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Euphoria of democracy party in Indonesia began vibrant people, it is marked after 

the General Elections Commission (KPU) of the Republic of Indonesia announced 

15 political parties who will fight for the people's voice in the legislative elections 

and the 2014 presidential election. Attempt  to win the direct elections in the 

election process will require the right political communication for reaching voters, 

one of the way is  by political imagery. From the 15 political parties that will 

compete in the 2014 elections, the very phenomenal things is the presence of 

NasDem party as the sole new politi calparty. NasDem Party has a number of 

difficult challenges that must be passed in order to pass the threshold, the electoral 

treshold 3, 5% in order to survive on the next election. NasDem should create the 

image and get sympathy from the public, while the party NasDem only have a 

very short time to do outreach and communication to the public of political party 

voters in particular constituencies. Therefore, this study aims to determine the 

communication process in the formation of political parties NasDem image ahead 

of the 2014 legislative elections in Riau Province, along to find out what NasDem 

party's Public Relations program in image formation. 

 This study used qualitative methods, the approach of political 

communication theory put forward by Dan Nimmo and use construction image 

models by Firmanzah. The data collection is done through observation, interviews 

and documentation. Informan in this study were 8 people namely, NasDem DPW 

Chairman, Vice-chairman of the Election Campaign Agency (BAPILU), Vice 

Chairman of the Public Communication Division NasDem parties and candidates 

legisltaif NasDem. To see the effect or result of political communication of the 

NasDem party in Riau, researchers also interviewed the community, students and 

political experts. 

 Results of this study indicate that the process of political communication 

that occurs in the Regional Leadership Council (DPW) NasDem Riau is one door 

which conducted by the chairman to vice chairman and legislative candidate next 

to the cadres in the area. This communication process is done intensely and 

continuously. NasDem Public Relations quite effective in creating the party's 

mailto:harryoctopower_nainggolan@yahoo.co.id


image through programs conducted. As for the image of the party who want to set 

up NasDem in Riau is in line with the party's Central Executive Board NasDem 

the image formation of Surya Paloh as well as the initiator Restoration Indonesia 

chairman, and its image as the party of changes. 
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1. Pendahuluan  

Secara sederhana, komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang 

pesan-pesan di dalamnya tertuang pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, 

pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Secara etimologis komunikasi politik 

berasal dari dua kata, yakni “komunikasi” dan “politik”. Dalam sistem politik, 

komunikasi berfungsi menjembatani antara situasi kehidupan politik yang ada 

pada suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. 

 

Kajian komunikasi politik awalnya berakar pada ilmu politik, meskipun 

penamaan lebih banyak dikenal dengan istilah propaganda. Ini dimulai pada tahun 

1922 dengan penelitian dari Ferdinand Tonnies dan Walter Lippmann tentang 

opini publik pada masyarakat. 

 

Nimmo mendefenisi komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang 

berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang 

mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sedangkan 

Roelofs (dalam Sumarno & Suhandi, 1993) mendefenisikan komunikasi politik 

sebagai komunikasi yang materi yang pesan-pesan berisi politik yang mencakup 

masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga 

otoratif).  

 

Proses komunikasi menurut Effendy terbagi menjadi dua tahap, yakni 

secara primer dan secara sekunder. Adapun proses komunikasi tersebut antara 

lain: 

“a. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain yang 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang 

sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, 

gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung 

mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator 

kepada komunikan. 

b. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

sebagai media pertama. Seseorang komunikator menggunakan 

media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena 

komunikan sebagai sasarannya berada di tempat relative jauh 

atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, 



majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media 

kedua yang sering digunakan dalam komunikasi”. 

 

 

Demokrasi sebagai sebuah sistem yang banyak diterapkan oleh berbagai 

negara di belahan dunia berangkat dari asumsi bahwa kedaulatan ada di tangan 

rakyat. Salah satu prasyarat dari terwujudnya demokrasi adalah adanya partai 

politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai aspirasi politik masyarakat, 

dan sebagai media untuk melakukan bargaining kebijakan-kebijakan negara. Di 

Indonesia gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah memberikan 

warna tersendiri terhadap kondisi politik nasional. Mobilitas politik massa lahir ke 

permukaan dengan warna-warni yang berbeda. Wajah perpolitikan secara nasional 

berubah drastis setelah sebelumnya dalam kurun waktu 32 tahun terbungkam 

dalam kebijakan politik Orde Baru yang sarat akan nuansa otoriter dan 

monopolitik. 

Reformasi yang memberikan kebebasan berkumpul dan berserikat 

berdampak pada lahirnya partai politik baru dalam jumlah yang besar. Dimana 

pada pemilu pertama kali setelah reformasi yaitu di tahun 1999 diikuti 48 peserta 

partai politik, pada tahun 2004 sebanyak 24 partai politik, tahun 2009 diikuti 38 

partai politik dan di tahun 2014 nanti sebanyak 12 partai politik nasional ditambah 

tiga partai politik lokal di Aceh yang merupakan buah dari Undang-undang 

Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepakatan Helsinki 2005. Pertumbuhan parpol ini 

memberi harapan baru bahwa keberadaan mereka dapat menjadi katalisator yang 

positif bagi peningkatan aspirasi politik masyarakat dalam kehidupan berpolitik. 

Upaya memenangkan pemilihan secara langsung dalam pemilu tentu 

dibutuhkan proses komunikasi politik yang tepat untuk dapat meraih suara 

pemilih, antara lain dilakukan dengan cara melakukan politik pencitraan melalui 

pemasaran politik. Dalam proses pencarian dukungan ini menunjukkan bahwa 

pemilih identik dengan parpol atau kandidat yang memiliki platform dan 

pencitraan yang layak dijual dengan mengusung tema atau branding yang 

menyentuh hati pemilih agar lebih mudah mengingatnya.  

Dari 15 partai politik yang akan berlaga pada pemilu 2014 nanti, hal yang 

sangat fenomenal adalah hadirnya partai NasDem sebagai satu-satunya partai 

politik baru. Sebagai pendatang baru pada pemilu 2014 nanti partai NasDem 

memiliki sejumlah tantangan berat yang harus dilalui untuk bisa lolos dalam 

ambang batas, electoral tresshold 3,5% agar bisa bertahan pada pemilu 

selanjutnya. NasDem harus membentuk citra dan mendapat simpati dari 

masyarakat, partai NasDem hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk 

melakukan sosialisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat pemilih 

khususnya konstituen partai, sementara 14 partai yang menjadi kompetitornya 

sudah lebih dahulu dikenal luas masyarakat dan berpengalaman dalam 

menghadapi pemilu. Partai NasDem harus memiliki strategi komunikasi politik 

yang jitu agar bisa dipilih. Tantangan terberat lainnya adalah bagaimana partai 

NasDem meyakinkan para khayalak pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada 

partai ini. 



Di Riau partai NasDem sendiri berusaha mengenalkan diri kepada 

masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi, dan komunikasi 

politiknya. Proses komunikasi politik partai NasDem di Provinsi Riau telah 

dimulai sejak berdirinya organisasi masyarakat (ORMAS) NasDem pada tanggal 

5 Oktober 2010, kemudian setelah resmi terdaftar sebagai partai politik dan 

dinyatakan lolos sebagai peserta peserta pemilu 2014 NasDem Riau semakin 

gencar melakukan komunikasi politik untuk guna meningkatkan popularitas dan 

meraih simpati publik. Kemajemukan masyarakat Riau serta letak geografis antara 

ibukota Provinsi dengan daerah kabupaten/ kota yang cukup jauh menjadi sebuah 

tantangan partai ini untuk membentuk citra sebagai partai yang membawa 

perubahan dan harapan sosial. Sebagai pendatang baru di Riau partai ini harus 

memahami karakter pemilih dan budaya politik masyarakatnya agar program-

program yang ditawarkan partai ini bisa dipercaya (realibility) dan mendapat citra 

yang positif di mata masyarakat Riau, karena kemenangan partai NasDem di Riau 

pada pemilu 2014 nanti tidak terlepas dari citra khalayak pemilih terhadap partai 

ini. Dengan demikian komunikasi politik partai NasDem di Provinsi Riau menarik 

untuk diteliti. 

 

 Menurut Ramlan Surbakti (Ramlan Surbakti, 1992: 116), partai politik 

adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang 

dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, yang berusaha dan 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan 

cara-cara lain yang sah, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang 

mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup 

dalam masyarakat. 

 

Menurut Bill Canton dalam Ardianto (2005:111), citra adalah kesan, 

perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan; kesan yang sengaja 

diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi”. Jadi, citra itu dengan sengaja 

perlu diciptakan agar bernilai positif. Citra adalah cara bagaimana pihak lain 

memandang dan menilai sebuah perusahaan, seseorang, atau suatu aktivitas. 

Penilaian atau tanggapan tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, 

kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap suatu citra perusahaan, 

seseorang, atau suatu aktivitas. 

 

 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988) mengatakan bahwa 

pemilihan umum legislatif  tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-

wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara 

yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu 

tertentu 

 

Political public relations merupakan ilmu terapan baru dalam bidang 

kajian Public Relations. Menurut Romy Frohlich, PR Politik adalah sebuah kerja 

melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik 

(2008: 1). PR Politik dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses public 

relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan 

publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan isu 

agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana. dan terarah 



untuk memperoleh kesepahaman (mutual understanding) dengan berbagai pihak 

dalam upaya perwujudan tujuan politik dari sebuah organisasi. 

 

 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses komunikasi politik yang 

terjadi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Riau bersifat satu pintu 

dimana dilakukan oleh ketua kepada wakil ketua selanjutnya kepada bacaleg dan 

para kader di daerah. Proses Komunikasi ini dilakukan terjaga intens dan 

berkesinambungan. Public Relations NasDem cukup efektif dalam pembentukan 

citra partai melalui program-program yang dilakukan. Adapun citra yang ingin 

dibentuk partai NasDem di Riau adalah sejalan dengan Dewan Pimpinan Pusat 

partai NasDem yaitu pembentukan citra terhadap Surya Paloh sebagai penggagas 

Restorasi Indonesia sekaligus sebagai ketua umum, dan citra sebagai partai 

perubahan. 

 

II. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan penyajian analisis secara deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan, 

menyusun dan menginterpretasikan data yang ada dan menganalisa objek yang 

akan diteliti dengan merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan 

data kualitatif. (Eriyanto, 2008: 16). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2005, 174-175) 

pengumpulan data melalui pengamatan dijalankan dengan melihat dan mengamati 

secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian yaitu pelaksanaan komunikasi politik partai NasDem Provinsi Riau 

dalam pembentukan citra menjelang pemilu 2014. 

 

Wawancara adalah percakapan antara peneliti dan informan (Berger dalam 

Kriyantono, 2008: 98). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam 

penelitian ini peneliti berencana mengadakan wawancara langsung dengan 

beberapa pengurus partai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 

positioning politik partai NasDem di Provinsi Riau. 

 

Dokumentasi yaitu merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen di lapangan yang memiliki hubungan dengan penelitian. Studi 

dokumentasi, menurut Irwan dalam (Sukandarrumidi, 2004: 101-102) 

menyatakan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan 

kepada subjek penelitian. Dokumen yang didapat berupa memo, notulen rapat, 

catatan khusus, rekaman video dan lainnya. Adapun pada penelitian ini, penulis 

melakukan pengumpulan data fisik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

Untuk menganalisis komunikasi politik partai NasDem dalam 

pembentukan citra penulis menggunakan pendekatan teori komunikasi politik 



yang dikemukakan oleh Dan Nimmo serta meminjam model konstruksi citra oleh 

Firmanzah. Teori Dan Nimmo digunakan untuk menganalisis proses komunikasi 

politik yang terjadi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NasDem, 

sedangkan model Firmanzah untuk melihat pembentukan citra DPW NasDem 

Riau. 
 

III. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pengurus Dewan 

Pimpinan Wilayah partai NasDem Provinsi Riau ditemukan bahwa proses 

komunikasi politik yang terjadi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem 

Riau bersifat satu pintu dimana dilakukan oleh ketua kepada wakil ketua 

selanjutnya kepada bacaleg dan para kader di daerah. Proses Komunikasi ini terjaga 

intens dan berkesinambungan.  

 

Public Relations NasDem cukup efektif dalam pembentukan citra partai 

melalui program-program yang dilakukan.  Hal ini dikarenakan posisi PR 

ditempatkan sebagai wakil ketua divisi yang bertanggungjawab dalam 

membangun popularitas, membuat program dan mengelola opini publik yang 

berkembang di media dan masyarakat. Adapun bentuk dari kegiatan PR politik 

DPW NasDem  Riau, misalanya; menyimpulkan isu-isu strategis, memanfaatkan 

media massa (elektronik, cetak dan online), menciptakan media publikasi indoor 

(billboard, brosur), program kemasyarakatan (event, gotong royong dan memberikan 

santunan kepada kader yang mengalami musibah), menyelenggarakan pelatihan, 

program kader inti o250 partai NasDem. 

 

Adapun citra yang ingin dibentuk partai NasDem di Riau adalah sejalan 

dengan Dewan Pimpinan Pusat partai NasDem yaitu pembentukan citra terhadap 

Surya Paloh sebagai penggagas Restorasi Indonesia sekaligus sebagai ketua 

umum, dan citra sebagai partai perubahan. 

 

NasDem berusaha menanamkan di benak khalayak sebagai sebuah partai 

yang menawarkan Restorasi perubahan, partai yang bebas dari korupsi dan partai 

yang diisi banyak figur-figur muda yang energik. NasDem sebagai partai baru 

mengarahkan kemampuan komunikasi politik mereka untuk membentuk citra 

dengan berbagai cara, yang seringkali kita rasakan tak ada bedanya dengan 

mengiklankan produk di media, mempromosikan outdor maupun indoor. Segala 

teknik dipakai agar rating partai mereka tinggi dan rakyat memilihnya di bilik-

bilik suara pada pemilu 2014 nanti. 

 

Sementara itu untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap partai ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber diantaranya mahasiswa, 

ibu rumah tangga, pekerja, dan pakar politik penulis menyimpulkan keterkenalan 

partai ini dimasyarakat bisa disejajarkan terhadap partai-partai lama yang sudah 

dahulu berdiri. Hal ini didukung sumber daya modal dan kepemilikan media 

metro TV sehingga memudahkan NasDem memperkenalkan dirinya kepada 

masyarakat. 

 



 

IV. Kesimpulan dan saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyimpulkan: 

Kelahiran partai NasDem merupakan bentuk dari inisiatif beberapa anggota 

Organisasi Masyarakat (ORMAS) Nasional Demokrat untuk dapat 

mengimplementasikan gagasan Ormas yaitu  Restorasi Indonesia ke dalam kancah 

politik praktis, masuk ke dalam sistem dan level pengambilan kebijakan pada 

legislatif dan eksekutif. 

 

Proses komunikasi politik yang dilakukan partai NasDem Riau di internalnya 

bersifat one door (satu pintu) yakni melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 

NasDem Provinsi Riau,  kemudian diteruskan pada wakil-wakil ketua bidang, 

bacaleg, Ketua  Dewan Pimpinan Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan 

Cabang (Tingkat Kecamatan) hingga tingkat Kelurahan. Proses Komunikasi ini 

dilakukan secara intens dan berkesinambungan. Selain itu NasDem melakukan 

penguatan soliditas para kadernya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, 

mengoptimalkan peran Public Relations-nya guna mendukung proses komunikasi 

politik dalam pembentukan citra NasDem di Riau. 

 

Adapun citra yang ingin dibentuk partai NasDem di Riau adalah sejalan 

dengan Dewan Pimpinan Pusat partai NasDem yaitu pembentukan citra terhadap 

Surya Paloh sebagai penggagas Restorasi Indonesia sekaligus sebagai ketua 

umum, dan citra sebagai partai perubahan. 
 

Gencarnya sosialisasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem di 

Jakarta dan didukung kepemilikan media berperan penting dalam meningkatkan 

popularitas dan membangun citra positif DPW Partai NasDem Riau. 

 

Public Relations Partai NasDem berhasil melakukan kegiatan publikasinya 

dalam mendukung pembetukan citra NasDem di Riau. Adapun yang menjadi 

program Public Relations NasDem seperti: menyimpulkan isu-isu strategis, 

memanfaatkan media massa, membuat media indoor untuk kegiatan publikasi, 

mengkonsep kegiatan sosial, dan program kader inti o250 partai NasDem. 

 

Reposisi terhadap kepengurusan NasDem di daerah menjadi penyebab 

terjadinya konflik yang diikuti pengunduran diri para kader NasDem. Hal ini 

tentunya dapat menganggu soliditas para kader yang sudah terbangun dan 

menimbulkan opini publik yang negatif sehingga akan merusak citra NasDem. 

 

NasDem didukung sumber daya modal dan kepemilikan media Metro TV 

sehingga memudahkan NasDem memperkenalkan diri kepada masyarakat. 

Sebagai partai baru tingkat keterkenalan masyarakat terhadap partai ini bisa 

disejajarkan terhadap partai-partai lama yang sudah dahulu berdiri. 

 



 Adapun saran terhadap DPW partai NasDem agar kegiatan komunikasi politik 

dan citra yang sudah terbangun tetap dijaga dan ditingkatkan. Sehingga para pemilih 

yang sudah merasa simpati terhadap NasDem tidak lagi berbelok pada partai lain, 

selain itu agar melalui citra yang baik tersebut orang-orang yang sebelumnya antipati, 

atau belum memiliki sikap politik terhadap partai mau bergabung bersama NasDem. 

 

Mempererat hubungan antar elemen maupun individu-individu partai. Persaingan 

kepentingan dalam sebuah partai dapat memicu ketidak berfungsian mesin partai. 

 

Diharapkan pimpinan NasDem Riau melakukan pendekatan komunikasi persuasif 

yang baik ketika akan melakukan reposisi kepengurusan agar konflik yang pernah ada 

tidak terjadi lagi. Sebagai saran pimpinan perlu melakukan transparansi dalam 

pemilihan pengurus, melakukan tes, dan memilih pengurus berdasarkan loyalitas, 

dedikasi, kecakapan calon dalam politik, dan reward terhadap pengurus yang berhasil 

dalam melaksanakan tugasnya. Bukan memilih pengurus berdasarkan suka atau tidak 

suka, atau karena jabatan tertentu dari seorang calon pengurus. 

 

Wakil Ketua Bidang Pemilu dan Wakil Ketua Bidang Media Komunikasi Publik 

penting untuk membuat analisis SWOT (strenghts/kekuatan, weakness/kelemahan, 

opportunities/peluang, dan threats/ancaman) agar dapat menyusun sebuah langkah 

strategi komunikasi politik yang tepat dalam pembentukan citra dan meraih 

kemenangan pada pemilu legislatif  2014 nanti. 
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dukungan, ide dan buah pikiran yang cukup membantu penulis dalam 

penelitian ini. 

7. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih. 

 
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan jurnal ini 

dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan jurnal ini masih 

jauh dari tahap kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar 

bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. 
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