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ABSTRAK 

Nama  : Firdaus 

Nim  : 30600110010 

Jurursan : IlmuPolitik 

Judul Skripsi : Iklan Politik Calon Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu 

Serentak 2015 dan Sikap Politik Masyarakat di Kel. 

Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

 

Iklan politik sebagai “ proses komunikasi di mana seorang sumber (biasanya 

calon politik atau partai) memberi kesempatan untuk mengekspos penerima pada 

pesan politik melalui saluran massa dengan efek yang diinginkan yaitu 

mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku politik mereka. Salah satu isu menarik 

terkait pemilihan umum kepala daerah yang kemudian di sebut Pemilu adalah iklan 

politik. Sebelum masa kampanye ditetapkan, para kandidat giat beriklan, melalui 

media cetak maupun elektronik. Memasuki masa kampanye dan pemilihan calon 

bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gowa, ada lima pasang calon bupati dan wakil 

bupati yang mengikuti pemilukada tahun 2015, yaitu; no urut : 1. H. Andi Maddusila 

A. Idjo-Wahyu permana Kaharuddin,SE, no urut : 2. Drs. H. Sjahrir Sjarifuddin 

daeng Jarung-Ir. H. M. Anwar Usman, no urut : 3. Ir. Djamaluddin Maknun, MP-Dr. 

H. Masjkur,S.P.,M.Si, no urut : 4. Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH, M.Si-Drs. H. 

Hairil Muin, M.Si, no urut : 5. Adnan Purichta Ichsan YL,SH-H. Abdul Rauf 

Malaganni, S,Sos, M.Si. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

hubungan iklan politik calon bupati / wakil bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 

dan sikap politik masyarakat di Kel. sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan dasar 

penelitian  kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer 

dan sekunder dengan wawancara mendalam, dan wawancara terstruktur. Data dari 

hasil wawancara dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis 

secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat terungkap. 

Hasil penelitian yaitu Iklan politik mempengaruhi minat masyarakat untuk 

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2015 di Kel. Sungguminasa Kec. 

Soba Opu Kab. Gowa. Iklan politik ini memberikan informasi tentang para calon 

bupati / wakil bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015, dan adanya iklan politik 

(baliho) dapat memberi masukan secara langsung kepada pemilih, di karenakan 

dengan iklan politik (baliho) masyarakat dapat mengetahui siapa saja pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2015 yang terbaik sebagai calon 

pemimpin kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu isu menarik terkait pemilihan umum kepala daerah yang kemudian 

di sebut Pemilu 20091 adalah iklan politik. Sebelum masa kampanye ditetapkan, para 

kandidat giat beriklan, melalui media cetak maupun elektronik. Memasuki masa 

kampanye dan pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gowa, ada lima 

pasang calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pemilukada tahun 2015, yaitu; 

no urut : 1. H. Andi Maddusila A. Idjo-Wahyu permana Kaharuddin,SE, no urut : 2. 

Drs. H. Sjahrir Sjarifuddin daeng Jarung-Ir. H. M. Anwar Usman, no urut : 3. Ir. 

Djamaluddin Maknun, MP-Dr. H. Masjkur,S.P.,M.Si, no urut : 4. Hj. Tenri Olle 

Yasin Limpo, SH, M.Si-Drs. H. Hairil Muin, M.Si, no urut : 5. Adnan Purichta 

Ichsan YL,SH-H. Abdul Rauf Malaganni, S,Sos, M.Si. 

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. 

Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga 

perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat 

diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai 

calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan 

amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Oleh 

                                                           
1
 Pemilu 2009 didasarkan pada UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, 

DPRD I, DPRD II, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. 
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karena itu, dalam UU pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU [Pasal 27 

Ayat (2) UU 42/2008].2 

Al-Qur’an merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar 

hukum tentang pemilihan pemimpin.  

Ayat Mengenai Amanah dan  Memilih Pemimpin; 

Q.S An-Nisa ayat 58 

َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األَمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِالْ  َ  عَدْلِ إِنَّ ا�َّ ا یَِعُظُكْم بِِھ إِنَّ ا�َّ َ نِِعمَّ إِنَّ ا�َّ

َسِمیعًا بَِصیًراَكاَن   

Terjemahan nya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat”. [Q.S. An- Nisa / 4 : (58)]  

Pilkada secara langsung merupakan momentum besar dalam proses 

membangun demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 6 Tahun 2005, yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi 

dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara 

                                                           
2
Janedjri M. Gaffar. Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).Hal 5. 
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Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah.3 

Penggunaan iklan politik di Amerika Serikat sering dikaitkan dengan arti 

komersial iklan sebagai perangkat promosi yang penggunaannya tergantung pada 

ekonomi pasar, hak dan kemampuan untuk membeli sarana untuk mempromosikan 

produk atau jasa, dalam kasus politik, calon atau ide. Iklan politik sebagai “ proses 

komunikasi di mana seorang sumber (biasanya calon politik atau partai) membeli 

kesempatan untuk mengekspos penerima pada pesan politik melalui saluran massa 

dengan efek yang diinginkan yaitu mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku 

politik mereka.” Definisi ini, tentu saja, juga menempatkan tinjauan itu dalam 

konteks studi komunikasi traditional sebagai studi tentang “siapa mengatakan apa 

kepada siapa melalui saluran apa dengan efek apa” definisi terkenal Lasswell (1948) 

tentang komunikasi, kemudian disajikan kembali sebagai model proses komunikasi 

(sumber-pesan-saluran-penerima dan efek) oleh Berlo (1960). 

Banyak pembahasan tentang iklan politik juga tidak membahas tentang 

pentingnya iklan politik dalam konteks selain konteks pemilu. Iklan politik, kadang-

kadang disebut iklan isu atau iklan advokasi, kini memainkan peran besar dalam 

pengajuan rencana dan/ atau pemungutan suara dan dalam advokasi isu kebijakan 

publik oleh kelompok-kelompok kepentingan.4 

                                                           
3 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2005, Tentang  Pemilihan, 

Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
4
 Lynda Lee Kaid, Handbook Penelitian Komunikasi Politik, (Jakarta: nusa media, 2015). Hal 

194-195. 
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Seperti dengan ingatan iklan, jenis iklan mungkin berhubungan dengan efek 

terhadap evaluasi citra calon. Misalnya, iklan isu tampaknya sangat evektif untuk 

meningkatkan peringkat citra calon. Kecenderungan pemirsa juga dapat 

mempengaruhi evaluasi calon sebagai akibat dari paparan iklan. Evaluasi calon juga 

lebih besar kemungkinannya akan terpengaruh bagi pemirsa iklan politik yang 

memiliki tingkat keterlibatan rendah.5 

Penggunaan media massa sebagai alat kampanye, tidak dapat dipungkiri, ikut 

membantu jangkauan dan popularitas kandidat. Apalagi ketika iklan kampanye 

politik d tayangkan secara rutin, misalnya di televisi yang melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat dan para calon bupati dan wakil bupati gowa tahun 2015. Walaupun 

dalam kenyataannya, iklan politik di media massa tidak dapat memberikan informasi 

yang cukup detail tentang latar belakang dan pencapaian-pencapaian, serta kontribusi 

dari kandidat terkait, namun untuk mengangkat popularitas calon iklan di media 

massa cukup efektif. 

Jumlah pemilih tetap Kabupaten Gowa sebanyak 544.759 orang, di Kelurahan 

Sungguminasa terdapat 10 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 5.853orang, 

terdiri atas 2.746 orang pemilih laki-laki dan 3.107 orang pemilih perempuan. 

Dengan banyaknya jumlah pemilih di Kelurahan Sungguminasa dan banyaknya iklan 

politik calon Bupati dan Wakil Bupati (Baliho) sedikit banyaknya mempengaruhi 

sikap mereka dalam menentukan pilihan. Dengan demikian sangat penting 

                                                           
5
 Lynda Lee Kaid, Handbook Penelitian Komunikasi Politik, (Jakarta: nusa media, 2015). Hal 

212-213. 
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mengetahui Iklan Politik Calon Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu Serentak 

2015 dan Sikap Politik Masyarakat di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. 

Masyarakat di Kabupaten Gowa terutama di Kelurahan Sungguminasa sudah 

memahami apa itu iklan politik? meskipun belum mengetahui secara rinci apa itu 

iklan politik dan apa tujuan dari iklan tersebut digunakan oleh para calon Bupati dan 

wakil Bupati di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

dalam pemilukada tahun 2015. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap politik 

masyarakat terhadap iklan politik. Hal ini di karenakan, tingkat pendidikan seseorang 

akan mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai iklan politik. Dengan 

demikian, hal ini juga akan berpengaruh terhadap pilihan politik yang didasarkan 

pada iklan politik di media massa. 

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian di atas maka sangat 

menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Iklan Politik Calon 

Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan Sikap Politik 

Masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Masalah yang diteliti tidak terlalu meluas maka penelitian ini fokus pada:  

Iklan Politik Calon Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 

dan Sikap Politik Masyarakat dalam pemilihan di Kel. Sungguminasa Kec. Somba 

Opu Kab. Gowa 

2. Deskripsi Fokus 

1) Iklan politik 

Iklan politik seringkali kita temui pada saat-saat menjelang pemilihan umum 

Presiden/ wakil Presiden, Gubernur/wakil Gubernur, Walikota/wakil Walikota, 

Bupati/wakil Bupati dan kegiatan- kegiatan politik lainnya. Iklan politik bisa kita 

lihat di media Televisi berupa iklan singkat, maupun ulasan berita mengenai 

kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh para kandidat calon kepala daerah. Di 

media Radio bisa kita dengarkan lewat iklan adlibs. Di media Cetak bisa kita lihat di 

iklan kolom dan iklan advetorial yang memuat visi-misi dari para kandidat, bahkan 

iklan cetak lainnya yang menghiasi setiap sudut kota seperti Baliho, Banner, 

Billboard, selebaran, stiker-stiker dan lainnya. 

2) Sikap Politik. 

Sikap Politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak seseorang atau 

kelompok untuk menghadapi masalah-masalah politik terjadi dengan berbagai 

bentuk. 
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3) Pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut 

pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah: 

Bagaimana hubungan Iklan Politik calon Bupati / Wakil Bupati Gowa pada 

Pemilu Serentak 2015 dengan sikap politik masyarakat dalam pemilihan di Kel. 

Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan iklan politik calon bupati / wakil 

bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan sikap politik masyarakat di Kel. 

Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian antara lain: 

A. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan 

memberi sumbangan pengetahuan tentang iklan politik calon bupati / wakil bupati 

Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan sikap politik masyarakat di Kel. Sungguminasa 

Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

a) Penelitian ini d harapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang politik. 

b) Penelitian ini d harapkan mampu menambah pengetahuan khususnya tentang 

Iklan politik dan Sikap politik. 

B. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan bagaimana iklan 

politik calon bupati / wakil bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan sikap politik 

masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sehingga dapat 

berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya. 

Selain itu manfaat penelitian ini ditujukan pula bagi masyarakat Setelah 

melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi; 

a) Penelitian ini ditujukan sebagai konstribusi terhadap rendahnya pengetahuan 

masyarakat tentang iklan politik (Baliho). 



9 
 

b) Kegunaan bagi partai politik, calon bupati dan wakil bupati Gowa tahun 

2015 sebagai acuan untuk memberikan sosialisasi tentang iklan politik 

untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan 

bupati dan wakil bupati Gowa selanjutnya. 

c) Dengan tercapainya beberapa tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat 

berguna bagi semua pihak terutama bagi masyarakat umum agar dapat 

lebih memahami apa itu iklan politik sehingga lebih memahami visi dan 

misi calon yang akan di dukung dalam pemilihan calon bupati dan wakil 

bupati gowa tahun 2015 

 

E. Tinjauan Pustaka 

A. Hasil penelitian yang memiliki tema mengenai partisipasi politik. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Murni Malia Simanjuntak tahun 2014 

tentang “ Hubungan antara menonton iklan politik di televisi dan keputusan 

memilih calon Presiden dikalangan pemilih pemula di Kota Makassar”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Murni Malia Simanjuntak mengatakan 

bahwa : 

Tidak ada hubungan antara minat menonton iklan politik di televisi (variabel 

X) dan keputusan memilih calon presiden di kalangan pemilih pemula di Kota 

Makassar. Hal tersebut terlihat melalui hasil analisis uji chi-square antara frekuensi 

menonton iklan politik dan keputusan memilih pemilih pemula di peroleh nilai 

X=1.860 dan p=0,602 karena nilai p >0,05 dengan demikian maka H01 di terima 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan. 

Sementara hasil analisis uji chi-square antara durasi menonton iklan politik dan 

keputusan memilih pemilih pemula diperoleh nilai p=0,569. Karena nilai p >0,05 

dengan demikian maka H02 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel ini tidak memiliki hubungan. 

Sebanyak 214 responden (95,5%) menyatakan setuju bahwa faktor 

kepercayaan terhadap calon presiden mempengaruhi keputusan mereka dalam 

memilih calon presiden dan sebanyak 207 responden (92,4%) menyatakan setuju 

bahwa faktor visi dan misi yang ditawarkan oleh calon presiden mempengaruhi 

keputusan mereka dalam memilih calon presiden. 

Perlunya diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi misalnya membahas 

lebih spesifik lagi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih pemilih 

pemula. Tentunya penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh mahasiswa-

mahasiswa komunikasi lainnya. Pengiklan atau timsukses dari masing-masing calon 

presiden, guna menghemat biaya kampanye disarankan agar sebaiknya tidak perlu 

menampilkan iklan politik yang berlebihan di televisi karena frekuensi dan durasi 

menonton iklan politik di televisi tidak ada hubungannya dengan keputusan memilih 

calon presiden dikalangan pemilih pemula. KPU memberikan pendidikan politik bagi 
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kalangan pemilih pemula terutama dalam menghadapi arus informasi yang begitu 

pesat.6 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Fauriana tahun 2009 tentang “ citra 

politik lokal dalam iklan politik Analisis wacana Citra Mardjoko – Husein 

(MARHEIN) Dalam iklan politik di Banyumas Televisi (BMSTV) Pada 

pilkada Banyumas tahun 2008. 

Wacana yang ditampilkan dalam iklan kampanye pasangan Mardjoko-Husein 

memperlihatkan kuatnya proses pencitraan dalam media. Mardjoko dibuat 

sedemikian rupa sehingga terkesan lekat dengan masyarakat. Skema pertama adalah 

pembentukan citra diri kepada masyarakat. Dengan pembuatan iklan yang cenderung 

mengesankan Mardjoko sebagai sosok pemimpin idaman serta lekat dengan 

masyarakat, hal tersebut ditunjukkan dalam tingkah laku dan gaya bahasa yang 

mencitrakan beliau sebagai orang Banyumas asli. Proses pembentukan citra diawali 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan perubahan yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan janji akan perubahan melalui investasi. Pertunjukkan prestasi 

dalam bidang investasi yang merupakan program kerjanya sebagai calon bupati, 

dengan mengangkat tema isu yang sedang dibicarakan Mardjoko berhasil menarik 

perhatian masyarakat. Segala permasalahan dapat teratasi melalui satu jalan yaitu 

                                                           
6
 Jayanti Murni Malia Simanjuntak, hubungan antara menonton iklan politik ditelevisi dan 

keputusan memilih calon presiden di kalangan pemilih pemula di kota makassar, (Universitas 
Hasanuddin: ilmu sosial dan ilmu politik, Ilmu Politik, 2014).Hal 54-56. 
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kebijakan pemerintah akan investasi. Kemudian skema yang kedua, pengaruh politik 

dari wakilnya Achmad Husein, dengan mendompleng reputasi ayahnya yang seorang 

tokoh Marhaenis, Achmad Husein berhasil memecah suara yang terdapat dalam kubu 

PDIP. Mereka membuat branding dengan menggabungkan nama mereka menjadi 

MARHEIN yang terkesan seperti Marhaen. 

Ada tiga hal yang menentukan kemenangan Mardjoko – Husein melalui iklan 

kampanye pilkadanya 2008 yaitu: 

1. Pemilih yang dianggap semakin rasional, karena memilih Mardjoko dari segi 

pengalaman serta program kerjanya tentang investasi. 

2. Politik partai yang mengusung, dengan beberapa pendekatan kepada beberapa 

kyai serta keikutsertaan Achmad Husein Sebagai putra tokoh Marhaenisme 

mengubah paradigma koalisi partai menjadi koalisi pelangi (yaitu 

berkoalisinya partai-partai dengan latar belakang yang berbeda). 

3. Figur yang dicalonkan yang akseptabel ditingkat partai maupun ditingkat 

pemilih. 

Iklan politik televisi bukan hanya wacana pencitraan namun harus dimaknai 

sebagai bentuk dari komunikasi politik.7 

                                                           
7 Resti Faurian, Citra Politisi Lokal Dalam Iklan Politik Analisis Wacana Citra Marjoko – 

Husein (Marhaein) Dalam Iklan Politik di Banyumas Televisi (BMSTV) Pada Pilkada Banyumas 
tahun 2008, (Universitas Sebelas Maret: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik, 2009).Hal 
190-195. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiman Wirahmat tahun 2013 tentang “ 

Analisis tingkat partisipasi politik masyarakat ditinjau dari status sosial 

ekonomi”. 

Penelitian mengenai partisipasi politik di wilayah Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar dilakukan oleh penelitian dengan melibatkan 95 

responden dari 7.059 jiwa (sampling error 0,10). Data mengenai partisipasi politik 

masyarakat dibutuhkan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tingkat partisipasi 

politik. Untuk dapat mengetahui tngkat partisipasi politik masyarakat peneliti 

menggunakan angket penelitian dan teknik wawancara untuk merekam respon dari 

seluruh sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil analisa data mengenai partisipasi politik masyararakat 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, peneliti menemukan 

skor partisipasi politik yakni 13 dan nilai terendah yakni 0. Artinya, responden 

penelitian di Kecamatan Manggala Kelurahan Tamangapa paling tinggi memiliki 

ekor partisipasi politik sebesar 13 dan paling sedikit 0. Selain itu penelitian juga 

menemukan bahwa rata skor partisipasi politik  masyarakat di Kecamatan Manggala 

Kelurahan Tamangapa yakni 4,41. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat 

tergolong rendah dengan hanya memiliki skor 13 sebagai skor tertinggi sedangkan 

skor tertinggi yang sebenarnya dapat di peroleh melalui angket adalah 18 namun 

tidak satupun responden penelitian memperoleh skor 14 hingga 18. Selain itu, nilai 

rata rata responden untuk partisipasi politik yakni 4,41, jika dibandingkan nilai yang 
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tercapai dengan nilai yang tercapai melalui angket penelitian yakni 9 maka rata rata 

partisipasi politik tergolong rendah.8 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anas tahun 2009 tentang “ 

Hubungan tingkat Pendidikan dengan sikap terhadapiklan partai politik di 

Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anas mengatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara tingkt pendidikan dengan sikap terhadap iklan 

partai politik, berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin 

positif sikap terhadap iklan partai politik, demikian juga sebaliknya. Terdapat 

hubungan positif dan signifikan tingkat pendidikan dengan sikap pada aspek kognitif 

terhadap iklan partai politik, berarti semakin tinggi tingkat pendidikan individu, akan 

meningkatkan pengetahuan individu terhadap informasi yang diterimanya terhadap 

iklan partai politik memberi keyakinan dan penilaian yang semakin baik terhadap 

informasi iklan partai politik tesebut. 

Terdapat hubungan positif dan signifikan tingkat pendidikan dengan sikap 

pada aspek afektif terhadap iklan partai politik, berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan individu, maka akan dengan mudah individu dalam mencerna informasi 

iklan yang ditunjukkan dengan sikap ketertarikan atau sikap senang semakin baik 

terhadap iklan partai politik tersebut. 

                                                           
8Hardiman Wirahmat, Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Tinjau dari Status 

Sosial Ekonomi, (UIN Alauddin Makassar: Ushuluddin,Filsafat dan Politik, Ilmu Politik, 2013).Hal 
49-50 
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Terdapat hubungan positif dan signifikan tingkat pendidikan dengan sikap 

pada aspek kognitif terhadap iklan partai politik, berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka akan mampu menganalisis iklan parpol sesuai kesiapan 

seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan pilihan dan 

membangkitkan sikap individu untuk memilih partai politik tertentu. Mayoritas 

subjek memiliki sikap atau penilaian yang tinggi terhadap iklan politik (55,8%) dan 

sikap subjek pada aspek kognitif memiliki penilaian yang tinggi  (56,7%), begitu juga 

pada aspek afektif mayoritas subjek memiliki sikap yang tinggi (55%), serta memiliki 

sikap yang tinggi pada aspek konatif (57,5%).9 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asdar tentang “Partisipasi Politik 

Masyarakat Kecamatan Kindang dalam pemilukada (Bupati) putaran II di 

Kabupaten Bulukumba”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asdar mengatakan bahwa 

partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kindang dalam pemilihan umum maupun 

pemilu daerah (pemilukada) putaran ke 2 maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik 

masyarakat Kindang sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di negara 

ini. Juga memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana 

partisipasi tersebut jangan salah digunakan dalam pemilihan umum. 

                                                           
9  Khoirul Anas,  Hubungan Tingkat Pendidikan dengan sikap terhadap iklan Partai Politik di 

Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul,Yogyakarta, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: dakwah, 
komunikasi dan penyiaran islam, 2009).Hal 65-67 
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A. Dalam hal ini yaitu dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kindang dalam pemilukada bupati 

putaran ke 2 seperti: 

a. Faktor Rasional 

b. Faktor Karismatik 

c. Faktor Priomordial 

B. Kemudian peranan partisipasi kelompok kepentingan Kecamatan Kindang 

dalam pemilukada bupati putaran ke II di Bulukumba seperti: 

a. Partai Politik. 

b. Tokoh masyarakat. 

c. Partisipasi pemuda. 

d. Refleksi.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Muhammad Asdar, Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kindang Dalam Pemilukada 

(Bupati) Putaran ke II 2010 di Kabupaten Bulukumba, (UIN Alauddin makassar:Ushuluddin,Filsafat 
dan Politik, Ilmu Politik, 2013), Hal 70-73. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politk masih 

dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung 

calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di 

masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik 

tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik 

adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, 

mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang 

yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu 

partai juga telah berpartisipasi dalam politik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 

pemikiran para ahli mengenai partisipasi politik ; 

1. Teori Perilaku Pemilih 

Teori perilaku memilih yang paling awal adalah Salah satu penjelasan dengan 

konsep psikologis sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk 

memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada 

persepsi pemilih atau partai-partai politik yang ada atau adanya korelasi atau 

keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, 

partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat denganya 

merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya, 

antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya (seperti 
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idenfikasi seorang calon pemilih dari kalangan pandangan kecil misalnya dengan 

citra partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) sebagai partai politik wong cilik). 

Lalu kemudian ada lagi yang namanya identifikasi kelas sosial (social class 

identifiction) yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih ada di antara keadaan 

sosial dirinya dan kedudukan sosial partai politik (seperti kelas buruh, kelas tani, 

mengindentifikasikan diri mereka dengan partai komunis indonesia (PKI) pada masa 

lalu). 

Para pemilih dilihat sebagai orang yang mengidentifikasikan dirinya dengan 

satu partai politik tertentu. Orientasi pada pemilih dan kecenderungan dalam afiliasi 

politik ini telah menjadi pokok diskusi yang hangat sejak Clifford Geertz yang 

memperkenalkan teorinya tentang aliran dalam pengelompokan politik di Indonesia. 

Intinya dengan cara sedarhana, jelas bahwa identifikasi politik seseorang pemilih 

dengan partai politik tidak didasarkan kepada kesamaan kelas sosial, akan tetapi 

didasarkan kepada kesamaan orientasi budaya.11 

2. Teori Komunikasi Politik 

Pengertian komunikasi politik dapat dimengerti dengan membandingkan 

makna dua konsep komunikasi dan politik. Jadi komunikasi politik merupakan proses 

pengalihan pesan, (berupa data, fakta, atau citra), yang mengandung suatu maksud 

atau arti, dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap 

kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), 

pemerintahan (goverment), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict dan 

                                                           
11 P. Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2012. Hal 90. 91. 
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conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision 

making),dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). 

Tentunya selain itu, pengertian komunikasi politik dapat juga dirujuk kepada 

berbagai pandapat para ahli. Berikut ini disajikan beberapa pendapat para ahli: 

a) Michael Rush dan Philip Althoff. 

Dalam buku sosiologi politiknya, Rush dan Althoff (2003) memberi 

pengertian komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik 

yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, 

dan di antara sistem sosial dan sistem politik.12 

b) Karl W. Deutsch 

Deutsch memberi batasan komunikasi politik sebagai transmisi 

informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik  kepada 

bagian sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik.13 

c) Hafied Cangara. 

Cangara (2009) merumuskan batasan komunikasi politik sebagai suatu 

proses komunikasi politik  yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap 

aktivitas politik. Jadi, menurut Cangara, perbedaan komunikasi politikdengan 

komunikasi lainnya adalah pada sifat dan isi pesannya.14 

 

                                                           
12

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal: 
207-209 

13
 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Hal: 207-209 

14
 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal: 

207-209 
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d) Miriam Budiarjo, Dkk. 

Dalam buku Pengantar ilmu Politik, Miriam Budiarjo dkk. (2005) 

memberikan pengertian bahwa “Komunikasi politik merupakan fungsi 

sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi yang berjalan baik menjadi 

prasyarat sosialisasi politik untuk dapat berjalan baik menjadi baik pula, 

sehingga budaya politik dapat dilangsungkan dengan baik.” 

Dari empat definisi para ahli tentang komunikasi politik diatas tampak 

bahwa definisi yang diajukan Rush dan Althoff relatif tidak berbeda dengan 

apa yang dikemukakan oleh Deutsch. Perbedaan antara para ahli tersebut 

terletak pada penggunaan konsep “transmisi” oleh Deutsch. Kedua konsep 

tersebut, baik proses maupun transmisi, menunjukkan suatu dinamika yang 

terjadi dari suatu interaksi. Sedangkan Cangara menekankan pada semua 

proses komunikasi yang memiliki sifat dan isi pesan politik. Antara Deutsch 

dan Cangara memiliki pendekatan dimana segala sesuatu yang mengandung 

sifat dan isi yang politis maka komunikasi seperti itu disebut komunikasi 

politik. Berbeda dengan tiga definisi sebelumnya. Miriam Budiarjo tidak 

memaparkan secara tegas batasan dari komunikasi politik, namun dia melihat 

komunikasi sebagai fungsi sosialisasi dan budaya politik. 

Bagaimana pula kaitannya definisi awal yang kita jelaskan melalui 

penggabungan dua konsep dengan definisi para ahli? Dari penjelasan di atas 

terlihat bahwa definisi penggabungan konsep yang kita ajukan memiliki 

kecocokan subtantif dengan definisi yang dikemukakan oleh Rush dan 
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Althoff, Rush, serta Cangara. Proses pengalihan pesan (berupa data, fakta, 

informasi, atau citra), yang mengandung suatu maksud atau arti, dari  

pengirim ke penerima yang melibatkan proses pemaknaan memiliki 

kecocokan substansial dengan dinamika yang terjadi dari suatu interaksi, yaitu 

proses dan transmisi. Dinamika yang terjadi dari suatu interaksi tersebut 

melibatkan berbagai bagian kekuasaan yang meliputi soal kewenangan, 

kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, 

kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal: 
207-209 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Juni  sampai dengan tanggal 

31 Juli 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa dengan perincian sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan dilaksanakan pada 03 Juni 2016 sampai 13 Juni 2016. 

2. Tahap pelaksanaan dilaksanakan 14 Juni 2016 sampai 24 Juli 2016. 

3. Tahap laporan dilaksanakan pada 25 Juli 2016 sampai 03 Agustus 2016. 

 

B.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut juga sebagai 

metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 

penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.16 

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

                                                           
16

 Prof. Dr Sugiyono, metode penelitian kombinasi (mixed methods), (Bandung:  Alfabeta, 
2012) Hal. 12. 



23 
 

obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.17 

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian kualitatif 

itu; 

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung kesumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.18 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek yang akan diteliti dalam penelitian adalah Iklan Politik Calon 

Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan Sikap Politik 

Masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung:  Alfabeta, 2012) Hal. 

13. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Hal. 15. 
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2. Objek materi dari penelitian ini adalah Sikap Politik Masyarakat dalam 

menanggapi Iklan Politik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa pada 

Pemilu Serentak 2015 di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Metode Library Research 

Library Research, melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku 

dan literature ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun teknik 

penulisan yang digunakan yaitu: 

2. Metode Field Research 

Field Research, melakukan penelitian langsung kelapangan untuk 

mendapatkan data untuk penelitian yang dibahas. Dalam hal ini menggunakan metode 

sebagai berikut: 

Interview, pengumpulan data dengan mengajukan, pertanyaan langsung 

kepada informan. 

3. Sumber Data 

Data yang didapatkan bersumber dari: 

1) Data primer, tanggapan dan jawaban dari responden untuk pertanyaan yang 

diberikan mengenai tema yang sedang diteliti. 

2) Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang 

berkenaan mengenai tema yang sedang diteliti. 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

  a. Reduksi data: data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis 

setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut 

direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

   b. Display data: data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan 

tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data, 

yakni menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau 

grafik. Dengan demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak 

terbenam dengan setumpuk data. 

  c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi: adapun data yang didapat itu 

dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang 

bersifat kuantitatif akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan 

oleh peneliti berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti akan berupaya 

memberikan pandangan dan saran yang diharapkan akan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
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2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan 

adanya sebuah perancangan untuk melakukan analisa pada data yang telah 

dikumpulkan.  

3. Analisis kualitatif 

Metode yang dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tujuan dari riset deskripsi adalah untuk 

memaparkan objek yang diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran awal mengenai penelitian, maka akan 

dijelaskan sekilas tentang garis-garis besar isi, sebagai berikut: 

Pada bab I, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 

yang mendasari penelitian, Batasan masalah yang akan di Teliti,Rumusan masalah 

yang akan diteliti, Tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi 

tentang hasil penelitian yang memiliki tema sejenis. 

Pada bab II terdapat Kerangka Teori: 

1. Teori Perilaku Pemilih. 

2. Teori Komunikasi Politik. 

Pada bab III terdapat Metode Penelitian. 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian. 
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2. Jenis Penelitian. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data. 

Pada bab IV, terdapat Hasil Penelitian dan Pembahasan: 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

1. Letak Geografis Kabupaten Gowa. 

2. Gambaran umum Kabupaten Gowa 

3. Profil Kecamatan Somba Opu dan Kelurahan Sungguminasa. 

B. Iklan Politik calon Bupati / Wakil Bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 

dan sikap Politik Masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. 

Gowa. 

Pada bab V, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menguraikan 

inti dan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan 

dengan saran-saran dari penulis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan 

mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan 

beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian. 

A. Letak Geografis 

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur 

Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten 

yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian 

Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar Wilayah administrasi Kabupaten Gowa 

terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 

kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi 

Selatan.19 

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 

                                                           
1 Dinas Statistik Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka 2013. Hal 1 
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persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan 

Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh 

banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah 

aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 

90 km.20 

B.  Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Kesultanan Gowa atau kadang ditulis “Goa”, adalah salah satu kerajaan besar 

dan paling sukses, bahkan pernah menjadi penguasa tertinggi atas kerajaan-kerajaan 

lain di daerah Sulawesi Selatan dan  merupakan pintu gerbang kawasan timur 

nusantara yang kaya akan hasil alam terutama rempah-rempah. Rakyat dari kerajaan 

ini berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat 

Sulawesi bagian selatan. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten 

Gowa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling 

terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang 

dikenal dengan Perang Makassar (1666-1669) terhadap VOC yang dibantu oleh 

Kesultanan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa (dinasti) Suku Bugis dengan 

rajanya, Arung Palakka. Sejatinya perang Makassar bukanlah perang antarsuku 

melainkan perang antara dua persekutuan, karena pihak Gowa memiliki sekutu dari 

kalangan Bugis yaitu Wajo, Luwu, Bulo-bulo, Lamatti dan Raja, demikian pula pihak 

                                                           
20 Dinas Statistik Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka 2013. Hal 3 
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Belanda-Bone memiliki sekutu orang Makassar yaitu wilayah Turatea. Perang 

Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya pada abad ke-17.21 

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 

dibawah : 

Tabel 1. Luas Daerah danPembagian Daerah Administrasi Di Kabupaten Gowa 

Tahun 2015. 

Nama Resmi Kabupaten Gowa 

Ibu Kota Sungguminasa 

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Batas Wilayah 

Utara    : Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

Selatan  : Kabupaten Takalar dan Jeneponto 

Barat     : Kota Makassar dan Takalar 

Timur    : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng 

Luas Wilayah 1.883,32 Km2 

Jumlah Penduduk 823.698 Jiwa 

Wilayah Administrasi Kecamatan: 18, Kelurahan: 45, Desa: 122 

Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Gowa.22 

 

 

 

 

                                                           
21Leonard Y. Andaya. Warisan Arung Palakka, (Makasssar: Ininawa, 2004), Hal. 14 
22

  Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengelolah Data Elektronik Kabupaten Gowa. 



31 
 

1. Sejarah Kabupaten Gowa 

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah 

yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. 

Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, 

Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul 

karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat 

memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah 

Gowa. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) 

dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja 

kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing 

dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama 

yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. 

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), 

kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang 

Bendera).23 

 

 

 

 

                                                           
23Zainuddin Tika. Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa. (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2000), Hal. 38-39 
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2. Masa Kerajaan Kabupaten Gowa 

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum 

yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri 

dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, 

Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero. 

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat 

dibanggakan dan  mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng 

Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil memperluas  

Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang 

(Pangkaje’ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, 

sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. 

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama 

Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah 

berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari  18 huruf yang disebut  

Lontara Turiolo. 

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama 

Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H 

atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk 

agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja 

Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul 

Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum’at untuk pertama kalinya. 
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Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad 

Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, 

memproklamirkan Kerajaan Gowa  sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada 

perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur. 

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi 

garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini 

mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang 

mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. 

Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC 

mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin 

melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya 

kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan 

damai VOC. 

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal  dengan 

Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena 

pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa 

kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir 

dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat 

dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. 

Sultan Hasanuddin bersumpah  tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan 

pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah 

hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan 
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Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya 

terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 

087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi 

penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.24 

Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung 

Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin  telah mengalami 38 kali 

pergantian Somba (raja) sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

3. Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 – sekarang 

Tabel 2. Nama – nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 - sekarang 

No. Nama Raja Periode 

1. Tumanurung Bainea (Putri Ratu) - 

2. Tamasalangga Baraya 1320 - 1345 

3. I Puang Loe Lembang 1345 - 1370 

4. I Tuniata Banri 1370 - 1395 

5. Karampang Ri Gowa 1395 - 1420 

6. Tunatangka Lopi 1420 - 1445 

7. Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 - 1460 

                                                           
24Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan. (Makassar: Pustaka 

Refleksi, 2000), Ha. 74-77 
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8. IPakere Tau Tunijallo Ri Passukki 1460 

9. Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumaparisi Kallonna 1460 - 1510 

10. 
I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung 

Tunipallangga Ulaweng. 
1510 - 1546 

11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data’ Tunibatta 1546 - 1565 

12. 
I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa 

Tunijallo. 
1565 (40 hari) 

13. 
I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa 

Tunipasulu Tumenanga Ri Butung. 
1565 - 1590 

14. 
I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin 

Tumenanga Ri Gaukanna 
1590 - 1593 

15. 
I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan 

Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 
1593 - 1639 

16. 

I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng 

Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri 

Ballapangka. 

1639 - 1653 

17. I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan 1653 - 1669 
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Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 

18. 
I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan 

Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 
1669 - 1674 

19. 
I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro 

BoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 
1674 - 1677 

20. 
La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana’ Moncong Sultan 

Ismail Tumenanga Ri Somba Opu. 
1677 - 1709 

21. 
I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 

Tumenanga Ri Passiringanna. 
1709 - 1711 

22. 
I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin 

Tumenanga Ri Jawaya. 
1712 - 1724 

23. 
I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 

Tumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 
1724 - 1729 

24. 
I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al 

Mansyur Tumenanga Ri Gowa. 
1729 - 1735 

25. 
I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri 

Bontoparang. 
1735 - 1742 
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26. 
Amas Madina ‘Batara Gowa II Sultan Usman (diasingkan 

ke Sailon oleh Belanda) 
1742 - 1753 

27. 
I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang 

Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 
1753 - 1767 

28. 
I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan 

Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 
1767 - 1769 

29. 
I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng 

Mangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 
1769 - 1778 

30. 
I Mappatunru / I Manginyarang Karaeng Lembangparang 

Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 
1778 - 1810 

31. 

La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan 

Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu’minin 

Tumenanga Ri Suangga 

1825 - 1826 

32. 
I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan 

Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 
1826 - 1893 

33. 
I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan 

Muhammad Idris Tumenanga Ri Kala’biranna. 
1893 - 1895 

34. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan 1895 - 1906 
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Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu’na. 

35. 

I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo 

Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga 

Tumenaga Ri Sungguminasa. 

1906 - 1946 

36. 

 

Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan 

Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri 

Jongaya. 

1946 – 1957 

37. 
Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan 

Alauddin II 
2011-2014 

38. 
I Kumala Andi Idjo Sultan Kumala Idjo Batara Gowa III 

Daeng Sila Karaeng Lembang Parang 
2014-sekarang 

Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa 2016.25 

 

4. Masa Kemerdekaan Kabupaten Gowa 

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah 

Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam 

pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. 

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 

pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi 

                                                           
25

 Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa 2016. 



39 
 

sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara  

(UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah 

Makassar bubar. 

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah 

Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 

tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 

1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.26 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 

Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus 

rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi 

Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah 

bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang 

disebut koordinator masing-masing : 

a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 

Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya 

berkedudukan di Sungguminasa. 

                                                           
26

Zainuddin Tika, Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa, (Makassar: Pustaka Refleksi, 
2000) Hal. 88 
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b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota 

dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. 

c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. 

Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 

d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya 

berkedudukan di Malakaji. 

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh 

Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi 

Kecamatan.untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik 

diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 

a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 

b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 

c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 

d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 

e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 

f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 

g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 

h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan 

Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu 

Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong 
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Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung 

Pandang. 

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna 

samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek 

kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru 

pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian 

Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. 

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka 

praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang 

sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) 

Kecamatan dengan 46 Desa. 

Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah 

Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe.     

Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat 

Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan 

Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 

1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten 

Gowa menjadi 9 (sembilan). 
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Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah 

menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan 

jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 

dusun/lingkungan. 

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari 

zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah 

Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah 

agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi 

Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan 

permukiman selain Kota Makassar. 

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya 

sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang 

sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.27 

Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak 

tahun 1957  sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 

11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh Menteri 

Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat 

Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

                                                           
27Zainuddin Tika, Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2000) Hal. 112-115 
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5. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 - 2017 

Tabel 3. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 - 2017; 

No Nama Bupati Periode 

1. Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957 – 1960 

2. Andi Tau 1960 – 1967 

3. H. M. Yasin Limpo Karetaker 

4. Andi Bachtiar Kareteker 

5. K. S. MasÕud 1967 – 1976 

6. H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976 – 1984 

7. H. A. Kadir Dalle 1984 – 1989 

8. H. A. Azis Umar 1989 – 1994 

9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si 1994 – 2002 

10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002 – 2004 

11. H. Andi Baso Machmud Karetaker 

12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005 – 2015 

11. Adnan Purichta Ichsan YL,SH 2015 sampai sekarang 

Sumber:Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa 2016.28 

 

 

 

                                                           
28

 Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa. 



44 
 

C. Profil Kecamatan Somba Opu dan Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu merupakan Ibukota Kabupaten Gowa dengan luas 

wilayah Kecamatan 28.09 km2 atau 2.809 Ha; Kecamatan Somba Opu memiliki 14 

Kelurahan, 28 lingkungan, 102 RK/RW, dan 327 RT. Kecamatan Somba Opu 

memiliki penduduk sebesar 130.287 orang, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 

4.632 orang/km2. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 64.442 penduduk, dan 

peduduk perempuan sebanyak 65.684 penduduk dengan total penduduk 130.287 

penduduk.29 

1. Keadaan Geografi Kelurahan Sungguminasa 

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam 

alur sejarah Sungguminasa adalah kelurahan di kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah yang terletak sekitar 10 km dari Kota 

Makassar ini merupakan ibukota kabupaten. Di Kelurahan Sungguminasa terletak 

Istana Raja Gowa yang disebut juga sebagai (Balla Lompoa) yang di bangun pada 

tahun 1880-an dan sekarang menjadi situs sejarah peninggalan Kerajaan Gowa. Di 

kota ini pula terletak makam sultan Gowa seperti Sultan Hasanuddin dan leluhur serta 

penerus-penerusnya.  

 Kelurahan Sungguminasa berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagai 

berikut: 

- Sebelah Utara  : Kelurahan Tombolo 

- Sebelah Timur  : Sungai Je’neberang 
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 Dokumen Kecamatan Somba Opu 2016. 
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- Sebelah Selatan  : Kelurahan Pandang-pandang 

- Sebelah Barat  : Kelurahan Bonto-bontoa 

Kelurahan Sungguminasa dalam bidang pemerintahan dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Jumlah RW  : 8 RW 

b. Jumlah RT  : 19 RT 

2. Tabel Keadaan Penduduk 

Kelurahan Sungguminasa mempunyai jumlah penduduk 5.740 jiwa, yang 

tersebar diwilayah Kelurahan Sungguminasa. Dimana jumlah penduduk laki-laki 

sebesar 2.781 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.962 jiwa. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Distribusi Jumlah Penduduk. 

No Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Sungguminasa 2.781 2.962 5.740 

Sumber: Kelurahan Sungguminasa 2016.30 

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 Secara umum sumber perekenomian ataupun mata pencaharian penduduk 

Kelurahan Sungguminasa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

                                                           
30

 Kelurahan Sungguminasa 2016. 



46 
 

Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 5 

¹ Buruh 95 

3 Karyawan swasta 490 

³ Wiraswasta 500 

5 PNS 200 

6 TNI 75 

7 Pensiunan 60 

Jumlah 1425 

Sumber: Kelurahan Sungguminasa 2016.31 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

 Kelurahan Sungguminasa memiliki sarana dan prasarana yang sudah 

dibangun sebagaimana tertera pada tabel berikut: 

Tabel 6. Sarana dan Prasarana. 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Masjid 5 buah 

2. Madrasah 2 buah 

3. Mushola 2 buah 

4. Gereja 1 buah 
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5. TK 4 buah 

6. TPA 6 buah 

7. Sekolah Dasar (SD) 4 buah 

8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 buah 

9. Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 buah 

10. Panti Asuhan 1 buah 

11. Puskesmas 1 buah 

12. Apotek 4 buah 

13. Posyandu 5 buah 

14. Dokter praktek 2 buah 

15. Bidan praktek 1 buah 

16. Sarana air bersih 85 buah 

17. Jalan  45 Km 

18. MCK Umum 4 buah 

19. TPS 8 buah 

20. Lapangan sepak bola 1 buah 

21. Lapangan volley 1 buah 

22. Lapangan badminton 1 buah 

Jumlah 190 buah 

Sumber: Kelurahan Sungguminasa 201632 
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5. Agama  

Mayoritas penduduk Kelurahan Sungguminasa adalah pemeluk agama Islam. 

Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama Islam yakni sebesar 

90%. Dikarenakan masyarakat Kelurahan Sungguminasa memeluk agama Islam 

maka jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Sungguminasa berjumlah 4 

buah mesjid dan 2 buah musholla.33 

6. Sumber Mata Pencaharian 

Wilayah Kelurahan Sungguminasa adalah wilayah padat penduduk karena 

berada di jantung kota Kabupaten Gowa dengan latar belakang masyarakatnya adalah 

Karyawan Swasta, Wiraswata dan PNS. Berdagang merupakan mata pencaharian 

pokok masyarakat pada umumnya dimana pusat perbelanjaan (pasar sentral) berada 

di wilayah kelurahan Sungguminasa Selain karyawan swasta dan wiraswasta sebagian 

masyarakat bekerja sebagai  PNS.34 

7. Pendidikan  

Di Kelurahan Sungguminasa terdapat 4 Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar 4 

buah, sekolah menengah pertama 2 buah, sekolah menengah atas 2 buah Dari segi 

pendidikan, Masyarakat Kelurahan Sungguminasa memiliki kesadaran terhadap 

pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya 

yang kebanyakan tammatan sarjana.35 
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34 Dokumen Kelurahan Sungguminasa 2016. 
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8. Kesehatan 

Secara umum kondisi kesehatan di Kelurahan Sungguminasa sudah terbilang 

cukup baik, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang 

cukup lengkap. Khusus di Kelurahan Sungguminasa ada beberapa sarana dan 

prasarana  yaitu : Puskesmas 1 Buah, Posyandu  5 Buah, Apotek 4 buah, Dokter 

praktek 2 buah, dan bidan praktek 3 orang.36 

9. Sosial Budaya 

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Kelurahan Sungguminasa 

merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama 

islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup kelurahan 

sungguminasa sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang 

sangat erat.37 

Visi Kelurahan Sungguminmasa : 

“ Terwujudnya warga masyarakat Kelurahan Sungguminasa yang sejahtera, sehat 

dan lestari secara mandiri. “ 

Misi Kelurahan Sungguminasa: 

a) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

b) Peningkatan fungsi dan peran pemerintah serta lembaga kemasyarakatan 

dalam menunjang penanggulangan kemiskinan. 
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c) Peningkatan kemampuan aparatur kelurahan dalam membantu 

memberikan penyuluhan/penerangan tentang penanggulangan 

kemiskinan.38 

 

B. Iklan Politik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa pada Pemilu 
Serentak 2015 dan Sikap Politik Masyarakat Kel. Sungguminasa Kec. 
Somba Opu Kab. Gowa. 

Penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang 

lebih dua bulan, melalui wawancara dengan segenap komponen yang terkait dengan 

judul penelitian ini. Penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai iklan politik 

calon bupati dan wakil bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 dan sikap politik 

masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Hal ini diuraikan 

sebagai berikut: 

Berkaitan dengan iklan politik sebagai sebuah proses dalam komunikasi, jika 

ingin agar tujuan dari komunikasi tercapai lebih efektif maka hendaknya mengulangi 

suatu pesan selama periode waktu tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa pesan yang 

disampaikan dengan berulang-ulang ternyata banyak membawa hasil dibanding 

hanya menyajikan pesan tunggal dalam memperoleh efek yang diinginkan. Artinya 

tidak saja mengulang-ulang pesan yang sama dengan cara yang sama, melainkan 

dapat mengulang-ulang pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Pesan-pesan 

komunikasi yang sama dengan tujuan tertentu juga perlu diulang-ulang dengan cara 
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atau kalimat yang bervariasi. Dengan cara ini sering diperoleh efek yang lebih kuat 

dan audiens mudah terpengaruh tanpa yang bersangkutan merasa dipengaruhi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan ternyata ada hubungan positif antara daya 

tarik iklan politik (Baliho) dengan perilaku memilih masyarakat untuk berpartisipasi. 

Hal ini berarti bahwa semakin besar daya tarik masyarakat terhadap iklan politik di 

media cetak, maka akan semakin besar pula perilaku memilih masyarakat terhadap 

calon Bupati dan Wakil Bupati. Iklan yang baik adalah iklan yang dapat menarik 

perhatian khalayak sasarannya. Setelah mampu menarik perhatian, iklan tersebut 

harus mampu meningkatkan minat dan keinginan. apabila unsur-unsur tersebut telah 

tercapai maka tindakan atau keputusan untuk memilih dengan sendirinya akan 

dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu untuk iklan politik di media cetak harus 

diperhatikan isi pesan, ukuran, bentuk tampilan dan tokoh atau kandidat yang akan 

diiklankan.39 

Mekanisme rekrutmen politik melalui pilkada secara langsung memerlukan 

adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebagai upaya 

untuk menso-sialisasikan serta mengenalkan calon kandidat kepala daerah kepada 

masyarakat secara luas, iklan politik (Baliho) dalam media massa merupakan suatu 

alat yang sangat efektif digunakan.40 

                                                           
39 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan, Pustaka Utama Garfiti, (Jakarta: Kasali, 1995). 

Hal: 83. 
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Secara kondisional, selain berfungsi memberikan pemahaman tentang 

keberadaan suatu produk iklan sekaligus menjadi “mediasi dalam membujuk 

konsumen untuk secara suka rela mencoba atau membeli produk yang 

ditawarkan”.41Artinya, melalui iklan yang menawarkan aneka ragam kebutuhan 

(termasuk iklan politik dengan isi pesan politik), diupayakan agar kebutuhan 

konsumen (pemilih) dapat dicapai. iklan berdasarkan penggunaan media yakni media 

cetak (koran, majalah), media elektronika (radio dan televisi), media luar rumah 

(poster/baliho, bulletin)42. 

Baliho, surat kabar, radio serta televisi merupakan media sosialisasi pasangan 

calon kepala Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang seringkali mereka gunakan sebagai 

upaya menarik dukungan dari masyarakat. Beragam media iklan politik digunakan 

oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Baliho merupakan salah satu media 

massa yang seringkali digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

sebagai alat untuk mengenalkan visi dan misi serta program kerja pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati. peran iklan Politik (Baliho) dalam meningkatkan minat 

masyarakat dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gowa Menurut Informan 

Darmawangsyah yang di wawancarai di kediamannya; 

“Tentu dengan banyaknya Iklan Politik (Baliho) dapat memberi masukan 
secara langsung kepada pemilih, di karenakan dengan Iklan Politik (Baliho) 
masyarakat dapat mengetahui siapa saja pasangan calon Bupati dan Wakil 

                                                           
41 Sumartono, Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Iklan Televisi. Hal: 13. 
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Bupati Kabupaten Gowa 2015 yang terbaik sebagai calon pemimpin kita 
kedepan nya”.43 
 
Sementara menurut Syahiruddin;  

“Dengan adanya Iklan Politik (Baliho) kita dapat membantu kita melihat 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gowa yang akan kita 
pilih”.44 
 
Momentum pilkada merupakan sebuah proses pembelajaran politik bagi 

masyarakat daerah, sehingga ada tuntutan untuk memiliki kemandirian dalam 

menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa sesuai hati nuraninya, mampu 

memiliki kedewasaan dalam berpolitik, dan rakyat sangat dituntut untuk bisa 

memahami kepentingan yang ingin disampaikan. Sehingga, bentuk dan sikap politik 

kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih merupakan cerminan dari 

kebutuhan yang ingin diwujudkan. Pemasangan Iklan Politik (Baliho) apakah 

berperan dalam mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih calon Bupati dan 

Wakil Bupati Gowa Menurut Syamsul; 

“Tergantung pemasangan Iklan Politik (Baliho).karena dengan Iklan Politik 
(Baliho) kita dapat mengetahui calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan kita 
pilih dari latar belakang Pendidikan nya biasa Masyarakat akan mengetahui 
apa maksud dan tujuan nya”.45  
 
Penggunaan media komunikasi massa yang bersifat outdoor seperti baliho 

pada pilkada nyaris mendominasi media komunikasi lainnya sebagai alat peraga 
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kampanye. Sistem suara terbanyak berkonsekwensi pada bentuk pengiklanan diri, dan 

baliho dilihat sebagai media yang tepat membangun citra diri. Pesan yang 

disampaikan nyaris seragam, hampir tidak ada hal baru, dan sebagian tanpa makna. 

Sementara lainnya mendesain pesan politiknya sebagai bentuk keberpihakan kepada 

rakyat terkesan sebatas slogan atau jargon yang bisa jadi sulit direalisasikan jika 

terpilih kelak. Komunikasi politik telah disederhanakan sebagai Politik Marketing. 

Track record (rekam jejak) menjadi tak penting lagi.46 

Kendati politik pencitraan melalui baliho menyedot biaya politik yang mahal, 

namun tetap saja nyaris semua calon  Bupati dan Wakil Bupati Gowa merasa wajib 

berbaliho. Sejauhmana sebenarnya efektifitas Iklan Politik (baliho) memengaruhi 

masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya? 

Sebagaimana media komunikasi massa lainnya, Iklan Politik (baliho) juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Pesan politik yang dimuat melalui Iklan Politk 

(baliho) sifatnya singkat, sehingga bisa jadi slogan atau jargon yang termuat 

menyulitkan publik mengartikulasikannya lebih jauh. Apalagi jika sang calon Bupati 

dan Wakil Bupati tidak peka terhadap karakteristik masyarakat pemilih di daerah 

tersebut dan menyeragamkan muatan pesan pada seluruh Iklan Politik (baliho) yang 

dipasangnya. Pemilih dari kalangan berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi 

dipastikan berbeda dalam kapasitas pemaknaan mereka terhadap pesan yang 
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disampaikan. menurut informan Ramzy  yang diwawancarai di kediaman nya 

mengatakan ; 

“Iklan Politik (Baliho) merupakan bentuk aspirasi politik pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gowa, dan Masyarakat akan lebih mudah 
untuk menentukan Pemimpin yang terbaik”47 
 
Karena itu, penting bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa memperhatikan 

penyusunan pesan yang termuat untuk menghindari munculnya multitafsir dan 

kesalahpahaman publik. Selain itu, iklan politik (Baliho) juga tidak dibuat 

berdasarkan rekaman lengkap sebagai acuan calon pemilih. Iklan politik ( Baliho) 

lahir dari sudut pandang fotografer, atau kesukaan calon bupati dan wakil bupati itu 

sendiri. Hasil-hasil penelitian memperlihatkan, pesan yang disampaikan lewat 

komunikasi massa termasuk iklan politik (baliho) senantiasa melalui tahapan 

selektifitas khalayak. Masyarakat sebagai khalayak komunikasi massa senantiasa 

melakukan pencarian pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang 

dianut. Mereka cenderung mencari hal-hal yang disukai, dan ‘menghindari’ hal yang 

tidak disenangi. 

Mengenai ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil 

bupati  menurut informan Zainuddin yang merupakan ketua RW (Rukun Warga) 05; 

“Tanpa adanya iklan politik (baliho) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
masyarakat tidak akan tahu calon Bupati dan Wakil bupati yang akan 
dipilihnya”48. 
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Menurut Kasmawati; 

“Sangat berperan karena tanpa Iklan Politik (Baliho) kita tidak akan 
mengenal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa  yang akan kita 
pilih”.49 
 
 
Karena keterbatasan indera manusia, khalayak juga senantiasa membagi 

perhatian hanya pada hal-hal yang paling menarik saja, termasuk dalam hal perhatian 

terhadap baliho calon dalam Pilkada. Manusia secara visual cenderung tertarik pada 

objek yang bergerak, karena itu iklan televisi lebih unggul ketimbang iklan radio 

dalam memengaruhi khalayak. Ukuran dan intensitas sebuah baliho juga menentukan 

daya perhatian publik. Semakin besar sebuah baliho biasanya akan lebih diperhatikan 

daripada yang berukuran kecil. Sehingga, semakin lama dan semakin besar sebuah 

iklan politik (baliho) yang dipasang, semakin besar pula kemungkinan untuk dilihat 

dan diingat. Kendati pencitraan ‘instan’ melalui iklan politik (baliho) memiliki 

kekurangan seperti itu, peran iklan politik (baliho) seperti halnya media komunikasi 

massa lain tetap saja memiliki nilai penting dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat. Yang dimaksud adalah munculnya kesadaran dari seseorang bahwa 

sebuah pihak atau seseorang ikut menjadi peserta pemilu.50 

Para pemilih tentu tidak akan menghabiskan waktu dan energinya untuk 

menghafal nama-nama kontestan pemilu. Jelasnya, seorang pemilih tidak akan 

memilih kontestan yang tidak memiliki brand yang baik (kecuali para pemilih 
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keluarga, komunitas dan atau kelompok). Karena itu, iklan politik (baliho) merupakan 

hal penting dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati. Seorang calon bupati dan 

wakil bupati tentu tidak cukup sakadar dikenal. Ia harus mampu mengarahkan 

masyarakat untuk memilih dirinya. Pencitraan kandidat atau caleg yang maju dalam 

pemilu, biasanya berproses pada tahapan komunikasi antar pribadi seperti ini. Dalam 

ranah komunikasi politik, kampanye face-to-face tidak saja dilakukan oleh calon 

sendiri, tetapi juga oleh tim sukses. sekaitan dengan hal tersebut maka perlu 

dipertimbangkan pemilihan komunikator yang baik, termasuk citra komunikator 

(caleg dan tim suksesnya) itu sendiri. Citra seorang kandidat atau calon sedikit 

banyaknya ikut dipengaruhi oleh citra orang-orang yang berada di sekitarnya, 

termasuk citra isteri dan anak sang calon dan tim suksesnya.51 

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas 

manusia lain,dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks 

politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, 

lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam 

masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan 

politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu 

berperilaku dan berinteraksi dengan yang lain, sebagian dari perilaku dan interaksi 

dapat ditandai berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang masih ada sangkut pautnya 
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Hal: 84. 



58 
 

dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, 

dan budaya.52 

Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok 

masyarakat mengerjakan kegiatan politik. Memilih merupakan suatu tindakan untuk 

menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang 

atau kelompok. Menurut Adidas yang merupakan informan yang diwawancarai di 

kediamannya dalam penelitian ini, mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh 

calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dengan menggunakan Iklan Politik (Baliho) 

dapat ditanggapi oleh masyarakat sehingga ikut berpartisipasi dalam pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Gowa; 

“Dengan adanya Iklan Politik (Baliho) msayarakat dapat mengetahui Visi 
dan Misi calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa”.53 
 

Masyarakat selalu disuguhkan dengan tayangan pola kampanye yang cukup 

beragam dari para calon. Setiap kali memasuki masa kampanye, para calon dan partai 

politik tersebut tengah menyusun strategi untuk mendapatkan suara terbanyak supaya 

mereka dapat memenangkan pemilu. Mereka berkompetisi untuk “merayu”  hati 

rakyat demi mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat dengan cara 

membuat ragam media kampanye yang berisi slogan-slogan kampanye. Masyarakat 
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ada juga yang terkadang tidak terlalu memperdulikan dan tidak kritis dalam 

memahami isi dari slogan-slogan kampanye tersebut.54 

Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, kadang ada calon yang ketika 

baru menjadi calon menggunakan slogan kampanye dengan pernyataan yang dapat 

meluluhkan hati masyarakat dengan kata-katanya. Namun, setelah calon tersebut 

memenangkan pemilu dan menjabat menduduki kursi pemimpin itu, mereka 

terkadang menjadi lupa diri dan tidak menghiraukan lagi janji-janji kampanyenya 

dulu. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilihan umum karena suara 

rakyatlah yang mementukan pemimpin. Nasir  mengatakan akan ikut berpartisipasi 

meski tidak ada iklan politik atau baliho ajakan; 

“Berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa karena 
dengan ikut berpartisipasi kita dapat memilih salah satu pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Gowa”55 
 
Oleh karena itu, rakyat selaku pemilik saham tertinggi dalam tatanan 

demokrasi, harus lebih berhati-hati dan kritis lagi dalam memahami makna dari 

kalimat-kalimat yang menjadi slogan kampanye para calon dan partai politik. Karena 

gaya bahasa yang digunakan setiap orang berbeda-beda dan dari gaya bahasa itu 

sendiri dapat mencerminkan bagaimana jati dirinya sesungguhnya. Jadi, untuk dapat 

memahami para calon tersebut, salah satu caranya adalah kita dapat meneliti lewat 

gaya bahasa yang mereka gunakan dalam slogan-slogan kampanye yang meraka buat. 
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Apa slogan itu sesuai dengan kepribadian dan sikapnya atau mungkin slogan itu 

hanya dibuat-buat hanya untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat.56 

Persoalan untuk mengemas pesan politik dalam kampanye pemilu menjadi 

urusan yang sangat penting bagi partai politik dan calon yang maju bersamanya, agar 

makna pesan dapat diterima secara efektif oleh audiensnya. Pesan sebagai elemen 

kampanye diartikan sebagai pernyataan ringkas yang menyebutkan mengapa pemilih 

harus memilih seorang kandidat tertentu. Pesan adalah salah satu aspek terpenting 

dalam setiap kampanye politik. Dalam kampanye politik modern, pesan harus disusun 

dengan sangat hati-hati sebelum disebarkan dan menjadi konsumsi media dan publik. 

Untuk dapat menghasilkan pesan kampanye yang efektif, maka perlu dilakukan 

orientasi yang mendalam terhadap berbagai hal yang diinginkan khalayaknya. 

Mereka senang dengan informasi yang sederhana dan dengan sesedikit mungkin 

menampilkan konflik atau ketidaksetujuan diantara para kontenstan.57 

Setidaknya ada aspek penting yang harus diperhatikan berkaitan pengaruh 

pesan terhadap keberhasilan kampanye yaitu isi pesan dan struktur pesan. Isi pesan 

mensyaratkan materi pendukung seperti ilustrasi dan kejadian bersejarah sangat 

berpengaruh terhadap kekuatan pesan dalam mempengaruhi sikap orang yang 

menerima pesan tersebut. Isi pesan juga harus menyertakan visualisasi mengenai 

dampak positif atas respons tertentu yang diharapkan muncul dari khalayak sasaran. 

Sedangkan struktur pesan mensyaratkannya atas sisi pesan, susunan penyajian dan 
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pernyataan kesimpulan. Sisi pesan memperlihatkan bagaimana argumentasi yang 

mendasari suatu pesan persuasif disajikan kepada khalayak.58 

Iklan Politik (Baliho) yang ditempatkan di tempat yang strategis merupakan 

media yang dianggap paling efektif dan efisien dalam sosialisasi calon Bupati dan 

Wakil Bupati gowa, karena penempatan yang mudah dilihat oleh masyarakat. 

Mekanisme rekrutmen politik melalui pilkada secara langsung memerlukan adanya 

partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa. 

Sebagai upaya untuk mensosialisasikan serta mengenalkan calon kandidat Bupati dan 

Wakil Bupati Gowa kepada masyarakat secara luas, Iklan Politik (Baliho) merupakan 

suatu alat yang sangat efektif digunakan. 

Media komunikasi seperti baliho, barangkali para caleg harus belajar pada 

media-media serupa, salah satunya iklan-iklan kreatif produk konsumsi tertentu. Ini 

bersangkutan tentang bagaimana menciptakan citra yang menarik dan orisinal, tag 

line yang mengena, efektivitas media, dan sebagainya. Hal-hal yang divisualkan caleg 

dalam baliho-balihonya paling tidak menjadi cerminan bagi kemampuan dan strategi 

komunikasi mereka. Ini juga menunjukkan seperti apa pandangan mereka terhadap 

para calon pemilih, sebagian besar orang yang melihat baliho itu. Pandangan ini 

menyangkut tingkat pendidikan calon pemilih, kecerdasan, pandangan hidup, 

idealisme, dan tidak menutup kemungkinan pandangan ini sampai pada tataran 

melecehkan calon pemilih.59 
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Media yang biasa digunakan iklan pada saat kampanye adalah billboard 

(baliho), surat kabar, radio dan televisi. Melalui iklan politik para pasangan calon bisa 

mengomunikasi-kan pesan-pesannya, idenya, programnya kepada para calon 

pemilih.60 Untuk lebih mendekatkan pema-haman mengenai pesan iklan politik, 

Bovee menyatakan bahwa pesan iklan adalah apa yang direncanakan untuk 

disampaikan dalam iklan dan bagaimana perencanaan penyampaian pesan itu secara 

verbal dan non verbal.61 

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa pesan-pesan yang 

akan disampaikan melalui iklan hendaknya memanfaatkan berbagai media, baik cetak 

maupun elektronik. Lalu, sebelum menentukan penggunaan media ada baiknya 

mempertimbangkan karakteristik yang ada dalam sasaran khalayak.62 

Media ke dalam tiga bentuk. Pertama, media yang menyalurkan ucapan, 

termasuk juga yang berbentuk bunyi. Media yang termasuk dalam kategori ini adalah 

gendang, telepon, dan radio. Kedua, media yang menyalurkan tulisan dan hanya dapat 

ditangkap oleh mata. Media yang masuk ke dalam golongan ini antara lain prasasti, 

seleba-ran, pamflet, poster, brosur, baliho, spanduk, surat kabar, majalah dan buku. 

Ketiga, yang menyalurkan gambar hidup dan karena dapat ditangkap oleh mata dan 
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telinga sekaligus. Media yang termasuk ke dalam ini hanya film (video) dan 

televisi.63 

Dalam menanggapi iklan politik (Baliho) yang banyak terpasang di bahu 

jalan, Kasridayanti selaras dengan informan Rahim, mengatakan; 

“Iklan Politik (Baliho) yang terpasang cukup efektif, tapi iklan politik (baliho) 
yang terpasang jangan terlalu banyak karena dapat mengganggu keindahan 
dan pengguna jalan.64  
Menurut Abdul Rahim Dg Rumpa; 

“Penempatan Iklan Politik (Baliho) harus di tata dengan rapi karen dapat 
mengganggu keindahan lingkungan.”65 
Iklan politik merupakan iklan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam iklan 

layanan masyarakat, dan juga iklan komersial karena tidak menjual produk berupa 

barang dan jasa.Iklan ini semata-mata meminta dukungan suara dari masyarakat 

karena umumnya iklan politik muncul saat menjelang pemilu atau di saat kampanye. 

Robert membagi iklan politik atas empat macam yaitu: 

1)  Iklan serangan, yang ditujukan untuk mendis-kreditkan lawan. 

2)  Iklan argumen, yang memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. 

3)  Iklan ID, yang memberi pemahaman siapa sang kandidat kepada para 

pemilih. 
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4)  Iklan resolusi, di mana para kandidat menyimpulkan pemikiran mereka 

untuk para pemilih.66 

Jika melihat dari tujuan, maka tujuan utama dari iklan politik adalah 

informatif persuasif. Periklanan politik menginformasikan kepada pemilih bahwa 

dengan memilih kandidat atau partai tertentu maka kualitas hidup mereka bisa 

berubah. Selain itu iklan politik juga dapat menciptakan persaingan antar peserta 

pemilu. Selain iklan politik dan media massa, dalam kajian teoretis terdapat juga 

tentang perilaku pemilih. Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah, ”Aktivitas 

pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan 

keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu 

pemilihan umum secara langsung”.67 

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk 

memperoleh dukungan politik dari masyarakat Salah satu jenis kampanye politik 

adalah kampanye massa, yaitu dengan menggunakan berbagai media, seperti surat 

kabar, radio, televisi, film, spanduk, baligo, poster, folder dan selebaran serta medium 

interaktif melalui komputer (internet). Penyampaian pesan politik melalui media 
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massa merupakan bentuk kampanye yang handal dalam hal menjangkau khalayak 

luas.68 

Kampanye politik saat ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran dan 

pembentukan citra. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena perubahan sistematika 

pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dipilih oleh legislatif menjadi dipilih 

langsung oleh masyarakat. kampanye politik merupakan jenis kampanye yang pada 

umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuan dari 

kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-

kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik 

yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. kampanye politik yang ditujukan 

kepada massa, baik melalui hubungan tatap muka maupun .69 

Kampanye politik dapat diartikan pula sebagai bentuk komunikasi politik 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu 

tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kegiatan untuk membangun 

citra atau image merupakan bagian penting dalam kampanye politik untuk 

memperoleh dukungan. Terkait dengan komunikasi dalam kampanye politik, terdapat 

beberapa aktivitas komunikasi yang dapat diidentifikasi. Kegiatan komunikasi politik 

adalah kegiatan kata-kata umtuk mencakup ungkapan yang dikatakan atau dituliskan, 

gambar, lukisan, foto, film, gerak tubuh, ekspresi wajah dan segala cara bertindak. 

Orang-orang yang mengamati simbol-simbol itu, menginterpretasikannya dengan 
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cara-cara yang bermakna sehingga membentuk citra mental tentang simbol-simbol 

tersebut.70 

Kampanye politik merupakan aktivitas berencana yang terorganisasi secara 

baik yang bertujuan untuk melindungi para kandidat agar mereka dapat melangkah 

dengan lapang menuju kursi legislatif atau eksekutif. Kampanye politik yang 

diorganisasi dengan baik selalu berusaha untuk mendapatkan pengaruh dari balikan 

dari khalayak, lebih khusus para pemilih yang akan membuat keputusan yang tepat 

yang dapat melanjutkan pengaruh tersebut pada kelompok-kelompoknya71. Dalam 

melakukan kampanye politik saluran media digunakan oleh  para komunikator untuk 

menyampaikan pesan-pesan politiknya bisa saja melalui berbagai media. Misalnya 

media cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media elektronik, misalnya 

film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, 

brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (outdoor media), misalnya baliho, 

spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbai, pin, dll.72 

Pada akhirnya kampanye politik bertujuan untuk mengambil hati masyarakat 

agar menentukan pilihan terhadap calon terentu. Kampanye pemilihan umum 

menyajikan peluang yang sangat baik untuk meneliti konsekuensi komunikasi politik. 

Berkaitan dengan tindakan pemberian suara dan tindakan memberikan suara. Dan 

Nimmo menelaah konvergensi berbagai arah persuasi kampanye politik dalam setting 
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politik pemilihan umum. Tekanannya ada dua: Pertama, pada karakter pemberian 

suara sebagai kontruksi sosial dan personal yang aktif dan opini politik, dan kedua 

pada cara pemilih memperhitungkan komunikasi kampanye dalam membentuk 

perilaku mereka.73 Kesuksesan dalam suatu kampanye tidak lepas dari faktor-faktor 

yang menunjang keberhasilannya, menurut Rice dan Atkin74 ada beberapa faktor 

yang menunjang keberhasilan kampanye. peran media massa. Media massa dianggap 

sangat efektif dalam menciptakan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, dan 

mendorong khalayak dalam berpartisipasi dalam proses kampanye. Peran komunikasi 

antar pribadi. Bentuk komunikasi antarpribadi khususnya yang dilakukan lewat 

kelompok teman sebaya dan jaringan sosial dipandang sebagai instrumen yang 

penting dalam menciptakan perubahan perilaku. Karakteristik sumber dan media. 

Kredibilitas sumber memberikan kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan 

kampanye.75 

Dalam kaitannya dengan politik yaitu keputusan memilih yang disebut juga 

perilaku memilih atau voting behavior merupakan perilaku seseorang atau kelompok 

masyarakat dalam responnya untuk ikut serta dalam kehidupan politik dengan 

memilih siapa yang berkuasa dalam lingkungan politik. Pada perilaku memilih, yang 

ditekankan adalah kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar 
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belakang mereka melakukan pilihan itu.76 Dalam teori komunikasi, media massa 

seperti televisi, radio dan surat kabar memiliki kekuatan yang sangat besar dalam 

mengubah image, wawasan dan persepsi penerima, sementara komunikasi 

antarpribadi dan kelompok memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku khalayak 

sasaran. Oleh karena itu antara komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi tidak 

bisa dipisahkan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dalam mencapai 

efektifitas komunikasi. 

Tanggapannya terhadap pesan komunikasi itu akan dirubah oleh tatanan 

psikologisnya. Dalam kegiatan kampanye, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang 

terkena terpaan kampanye melalui media menerima dan menanggapi pesan kampanye 

tersebut sesuai dengan sikapnya sendiri yang timbul dari tatanan psikologis pemilih 

itu sendiri dan dipengaruhi pula dengan kepercayaan yang dianutnya serta nilai-nilai 

yang ada pada lingkungan dimana dia tinggal.77 

Faktor yang diharapkan dari pengaruh media adalah upaya untuk memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi 

program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

menggunakan hak pilihnya. Kapabilitas individu dari kandidat yang dicalonkan juga 

mempengaruhi keputusan memilih sebab kapabilitas adalah kemampuan sesorang 
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untuk mampu menarik simpati orang lain dan menaruh kepercayaan sehingga ia 

memilihnya.78 

Uraian sebelumnya diatas dapat dikatakan bahwa keputusan memilih 

masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun ada faktor yang berpengaruh 

cukup besar yaitu terpaan Kampanye Politik calon Bupati  melalui  Iklan Politik  baik 

itu Iklan Politik di media cetak maupun Iklan Politik (Baliho), lalu dipengaruhi juga 

oleh komunikasi antarpribadi baik dengan lingkungan sekitar maupun dengan tokoh 

masyarakat. Selain dua hal tersebut masyarakat memilih calon bupati dan Wakil 

Bupati Gowa  juga karena persepsi pemilih akan kredibilitas calon Bupati tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Iklan politik Calon bupati dan wakil bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015 

dan sikap politik masyarakat di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa 

Iklan politik mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak 

pilihnya pada Pemilu Serentak 2015 di Kel. Sungguminasa Kec. Soba Opu Kab. 

Gowa. Iklan politik ini memberikan informasi tentang para calon bupati / wakil 

bupati Gowa pada Pemilu Serentak 2015, dan adanya iklan politik (baliho) dapat 

memberi masukan secara langsung kepada pemilih, di karenakan dengan iklan politik 

(baliho) masyarakat dapat mengetahui siapa saja pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Gowa 2015 yang terbaik sebagai calon pemimpin kedepannya. 

2. Implikasi. 

Berdasarkan dari temuan penelitian ini beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu; 

1. Iklan politik (baliho) yang terpasang di wilayah perkotaan dapat merusak 

estetika atau keindahan kota, sebaiknya iklan politik (baliho) calon Bupati 

dan Wakil Bupati kabupaten Gowa di tempatkan di wilayah pemukiman 

yang padat penduduk karena dapat lebih mudah mendapatkan respon dari 

masyarakat sehingga tidak menelan biaya yang terlalu besar. 
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2. Perhatian bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gowa 

penempatan iklan Politik (baliho) yang harus di tata dengan baik. 

3. Ada baiknya para calon bupati dan wakil bupati Gowa membuat iklan 

politik semenarik mungkin dan isi dari pesan yang disampaikan mudah 

dimengerti masyarakat. 

4. Ada baiknya para calon bupati dan wakil bupati Gowa melakukan 

pendekatan personal kepada masyarakat, karena lebih mempengaruhi 

minat masyarakat untuk memilih calon bupati tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustino, Leo, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009.  

Anas, Khoirul, Hubungan Tingkat Pendidikan dengan sikap terhadap iklan Partai 
Politik di Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta: Dakwah, komunikasi dan penyiaran islam, 2009. 

Ardial, Komunikasi Politik,  Jakarta: PT Indeks. 2010. 

Asdar, Muhammad, Partisipasi politik masyarakat kecamatan kindang dalam 
pemilukada (bupati) putaran ke II 2010 di kabupaten bulukumba, UIN 
Alauddin makassar: Ushuluddin,Filsafat dan Politik, Ilmu Politik , 2013. 

Bungin, Burhan,  Konstruksi Sosial Media Massa, Jakarta: Prenada Group, 2008 

Cangara, Hafied. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2009. 

Faurian,Resti, Citra politisi lokal dalam iklan politik analisis wacana citra marjoko – 
husein (Marhaein) dalam iklan politik di Banyumas tahun 2008, Universitas 
Sebelas Maret: ilmu sosial dan ilmu politik, Ilmu Politik, 2009. 

Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia. 2007. 

Gaffar ,M.,Janedjri. Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012. 

Kaid Lee Lynda, handbook penelitian komunikasi politik, Jakarta: nusa media, 2015. 

Kartono,Kartini, Wawasan politik mengenai sistem Pendidikan Nasional, Bandung: 
CV Mandar Maju, 1990. 

Kasali, Rhenald, Manajemen Periklanan, Pustaka Utama Garfiti, Jakarta: Kasali, 
1995 

Kartaprawira,Rusadi, sistem Politik Indonesia, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
2004. 

Liliweri, Alo. Komunikasi: Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group. 2011. 

 



73 
 

Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya. 1999 

Peraturan Pemerintah Republik Indinesia, tentang pemilihan, pengesahan 
pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah 
Nomor 6 tahun 2005. 

Pemilu 2009 didasarkan pada UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota 
DPR, DPRD I, DPRD II, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. 

Sitepu Anthonius P., Teori-Teori Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 

Shihab, M, Quraish, Tafsir Al Misbah volume 15 , Jakarta: Lentera Hati,  2002. 

Simanjuntak, Jayanti, Murni, Malia, Hubungan Antara Menonton Iklan Politik di 
Televisi dan Keputusan memilih calon Presiden di kalangan pemilih pemula 
dikota makassar, Universitas Hasanuddin: ilmu sosial dan ilmu politik, Ilmu 
Politik, 2013 

Sofiah. “Kampanye Politik dan Perilaku Pemilih (Studi Tentang Peranan Terpaan 
Kampnye Pemilu Melalui Media Televisi dalam Membentuk Perilaku 
Pemilih di Surakarta)”. Jurnal Dinamika vol. 5 No.  Tahun 2003. 

Subakti,Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 1992 

Sumartono, Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Iklan Televisi, Bandung: 
Alfabeta, 2002. 

Suwarna,Muchtar,Al, Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia, Bandung: gelar 
Pustaka mandiri, 2000 

Sugiyono,Dr,Prof. Metode penelitian kombinasi (mixed methods) , Bandung: 
Alfabeta, CV, 2012. 

Venus, Antar. Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam 
Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama 
Media. 2012 

Wirahmat, Hardiman, analisis tingkat partisipasi politik masyarakat di tinjau dari 
status sosial ekonomi, UIN Alauddin Makassar:Ushuluddin,Filsafat dan 
Politik, Ilmu Politik, 2013. 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 



 

 



 

Wawancara dengan Ir. Darmawangsyah Muin, M. Si, Ketua Komisi D (Bidang 

Pembangunan).DPRD Propinsi sulawesi selatan. 

 

 

Wawancara dengan Syahiruddin, S.Sos, Sekretaris Lurah Sungguminasa. 

 

 



 

Wawancara dengan Ramzy C, Ketua Bidang Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan 

Sungguminasa. 

 

 

Wawancara dengan Zainuddin, Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan Sungguminasa. 

 



 

Wawancara dengan Kasmawati Dg Te’ne, KetuaMajelis ta’lim  Kelurahan Sungguminasa. 

 

 

 

 

Wawancara dengan Adidas SH Dg Ngalli’, Kepala Bidang Dokumentasi dan Perundang-

Undangan PEMKAB Gowa di Kelurahan Sungguminasa. 

 



 

Wawancara dengan Muh Nasir SE, Dg Ngawing, Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan 

Sungguminasa. 

 

 

Wawancara dengan Abdul Rahim Dg Rumpa, Ketua Karang Taruna lingkungan Kelurahan 

Sungguminasa. 

 

 



DOKUMEN WAWANCARA 

 

Iklan Politik Calon Bupati/Wakil Bupati Gowa Pada Pemilu Serentak 2015 dan Sikap Politik 

Masyarakat di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa. 
 

Identitas Responden. 

Nama  : 

Asal Daerah : 

TTL  : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : 

Suku  : 

Agama  : 

1. Apakah dengan adanya iklan politik (baliho) dapat berperan dalam meningkatkan minat anda 

sebagai pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum? 

Jawaban: 

 

 

2. Menurut anda melakukan pemasangan iklan politik (baliho) tersebut, apakah ikut berperan 

dalam mempengaruhi minat pemilih dalam Pilkada Kabupaten Gowa untuk memilih salah 

satu calon Bupati dan Wakil Bupati? 

Jawaban: 

 

  

3. Jika tidak terdapat iklan Politik berupa Baliho dari KPU atau para Calon Bupati dan Wakil 

Bupati yang mengajak untuk berpartisipasi apakah anda akan berpartisipasi dalam pemilihan 

umum atau tidak ikut berpartisipasi? 

Jawaban: 



4. Apakah dengan adanya Baliho tersebut pesan yang akan disampaikan oleh pihak KPU atau 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dapat ditanggapi oleh masyarakat sehingga 

ikut berpartisipasi dalam Pemilu di Kabupaten Gowa? 

Jawaban: 

 

 

5. Bagaimana sikap anda dalam menanggapi iklan politk (baliho) yang banyak terpasang di 

bahu jalan di Kabupaten Gowa, apakah efektif untuk mempengaruhi minat pemilih atau 

tidak? 

Jawaban: 
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