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Assalamu’alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Yang terhormat bapak Rektor selaku ketua Senat UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, para Guru Besar dan anggota Senat yang mulia, para Pembantu Rektor, 

Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Unit serta Civitas Akademika Univesitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Para Teman Sejawat, Saudara saudari dari 

Tasikmalaya, Tamu Undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. 

Pertama saya ingin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian untuk hadir dalam 

upacara yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima 

kasih kepada bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah mendorong saya untuk 

menjadi guru besar di Universitas ini dan juga kepada teman-teman sejawat yang 

selalu mendorong untuk tetap mengajar di samping tugas birokrasi selama ini. 

Sebagai tanda syukur dan penghargaan kepada UIN Sunan Kalijaga yang 

telah mengusulkan saya menjadi guru besar, maka pada kesempatan ini saya 

sampaikan di hadapan sidang senat terbuka, beberapa pemikiran tentang “Kontribusi 

‘Ilm al-Uslu>b (Stilistika) dalam Pemahaman Komunikasi Politik.” 

Hadirin Yang Berbahagia,  

Bahasa sebagai media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Tidak terkecuali di bidang politik, karena dengan bahasa seseorang 

dapat mengungkapkan pikiran, jiwa dan kepribadiannya. Dengan bahasa pula 

seseorang mendapatkan efek tertentu, dan dengan bahasa seseorang dapat mencapai 

tujuannya. Seseorang yang menggeluti bidang politik akan menggunakan bahasa 

politik. Menurut Habernas, bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang 

memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa, yakni bahasa 

yang membawa kepentingannya.1 Adapun ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa 

dan efek yang ditimbulkannya adalah ‘ilm al-Uslu>b atau Stilistika.  

                                                
1 Mudjia Rahardjo, 2007, Hermeneutika Gadamerian, Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur, 
Malang, UIN Malang Press,  hlm. 48. 
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A. Pengertian dan Sejarah ‘ilm al-Uslu>b  (Stilistika) 

Secara etimologi al-uslu>b artinya garisan di pelepah kurma, jalan yang 

terbentang, aliran pendapat dan seni. Secara terminologi al-uslu>b artinya cara 

penuturan yang ditempuh penutur dalam menyusun kalimat dan memilih kosa 

katanya.2 Dan  ilmu yang mempelajarinya adalah ‘ilm al-Uslu>b atau al-

Uslu>biyyah.3 Dalam tradisi Barat ilmu ini dikenal dengan Stilistika. Stilistika 

berasal dari kata  style, sedangkan kata style berasal dari kata stilus (Latin), yaitu alat 

tulis pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas 

tidaknya tulisan itu. Pada waktu penekanan dititikberatkan pada keahlian menulis 

indah, maka style berubah menjadi keahlian dan kemampuan menulis atau 

menggunakan kata-kata secara indah (gaya bahasa).4 

Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa, atau sebagaimana 

diungkapkan, antara lain, Joanna Thornborrow dan Shan Wareing dalam buku 

Patterns in Language menyebutkan: 

Stylistics is a branch of linguistics which studies the characteristics of 
situationally-distinctive uses of language, with particular reference to literary 
language, and tries to establish principles capable of accounting for the 
particular choices made by individuals and social groups in their used 
language.5  
 

Stilistika adalah cabang linguistik yang mempelajari karakteristik penggunaan 

bahasa yang secara situsional berbeda, secara khusus merujuk pada bahasa sastra, dan 

berusaha dapat menjelaskan pemilihan-pemilihan khas oleh individu-individu 

manusia atau kelompok-kelompok masyarakat dalam menggunakan bahasanya. 

Ilmu ini tumbuh subur dalam dua tradisi, yaitu tradisi Barat dan Arab. Dalam 

tradisi Barat kajian stilistika dipelopori Charless Bally (1865-1947) dengan teori 

                                                
2 Az-Zarqani, t.t., Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran, juz II. Cairo, Isa al-Ba>bi al-Halabi wa 
Syuraka>h ,hlm.210 
3 Fathullah Ahmad Sulaiman, 2004,  al-Uslu>biyyah, Cairo, Maktabah al-A<da>b, hlm. 38 
4 Gorys Keraf, 2006, Diksi dan Gaya Bahasa, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,  hlm. 112. 
5Joanna Thornborrow and Shan Wareing, 1998, Patterns in Language, An Introduction to Language 
and Literary Gaya, (London: Routledge, hlm. 3. 
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stilistika descriptive ekspresive-nya. Ia adalah murid Ferdinand de Saussure (1857-

1913) yang dikenal sebagai peletak linguistik modern, sedangkan Chaless Bally 

sendiri dikenal sebagai peletak stilistika modern. 

Dalam tradisi Arab stilistika mengalami perkembangan. Berawal ada masa 

pra-Islam dengan dikenalnya karya-karya puisi bernilai tinggi yang mereka gelar di 

pasar 'Ukaz ataupun di sekitar Ka'bah.  

Pada masa Islam, bahasa indah terhimpun dalam al-Quran turun dengan 

bahasa lisan yang banyak memilih  kata-kata dan gaya/style penuturan yang lebih  

mengena dan memudahkan dalam penghafalan, seperti pengulangan kata atau 

kalimat, penggunaan lawan kata, keserasian bunyi akhir, dan sebagainya. 6 Pemilihan 

kata dan style penuturan yang khas ini banyak mengejutkan para pujangga Arab saat 

itu. Di antara pujangga Arab yang terkagum dengan kekhasan style al-Quran adalah 

al-Wali>d bin al-Mugi>rah. 

Pada masa penyebaran Islam, masuklah berbagai suku bangsa untuk memeluk 

agama Islam, lalu terjadilah dialog antara budaya dan agama-agama di sekitar mereka 

dengan ajaran al-Quran. Dari dialog ini, muncul  beberapa permasalahan anatara lain 

apakah firman Allah itu makhluq (diciptakan) atau qadi>m (ada sejak dahulu), dan 

apakah firman Allah itu s}ifat-Nya atau fi'il-Nya. Untuk menjawab permasalahan-

permasalahan tersebut, para ulama mencari jawabannya dari al-Quran dengan cara 

menganalisis aspek-aspek kebahasaannya. Aktivitas ini dilakukan terutama oleh para 

pemikir kalam (Mu'tazilah dan 'Asy'ariyyah).7 Dengan demikian, stilistika dalam 

budaya Arab bermula dari apresiasi mereka terhadap puisi dan pidato, lalu 

pembahasan aspek-aspek kebahasaan dalam al-Quran.  

Di antara mereka, yang paling getol memperhatikan aspek retorika al-Quran, 

adalah al-Ja>hiz (abad ke-3 H.)}. Ia telah menulis tiga buah buku: Naz}m al-Qur'a>n, 

A<y min al-Qur'a>n, dan Masa>il min al-Qur'a>n. Ia memfokuskan pada aspek 

                                                
6Muhammad Karim al-Kawwa>z, 2002, Kala>m Allah,  al-Ja>nib asy-Syfa>hi min az}-Z}a>hirah al-
Qura>niyyah, London, Dar as-Sa>qi,  hlm. 33-40. 
7Ahmad Amin, D{uha> al-Isla>m, 1952, Cairo, Maktabah al-Nahd}ah al-Mis}riyyah),  hlm. 163. 
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semantik, terutama kata-kata  dalam konteks tertentu yang mengandung makna 

tertentu pula, lalu memfokuskan juga pada al-i>ja>z dan\ al-hazf (ellipsis). 

Menurutnya, al-Quran adalah teks bahasa yang penuh dengan kekhasannya. 

Berdasarkan temuan-temuannya itu, ia terapkan dalam menyusun teori-teori 

bala>gah dan   naz}m .8  

Menurut Ibn Qutaibah (w. 267 H.), style ditentukan oleh tuntutan konteks, 

tema, dan penutur itu sendiri. Style menurutnya merupakan sekumpulan daya  

pengungkapan kata atau kalimat yang bergantung pada tujuan tertentu dari tujuan-

tujuan tuturan. Dengan kalimat lain, langkah awal dari style  adalah penetuan medan 

makna yang luas, lalu pemilihan metode yang cocok untuk menggabungkan kosakata-

kosakata sehingga mampu mentransfer pemikiran yang ada pada benak si penutur. 

Dengan demikian, banyaknya style tergantung pada banyaknya situasi dan kondisi, 

medan makna, dan kemampuan pribadi untuk menyusun tuturan.9 

Al-Khat}t}a>bi  (abad ke-4 H.), dalam bukunya Baya>n I'ja>z al-Qur'a>n 

telah menjelaskan style dan makna. Menurutnya banyaknya style disebabkan 

berubah-ubahnya tujuan, maka setiap tujuan berubah, berubah pula stylenya. 

Demikian pula, perubahan style mengikuti perubahan metode atau cara yang 

ditempuh penuturnya. 10  

Pada paruh kedua abad ke-4 al-Ba>qila>ni menyuarakan pendapat 

Asya'ariyahnya, ia berpendapat kala>mulla>h itu ada dua: pertama, kala>m/firman 

yang terdiri atas huruf dan suara yang diciptakan dan "baru", dan ini adalah al-Quran. 

Kedua, kala>m nafsiy, yaitu firman yang melekat pada zat Allah, ia adalah satu 

substansi yang tidak bisa dibagi-bagi. Dari pernyataan ini, ia kembangkan pada 

pemahamannya tentang style. Menurutnya, style sangat berhubungan dengan 

penuturnya. Tuturan itu dapat memberikan gambaran tentang tujuan-tujuan yang ada 

pada diri penutur, tetapi tujuan-tujuan tersebut hanya dapat diketahui melalui tuturan-
                                                
8Muhammad Zaglul Salam, Asar al-Qur'a>n fi> Tat}awwur al- Naqd al-'Arabiy, Cairo, Maktabah al-
Syabab; Ahmad Abu Zaid, 1982, al-Manhiy al-I'tizaliy fi al-Baya>n wa I'jaz al-Qur'a>n,  hlm. 35 
9Ibn Qutaibah, 1977, Ta'wil Musykil al-Qur'a>n, Cairo, al-Halabi, hlm. 11. 
10al-Khat}t}a>bi, 1968, Baya>n I'ja>z al-Qur'a>n,  Cairo, Dar al-Ma'arif, hlm. 66. 
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tuturan. Dengan demikian, menurutnya, style berfungsi sebagai pengungkap tujuan-

tujuan tersebut.11 

Pemahaman al-Ba>qila>ni tentang style mirip dengan pemahaman yang 

berkembang sekarang ini, yaitu sebagaimana diungkapkan Buffon, “le style est 

l'homme meme” (style adalah orangnya itu sendiri). Menurut al-Ba>qila>ni, style 

merupakan cara tersendiri yang ditempuh oleh setiap penyair. Setiap penyair memilki 

style sendiri-sendiri. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa style sangat berhubungan dengan genre 

atau jenis sastra, sehingga al-Quran memiliki style tersendiri yang berbeda dari style 

Arab lainnya. Susunan al-Quran, termasuk unsur I'ja>z, berbeda dengan susunan 

tuturan orang-orang Arab. Ia memiliki style yang berbeda dari apa yang dikenal 

orang-orang Arab.12 

Abdul Qa>hir al-Jurja>ni (w.471 H.), sebagaimana ulama-ulama lainnya, 

membahas style  dalam konteks I'ja>z al-Qur'a>n. Di antara teori-teorinya yang 

cemerlang adalah tentang naz}m yang ia kemukakan dalam Kitab Dala>'il al-I'ja>z .   

Adapun teori tersebut dapat diintisarikan sebagai berikut ini: 

a.  Naz}m adalah saling keterkaitannya  antara unsur-unsur kalimat, salah satu 

unsur dicantumkan atas unsur lainnya, dan salah satu unsur ada disebabkan 

ada unsur lainnya.  

b.  Kata dalam naz}m  mengikuti makna, dan kalimat itu tersusun dalam ujaran 

karena maknanya sudah tersusun terlebih dahulu dalam jiwa.13 

c.  Kata harus diletakkan sesuai dengan kaidah gramatikanya sehingga semua 

unsur diketahui fungsi yang seharusnya dalam kalimat. 

d.  Huruf-huruf  yang menyatu dengan  makna, dalam keadaan terpisah, 

memiliki karateristik tersendiri sehingga semuanya diletakkan sesuai dengan 

kekhasan maknanya, misalnya huruf ما / ma> diletakkan untuk makna 
                                                
11Muhammad Abd. Lat}i>f, t.t., Qad}a>ya>  al-Hada>sah 'inda 'Abd al-Qa>hir al-Jurja>niy, Cairo,, 
hlm. 38      
12al-Ba>qila>ni, 1978, I'ja>z al-Qur'a>n, Cairo, hlm. 38  
13Abdul Qa>hir al-Jurza>ni, 2004, Kta>b Dala>'il al-I'ja>z, Cairo, Maktabah al-Khanji, hlm. 55- 56 
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negasi dalam konteks sekarang, huruf  ال / la>  diletakkan untuk  makna 

negasi dalam konteks future.  

e.  Kata bisa berubah dalam bentuk ma'rifah, nakirah, pengedepanan, 

pengakhiran, حذف /ellipsis, dan repetisi. Semua diperlakukan pada porsinya 

dan dipergunakan sesuai dengan yang seharusnya.14 

f.  Keistimewaan kata bukan dalam banyak sedikitnya makna tetapi dalam 

peletakannya sesuai dengan makna dan tujuan yang dikehendaki kalimat.15 

Apa yang dikemukakan al-Jurza>ni ini adalah sebagian kecil dari maha- 

karyanya yang tersebar dalam berbagai buku. Ia telah menganalisis fungsi bunyi, kata 

dalam kalimat, dan fungsi semuanya dalam mengantarkan makna. Di dalamnya, 

diterangkan tentang pemilihan huruf, pemilihan kata, dan fungsinya dalam kalimat.  

Jika diperhatikan cara kerja analisis al-Jurza>ni, khususnya dalam Kitab 

Dala>'il al-I'ja>z, akan didapati cara kerja analisis stilistika yang sangat cermat. 

Semua yang ia jelaskan, merupakan cara bahasan dalam stilistika modern. Ia telah 

mendahului teori-teori stilistika yang dikemukakan Charless Bally (1865-1947) atau 

ahli stilistika Barat lainnya. Sehingga tidak berlebihan jika Abdul Qa>hir al-Jurja>ni 

(w.471 H.) disebut sebagai  peletak pondasi stilistika. 

Pada dasarnya antara Stilistika Arab dan Stilistika pada umumnya tidak ada 

ada perbedaan yang prinsipil.  Yang membedakannya adalah bahwa Stilistika Arab 

memiliki ranah kajian berupa teks Arab dan muncul dilatarbelakangi adanya 

keinginan para ahli bahasanya untuk memahami teks-teks keagamaan. Sedangkan 

stilistika non Arab pada umumnya dilatarbelakangi oleh pemikiran filsafat 

Aristoteles. Dengan kata lain, Stilistika Arab dilatarbelakangi oleh had}arah an-nash, 

sedangkan Sitilistika pada umumnya dilatarbelakangi oleh had}arah al-fikr. Adapun 

dalam perkembangannya hampir tidak bisa dibedakan. Apalagi setelah buku-buku 

Stilistika Barat banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, antara lain, oleh Ahmad 

Sulaiman dan Sholah Fadlol. Dengan demikian, teori dan analisis Stilistika Arab bisa 
                                                
14Ibid, hlm.82 
15Ibid, hlm. 87 
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digunakan untuk mengkaji teks-teks non Arab. Begitu pula sebaliknya, teori dan 

analisis Stilistika Barat bisa diaplikasikan untuk mengkaji teks-teks Arab. Oleh 

karenanya, setiap mengemukakan istilah stilistika dalam tradisi Barat, penulis 

berupaya menemukan istilah tersebut dalam tradisi Arab, dan demikian pula 

sebaliknya. Sekalipun istilah-istilah tersebut tidak persis sekali, karena setiap tradisi 

memiliki nuansanya masing-masing. 

B. Posisi Stilistika 

Hadirin yang saya hormati. 

 Terdapat tiga pendapat tentang posisi stilistika: 

1. Cabang Linguistik (Rene Wellek). Linguistik terbagi dua mikrolinguistik 

(antara lain stilistika) dan makrolinguistik (interdisiplinair) 

2. Penghubung antara bahasa dan sastra (Stephen Ulman) 

3. Fase Tengah antara Linguistic dan Kritik16 

C. Tujuan Stilistika  

Ada beberapa tujuan stilistika, antara lain: 

1. Menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya.  

2. Menentukan dan memperlihatkan penggunaan bahasa sastrawan, khusus 

penyimpangan dan penggunaan linguistic untuk mendapatkan efek khusus. 

3. Menjawab pertanyaan mengapa sastrawan mengekspresikan dirinya dengan 

cara memilih cara khusus? Bagaimana efek estetis yang dapat dicapai melalui 

bahasa? Apakah fungsi penggunaan bentuk tertentu mendukung tujuan 

estetis? 

4. Mengganti kritik sastra yang bersifat subyektif dan impresif dengan analisis 

5. Menggambarkan karakteristik khusus sebuah karya sastra  

                                                
16 Antilan Purba, 2009, Stilistika Sastra Indonesia; Kaji Bahsa Karya Sastra, Medan: USU Press, hlm. 
9. 
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6. Mengkaji pelbagai bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan dalam 

karyanya 

D. Ruang Lingkup Stilistika 

Beberapa pakar sastra telah mengurai ruang lingkup stilistika. Pradopo 

misalnya, menjelaskan ruang lingkup stilistika meliputi intonasi, bunyi, kata dan 

kalimat sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata dan gaya kalimat.17.  

Panuti Sudjiman menguraikan pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang 

digunakan pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan 

menggunakan bahasa sebagai style yang dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. 

Dengan analisa stilistika kita dapat menduga siapa pengarang sebuah karya sastra 

karena kita menemukan cirri-ciri pengguanaan bahasa yang khas, kecenderungannya 

untuk secara konsisten menggunakan struktur tertentu, gaya bahasa pribadi seseorang. 

Dalam konteks sekarang ini akan diupayakan pembahasannya dalam empat ranah; 

yaitu  leksikal, gramatikal, gaya bahasa retoris, gaya bahasa kiasan. 

E. Manfaat Stilistika 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari menelaah stilistika antara lain: 

1. Mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa digunakan 

dalam karya sastra. 

2. Menerangkan keindahan sastra dengan menunjukkan keselarasan 

penggunaan ciri-ciri keindahan bahasa dalam karya sastra. 

3. Membimbing pembaca menikmati karya sastra dengan baik 

4. Menjadi acuan bagi sastrawan untuk meningkatkan mutu karya sastranya. 

5. Mempermudah untuk membedakan bahasa yang digunakan dalam satu 

karya sastra dengan karya sastra yang lain. 

F. Kajian Stilistika pada Karya Nonsastra 
                                                
17 Rahmat Djoko Pradopo, 1987,Pengkajian  Puisi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 
10. 
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 Hadirin yang saya muliakan. 

Pada awalnya ‘ilm al-Uslu>b (Stilistika) untuk mengkaji teks-teks sastra 

sehingga dikenal uslu>b al-Qis}s}ah (gaya bahasa novel) uslu>b al-Uqsusah (gaya 

bahasa cerpen), uslu>b asy-syi’ri (gaya bahasa puisi) uslu>b teks-teks agama, seperti 

Uslu>b al-Qura>n, Uslu>b al-Hadi>s\ an-Nabawiy, dan lainnya. Pada 

perkembangannya ‘ilm al-Uslu>b (Stilistika) dapat digunakan juga untuk mengkaji 

berbagai wacana, termasuk di dalamnya wacana komunikasi politik.18 Pada 

kesempatan ini akan dikemukakan kajian stilistika terhadap statetmen dan pidato-

pidato politik sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Untuk menganalisisnya diperlukan ilmu bantu yaitu analisis wacana Van 

Dijk yang melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur/tingkatan, yang masing 

– masing bagian saling mendukung. Menurutnya, wacana dibagi menjadi ke dalam 

tiga tingkatan: 

1.  Struktur Makro, ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang 

dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini 

bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. 

2.  Superstruktur, adalah kerangka suatu teks; bagaimana struktur dan elemen 

wacana disusun dalam teks secara utuh. 

3.  Struktur Mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dengan 

menganalisis kata, proposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai dan 

sebagainya. 19 

Kajian stilistika terhadap wacana komunikasi politik  diupayakan untuk 

memperoleh jawaban: 1. Gaya Bahasa apa saja yang digunakan para politikus dalam 

komunikasi politiknya, 2. Apa tujuan para politikus dalam penggunaan gaya 

bahasanya. Hal ini dilakukan dengan mengkaji aspek ikhtiyar al-alfaz (preferensi 

                                                
18 Nyoman Kutha Ratna, 2009, Stilistika, Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, hlm. 293. 
19 Alex Sobur, 2006, Analisis Teks Media, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 73. 



 12

kata), ikhtiyar al-jumlah (preferensi struktur kalimat), aspek gaya retoris, dan aspek 

gaya kiasan.   

 

G. Bahasa dalam Komunikasi Politik 

Hadirin yang berbahagia, 

Pada dekade ini dan beberapa dekade sebelumnya, bangsa ini sering terjadi 

carut marut yang diakibatkan komunikasi politik para politisi. Komunikasi politik 

pemimpin bangsa selalu terkait dengan situasi dan kemajuan bangsa yang 

bersangkutan. Jika seorang presiden komunikasi politiknya lemah, misalnya tidak ada 

konsistensi atau ”asal ngomong” , hampir bisa dipastikan wibawa kepemimpinannya 

akan melorot. Negara juga cenderung kacau; setidak-tidaknya komunikasi politik 

rakyatnya juga tidak sehat. Sebaliknya, jika pemimpin bersifat tegas, komunikasinya 

jelas, ia akan memperoleh trust dari bangsanya. Komunikasi yang seperti itu 

merupakan modal kuat untuk kemajuan bangsa.20 

Komunikasi politik (Political Communication) merupakan gabungan dua 

disiplin ilmu yang berbeda namun terkait sangat erat, yakni Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Politik. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengertian komunikasi 

politik, sebaiknya dibahas lebih dulu tentang pengertian komunikasi dan politik. 

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun 

makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka 

bertindak dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol). Sedangkan politik 

adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh 

orang yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan 

yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. 21 

                                                
20 Tjipta Lesmana, 2009, Dari Soekarno Sampai Sby, Intrik &  Lobi Politik Para Penguasa, Jakarta, 
PT Gramedia Pustaka Utama,  hlm. x. 
21 Dan Nimmo, 1993, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media, Bandung, PT Remaja 
Rosadakarya,  hlm. 6 
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Dengan demikian komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-

pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, 

dan kebijakan pemerintah. 

Dalam praktik politik, kekuasaan menyebar bukan saja lewat alat produksi 

termasuk di dalamnya birokrasi, tetapi juga melalui bahasa. Bahasa yang dipakai 

politisi seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominan. 

Kekuasaan dalam perspektif politik diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas 

dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga atau institusi untuk mengontrol perilaku 

dan kehidupan orang atau kelompok lain.22   

Sekilas tidak ada hubungan sama sekali antara bahasa dan politik. Keduanya 

merupakan dua hal terpisah. Ini tentu tidak salah jika bahasa dimaknai secara 

konvensional, yakni sebagai sistem lambang yang terurai mulai dari unit yang paling 

kecil, yakni bunyi (phones), hingga teks (texts) yang dikaji lewat analisis teks 

(reading analysis), sedangkan politik dimaknai sebagai segala usaha untuk mencapai 

atau mempertahankan kekuasaan. 

Menurut Mochtar Pabotinggi dalam praktik proses komunikasi politik sering 

mengalami empat distorsi, yang semuanya berkaitan dengan penggunaan bahasa. 

1.  Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); 

bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda 

dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson 

(1966), “bahasa topeng”. 

2.  Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang 

dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas 

satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.” 

3.  Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu 

tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan 

orang Arab oleh media Barat. 

                                                
22 Mudji Rahardjo, Hermeneutika Gadamerian,  hlm. 48-49. 
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4.  Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung 

menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan 

kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik 

kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan 

tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya 

menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa 

mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.23  

H. Kajian Stilistika atas Bahasa Komunikasi Politik 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kajian ini akan 

dititikberatkan pada empat aspek: aspek ikhtiyar al-alfaz (preferensi kata), ikhtiyar al-

jumlah (preferensi struktur kalimat), aspek gaya retoris, dan aspek gaya kiasan 

1. Ikhtiyar al-Alfaz /Preferensi Kata 

Sebuah kata tidak pernah berdiri sendiri. Setelah disepakati untuk mengusung 

sebuah pengertian, ia aktif bekerja lantas menimbun sejarah. Dalam perjalanannya 

tidak bisa dikontrol, ia bisa menaikkan berbagai penumpang. Tak sedikit penumpang 

gelap yang ikut menempel, sehingga kata itu tumbuh berkembang dan bisa membelot. 

Kamus mencoba membatasi petualangan kata. Tetapi bahasa tidak bisa dikekang. 

Kata-kata bagaikan kuda liar yang akan terus saja berlari, bahkan menembus wilayah-

wilayah terlarang yang semula sama sekali bukan trayeknya. Sebuah kata yang sangat 

lumrah, lewat lika-liku perjalanannya, berkhianat jadi pendukung sebaliknya karena 

disampaikan dengan intonasi lain atau konteks lain.24 

Dalam komunikasi politik sering digunakan kata-kata sinonim/at-taraduf  dan 

konotasi/mafhum. Sinonim/at-taraduf adalah bermacam-macam kata yang memiliki 
                                                
23 Mochtar Pabottinggi, 1993, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia 
dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia  
24 Putu Wijaya, 2010, Bahasa, Misteri Kata Berulang, Jakarta, Tempo: Edisi 11-17 Okt 2010, hlm.60. 
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makna yang sama, sedangkan konotasi/mafhum adalah suatu jenis makna di mana 

stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional, dan bisa dibedakan dari 

denotasi yang merupakan makna yang paling dasar pada suatu kata.25 

Pada era Soeharto sering kali digunakan kata sinonim/at-taraduf, seperti 

kenaikan tarif menjadi penyesuaian harga, dialog menjadi sambung rasa, demonstrasi 

menjadi unjuk rasa, pemberontak menjadi Gerakan Pengacau Keamanan (lazim 

disingkat GPK), opposan menjadi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), korupsi menjadi 

pelanggaran prosedur. Pada era SBY pun sering digunakan sinonim ini, seperti 

berperang menjadi menjalankan tugas membela negara, busung lapar menjadi gizi 

buruk dan sebagainya.  

Menurut Abu Hilal al-’Aska>ri, jika ada dua kata untuk satu makna atau 

untuk satu benda, niscaya kata yang satu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki 

kata lainnya, kalau tidak demikian, niscaya kata lainnya itu sia-sia.26 Berdasarkan 

pendapat tersebut maka pilihan kata sinonim di atas ada makna khusus yang 

dimaksudkan di dalamnya yaitu pengahalusan makna, atau apa yang dikenal dengan 

gaya eufemisme (al-kinayah). Eufimisme yaitu pemakaian suatu ungkapan yang 

lembut, samar atau berputar-putar untuk mengganti suatu presisi yang kasar atau 

suatu kebenaran yang kurang enak. Eufimisme pada masa Orde Baru digunakan 

untuk menutupi informasi yang sebenarnya sebagai selubung terhadap kenyataan 

yang jauh lebih mengecewakan. Eufimisme semacam ini mengakibatkan dampak 

meniadakan kontrol sosial yang efektif dan juga menuntun masyarakat menjadi 

kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi. Gaya ini digunakan untuk 

mendistorsi gerakan oposisi dan menciptakan citra positif bagi pemerintah. 

Konotasi juga banyak digunakan dalam komunikasi politik, seperti terjadi 

sewaktu presiden Soeharto waktu itu menyuruh aparat untuk ”menghentikan” semua 

                                                
25 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 29 
26‘Aisyah ‘Abdurrahman bint asy-Sya>t}i, 1984, al-I'ja>z al-Baya>ni lil Quran, Cairo, Darul Ma'arif,  
hlm. 211-214.   
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kegiatan, termasuk orasi di depan kantor PDI.27 Kata ”menghentikan” dalam konteks 

ini mengandung pengertian upaya pengehentian secara persuasif atau membubarkan 

secara paksa. Di lapangan bahasa perintah ini diartikan oleh aparat dibawah sebagai 

pembubaran secara paksa (penyerbuan). Akibat dari kesalahan pemahaman 

kebahasaan ini mengakibatkan sejumlah orang  tewas,  luka dan beberapa lainnya 

dinyatakan hilang. Dalam kasus seperti ini presiden bisa berkelit bahwa ia tidak 

memaksudkannya seperti itu sehingga sampai sekarang belum diketahui siapa yang 

bersalah dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. 

Dalam bahasa di kantor-kantor pemerintahan terutama dalam bahasa disposisi 

sering digunakan kata-kata konotasi yang memiliki ketaksaan makna atau ambigu, 

seperti dalam bahasa disposisi, pimpinan cukup menulis: ”agar si A ini dibantu”. 

Disposisi seperti ini akan dimaknai bahwa si A itu harus diluluskan atau dimaknai 

difasilitasi dalam pelaksanaan ujiannya, tetapi makna yang pertama biasanya yang 

akan dipahami oleh bawahan. Penggunaan bahasa seperti ini akan memberi celah 

kepada politikus atau pimpinan untuk melakukan pelanggaran, tetapi jika berujung ke 

meja hukum mereka akan berkelit dengan makna yang dapat menyelamatkannya 

sehingga bawahannyalah yang menjadi korbannya. 

Presiden Abdurrahman Wahid dalam masa pemerintahannya sering 

menggunakan komunikasi low context (konteks rendah), sehingga banyak digunakan 

kata-kata yang vulgar dan berakibat fatal. Antara lain statetmennya yang 

kontroversial: 

 ”Biang kerok dari persoalan akhir-akhir ini ada di MPR/DPR; sekarang 
banyak intelektual yang bergelar MA tetapi bukan Master of Arts melainkan 
maling; DPR koq seperti Taman Kanak Kanak; DPR memble aja”.28  

 
Bahasa yang digunakan Gus Dur dalam komunikasi politiknya ini menuai 

protes dan kegelisahan di lapisan bawah yang pada akhirnya menggusur dia sendiri 

dari istana kepresidenan. 

                                                
27 Tjipta Lesmana, dari Soekarno sampai SBY ,hlm. 65 -66. Bandingkan Kompas (27-7-2004). 
28 Mudjia Rahardjo, Hermeneutika Gadamerian, Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur,  h. 7.  
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Karena itulah, para komunikator, apalagi seorang pimpinan partai yang 

sedang berusaha meraih simpati massa dalam kampanye politik, tentu akan 

menggunakan berbagai pilihan kata yang dianggap bisa untuk mempengaruhi 

khalayak. Bahkan pilihan kata-kata yang bersifat membujuk sekalipun, tentu akan 

digunakan oleh para politisi. Baginya yang penting massa bisa datang memilih 

dirinya saat berada dibilik kecil Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

  Dengan demikian, jelaslah bahwa kata-kata mempunyai kekuatan. Kata bisa 

digunakan sesuai yang dikehendaki si penutur kata. Jika digunakan dengan tepat 

maka akan diperoleh  hasil yang baik. Sebaliknya, jika digunakan secara salah maka 

akan diperoleh  hasil yang buruk.  

Hadirin yang saya hormati, 

2. Ikhtiya>r al- Jumlah/Preferensi Struktur Kalimat 

Aspek lain dari kajian ‘ilm al-Uslu>b/stilistika adalah Ikhtiya>r al- 

Jumlah/Preferensi Struktur Kalimat. Dimaksudkan dengan Ikhtiya>r al- Jumlah  di 

sini menyaran pada pengertian pemilihan struktur kalimat oleh penutur dalam 

menyampaikan gagasannya. Sebagaimana diketahui pilihan kalimat itu banyak sekali, 

antara lain, jumlah khabariyyah, jumlah insya>iyah, jumlah fi’liyah,dan jumlah 

ismiyyah.  Dalam kegiatan komunikasi politik, jika dilihat dari kepentingan style, 

kalimat lebih penting dan bermakna daripada sekedar kata walaupun dalam banyak 

hal kalimat dipengaruhi oleh pilihan katanya.  

Dalam komunikasi politik ada penggunaan berbagai macam kalimat, 

diantaranya kalimat deklaratif/ jumlah khabariyyah (kalimat yang menyatakan 

sesuatu), seperti ucapan Bung Karno:      

“Walau bagaimana pun saya akan tetap pertahankan Soebandrio sebagai 

Waperdam I di Kabinet. Ia Menluku yang paling gigih menghadapi Nekolim.” 29 

Kalimat ini sangat datar sekali tetapi memiliki konsekuensi yang sangat jauh. 

                                                
29 ibid, hlm. 29. 
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Dalam khazanah linguistik Arab ada kaidah: khabariyyah lafzhan wa insya>iyya>h 

ma’nan (penggunaan kata deklaratif namun bermakna imperatif). Kalimat di atas 

mengandung pengertian: jangan sekali-kali ada usaha untuk menurunkan Soebandrio. 

Konon ucapan tersebut muncul setelah banyaknya desakan dari berbagai kalangan 

untuk mereshufle Soebandrio. 

Presiden Abdurrahman Wahid sering menggunakan kalimat deklaratif 

tetapi mengandung makna imperatif, seperti ucapannya bahwa ada ”Jendral 

Mbalelo”. Jendral Sudi Silalahi yang merasa dituduh dengan ucapannya itu, meminta 

klarifikasi, karena ia anggap tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Gus Dur 

kepadanya. Gus Dur berkata: ” oh gitu ya? Ya , sudah! Gitu aja kok dipikirin.”30 

 Dengan nada yang hampir sama presiden Abdurrahman Wahid  sering berkata 

“Gitu aja kok repot”. Kalimat ini merupakan branding-nya, siapa saja yang 

mengucapkan kalimat itu maka akan mengingatkannya kepada Gus Dur. Kalimat 

tersebut masih termasuk kalimat deklaratif bermakna imperatif, karena yang 

dimaksudkan dari kalimat itu adalah larangan untuk sibuk mempermasalahkan hal-hal 

yang kecil, karena masih ada permasalahan besar yang harus dihadapi bersama. 

Selanjutnya, masih termasuk Ikhtiya>r al- Jumlah  adalah gaya repetisi 

(uslu>b at-tikra>r), seperti ucapan Bung Karno dalam Menggali Pancasila:  

“Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku 

berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat.” Pada kalimat ini ada 

pengulangan kata “ aku “ dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa aku 

(Bung Karno) bisa jadi presiden tiada lain adalah karena rakyat. Oleh karena itu, 

wahai rakyat Indonesia dukunglah aku.  

Pidato Bung Karno yang berapi-api dan puitis ini sangat bagus pada 

zamannya, sehingga dapat membangkitkan semangat rakyat Indonesia, namun gaya 

seperti itu jika disampaikan pada masa sekarang ini mungkin akan dirasa aneh. 

Sebagaimana juga pada zaman presiden Soeharto, banyak sekali orang yang meniru-

                                                
30 Ibid, H. 198 
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niru gaya bicara Soeharto, antara lain, dengan mengubah akhiran ‘kan’ menjadi ‘ken’ 

(menjadiken), dengan harapan bisa dianggap sebagai tokoh teras pemerintahan, 

namun pada masa sekarang semua orang menjauhi gaya bicara tersebut. Kata kunci 

dari semuanya ini, bahwa gaya bahasa itu harus disesuaikan dengan waktu dan 

keadaan.  

3. Gaya Retoris 

Hadirin yang saya hormati 

Gaya Retoris atau Sarana Retorika (rhetorical devices) merupakan muslihat 

pikiran yang dengan gaya ini penutur berusaha menarik perhatian, hingga pembaca 

atau pendengar berkontemplasi atas apa yang dikemukakannya.31 Gaya Retoris itu 

banyak sekali di antaranya gaya apofasis atau preterisio yaitu gaya berpura-pura 

melindungi atau menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya memamerkannya.32 

Dalam khazanah sastra Arab, gaya seperti ini termasuk at-ta'ri>d}.33   Seperti pidato 

presiden SBY  pada pengantar rapat kabinet terbatas membahas empat rancangan 

undang-undang (26 November 2010): 

“........Yang kedua, juga harus sungguh dipahami keistimewan Daerah 
Istimewa Yogyakarta itu sendiri dari bentangan sejarah, dari aspek-aspek lain yang 
memang harus kita perlakukan secara khusus, sebagaimana pula yang diatur dalam 
Undang-Undang Dasar kita, harus tampak dalam struktur pemerintahan keistimewaan 
itu. 

Namun yang ketiga, negara kita adalah negara hukum dan negara demokrasi 
sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi, democratic values, tidak boleh 
diabaikan, karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan 
baik konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. Saya yakin akan bisa kita temukan satu 
pranata yang tiga-tiganya bisa dihadirkan, sistem nasional atau keutuhan NKRI.”34 

 

Pada pidato di atas tampak sekali presiden SBY dengan memilih kosa kata, 

kalimat dan gayanya, berusaha untuk melindungi keutuhan NKRI dan melindungi 
                                                
31 Antilan Purba, Stilistika, hlm. 109. 
32 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 130. 
33Ibrahim. Muhammad Abdullah al-Khuli, 2004, at-Ta'rid} fil-Qur'a>nil-Kari>m, Cairo Da>r al-
Bas}a>ir, hlm. 38. 
34 http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/11/26/1531.html diunduh tg 11 November 2010 
pk 09.30. 
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keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi di balik itu dianggap ada nuansa 

menginformasikan sistem monarki di Yogyakarta yang bertabrakan dengan 

konstitusi. Statetment tersebut memancing keras keluarga keraton Yogyakarta dan 

masyarakat sekitar pada umumnya, karena monarki dalam konteks Yogya adalah 

monarki kultural bukan monarki pemerintahan, sehingga tidak bertentangan dengan 

konstitusi. 

Selanjutnya gaya it}na>b/hiperbol, yaitu semacam gaya bahasa yang 

mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu 

hal.35 Seperti pidato presiden Soekarno: 

“Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan 

samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2½ sen sehari. Bangsa 

yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela 

menderita demi pembelian cita-cita.” 

Inti pidato tersebut adalah seruan Bung Karno kepada bangsa Indonesia untuk 

menjadi bangsa yang bermartabat dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Ia 

sampaikan dengan panjang lebar, agar jiwa raga rakyat Indonesia ikut tergerak, sesuai 

nada semangat yang ditimbulkan kalimat-kalimat tersebut. 

Disamping itu sering dijumpai para presiden, para menteri atau para tokoh 

politik lainnya dalam menjawab pertanyaan sering menggunakan gaya ijaz/singkat 

padat,seperti jawaban presiden BJ Habibie tatkala ditanya tentang Timor Timur. 

Konon sebelum referendum di Timor Timur terjadi perdebatan sengit dalam sidang 

kabinet, terutama tatkala Hendropriyono, kala itu Menteri Transmigrasi, bertanya: 

“Bapak Presiden kalau plebisit kalah, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab. BJ 

Habibie menjawab: “Saya yang bertanggung jawab.”.36  Jawaban singkat itu 

digunakan untuk mengalihkan pembicaraan yang terkadang mereka belum siap 

jawabannya secara rinci, sehingga si penanya bisa dialihkan kepada permasalahan 

yang lain yang dikuasainya. Dalam kasus tadi tampaknya BJ Habibie belum 
                                                
35Gorys Keraf,  Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 135. 
36 Ibid, hlm. 153. 
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memikirkan bahwa akibat dari keputusannya akan ada eksodus para transmigran yang 

sudah 25 tahun di sana, lalu bagaimana realisasi dari tanggung jawabnya itu. 

 

4. Gaya Bahasa Kiasan 

Untuk memperhalus dan memprovokasi publik dalam komunikasi politik 

banyak digunakan gaya bahasa kiasan diantaranya gaya maja>z mursal/sinekdoke. 

Gaya maja>z mursal/sinekdoke adalah semacam bahasa figuratif yang menggunakan 

sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) yang dalam 

khazanah Arab dikenal dengan kaidah it}la>q al-juz wa ira>dah al-kull atau 

mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totum pro parte) yang 

dalam khazanah Arab dikenal kaidah it}la>q al-kull wa ira>dah al-juz. Misalnya 

hampir semua presiden dalam pidato politik ekonominya menyebutkan peningkatan 

taraf ekonomi Bangsa Indonesia. Kata ‘Bangsa Indonesia’ digunakan dalam 

kaitannya dengan kualitas totalitas, sehingga seolah-olaah terjadi pemerataan 

kesejahteraan terhadap keseluruhan masyarakat. Padahal yang mengalami 

peningkatan taraf ekonomi hanyalah kawasan tertentu, seperti kota-kota besar, 

khususnya Jakarta. Gaya sinekdoke lazim dipakai oleh kepala pemerintahan yang 

ingin dipilih lagi pada periode berikutnya. Gaya seperti ini memberi kesan prestasi 

yang telah dicapai dalam pemerintahannya.  

 Termasuk gaya kiasan adalah gaya smile/ tasybi>h yaitu suatu ungkapan 

yang menyatakan bahwa sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan yang lainnya 

dalam sifat. Seperti pidato presiden Abdurrahman Wahid di depan 100.000 peserta 

istighasa|h sehari sebelum memorandum II : ” Besok kita saksikan apa yang diperbuat 

DPR. Kita ini kuat, tidak boleh seperti anak kecil”.37 

 Dalam pidato tersebut Gus Dur menyamakan DPR dengan anak kecil. 

Dalam kaidah sastra Arab susunan seperti itu dinamai tasybi>h mujmal, yaitu 

tasybi>h yang terdiri atas musyabbah (yang diserupakan, DPR)  musyabbah bih 

                                                
37 Ibid , hlm. 191. 
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(yang diserupakan dengannya, anak kecil) dan  a>da>t at-tasybih (sarana yang 

digunakan untuk menyamakan sesuatu dengannya, seperti), tanpa penyebutan wajh 

asysyibh (aspek kesamaan atau sifat yang ada pada DPR dan anak kecil). Kalimat 

yang senada juga pernah diungkapkan Gus Dur di depan sidang DPR, yaitu 

menyamakan DPR dengan siswa Taman Kanak-Kanak. Tanpa penyebutan wajh 

asysyibh dalam pidatonya tersebut memberikan keleluasaan kepada audience  untuk 

mengimajinasikan bahwa seluruh sifat anak kecil  seperti cengeng, lemah, manja, dan 

cari sanjungan itu ada pada DPR.   

Gaya kiasan lainnya adalah gaya metafora yaitu semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata-kata: seperti, bak, 

bagai, bagaikan dan sebagainya.38 Dalam sastra Arab dikenal dengan istilah tasybi>h 

bali>g , terlihat dalam perkataan presiden BJ Habibie: 

” Science and technology itu satu sayap, budaya satu sayap lainnya. Dua 

sayap ini harus seimbang. Kalau wing pesawat ini cuma Science and technology tidak 

diimbangi culture kita akan berantakan.”39 

Presiden BJ Habibie yang memiliki latar belakang pendidikan teknik 

meyakinkan bangsa Indonesia tentang pentingnya budaya yang sama pentingnya 

dengan science and technology. Gambaran ini terimajinasikan dari penyamaan 

keduanya dengan kedua sayap pesawat, sehingga jika kedua sayap tidak seimbang 

maka pesawat tersebut akan hancur. Demikian halnya budaya dan science and 

technology. 

I. Penutup 

 Ada kecenderungan para tokoh politik dalam komunikasinya menggunakan 

bahasa yang ambigu dan bahasa yang diperhalus (eufemisme). Dengan gaya seperti 

ini mereka dapat menyembunyikan kebobrokan partai atau pemerintahannya, dan 

mereka dapat berkelit jika suatu waktu berhadapan dengan hukum. Namun di sisi lain 

menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktegasan di hadapan rakyatnya.  
                                                
38 Ibid, hlm. 139 
39 Ibid, hlm. 156. 
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Komunikasi para pemimpin pemerintahan sering terkait dengan situasi dan 

kemajuan bangsa yang bersangkutan. Jika seorang pemimpin komunikasi politiknya 

low context  dengan menggunakan bahasa vulgar  atau ”asal ngomong”, hampir bisa 

dipastikan wibawa kepemimpinannya akan melorot. Negara juga cenderung kacau; 

setidak-tidaknya komunikasi politik rakyatnya juga tidak sehat. Sebaliknya, jika 

pemimpin dalam komunikasinya menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bersayap, 

hampir bisa dipastikan ia akan memperoleh kepercayaan dari rakyatnya. 

 Kecermatan para pemimpin politik dalam memilih kosa kata, kalimat, dan 

gaya bahasa yang sesuai dengan konteksnya akan mendapatkan respon positif dari 

warganya atau lawan bicaranya. Para pemerhati gaya bahasa mendapat pelajaran 

penting dari pidato singkat presiden Obama ketika di Indonesia.  

 ” Thank you for bakso, nasi goreng, emping dan kurupuk. Semuanya enak.” 

Lalu esok harinya (10 November 2010) ia pidato di Univesitas Indonesia: “ Pulang 

kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya.”  Kosa kata dan kalimat yang dipilih 

Obama sekalipun biasa dan sederhana, tetapi  sangat tepat dengan konteks yang ada, 

sehingga pidatonya ini membangkitkan rasa simpati audience dan  mendapatkan 

aplause yang cukup meriah.  

Dengan demikian, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang dapat 

berkomunikasi  dengan rakyatnya, dengan memilih kosa kata, struktur kalimat, dan 

gaya bahasa yang disesuaikan dengan konteksnya. 
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