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Media komunikasi merupakan
sebuah sarana penyampaian
informasi atau pesan, yang 
sangat penting peranannya

dalam berbagai bidang
kehidupan manusia. Termasuk

didalamnya dalam bidang politik.



HP merupakan media komunikasi yang digunakan
untuk menyampaikan pesan dalam bentuk
suara. Sifatnya dua arah, dan biasanya privat
(person to person). Komunikasi menggunakan
tlepon merupakan jenis komunikasi langsung,
dimana pesan yang disampaikan oleh
komunikator akan langsung diterima oleh
komunikan pada saat itu juga.

HANDPHONE



Radio menjanjikan peluang besar dalam
sebuah kampanye politik, sebab
menurut McLuhan suara yang keluar
dari radio menimbulkan resonansi ke
telinga dan pikiran manusia. Selain itu,
radio dapat menjangkau lokasi yang tak
dapat dijangkau oleh media lain.

RADIO



TV
Dalam bidang politik, televisi juga dapat
dijadikan sebagai media kampanye; terutama
dalam hal pembangunan citra kandidat. Televisi
dapat meningkatkan publisitas kandidat secara
signifikan, mengingat dimasa ini hampir semua
keluarga memiliki minimal satu buah televisi di 
rumahnya.



SURAT KABAR
Surat kabar digunakan untuk
membangun citra sang kandidat
Bedanya surat kabar
menampilkannya hanya dalam
bentuk tulisan, grafis, serta
gambar.



MAJALAH
Sama seperti surat kabar, majalah juga 
berjenis media cetak dimana bahan
utamanya adalah kertas dan tinta. 
Hanya menampilkan tulisan serta
gambar, tanpa audio ataupun video. 
Bedanya majalah terbit secara berkala, 
rata – rata sebulan sekali, tidak setiap
hari seperti surat kabar.



MEDIA 
ONLINE

Media online telah menjadi
saluran komunikasi massa
yang paling mudah diakses
oleh semua kalangan.



MEDIA SOSIAL

Media sosial merupakan salah
satu jenis media yang
penyebarluasannya
menggunakan jaringan internet.
Contoh media sosial misalnya
facebook, twitter, instagram, dan
lainnya. Media sosial saat ini
memiliki tingkat kepopuleran
yang paling tinggi dibandingkan
dengan media lainnya. Semakin
ke sini medsos Efektif dalam
upaya membangun citra politisi.



POSTER

Poster merupakan selebar kertas yang
berisi ilustrasi serta tulisan pendek.
Poster biasanya di temple ditempat
yang ramai dilewati orang- orang.



SPANDUK

Spanduk merupakan kain
rentang, yang dalam bidang
politik biasanya diisi dengan

tulisan propaganda, slogan, atau
informasi singkat mengenai suatu

hal. Spanduk digunakan untuk
mempublikasikan atau

mempromosikan kegiatan, 
produk, visi misi, dan sebagainya



PEMILU
Pemilu merupakan media 
komunikasi dimana oran-
orang yang berkepentingan
diperkenankan untu
berkampanye dengan tujuan
politis


