dari kandidat yang ada, kekuatan media massa kalah oleh terjangan 

dominasi partai politik. Persaingan yang terjadi antar kandidat yang harusnya dipaparkan secara 

berimbang dan informatif, malah menjadi pemberitaan yang membosankan. Setiap kali ada 

pemberitaan, isu yang diangkat adalah dukungan. Selalu saja dukungan yang di-expose. 

Sementara ada banyak permasalahan lain selain dukungan. Media massa dapat memberitakan 

kondisi sesungguhnya yang terjadi dalam proses komunikasi politik. Iming-iming pemberian 

uang untuk memilih salah satu kandidat, atau pembangunan posko-posko relawan pendukung 

kandidat yang pastinya memakan biaya yang tidak sedikit. Media massa harusnya memaparkan 

dengan jelas dan tidak hanya memaparkan apa yang terlihat baik saja. Para kandidat 

melaporkan jumlah dana kampanyenya kepada KPU, media massa manggut-manggut saja, 

menyetujui nilai dana kampanye itu. Seyogyanya media massa melakukan verifikasi, 

mengangkat isu tersebut. Namun di pemberitaan tidak ada isu tersebut.  

Sama dengan pemberitaan pasangan PAS, komunikator pasangan Berseri didominasi oleh 

pasangan itu sendiri. Jumlah komunikator terbanyak kedua adalah tokoh masyarakat. Dalam 

pemberitaan dengan tokoh masyarakat sebagai komunikatornya selalu dimunculkan isu 

dukungan yang diterima oleh kandidat. Tim sukses pasangan juga muncul sebagai komunikator 

politik beserta tokoh agama. 

3.3 Pesan Politik 

Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) di Pekanbaru Riau Tahun 2011 ini merupakan yang 

pemilihan Walikota antara pasangan PAS dan BERSERI. Komunikasi politik dalam pemilihan 

ini dapat diartikan sebagai bentuk penyampaian pesan yang dilakukan oleh pasangan calon 



Walikota kepada massa rakyat yang ada di wilayah Pekanbaru. Penyampaian pesan dari Calon 

walikota kepada rakyat di mediasasikan oleh media massa. Namun, tak jarang juga pemimpin 

memilih bertatap muka langsung dengan kelompok pemilihnya.  

Dengan demikian, media massa Riau Pos hadir sebagai alat menyalurkan berbagai pesan 

bagi masyarakat Pekanbaru. Kehadiran media Riau Pos tersebut mendorong kampanye dalam 

Pilkada berkembang lebih pesat beritanya. Penggunaan media massa dalam komunikasi politik 

tentu sangat penting karena media massa memiliki retribusi yang besar dalam demokrasi. 

Selain media selalu dipandang memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam membangun opini 

dan pengetahuan bagi khalayak. 

Pemilihan Kepala Daerah (Walikota) di Kota Pekanbaru Tahun 2011 ini merupakan 

perbincangan terhangat dalam media Riau Pos. Oleh karena itu dibutuhkan peran aparat 

berwenang agar Pilkada dilaksanakan sesuai target. Media massa pun ikut serta dalam Pilkada 

tersebut. 

 

3.4 Media Massa 

Media secara umum adalah perpanjangan alat indera manusia. Dengan media kita 

memperoleh informasi tentang benda, orang, dan tempat yang tidak kita pahami secara 

langsung termasuk berbagai pesan tentang lingkungan sosial dan politik. Semua pesan yang 

mengandung muatan politik dapat membentuk atau mempertahankan citra politik dan pendapat 

umum. 

Media atau medium adalah pesan (the medium is the message).  Artinya, media saja sudah 

menjadi pesan. Menurutnya, yang mempengaruhi khalayak adalah bukan apa yang disampaikan 

oleh media, tetapi jenis media komunikasi yangdipergunakan, yaitu antarpersona, media cetak, 

atau media elektronik. 

Oleh karena adanya seleksi dalam pemuatan berita, maka tidak semua berita atau informasi 

yang ada dapat ter-expose. Berita yang dimuat biasanya hanya berita yang memiliki nilai jual. 

Ternyata media massa baik surat kabar maupun televisi berpengaruh sangat besar bagi 

pemenangan dalam Pemilu. Komunikasi politik lebih efektif melalui sarana tidak langsung atau 

menggunakan media tersebut. Karena pesan yang disampaikan akan serentak diketahui oleh 

orang banyak di segala penjuru dan juga dapat diulang-ulang penayangannya. Persepsi, 

interpretasi, maupun opini publik mudah dipengaruhi lewat iklan maupun berita dalam media. 

Maka untuk menghindari terjadinya disfungsi media, media harus bisa menjadi penengah atau 

perantara antara pemerintah, elit partai, dan masyarakat. Di masa reformasi ini, dimana sudah 

mulai ada kebebasan pers seharusnya pers mampu mengubah pola kerjanya yang semula 

„menjilat‟ pemerintah karena terpaksa, tetapi sekarang harus diusahakan untuk netral karena 

dijadikan sebagai alat kritik sosial bagi pemerintah maupun masyarakat. 

3.5 Pengaruh Peranan Media Massa 

Dalam kaitan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pekanbaru yang akan digelar pada 

14 Mei 2011, peran media massa juga begitu strategis. Media massa dan Pilkada adalah dua hal 

yang tak bisa dipisahkan.  

Kecenderungan memanfaatkan media massa dalam kepentingan Pilkada tidak saja dilakukan 

para calon atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi juga KPU dan Panwas sebagai 

penyelenggara Pilkada. Pilkada ini, selalu menjadikan media massa sebagai kekuatan terdepan 

untuk mewujudkan keinginannya. Mereka lihai merangkul media massa untuk 

mensosialisasikan program kerjanya, seolah menjadi sahabat sejati. Agar media massa turut 



mensukseskan tugasnya, mereka biasanya selalu mengedepankan jargon bahwa media massa 

adalah mitra kerja. 

Walau mengaku peran media massa sangat penting dalam menunjang tugas-tugas mereka, 

namun tetap saja mereka sering bermuka dua terhadap media massa. Kadang kala sebagai 

mitra, tapi lebih sering menganggap sebagai musuh. KPU dan Panwas maupun pasangan kepala 

daerah, hanya menganggap media massa sebagai mitra kerja sepanjang keberadaannya masih 

menguntungkan. Untuk akses informai misalnya, mereka tetap saja tertutup. 

Kondisi inilah yang sering menimbulkan masalah dilapangan, khususnya bagi rekan-rekan 

wartawan yang bertugas meliput kegiatan Pilkada. Sehingga sadar atau tidak, khususnya dalam 

melakukan liputan Pilkada dikalangan wartawan sering muncul celoteh : Orang mau berkuasa, 

wartawan yang sibuk. 

Sikap Wartawan 

Pilkada dapat membuahkan hasil yang diterima rakyat, jika benar-benar terlaksana dengan 

prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Wartawan harus menyadari hal ini 

sejak awal, agar tidak terjebak kepentingan pihak lain dalam meliput Pilkada. 

Mengingat posisi media massa yang begitu penting dalam mengawasi Pilkada, maka strategi 

liputan juga harus menyeluruh dan dengan perencanaan yang matang. Salah satu strategi 

liputan yang bisa dilakukan adalah, dengan memfokuskan liputan kepada tiga komponen yang 

terlibat langsung dalam kepentingan pilkada tersebut. 

Ketiga komponen Pilkada itu yakni KPU dan Panwas sebagai penyelenggara Pilkada, 

pasangan calon kepala daerah sebagai peserta, dan komponen masyarakat sebagai pemilih. 

Wartawan yang setiap saat berada dilapangan untuk menjalankan fungsi dan tugas media 

massa, dituntut kejeliannya mengawasi sepakterjang ketiga komponen tersebut. Peluang untuk 

melakukan pelanggaran atau kriminalisasi demokrasi, sama-sama terbuka dalam tiga komponen 

itu. 

Demikian juga masyarakat selaku pemilih, dimungkinkan akan memboikot Pilkada akibat 

kekecewaan pribadi atau kelompok, termasuk akibat kurangnya sosialisasi Pilkada tersebut. 

Masyarakat juga dimungkinkan menjadi sasaran intimidasi, teror dan bentuk lain yang 

mengharuskan mereka memilih pasangan calon tertentu. 

 

3.6 Proses Komunikasi Politik yang dilakukan Calon Walikota dalam Media Riau Pos 

Pemilihan media yang tepat dalam melakukan komunikasi politik turut memberikan peranan 

dalam menentukan keberhasilan komunikasi politik. Berseri merupakan pasangan yang selalu 

diunggulkan dalam segi pemberitaan. Selain itu secara eksplisit juga pasangan ini selalu 

didukung oleh beberapa elemen masyarakat, baik Kiai, tokoh masyarakat hingga forum lintas 

etnis. 

Tapi, dalam praktek nyata, saat pemilihan kepala daerah, pasangan ini kalah dari pasangan 

PAS dan tidak puas dengan hasilnya mereka pun mengajukan banding. Banding disetujui dan 

dilakukan pemilihan suara ulang. Hasil tidak berbeda bahkan di pemilihan ulang ini bahkan kali 

ini selisih suara justru lebih jauh. 

Dalam berita masyarakat memang terlihat mendukung pasangan Septina-Erizal, tetapi dalam 

prakteknya timbul wacana-wacana baru di masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat Pekanbaru 

sudah termasuk masyarakat modern yang terpelajar dan wacana yang timbul adalah privatisasi 

Pekanbaru. Septina Primawati Rusli dikenal sebagai istri dari gubernur Riau dan saat pengajuan 

dirinya sebagai walikota. 



Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau 

wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media massa pada dasarnya merupakan 

penyusunan realitas-realitas hingga membentuk wacana yang bermakna. Dengan demikian 

seluruh isi berita media massa adalah realita yang telah dikonstruksikan (constructed reality) 

dalam bentuk wacana yang bermakna.  

Hal ini disadari benar oleh para aktor politik yang tak jarang memanfaatkan media massa 

sebagai senjata utama untuk mendapatkan dukungan publik atas kepentingannya. Melalui 

media massa, para aktor politik melancarkan propagandanya mempengaruhi sikap khalayak 

luas mengenai sebuah masalah yang menjadi perhatiannya. 

Salah satu pertanyaan lain yang terkait denagn konstruksi realitas oleh media massa adalah 

bagaimana dalam pemberitaan terlihat bahwa pihak media massa cenderung mendukung salah 

satu kubu saja. Pertanyaan ini dijawab oleh Wakil Pemimpin Redaksi Hari B Koriun. 

Menurut penuturan Wapimred, Riau Pos  selalu menyajikan berita dua pasangan calon 

walikota/wakil walikota tersebut baik saat sebelum, saat kampanye, atau saat pemilihan dengan 

membentuk dua tim liputan. Untuk pemberitaan yang muncu di headline sebenarnya, Riau Pos 

selalu berusaha untuk berada di tengah alias tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, 

dan secara bergantian kadang dimuat sebagai judul utama (headline) pemberitaan di Riau Pos, 

terutama untuk halaman khusus Pilkada. Pemilihan menjadi judul utama (headline) biasanya 

pertimbangannya lebih pada gagasan yang mereka sampaikan ke masyarakat. Jika gagasannya 

kontrukstif, positif  dan memberikan harapan kepada masyarakat kota ke depan, maka akan 

dipertimbangkan untuk menjadi berita utama. Dasar pemilihan berita yang menjadi headline 

lebih pada nilai beritanya (news value). Jika gagasan yang disampaikan dianggap memberikan 

hal yang baik kepada masyarakat, dan itu penting, maka akan menjadi berita utama. 

Mengenai isu pemberitaan yang cenderung berpihak kepada salah satu kubu pihak Riau Pos 

dengan tegas menyatakan bahwa mereka sebagai media berdiri secara independen. Dalam 

pemberitaan biasa Riau Pos berusaha berimbang. Namun ada berita yang dalam bentuk iklan 

advetorial (berita yang dikemas dalam bentuk advetorial dan semua pasangan boleh 

memanfaatkan dengan anturan main berbayar selayaknya iklan), dan itu dimanfaatkan oleh 

pasangan Berseri untuk membangun citra. Terlihat menjadi berimbang karena pasangan PAS 

tidak memanfaatkan itu. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pihak media massa menyatakan 

dirinya berdiri secara independen dalam penyajian berita. Dalam pemberitaan pun ditinjau 

semua bersifat netral.  

Dengan demikian, dalam proses komunikasi politik peranan media Riau Pos terhadap 

pasangan PAS menjadi peranan penting, tidak hanya dalam konteks pesan umum atau 

pemberitaan media tetapi jauh dari itu nilai berita yang di terima masyarakat bisa diacungi 

jempol, walaupun dalam penerbitan dapat digolongkan sedikit. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

. 

Media juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendefenisikan realitas. Dalam 

funsgi ini media bukanlah saluran bebas melainkan subjek yang menkonstruksi realitas, lengkap 

dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. Di sini media dipandang sebagai alat kontruksi 

sosial yang mendefenisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Dalam pandangan 

konstruksionis, media juga dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi yang ada di 



dalam masyarakat. Di sini media bukan sebagai saluran yang netral yang menampilkan kekuatan 

dan kelompok dalam masyarakat apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah 

yang akan tampil dalam pemberitaan. 

Persoalan ideologi pada media muncul ketika apa yang disampaikan media dikaitkan dengan 

kenyataan sosial. Dalam hal ini apakah media merupakan cermin atau refleksi dari realitas atau 

sebaliknya ia menjadi cermin dari separuh realitas dan dengan demikian merupakan bentuk 

distorsi realitas. Dalam hal ini oleh karena media tidak terlepas dari berbagai tekanan ideologi 

maka daripada menjadi cermin realitas media lebih tepat disebut sebagai perumus realitas. 

Dari pembahasan tersebut, didapatlah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara umum jumlah berita yang ditampilkan di harian Riau Pos menunjukkan dominasi 

dari pasangan Berseri. Dengan dominannya pemberitaan ini, media secara tidak sadar telah 

memproduksi kekuasaan calon kepala daerah tersebut dan memarjinalkan kelompok-

kelompok lainnya yang juga mengambil andil dalam pemilihan kepala daerah Pekanbaru 

tersebut. 

2. Dari sifat pesan yang dikemukakan oleh dalam pembahasan, terlihat keberpihakan media, 

tetapi masyarakat juga memiliki pandangan tersendiri dengan memilih pasangan yang tidak 

didukung oleh media. Untuk itu, media seharusnya berhenti memberitakan sesuatu dengan 

dasar conflict of interest, karena pada dasarnya jaman sudah berubah. Masyarakat tentunya 

memiliki pandangan tersendiri berdasarkan apa yang mereka lihat dan pahami dari sumber 

lain selain media massa. 

V. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti memberi masukan demi terciptanya 

perbaikan konteks peranan media massa cetak dan komunikasi politik. 

1. Media ceta diharapkan mampu memainkan peranan sebenarnya yaitu sebagai 

pemberi informasi yang netral kepada khalayak, yang menampilkan kekuatan dan 

kelompok masyarakat secara apa adanya. 

2. Pemilihan sumber berita dalam setiap pemberitaan sebaiknya seimbang agar tidak 

terjadi satu pihak mendominasi pihak lain. 

3. Peranan media sosial sebagai control sangat diharapkan sehingga jangan sampai ada 

dominasi para elit politik yang berbicara di media tersebut. 

4. Pembaca harus lebih kritis dalam memaknai setiap pemberitaan yang ada di media 

massa karena bisa jadi berita yang disajikan syarat akan unsur kepentingan dari 

beberapa pihak. 

 Penelitian ini masih kurang lengkap karena tidak menggunakan unsur kognisi sosial, 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan analisis kognisi sosial. 
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