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”...Pemilu kali ini merupakan pemilu bagi orang yang pintar...” 
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pada tanggal 4 Maret 2009) 

 

Penggalan wawancara dengan pengurus partai politik seperti teruraikan di atas 

merupakan sedikit gambaran pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif di 

Tahun 2009. Bagaimana tidak, pemilihan umum di Tahun 2009 ini merupakan 

pemilihan umum yang berbeda jika kita bandingkan dengan pemilihan umum tahun-

tahun sebelumnya. Jika ditahun sebelumnya mekanisme pemberian suara yang hanya 

mencoblos salah satu peserta pemilihan umum (partai politik) tanpa adanya nama 

calon legislatif, namun di Tahun 2009 yang perhelatan pemilihan umumnya 

dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, menggunakan metode yang baru pertama 

kali dipergunakan di Indonesia yaitu ”mencontreng”. Pemilih ”dipaksa” dihadapkan 

kepada mekanisme pemungutan suara yang berbeda dibandingkan dengan pemilihan 

umum sebelumnya sehingga kondisi ini mengakibatkan berubahnya image pemilihan 

umum dengan istilah ”pencoblosan” ke istilah ”pencontrengan”. Mekanisme 

penentuan pemenang pemilihan umum pun tak luput dari ”revisi” besar-besaran ajang 

demokrasi di negara ini. Penentuan pemenang yang dulunya didasarkan pada nomor 

urut calon legislatif, maka di Tahun 2009 ini penentuan pemenang tidak 

memperhatikan nomor urut calon legislatif melainkan didasarkan pada perolehan 

suara yang diperoleh calon legislatif atau dengan kata lain didasarkan pada suara 

terbanyak, siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dialah yang terpilih. Oleh 

karenanya untuk menghadapi pemilihan umum Tahun 2009 dengan mekanisme yang 

berbeda ini maka ”Strategi Kampanye” masing-masing calon legislatif dituntut untuk 

semenarik mungkin sehingga pemilih dengan mudah menentukan pilihannya. Analisa 

pemilih, positioning, segmenting, perencanaan media hingga pemanfaatan saluran 

komunikasi memiliki peran strategis untuk menciptakan sebuah strategi kampanye 

yang berkualitas tentunya dengan didukung adanya sumber daya manusia yang 

handal. Kolaborasi yang solid antara unsur tersebut akan menciptakan sebuah strategi 

kampanye berkualitas. Tentunya semua itu tanpa  meninggalkan ideologi partai 

politik, karena dengan tetap memperhatikan ideologi partai maka akan membedakan 

antara calon legislatif yang satu dengan calon legislatif lainnya, sehingga akan 

mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya dan yang pasti penampilan 

kampanye yang diperlihatkan akan berbeda pula.   
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RINGKASAN 

Pemilihan Umum di Tahun 2009 merupakan pemilihan umum untuk kali 

pertamanya dengan menggunakan mekanisme pencontrengan dan penentuan 

pemenang pemilu berdasarkan perolehan suara terbanyak. Mekanisme tersebut 

merupakan sebuah kemajuan didalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun 

demikian salah satu pihak yang harus optimal dalam persiapan menghadapi pemilihan 

kali ini yaitu peserta pemilihan umum karena mereka harus seoptimal mungkin untuk 

memperkenalkan diri kepada pemilih apabila ingin memenangkan pemilihan kali ini. 

Penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota (Studi Strategi Kampanye Calon 

Legislatif Partai Berideologi Nasionalis Dan Islam Periode Kampanye Bulan 

Maret Pada Pemilihan Umum Anggota Dprd Kota Blitar Tahun 2009), 

difokuskan untuk mendeskripsikan Strategi kampanye Calon Legislatif dari partai 

beridiologi nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dan agama atau Islam (PKS) di Kota 

Blitar periode kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 2009 dan 

dampak Ideologi Nasionalis dan Islam terhadap strategi kampanye calon legislatif dari 

partai Berideologi Nasionalis dan Islam dalam pemilihan calon legislatif Tahun 2009. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Blitar dengan menggunakan paradigma 

konstruktivisme serta untuk memahami secara detail dari tujuan penelitian ini, maka 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun 

sumber data yang dipergunakan dalam penelitian (calon legislatif, pengurus partai 

politik dan tim sukses), dokumen serta arsip. Adapun teknik sampel yang digunakan 

yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

dan observasi. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta analisa peneliti menyebutkan 

bahwa Strategi dan tahapan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai 

berideologi agama maupun nasionalis pada umumnya sama bentuknya yaitu melalui 

sales promotion, direct marketing, poster dan kampanye organisasi. Namun dalam 

penyampaian kampanye tersebut, antara calon legislatif dari partai berideologi 

nasionalis dan agama memiliki perbedaan (pakaian, bahasa serta susunan acara). 

Ideologi memberikan warna atau pengaruh yang kuat terhadap bentuk kampanye serta 

penyampaian kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut. Sehingga 

meskipun kegiatan yang dilakukan sebagai upaya kampanye itu sama antara peserta 

pemilu maka dapat dipastikan masyarakat pemilih lebih mudah membedakan 

kampanye yang dilakukan peserta pemilu dari partai berideologi nasionalis maupun 

agama.   

Berdasarkan hasil temuan diatas maka peneliti menyarankan agar tahapan 

penyusunan strategi kampanye tetap dilaksanakan meskipun pengurus pusat partai 

politik sudah menentukan strategi kampanye, karena pada prinsipnya strategi 

kampanye itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dimana kampanye itu 

berlangsung. Ideologi partai politik senantiasa dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

kampanye karena dengan semakin banyaknya peserta pemilu maka melalui ideologi 

akan mempermudah masyarakat membedakan caleg yang satu dengan caleg lainnya.  
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ABSTRAC 

 

The election in 2009 was the first election used the “contreng” mechanism and 

decides the winner of election based on maximum voting. That mechanism would be 

a progressive step of the democratic life in Indonesia. However, one of the elements 

that must be optimal to in the preparation to face this present election are the 

participator of the election because they have to optimally to introduct theirselve to 

the elector if they want to be the winner of the present election. 

The research entitling “Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota (Studi Strategi Kampanye Calon 

Legislatif Partai Berideologi Nasionalis dan Islam Periode Kampanye Bulan 

Maret pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Blitar Tuhun 2009)”, was 

focused to described the campaign strategies of legislative candidates from nationalist 

or “pancasilais” party (PDI-P) and Islamic party (PKS) in Blitar with the campaign 

period on March of the 2009 election and  the influence of the nationalist and Islamic 

ideology to the campaign strategies of legislative candidates from nationalist and 

Islamic party on the 2009 election of legislative candidates. 

The researcah was carried out in Blitar city with the constructivism paradigma, 

and to detailly understand the purpose of this research, then his research was be a 

descriptive research with cualitative approachment. The data resources that was used 

in this research (legislative candidates, the politic party managers and success team), 

documents and files. The sample techniques was used is snowball sampling. The 

techniques of data collections used methods of interview and observation. Based on 

the results of the discovery on the square and researcher’s analize mention that the 

campaign’s strategies and levels were done by the religion either nationalist parties 

generally were same, namely by sale promotion, direct marketing, posters and 

organization campaigns. However, in that campaign conveytion, there were some 

differences in clothes, languages and the jurisdiction structures. Ideology gives a 

strong colour and influence to the campaign form and the campaign conveytion that 

were done by the legislative candidates. So that although the activities that were done 

as the campaign effort were same with the other election partisipator, it could be sure 

that the people would be easy to distinguish the campaign was done by the election 

partisipator from nationalist party or religion party. 

Based on the result of discovery above, researcher gives suggestion in order to 

the steps of arrangement of campaign strategies were carried out consistently although 

the center manager of the politic party have determined the campaign strategies 

because, on the principle, the campaign strategies ajjust to the conditions of the the 

people where the campaign be held. The ideology of of the politic party always be a 

threatment in the realization of campaign because by many more election participator 

then with ideology will makes easy to the people to distinguish one candidates from 

the other. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tahun 2009 merupakan tahun kedua bagi tumbuh kembangnya demokrasi di 

Indonesia dengan adanya pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan 

oleh rakyat. Sebelumnya di Tahun 2004, Indonesia telah membuktikan kepada 

negara diseluruh belahan dunia, bahwa negara yang memiliki partai politik 

terbanyak di dunia ini, menjadi negara yang paling demokratis. Image ini bukan 

merupakan isapan jempol belaka, namun merupakan buah manis yang dipetik oleh 

Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum 

(legisltaif/pemimpin negara) secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana pelaksanaannya tidak terlepas dari 

konstitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan bahwa ”kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah 

bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk 

secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna 

mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil 

rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat 

dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana 

bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi 

melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-

undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran 

pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut. 

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan 

dengan menjamin keterwakilan yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia 

terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan 

menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga 

daerah.    

Keberhasilan di Tahun 2004 merupakan perjuangan keras dari seluruh aspek 

bangsa ini, tak ketinggalan yaitu aturan yang mengawal pelaksanaan pemilu kala 

itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Ditahun kedua ini, yaitu Tahun 2009, agar tercipta derajat 

kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih 

tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka 

penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan lebih berkualitas dari waktu 

ke waktu. Oleh karena itu landasan hukum penyelenggaraan  pemilihan umum di 

Tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas 
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undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, perlu untuk diganti dengan undang-undang baru yang lebih 

komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka 

di Tahun 2008 diterbitkan undang-undang paket politik dimana salah satu undang-

undang tersebut mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Tahun 2009. Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan pemilihan umum di 

Indonesia. 

Didalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang 

penyelenggaraan pemilihan umum. Terdapat perbedaan yang mencolok sehingga 

mengakibatkan strategi kampanye masing-masing peserta pemilihan umum harus 

dilaksanakan dengan cermat dan teliti, supaya mereka mendapat dukungan suara 

yang signifikan sehingga berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan umum 

mendatang.  

Secara garis besar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang  Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Namun demikian jika kita perhatikan kedua landasan hukum 

tentang pelaksanaan pemilihan umum di negara ini, terdapat perbedaan pada 
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bagian kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara serta penetapan 

pemenang. 

Tabel. 1.1 

Perbedaan Kampanye, Pemberian Suara dan Penetapan Surat Suara Yang Sah Antara 

UU Nomor 12 Tahun 2003 dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 
No Materi UU No. 12/2003 UU No.10/2008 

1. Kampanye :   

1) Masa   

Kampanye 

3 minggu sampai 3 hari 

sebelum pemilihan 

Kampanye (pertemuan 

terbatas, tatap muka, media 

massa cetak dan media 

massa elektronik, 

penyebaran bahan kampanye 

kepada umum dan 

pemasangan alat peraga) 

dilaksanakan sejak 3 hari 

setelah calon peserta pemilu 

ditetapkan sebagai peserta 

pemilu atau 9 bulan 7 hari.   

Kampanye (rapat umum) 

dilaksanakan selama 21 hari 

sampai dengan dimulainya 

masa tenang (3 hari sebelum 

pemilihan) 

2) Tujuan 

Kampanye 

Penyampaian visi, misi dan 

program peserta agar pemilih 

tertarik dengan cara yang 

sopan, tertib dan edukatif 

Selain penyampaian visi, 

misi serta program peserta 

pemilu kampanye bertujuan 

sebagai pendidikan politik 

masyarakat 

3) Pengaturan 

Penggunaan 

Media 

Sangat minim aturannya 

sehingga kampanye lewat 

media massa sangat bias 

Cukup jelas dan sangat 

terinci sehingga 

memudahkan peserta pemilu 

dalam menggunakan media 

massa dalam melaksanakan 

kampanye 

2. Teknik Pemberian 

Suara 

Coblos pada tanda gambar 

Partai Politik peserta pemilu 

dan mencoblos satu calon 

dibawah tanda gambar Partai 

Politik Peserta pemilu 

Memberikan tanda satu kali 

(centang) pada surat suara 

3. Penetapan Surat 

Suara Yang Sah 

Terdapat tanda coblos pada 

tanda gambar parpol dan 

calon anggota DPR, DPRD 

Propinsi/Kabupaten/Kota 

pada kolom yang disediakan 

Terdapat tanda 1 kali 

(centang) pada kolom nama 

partai atau kolom nomor 

calon atau kolom nama calon 

anggota DPR, DPRD 

Propinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota 

Sumber : UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 10 Tahun 2008. 

 

Kampanye (Tujuan Kampanye, Masa Kampanye, Pemanfaatan Media Massa), 

Teknik Pemberian Suara serta Penetapan Surat Suara yang sah seperti tertera 
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dalam tabel di atas terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kedua aturan 

tersebut. Oleh karena itu ketiga unsur yang saling terkait tersebut merupakan salah 

satu kunci kesuksesan setiap peserta pemilu Tahun 2009, sehingga perlu 

dibutuhkannya strategi kampanye yang handal. Karena pada dasarnya dalam 

kampanye selain penyampaian visi serta misi para peserta pemilu juga perlu 

diperhatikan bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya dengan benar 

sehingga pada saat penghitungan suara tidak terjadi kesalahan. 

Strategi kampanye merupakan pemikiran taktis berdasarkan situasi dan 

kondisi lapangan. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa partai politik atau 

kandidat (melalui tim sukses masing-masing) memiliki strategi kampanye yang 

berbeda-beda dalam upaya menarik dukungan khalayak pemilih. Demikian juga 

strategi tertentu, biasanya hanya lebih cocok untuk kelompok masyarakat atau 

pemilih tertentu dan tidak atau kurang cocok untuk masyarakat pemilih yang lain 

sehingga pengenalan situasi kondisi pemilih perlu diperhatikan oleh setiap tim 

kampanye peserta pemilu.  

Kondisi tersebut seharusnya dan sudah layaknya segera disikapi setiap peserta 

Pemilihan Umum Tahun 2009, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan 

peserta pemilihan umum dalam meraih perolehan suara sebanyak-banyaknya, 

sehingga menjadi pemenang dalam pemilihan umum mendatang.  

Ideologi atau asas yang dibawa oleh partai politik akan mempengaruhi strategi 

kampanye partai politik dalam kampanye pemilihan umum mendatang. Jumlah 

peserta pemilihan umum yang relatif banyak dengan berbagai macam asas 

memaksa masyarakat pemilih harus benar-benar selektif memilih partai politik 

dan calon legislatif, yang nantinya menjadi wakil mereka, sesuai dengan aspirasi 

serta keinginan masyarakat pemilih. 
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Tabel 1.2 

Asas Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 

No Nama Partai Politik Asas 

1 Partai Hati Nurani Rakyat 

(HANURA) 

Pancasila 

2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Pancasila 

3 Partai Pengusaha dan Pekerja 

Indonesia (PPPKI) 

Pancasila 

4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Pancasila 

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 

(GERINDRA) 

Pancasila 

6 Partai Barisan Nasional (BARNAS) Pancasila 

7 Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia (PKPI) 

Pancasila 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Islam 

9 Partai Amanat Nasional (PAN) Pancasila 

10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 

(PPIB) 

Pancasila 

11 Partai Kedaulatan  Pancasila 

12 Partai Persatuan Daerah (PPD) Pancasila 

13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pancasila 

14 Partai Pemuda Indonesia (PPI) UUD 1945 dan Pancasila 

15 Partai Nasional Indonesia 

Marhaenisme (PNI Marhaenisme) 

Marhaenisme Ajaran Bung 

Karno 

16 Partai Demokrasi Pembaruan  Pancasila 

17 Partai Karya Perjuangan (PKP) Pancasila 

18 Partai Matahari Bangsa (PMB) Islam (berkemajuan) 

19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 

(PPDI) 

Pancasila 

20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Pancasila 

21 Partai Republik Nusantara (PRN) Pancasila 

22 Partai Pelopor  Pancasila 

23 Partai Golongan Karya (GOLKAR) Pancasila 

24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Islam 

25 Partai Damai Sejahtera (PDS) Pancasila 

26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan 

Indonesia (PNBKI)  

Pancasila dan UUD 1945 

27 Partai Bulan Bintang (PBB) Islam 

28 Partai Demokrasi Indonesia-

Perjuangan (PDI-P) 

Pancasila 

29 Partai Bintang Reformasi (PBR) Islam 

30 Partai Patriot Pancasila 

31 Partai Demokrat Pancasila 

32 Partai Kasih Demokrasi Indoensia 

(PKDI) 

Pancasila 

33 Partai Indoensia Sejahtera (PIS) Pancasila 

34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 

(PKNU) 

Islam Ahlus-Sunnah Wal 

Jamaah 

Sumber : www.kpu.go.id 
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Berdasarkan tabel di atas jika kita klasifikasikan asas masing-masing peserta 

pemilihan umum Tahun 2009, maka terdapat dua kelompok besar asas, yaitu asas 

Nasionalis (Pancasila) dan Agama (Islam). 

Apabila kita menengok kebelakang tentang perkembangan berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) serta pasang surutnya demokrasi di negara 

ini, memang terdapat sebuah perseteruan yang abadi antara ideologi Nasionalis 

(Pancasila) dan Agama (Islam) serta patut untuk kita perhatikan secara seksama. 

Pertama,  Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disusun Panitia Sembilan yang 

dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno terdiri atas sembilan orang 

anggota BPUPKI yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno 

Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wachid 

Hasjim, Muhammad Yamin. 

Panitia Sembilan dibentuk oleh BPUPKI menyusul kegagalan menemukan 

mufakat ihwal “dasar negara”. Di luar pembahasan bagian tersebut, BPUPKI 

berhasil mencapai kompromi. Hal-hal seperti bentuk negara atau batas negara 

relatif lebih mudah dicarikan komprominya. 

Tetapi sejauh menyangkut dasar negara, mufakat sungguh sulit dicapai. Ada 

dua kubu yang bersitegang yaitu kubu yang menginginkan prinsip kebangsaan 

sebagai dasar negara (Nasionalis) dan kubu yang menginginkan agar Islam 

dijadikan sebagai dasar negara (Islam). Perdebatan tersebut merupakan muara dari 

dua cara pandang dalam memosisikan hubungan antara negara dan agama. 

Kebuntuan itulah yang melahirkan Panitia Sembilan yang diberi tugas untuk 
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menemukan mufakat soal dasar negara, yang pada 22 Juni 1945 melaporkan hasil 

kerjanya yang dikenal sebagai Piagam Jakarta dengan perincian sebagai berikut : 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

3. Persatuan Indonesia  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta) 

 

Anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” masuk pada Pembukaan UUD 1945 sebagai kompromi terhadap 

kelompok Islam yang bisa menerima dasar negara kebangsaan dan bukan negara 

berdasar Islam, perdebatan tak berhenti begitu saja. Sebagian masyarakat di 

bagian timur negara ini tidak sepakat dengan konsensus tersebut melalui 

mekanisme ”kompromi”, akhirnya 7 kata dalam sila 1 Piagam Jakarta tersebut 

dihapuskan.   

Kedua, Pemilihan Umum. Pada masa demokrasi parlementer (1949-1959), 

Indonesia memiliki banyak partai yang mencerminkan pemilahan partai aliran 

partai politik, yang secara garis besar menurut Effendy Choirie, 2008: 59) dapat 

dipetakan dalam tiga garis ideologi  yaitu Islam (Masyumi, NU, Perti dan PSII), 

Nasionalis Sekuler (PNI) dan Marxis Sosialis (PSI, PKI, Partai Buruh Indonesia 

dan Pesindo). Dalam pemilu 1955, empat partai muncul sebagai kekuatan 

dominan yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Persaingan antara ideologi Nasionalis 

dan Islam sudah terlihat dalam kancah perpolitikan di negara ini melalui ajang 

pemilihan umum.  

Diera orde baru, dibawah kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada Tahun 1973 

secara paksa pemimpin pemerintahan tertinggi kala itu menggusur partai-partai 

politik dan menggabungkannya dalam dua partai saja yaitu PPP (fusi partai-partai 
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Islam) dan PDI (fusi partai-partai nasionalis). Sebagai mesin politik yang 

bertanding dalam pemilu, Golkar secara aneh dinyatakan bukan sebagai partai 

politik. Kondisi ini bertahan hampir 32 tahun lamanya. Sangat jelas dan lebih 

mengerucut bahwa di Negara Indonesia kala itu hanya ada dua ideologi partai 

politik yaitu nasionalis dan agama, meskipun terdapat satu golongan yang hanya 

sebagai mesin politik penguasa kala itu.  

Ketika Soeharto jatuh, Indoensia memasuki fase demokrasi liberal jilid II. 

Situasinya mengingatkan orang pada masa demokrasi liberal Tahun 1950-an, saat 

partai-partai politik tumbuh bak cendawan di musim hujan. Pada fase ini, politik 

aliran yang pernah digilas Soeharto dengan kebijakan asas tunggal Pancasila 

bangkit kembali di pentas politik nasional. Dari 148 partai yang didirikan, 48 

partai dinyatakan lolos untuk bertanding pada pemilu 1999. Pemilu 1999 telah 

menghasilkan 5 partai peraih suara terbanyak yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP dan 

PAN. PDI-P adalah metamorfosis dari PDI yang telah dikebiri pemerintah. PDI-P 

dipimpin oleh Megawati, putri sulung Soekarno. Keberhasilan Megawati dan PDI-

P memenangi pemilu 1999 tidak lepas dari citra dirinya sebagai tokoh oposisi 

yang ditekan pemerintah dan juga karena bayang-bayang kharisma Soekarno.      

Pada pemilu Tahun 2004, selain masih didominasi lima partai besar yang 

menguasai panggung pemilu 1999, muncul partai fenomenal yang mengejutkan 

banyak orang, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS 

adalah penjelmaan kembali dari PK (Partai Keadilan), salah satu kontestan pemilu 

1999. Partai yang dimotori aktivis-aktivis muslim kampus, beridiologikan Islam, 

kala itu diketuai oleh Hidayat Nur Wahid, yang kemudian melepaskan jabatannya 

setelah terpilih menjadi Ketua MPR periode 2004-2009.  
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Indonesia adalah negara berbilang etnis yang sejak periode perjuangan 

kemerdekaan telah disungkup oleh polarisasi dua arus kekuatan, Islam dan 

Nasionalisme. Kelompok Islam beranggapan bahwa sudah selayaknya Islam 

diberi tempat lebih besar dalam struktur ketatanegaraan baru, karena Indonesia 

ditegakkan dan dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sementara 

kelompok nasionalis berdalih bahwa negara yang penduduknya tidak seratus 

persen Muslim, hubungan legal-formal antara Islam dan negara bukan sebuah 

keharusan, karena hal itu rentan melahirkan diskriminasi, khususnya bagi 

kalangan non-muslim. Kemelut ideologi yang menyertai awal lahirnya negara ini 

berakhir dengan suatu kompromi yang khas. Indonesia secara konstitusional 

bukan Negara Islam, namun juga bukan negara sekuler yang memandang agama 

semata-mata sebagai masalah pribadi yang sama sekali terlepas dari negara, 

namun ideologi nasionalis dan agama nyata dan konkrit ada pada partai-parati 

politik di negara ini yang merupakan mesin terciptanya kader pemimpin bangsa 

ini.    

Kini di Tahun 2009 dimana Indoensia akan melangsungkan pemilihan umum 

yang sekian kalinya diikuti oleh 34 partai dengan memiliki ideologi nasionalis dan 

agama (Islam), menunjukkan betapa ”serunya” perseteruan antara kedua ideologi 

ini. Partai yang berasaskan nasionalis tentunya akan berbeda strategi kampanye 

mereka jika dibandingkan dengan partai politik yang berasaskan agama. 

Posisioning, segmenting serta strategi penggunaan media menjadi bagian yang 

diperhitungkan setiap partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan asas 

mereka. Penempatan serta penggunaan ketiga unsur tersebut jika salah, tidak 

menutup kemungkinan akan menyebabkan kekalahan dalam pemilihan umum 
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mendatang. Oleh karena itu, maka penempatan ketiga unsur tersebut secara tepat 

dan menarik akan menjadi daya tarik setiap pemilih. 

Namun demikian yang tidak kalah pentingnya serta perlu diperhitungkan oleh 

setiap peserta pemilihan umum yaitu terkait sales promotion, pemasaran langsung 

dan hubungan masyarakat, karena hal tersebut merupakan beberapa cara untuk 

memasarkan visi, misi serta program peserta pemilihan umum. Penting 

dikemukakan dalam kaitan ini bahwa baik penyusunan perencanaan dan strategi 

kampanye mutlak membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai situasi dan 

perilaku khalayak pemilih.  

Kota Blitar sebagai salah satu Daerah Pemilihan (Dapil VI) pada Propinsi 

Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 memiliki perkembangan dan 

pertumbuhan politik yang relatif berkembang. Perkembangan partai politik di kota 

ini searah dengan perkembangan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Pada 

pemilihan legislatif tahun lalu (2004) menunjukkan bahwa perolehan suara dapat 

merata dibandingkan hasil pemilihan umum Tahun 1999, meskipun terdapat 

dominasi satu partai (PDI-P) yang berasaskan nasionalis (Pancasila) karena 

memang Kota Blitar merupakan basis partai ini. Meskipun demikian partai politik 

yang memiliki asas keagamaan (Islam) juga tidak kalah dengan partai politik yang 

berasaskan nasionalis (pancasila). PKS, PKB hingga PPP mampu mencuri 

beberapa kursi di DPRD Kota Blitar. 
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Tabel 1.3 

Perolehan Kursi DPRD Kota Blitar Berdasarkan Pemilu Tahun 1999 dan Pemilu 

Tahun 2004 

No Nama Partai Politik 
Jumlah Kursi 

Pemilu Tahun 1999 Pemilu Tahun 2004  

1 PDI-Perjuangan 10 7 

2 PKB 4 5 

3 Partai GOLKAR 4 4 

4 PPP 1 3 

5 Partai DEMOKRAT - 3 

6 PKPB - 1 

7 PKS - 1 

8 PDS - 1 

9 PAN 1 - 

10 PBB 1 - 

11 PKPI 1 - 

  Sumber : Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2008 

  

Jika kita perhatikan data tersebut maka perolehan kursi di DPRD Kota Blitar 

dari Tahun 1999 sampai Tahun 2004 mengalami penyebaran yang merata. Partai 

yang berasakan Pancasila atau nasionalisme (PDI-P) pada Pemilihan Umum 2004 

memperoleh kursi 7 yang artinya perolehan ini menurun sebanyak 30%, jika 

dibandingkan dengan partai-partai lain yang memiliki asas sama dengan PDI-P hal 

ini merupakan kejadian yang luar biasa atau prestasi yang buruk bagi PDI-P, 

karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Blitar merupakan basis massa dari 

PDI-P itu sendiri. Kondisi ini berbalik 180º jika dibandingkan dengan partai yang 

berasaskan agama (Islam). Hampir seluruh partai yang berasakan agama (Islam) 

dalam pemilihan umum Tahun 2004 memperoleh kursi bahkan perolehan kursi 

mereka meningkat hampir 100%. PKS yang merupakan partai baru di Tahun 1999 

tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Blitar, pada pemilihan umum Tahun 2004 

ini mereka mendudukkan wakilnya di kursi DPRD Kota Blitar. Pemilihan 

legislatif di Tahun 2009 ini menjadi ajang peperangan strategi kampanye antara 

peserta pemilu yang berasaskan Nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dengan partai 

yang berasaskan Agama atau Islam (PKS). Dimana kedua partai yang memiliki 
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asas yang berbeda, basis massa yang berbeda pula dengan tujuan yang berbeda 

pula akan berusaha mencuri simpati massa melalui strategi kampanye mereka 

yang telah disiapkan oleh para tim sukses masing-masing calon legislatif. 

Perbedaan massa kampanye, cara pemberian suara serta media kampanye hingga 

penetapan calon pemilih yang berbeda jika dibandingkan dengan Pemilihan 

Umum Tahun 2004, mengakibatkan pertarungan ideologi kedua partai (PDI-P 

dan PKS) ini akan semakin ramai. Pembahasan mengenai pemanfaatan strategi 

kampanye para calon legislatif partai beridiologi nasionalis atau Pancasila (PDI-P) 

dengan partai beridiologi agama atau Islam (PKS) di Kota Blitar menjadi 

pembahasan yang menarik didukung dengan tipikal sosial budaya Masyarakat 

Kota Blitar antara masyarakat kota dengan pedesan dengan mayoritas abangan 

nya, oleh karenanya penulis ingin membahas menganai : KOMUNIKASI 

POLITIK CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM 

ANGGOTA DPRD KOTA (Studi Strategi Kampanye Calon Legislatif Partai 

Berideologi Nasionalis dan Islam Periode Kampanye Bulan Maret Pada 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Blitar Tahun 2009).       

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana strategi kampanye Calon Legislatif dari partai beridiologi 

nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dan agama atau Islam (PKS) di Kota 

Blitar periode kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 

2009?  

2. Bagaimana dampak Ideologi Nasionalis dan Islam terhadap strategi 

kampanye caleg dari partai berideologi nasionalis dan Islam dalam 

pemilihan calon legislatif Tahun 2009 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mengarahkan kajiannya untuk memahami dan 

mendeskripsikan secara rinci mengenai : 

1. Strategi kampanye Calon Legislatif dari partai beridiologi nasionalis atau 

Pancasila (PDI-P) dan agama atau Islam (PKS) di Kota Blitar periode 

kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 2009 

2. Dampak ideologi nasionalis dan islam terhadap strategi kampanye caleg 

dari partai berideologi nasionalis dan Islam dalam pemilihan calon 

legislatif Tahun 2009  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berupa kajian tentang strategi kampanye caleg dari 

partai berideologi Nasionalis atau Pancasila dengan Agama atau Islam ini 

diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Melalui penelitian kualitatif dengan metode empricio inductive akan 

ditemukan gambaran strategi kampanye yang secara teoritis tampaknya 

terkait dengan factor kondisi pemilih, posisioning, segmenting, 

perencanaan penggunaan media seperti teori yang dikemukakan oleh 

Pawito yang dikaitkan dengan teori tentang ideology dari Gramsci yang 

menyatakan bahwa ideology menjelma diseluruh praktek social suatu 

organisasi politik termasuk didalamnya kampanye pemilu. 

2. Digunakan sebagai bahan masukan terhadap partai berideologi nasionalis 

dan agama terutama DPC PDI-P dan DPD PKS Kota Blitar yang dijadikan 

lokus penelitian ini. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan 

masukan kepada partai yang berideologi nasionalis dan agama terkait 

dengan perencanaan strategi kampanye.   
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 Kajian Teori 

1. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak dapat difahami kecuali 

apabila dihubungkan dengan dimensi politik dengan segala aspek dan 

problematiknya. Komunikasi dipandang dalam arti yang lebih luas meliputi 

seluruh pertukaran pesan diantara individu-individu warga masyarakat dari 

mulai kelompok yang terkecil (keluarga) sampai pada kelompok yang lebih 

luas yang disebut masyarakat negara. Dalam jangkauannya komunikasi tidak 

hanya berlangsung dalam lingkup intern suatu Negara, tapi juga melintas 

keluar batas wilayah negara sehingga terjadi proses komunikasi antar negara 

atau antar bangsa.  

Dengan kemajuan teknologi manusia dapat mengatur cara penyampaian 

yang lebih cepat serta lebih luas jangkauannya, sehingga sedikitnya dapat 

mempengaruhi terhadap sistem nilai atau sistem politik yang berlangsung 

dalam suatu negara. 

Dalam sistem politik, komunikasi berfungsi menjembatani antara situasi 

kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik dengan infrastruktur 

politik yang sekaligus pula menciptakan kondisi politik yang stabil. 

Disamping itu komunikasi politik membahas pula masalah yang berkaitan 

dengan partisipasi dan sosialisasi politik serta perubahan sikap mental dan 

pola berfikir seluruh warga negara dalam melihat negara sebagai suatu 
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kesatuan yang terdapat didalamnya integritas mental dan loyalitas nasional 

yang tinggi dari seluruh warga negaranya. 

1.1    Pengertian Komunikasi Politik 

Komunikasi merupakan rumpun ilmu sosial yang memiliki 

cakupan sangat luas, selalu berimpit dengan peradaban dan kemajuan 

manusia sehingga dalam praktek pergaulan internasional  tidak sedikit 

negara adikuasa mendominasi terhadap pesan-pesan arus bebas 

komunikasi ke negara berkembang lainnya. Oleh karenanya dalam 

perkembangan komunikasi juga melibatkan serta membahas disiplin 

ilmu yang lain sehingga menjadi cabang dari komunikasi itu sendiri, 

seperti komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi pendidikan 

dan lain sebagainya. (Sumarno:1989). 

Oleh karenanya untuk memahami komunikasi politik, harus 

diperhatikan pengertian-pengertian yang terkandung dalam kedua unsur 

tersebut, yaitu komunikasi dan politik, baik secara teori maupun dalam 

penerapannya.  

1.1.1) Pengertian Komunikasi 

Pada tahun 1948 ilmuwan politik Harold Lasswel (dalam 

Dan Nimmo, 1993:13) mengemukakan bahwa cara yang mudah 

untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi ialah dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : siapa?, mengatakan 

apa?, dengan saluran apa?, kepada siapa? dan dengan akibat apa?.  

Jika kita perhatikan pendapat Harold Lasswell maka pertanyaan 

tersebut mengidentifikasi unsur-unsur yang biasa terdapat pada 

semua komunikasi yaitu penyampai pesan, penerima pesan, 
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pesan, media serta tanggapan dari penerima pesan itu sendiri. 

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Harold Lesswel maka 

Dan Nimmo (1993:13) menyatakan bahwa komunikasi sebagai 

tindakan bersama diantara dua orang atau lebih yang tidak 

independen ataupun dapat dikucilkan satu sama lain, tetapi terikat 

oleh makna yang diturunkan oleh mereka dari pertukaran citra 

melalui simbol-simbol.    

Sedangkan menurut Sumarno (1989:7) menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan sebuah proses atau upaya manusia 

mempengaruhi yang lainnya dalam ruang lingkup bernegara, 

bermasyarakat dan dalam hubungannya dengan negara lain.   

Dari definisi ketiga ahli tersebut di atas cukup memberikan 

gambaran dan pengertian tentang apa itu komunikasi yaitu 

sebuah proses saling mempengaruhi antara penyampai pesan 

dengan penerima pesan melalui sebuah media dengan harapan 

atau tujuan tertentu. Proses komunikasi bukan linear tetapi 

sirkular. Karena orang yang terlibat dalam komunikasi itu terus 

menerus berperilaku seperti menanggapi, memberikan tanda 

dengan gerakan tubuh seperti mengangguk, mengangkat bahu 

atau tersenyum, memberikan makna kepada tindakan satu sama 

lain serta menyusun makna, sehingga dalam proses komunikasi 

tersebut tidak ada unsur dominasi oleh kalangan tertentu.    

1.1.2) Pengertian Politik 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah 

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melakanakan tujuan-tujuan itu, Miriam Budiarjo (2000:8). Politik 

selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan 

bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut 

kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan 

orang seorang. Edward C Banfield (dalam Dan Nimmo,1993:8) 

menyatakan bahwa politik merupakan seluruh tindakan yang 

diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan 

lainnya.  Sedangkan Dan Nimmo (1993:8) mengartikan politik 

sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan 

mereka didalam kondisi konflik sosial.  

Apabila kita memperhatikan pendapat beberapa pakar 

tersebut maka terdapat persamaan umum tentang politik bahwa 

politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang dengan kata lain 

politik merupakan kegiatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

mempengaruhi serta mewujudkan suatu tujuan. 

  

Mc Quil (dalam Pawito 2008:1) menyatakan bahwa komunikasi 

politik merupakan semua proses penyampaian informasi-termasuk fakta, 

pendapat,keyakinan dan seterusnya- juga pertukaran dan pencarian 

tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks 

kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga.  

Berdasarkan pada definisi komunikasi, definisi politik serta 

pendapat Mc Quil tentang komunikasi politik, maka komunikasi politik 

adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh 
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sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan 

komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi 

yang ditentukan bersama oleh lembaga politik. 

 

1.2    Unsur Komunikasi Politik 

Dalam proses komunikasi yang bagaimanapun bentuknya, baik 

yang sederhana dalam bentuk komunikasi antar personal maupun dalam 

bentuk yang lebih kompleks yaitu komunikasi yang diselenggarakan oleh 

suatu lembaga, dalam bentuk internal ataupun eksternal, maka tidak akan 

terlepas dari unsur-unsur komunikasi. 

Menurut Sumarno (1989:15) menyatakan bahwa unsur-unsur 

dalam komunikasi pada umumnya terdiri dari : komunikator, komunikan, 

message (pesan), media, tujuan, efek dan sumber komunikasi.     

1.2.1) Komunikator dan Komunikan 

Unsur yang paling menentukan dalam setiap bentuk 

komunikasi yaitu unsur komunikator dan komunikan. Kedua 

unsur ini mempunyai daya tarik menarik yang kuat, karena 

keduanya merupakan dua unsur yang berbeda dalam nilai dan 

fungsinya.  Namun demikian yang paling esensial dalam 

komunikasi politik yaitu bagaimana menserasikan kedua fungsi 

yang berbeda tersebut agar tumbuhnya situasi dan keadaan saling 

menguntungkan, baik dalam komunikasi internal atau 

komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun 

komunikasi eksternal yaitu melintas batas wilayah negara. 

Komunikator politik dapat dibedakan dua macam 

(Sumarno, 1989:18) yaitu pemerintah dan negara. Perbedaan ini 
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untuk menentukan kegiatan komunikasi yang berlangsung di 

dalam lingkup intern dan kegiatan di luar atau ke luar. 

Komunikasi intern yaitu komunikasi dalam batas lingkup negara 

sedang komunikasi ekstern (keluar) yaitu komunikasi 

berlangsung melintasi batas wilayah negara.  

Negara dan pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut ; 

negara bersifat abadi, abstrak da mempunyai suatu kedaulatan 

serta merupakan kesatuan politik yang didalamnya termasuk 

pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo (2000:9) menyatakan 

bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh 

rakyatnya. Sedangkan pemerintah merupakan organisasi tidak 

bersifat abadi, dapat berganti-ganti, bersifat konkrit dan 

mempunyai kekuasaan serta bagian dari unsur negara.  

Dengan adanya perbedaan ini mempermudah didalam 

menentukan komunikator dalam komunikasi intern maupun 

ekstern. Berdasarkan pengertian antara pemerintah serta negara 

dan komunikasi intern maupun ekstern maka komunikator politik 

dalam komunikasi intern yaitu pemerintah sedangkan 

komunikator dalam komunikasi ekstern yaitu negara. 

Untuk menentukan komunikator politik Sumarno (1898:19) 

berpendapat terdapat 4 (empat) ciri komunikator politik sebagai 

berikut : 

a. Yang pertama-tama mempunyai inisiatif 

b. Yang mempunyai idea atau gagasan (ideal objectives) 

yang akan disebarluaskan 

c. Yang mula pertama mengajak berkomunikasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 38 

 

d. Yang bermaksud mempengaruhi, mengubah dan 

membentuk sikap, pendapat dan tingkah laku orang lain 

baik secara perorangan maupun kelompok 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka komunikator dalam 

komunikasi politik dapat berupa perorangan atau individu, 

kelompok, organisasi atau lembaga.  Seperti halnya apa yang 

disampaikan oleh Dan Nimmo (1993:28) yang menyatakan 

bahwa semua unsur yang terlibat dalam setting politik maka 

disebut sebagai komunikator politik. Oleh karena itu maka yang 

menjadi komunikator politik tidak hanya pemerintah, negara, 

masyarakat tetapi lebih menekankan pada posisi mereka serta 

mengatakan apa.  

Organisasi atau institusi merupakan komunikator politik 

yang tergolong lazim berperan dalam komunikasi politik. Partai 

politik adalah contoh dari organisasi yang banyak mengambil 

peran dalam proses-proses komunikasi politik. Secara berkala 

organisasi politik menyelenggarakan rapat, konferensi atau 

muktamar. Didalam muktamar biasanya dibicarakan perihal-

perihal internal organisasi serta tanggapan-tanggapan atau posisi-

posisi pendirian organisasi terhadap persoalan-persoalan 

eksternal organisasi yang berkaitan dengan konstituen maupun 

masyarakat secara luas. Dipenghujung konferensi biasanya 

dibacakan keputusan yang baru saja dihasilkan. Media massa 

meliput atau melaporkannya kepada publik atau konstituen. 

Publik atau konstituen menjadi tahu (melalui media massa) 

mengenai posisi-posisi, sikap dan pandangan resmi organisasi 
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berkenaan dengan persoalan-persoalan penting yang sedang 

berkembang. Dengan demikian maka organisasi berperan sebagai 

komunikator dalam komunikasi politik.   

Seperti halnya komunikator politik, maka komunikan 

politik dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, 

organisasi atau lembaga. Apabila kita sepakat bahwa komunikasi 

merupakan proses mempengaruhi dan dipengaruhi, maka 

komunikan politik merupakan bagian yang dipengaruhi oleh 

unsur komunikator. 

Berdasarkan penjelasan akan komunikator dan komunikan 

tersebut maka fungsi komunikator dan komunikan harus saling 

mengisi dan merupakan interdependensi yang positif, sehingga 

komunikasi dapat berjalan dengan harmonis. 

Kaitannya dengan interdependensi ini Davis K.Berlo 

(dalam Sumarno,1989:21) membagi dalam dua bentuk yaitu : 

Interdependensi fisik. Interdependensi dimana fisik 

komunikator dan komunikan langsung mengadakan 

komunikasi. Apabila salah satu tidak hadir maka tidak akan 

berlangsung proses komunikasi. Interdependensi fisik ini 

biasanya dalam kegiatan direct communication dimana 

komunikator dan komunikan berhadapan secara langsung 

dalam arti fisik. 

Interdependesi aksi-aksi. Interdependensi dimana 

terdapatnya arus balik dari komunikan sebagai reaksi 

terhadap pesan yang diberikan komunikator, sehingga 

komunikator memberikan pesan kedua sebagai penguatan 

terhadap pesan pertama. Arus balikini merupakan bahan 

evaluasi komunikator terhadap efektif tidaknya komunikasi 

yang dilancarkan.    

 

1.2.2) Message (pesan) 

Suatu komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi 

politik apabila lambang-lambang pesan yang saling dipertukarkan 
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diantara partisipan, setidaknya sampai tingkat tertentu, memiliki 

signifikansi dengan politik. Hal demikian mengimplikasikan 

secara nyata tentang karakter dari pesan komunikasi politik. 

Pesan-pesan komunikasi politik senantiasa memiliki keterkaitan 

dengan politik. Ilmuwan politik bernama V.J Bell (dalam Dan 

Nimmo,1993:75) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pesan 

yang disebut sebagai pesan politik yang memiliki kepentingan 

politik yaitu pembicaraan yang mengandung unsur kekuasaan, 

pembicaraan pengaruh dan pembicaraan autoritas adapun 

penjelasan dari ketiga jenis pesan sebagai berikut : 

Pembicaraan kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan 

ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah , ”jika 

anda melakukan X, saya akan melakukan Y,” disini X 

adalah sikap orang lain yang diinginkan oleh pembicara, Y 

adalah maksud yang dinyatakan untuk memberikan lebih 

banyak (janji) atau lebih sedikit (ancaman) kenikmatan atas 

sesuatu bila sikap itu dilakukan. Kunci pembicaraan 

kekuasaan ialah bahwa ”saya” mempunyai cukup 

kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman dan 

bahwa yang lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan 

melakukannya.  

Pembicaraan pengaruh terjadi tanpa saksi-saksi seperti itu : 

”Jika anda melakukan X, anda akan melakukan (merasa, 

mengalami) Y”. Janji, ancaman, penyuapan dan pemerasan 

adalah alat tukar pada komunikasi kekuatan, sedangkan 

pada komunikasi pengaruh alat-alat itu diganti dengan 

nasihat, dorongan permintaan dan peringatan. Seperti 

ditunjukkan oleh Bell, hubungan kekuasaan berdasar pada 

kemampuan manipulasi sanksi positif atau negatif, tetapi 

pemberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) dengan 

berhasil memanipulasikan persepsi atau pengharapan orang 

lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. 

Sebenarnya, bila pemberi pengaruh mengatakan, ”jika anda 

melakukan X , akan terjadi Y, terjadinya benar-benar Y itu 

berada di luar kendali pemberi pengaruh.  

Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah, syarat-

syarat tidak ada, dan pernyataan autoritas adalah ”lakukan 

X” atau ”dilarang melakukan X”. Yang dianggap sebagai 

penguasa yang sah ialah suara autoritas dan memiliki hak 

untuk dipatuhi. Sumber-sumber pengesahan itu, dengan 
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demikian sumber-sumber autoritas, sangat berbeda-beda. 

Apapun sumbernya, pembicaraan autoritas lebih merupakan 

bentuk perintah daripada bentuk bersyarat (contingent) 

yang merupakan ciri khas kekuasaan dan pengaruh.  

 

Adapun pesan politik yang disampaikan seperti tersebut 

diatas menurut Dan Nimmo (1993:78) memiliki sifat seperti 

kegiatan dengan menggunakan simbolik, bahasa dan semiotika. 

Pesan politk yang mengandung unsur kekuasaan, pengaruh serta 

kewenangan dimana dalam mengungkapkannya menggunakan 

bahasa, simbol serta semiotika mempunyai kegunaan seperti 

meyakinkan dan membangkitkan massa, autoritas sosial yang 

bertujuan untuk meningkatkan status sosial komunikator politik, 

identitas dan pemberian informasi.  

1.2.3) Media (Saluran Komunikasi Politik) 

Komunikator politik apakah dia politikus, profesional atau 

aktivis, menggunakan pembicaraan persuasif, baik untuk saling 

mempengaruhi maupun untuk mempengaruhi anggota khalayak 

yang kurang terlibat didalam politik. Komunikator 

menyampaikan bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya 

dengan berbagai teknik dan saluran. Secara lisan melalui 

perbincangan personal, melalui cetakan seperti koran dan majalah 

dan dengan teknik elektronik seperti radio atau televisi 

merupakan beberapa saluran atau media penyampaian pesan 

dalam komunikasi politik. Dengan demikian maka saluran 

komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan 

penyampaian pesan (Dan Nimmo, 1993:166) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 42 

 

Beragam saluran dalam menyampaikan pesan komunikasi 

politik. Namun demikian terdapat 3 (tiga) tipe saluran 

komunikasi politik seperi yang disampaikan Dan Nimmo 

(1993:167) sebagai berikut : 

Tipe utama saluran menekankan komunikasi satu-kepada 

banyak, yaitu komunikasi massa. Terdapat dua bentuk 

saluran komunikasi massa, masing-masing berdasarkan 

tingkat langsungnya komunikasi satu-kepada banyak. 

Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka 

seperti bila seseorang kandidat politik berbicara didepan 

rapat umum. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara 

ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Disini 

media, teknologi, sarana dan alat komunikasi lainnya turut 

serta. 

Saluran komunikasi interpersonal merupakan bentukan dari 

hubungan satu – kepada – satu. Saluran ini pun bisa 

berbentuk tatap muka maupun berperantara.  

Tipe saluran yang terakhir yaitu saluran manusia perangkat 

ketiga dalam komunikasi politik. Komunikasi Organisasi, 

dimana menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu dan 

satu-kepada-banyak.  

  

Dalam komunikasi politik kebijakan-kebijakan 

disebarluaskan kepada publik, tuntutan-tuntutan dan aspirasi-

aspirasi dirumuskan dan kemudian disampaikan, pendapat atau 

sikap-sikap terbentuk untuk selanjutnya disuarakan. Media massa 

dapat dikatakan sebagai saluran komunikasi politik yang sangat 

luas, sering digunakan dan karenanya juga sangat berperan. 

Nyaris tak ada peristiwa penting yang menyangkut kepentingan 

publik yang luput dari perhatian media massa. Media massa hadir 

pada setiap peristiwa penting, mengamati, mencatat dan merekam 

kemudian melaporkannya kepada publik dengan frame atau sudut 

pandang tertentu. Dari sini pengetahuan khalayak mengenai 

berbagai persoalan politik tumbuh atau meningkat, juga persepsi-
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persepsi terbentuk dan akhirnya pandangan serta sikap-sikap 

muncul yang mungkin beraneka ragam sifatnya. Semua ini 

biasanya mendasari tindakan dan pola-pola perilaku baik individu 

maupun kelompok dan organisasi.   

1.2.4) Efek 

Dalam situasi normal, komunikasi politik berproses dalam 

suatu sistem politk yang mapan. Kemudian pertukaran lambang-

lambang pesan terjadi diantara para aktor komunikasi yang terdiri 

dari komunikator maupun komunikan. Dalam situasi demikian 

maka apa yang terjadi sebenarnya adalah penyampaian pesan-

pesan yang memiliki signifikasi dengan politik kemudian 

ditanggapi atau direspon oleh pihak-pihak yang terkait atau 

setidaknya memiliki kepentingan dan selanjutnya terjadi 

pengaruh (effect) tertentu. Pengaruh disini ada kemungkinan 

berupa perubahan situasi yang sama sebagaimana dikehendaki 

oleh pemrakarsa pesan atau mungkin tidak terjadi perubahan apa-

apa atau dapat juga situasi berkembang menjadi lebih buruk lagi.  

Apa yang terjadi didalam masyarakat, dalam hubungan 

demikian pula dikatakan bahwa komunikasi politik dapat 

dipandang sebagai proses tarik-menarik atau pergumulan 

berbagai unsur kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan 

menggunakan lambang-lambang pesan untuk mencapai maksud-

maksud atau tujuan-tujuan. Dalam ungkapan yang lebih tegas, 

karena itu, komunikasi politik merupakan proses tarik menarik 

sekaligus perjuangan antar kepentingan didalam suatu sistem 
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politik dengan menggunakan lambang-lambang pesan baik verbal 

maupun non-verbal. Efek komunikasi politk karena itu 

kadangkala dapat diramalkan tetapi kadangkala juga sulit 

diramalkan, kalau bukan tidak mungkin.  

Oleh karena itu maka akibat atau effect komunikasi menurut 

Dan Nimmo (1993:176) menyebutkan terdapat tiga kategori 

akibat dari adanya komunikasi politik yaitu akibat kognitif, 

akibat afektif dan akibat partisipasi. 

Fungsi berita politik ialah menyajikan informasi yang 

dibutuhkan orang  ketika dihadapkan pada situasi yang ambigu. 

Bila sesuatu terjadi dan orang tidak memiliki cukup informasi 

untuk memahaminya atau memiliki informasi yang saling 

bertentangan mengenai kejadian itu, maka konsekuensi 

komunikasi bisa rangkap dua. Dengan menanggapi komunikasi, 

orang tersebut akan memperluas realitas politik yang 

dipersepsikannya serta menginterpretasikan situasi yang ambigu 

dan rutin.   

Ada konsensus umum bahwa komunikasi politik lebih 

cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan 

politik ketimbang dalam nilai politik mereka. Semakin jelas, 

misalnya, bahwa media massa mempengaruhi banyaknya 

informasi yang dimiliki orang tentang politik, sebagian karena 

akibat kognitif dari media dalam sosialisasi pada masa kanak-

kanak dan yang didorong oleh hubungan kebergantungan. 

Namun, tidak begitu jelas bahwa orang mengandalkan media 
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komunikasi sebagai pedoman dalam merumuskan preferensi dan 

nilai. Oleh karena itu maka terdapat 4 (empat) konsekuensi 

afektif yang potensial dari komunikasi politik (Dan Nimmo, 

1993:178) yaitu menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik 

melalui komunikasi politik, memperkuat nilai melalui 

komunikasi politik, memperkecil nilai yang dianut serta 

memindahkan orang dari persuasi yang satu kepada persuasi yang 

lain.  

Keterbukaan terhadap komunikasi politk dapat 

mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik ; di 

pihak lain, komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik. 

Apakah aktivasi atau deaktivasi, konsekuensi komunikasi politik 

bisa berupa primer atau sekunder (Dan Nimmo, 1993:181). 

Akibat primer terjadi jika orang yang dipengaruhi itu telah 

melibatkan diri secara langsung ke dalam proses komunikasi 

sedangkan konsekuensi sekunder dari komunikasi terjadi jika 

orang yang tidak terlibat secara langsung dalam komunikasi 

terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat.  

Konsekuensi primer dan sekunder dari komunikasi politik itu 

sangat jelas dalam kampanye politik. Sebagian orang yang 

mendengar imbauan kandidat menanggapi dengan cara primer 

dengan mengambil bagian dalam kampanye : yang lain, yang 

tidak terlibat dalam komunikasi itu, mengamati bahwa kandidat 

itu memiliki momentum dan karena itu memutuskan bahwa tidak 

ada gunanya untuk aktif menentangnya.    
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1.3    Fungsi Komunikasi Politik 

Perkembangan komunikasi akan selalu mengikuti dan berimpit 

dengan kemajuan masyarakatnya. Semakin masyarakat maju 

berkembang, semakin kompleks pula problema yang dihadapi 

komunikasi.  

Kecepatan arus informasi atau komunikasi, tukar menukar fakta 

dan data visualisasi kemajuan suatu negara, akan merupakan stimulasi 

bagi setiap negara untuk lebih meningkatkan taraf kemajuannya. 

Fungsi komunikasi dapat memperdekat dan memperpendek jarak 

atau dapat pula menjauhkan jarak, hal ini bergantung kepada sifat pesan 

yang dikomunikasikan. Mac Bride (dalam Sumarno, 1989:26) 

menyatakan bahwa komunikasi memiliki fungsi sejumlah delapan yaitu 

fungsi informasi, sosialisasi, motivasi, debat, pendidikan, memajukan 

kebudayaan., hiburan dan integrasi. Sedangkan politik memiliki fungsi 

pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik yaitu struktur yang ada pada 

masyarakat dan struktur yang ada pada sektor pemerintah, (Meriam 

Budiarjo,2000:163-164). 

Dengan demikian maka jika pengertian dari fungsi komunikasi dan 

fungsi politik itu digabungkan maka fungsi komunikasi politik menurut 

Sumarno (1989:28) dapat dibagi dalam dua situasi yaitu : 

1. Fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur 

pemerintah atau disebut pula dengan istilah the govermental 

political sphere 

2. Fungsi yang berada pada struktur masyarakat yang disebut pula 

dengan istilah the sociopolitical sphere. 

 

Fungsi yang ada pada pemerintah, maka komunikasi politik 

berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijaksanaan 
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yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada 

upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk 

mencapai tujuan negara yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari fungsi 

komunikasi yang dikemukakan Mac Bride antara lain fungsi informasi, 

motivasi dan fungsi integrasi. 

Orientasi politik pemerintah tidak mementingkan salah satu 

kelompok atau golongan atau asosiasi tertentu, tapi pemerintah selalu 

berorientasi pada kepentingan umum yang disesuaikan dengan aspirasi, 

cita-cita dan harapan masyarakatnya atau warga negaranya. Apabila kita 

perhatikan beberapa komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

melalui media berisikan kebijakan, upaya meningkatkan loyalitas dan 

integritas nasional, serta perundang-undangan untuk menjaga ketertiban 

masyarakat.   

Sedangkan komunikasi politik yang berada di masyarakat dapat 

dilihat dari fungsi agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, 

dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung diantara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau 

penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil proses agregasi 

dan artikulasi tersebut. 

Dengan demikian maka fungsi komunikasi politik secara totalitas 

yaitu mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari 

faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Sedangkan 

fungsi komunikasi politik dalam hubungan antara suprastruktur dengan 

infrastruktur politik, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara 

kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat 
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interdependensi dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup 

negara.  

 

1.4    Propaganda Dalam Komunikasi Politik 

Didalam menyebarluaskan suatu ide baru, kebijaksanaan atau 

keyakinan baru, tentu akan dapat hambatan dan rintangan, bahkan 

mungkin akan terdapat upaya pihak lain untuk menggagalkannya. Dalam 

hal ini ”propaganda” akan berfungsi sebagai bentuk kegiatan yang dapat 

digunakan dalam upaya mencapai dan menghilangkan hambatan 

tersebut.  

Buruknya suatu propaganda sebenarnya terletak pada cara 

mencapai tujuan propaganda itu dengan menghalalkan segala cara yang 

tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan estetika serta norma-norma 

yang berlaku. Sedangkan propaganda dilihat dari pengertiannya 

menunjukkan sifat-sifat prinsipal yang dilandaskan pada nilai-nilai 

positif, karena upaya yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang 

sistematis dan memperhatikan dimensi psikologis yang dimiliki oleh 

komunikan yang menjadi sasaran propaganda.  

Selain itu seorang guru besar bidang psikologi di Indonesia, Prof. 

Dr. Mari’at (dalam Sumarno,1989:148) menyatakan bahwa propaganda 

itu adalah suatu teknik, suatu cara atau suatu usaha yang sistematis serta 

sungguh-sungguh dipikirkan secara mendalam dimana teknik, cara atau 

usaha ini dilakukan baik oleh seseorang maupun oleh kelompok orang 

untuk mempengaruhi pendapat atau sikap orang lain atau kelompok lain.  

Dengan demikian maka propaganda merupakan kegiatan persuasif 

untuk mempengaruhi seseorang atau orang banyak dalam bentuk 
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kelompok atau badan, dalam kehidupan masyarakat atau negara dengan 

dasar-dasar psikologis agar menerima sesuatu hal, ide, gagasan, ideologi, 

hasil penemuan baru, konsep-konsep politik sesuatu hal yang belum 

diterima dan belum dianggap bermanfaat untuk kemudian bertingkah 

laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang melakukan kegiatan 

propaganda. 

Sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Mar’iat, maka Santoso 

Sastropoetro (1988) menyatakan bahwa propaganda adalah suatu 

penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara 

seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku 

dari penerima atau komunikan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan 

oleh komunikator. 

Oleh karena tujuannya adalah mengubah pola pikir dan pendapat 

seperti yang diutarakan di atas, maka sudah tentu semuanya itu haruslah 

didasarkan kepada suatu perencanaan dan menggunakan sistem-sistem 

tertentu agar dapat mencapai tujuannya secara efektif. 

Propaganda dapat berupa kegiatan saling pengaruh mempengaruhi 

dengan menggunakan lambang-lambang tertentu dan dapat pula 

merupakan propaganda yang menggunakan kegiatan nyata, yang disebut 

propaganda of the deed yang pada umumnya merupakan propaganda 

dibidang politik.   

Apabila kita perhatikan hal tersebut diatas maka kegiatan 

propaganda jauh dari sifat kekerasan, penyuapan, boikot dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang bersifat paksaan atau kekerasan. Propaganda 
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hanya mendasarkan pada kegiatan yang bersifat persuasif atas dasar 

faktor psikologis. 

Sumarno (1989,149) menyatakan bahwa ciri-ciri atau karakteristik 

propaganda yang menonjol yaitu bersifat subjektif, hal ini disebabkan 

bahwa propaganda selalu bergerak dalam masalah yang baru, yang 

belum diyakini dan belum dianggap bermanfaat oleh orang banyak. 

Tentu saja, terhadap yang baru ini orang berproganda harus memihak 

dan membenarkan terhadap apa yang diperjuangkannya. 

Propaganda tidak selamanya bersifat negatif, tergantung dari 

pemakaian makna propaganda itu sendiri terhadap suatu kegaiatan. 

Sehingga pengertian propaganda itu sendiri sebenarnya netral, positif 

atau negatif kegiatan tersebut terletak pada tujuan yang hendak dicapai 

dan cara yang digunakan serta latar belakang kegaiatan itu dilakukan.    

Kampanye para peserta pemilihan umum di Indonesia merupakan 

bentuk propaganda politik masing-masing peserta pemilihan umum. 

Komunikan ”dipaksa” untuk memilih komunikator berdasarkan 

kampanye yang telah disampaikan. Namun demikian pada 

pelaksanaannya etika politik tetap digunakan oleh para peserta kampanye 

sehingga tindakan negatif (intimidasi dan kekerasan) tidak akan terjadi 

jika komunikan tidak menuruti kehendak komunikator. 

 

1.5    Strategi Kampanye 

Kampanye menggabungkan partisipasi aktif yang melakukan kampanye 

(peserta pemilihan umum) dan pemberi suara (pemilih). Yang melakukan 

kampanye (peserta pemilihan umum) berusaha mengatur kesan pemberi suara 

tentang mereka dengan mengungkapkan lambang-lambang yang oleh mereka 
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diharapkan akan mengimbau para pemilih. Media yang digunakan oleh para 

pelaku kampanye, promotor dan jurnalis yang memainkan peran dalam media 

turut menciptakan dan memodifikasi lambang-lambang signifikan. Para 

pemberi suara secara selektif memperhatikan hal tertentu dalam kampanye, 

memperhitungkannya dan menginterpretasikan. Konsekuensinya imbauan 

yang melakukan kampanye itu lebih dari sekedar kesan pada susunan saraf 

pemberi suara ; pemberi suara melakukan lebih dari hanya membuka mata 

mereka sehingga rangsangan dapat menghujani retina mereka. Pilihan pemberi 

suara tidak segera, langsung dan menurut kebiasaan, tetapi tertangguh ; para 

pemberi suara menghambat reaksi mereka dan mengaji berbagai tanggapan 

dalam imajinasi mereka. Dengan cara itu pemberi suara menyusun citra 

tentang kampanye dan yang melakukan kampanye, citra yang memberikan 

signifikansi kepada yang disodorkan. 

Strategi kampanye atau pemasaran politik merupakan prinsip pemikiran 

yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye yang biasanya 

terjabar ke dalam berbagai langkah taktis berdasarkan situasi dan kondisi 

lapangan. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa partai politik atau para 

calon legislatif (melalui tim sukses masing-masing) memiliki strategi 

kampanye yang berbeda-beda dalam upaya meraih dukungan khalayak. Oleh 

karena strategi kampanye merupakan langkah-langkah yang bersifat taktis 

maka terdapat beberapa prinsip pokok yang perlu diperhatikan yaitu : analisis 

situasi pemilih, posisioning, segmenting dan strategi media (Pawito, 

2008:169).  

Selain prinsip-prinsip pokok tersebut, strategi kampanye dapat 

dikembangkan dengan memilih beberapa saluran. Saluran pemasaran politik  
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melalui kampanye massa, kampanye interpersonal dan kampanye organisasi 

(Dan Nimmo, 1993:195). Mempertegas apa yang disampaiakan oleh Pawito 

dan Dan Nimmo maka langkah-langkah tersebut menurut Adman Nursal lazim 

disebut dengan political marketing, yaitu strategi kampanye politik untuk 

membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pikiran para pemilih. 

Serangkaian makana politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih 

menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih 

kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output penting political 

marketing yang menentukan pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.   

1.5.1 Analisis Situasi Pemilih 

Analisis situasi pemilih merupakan penelitian mengenai kondisi 

secara riil pemilih dilihat dari segala sisi (ekonomi, sosial budaya, 

aspirasi) hingga kondisi pesaing. Dengan demikian maka analisis situasi 

pemilih menjadi sangat penting. Kampanye merupakan ajang pemasaran 

dimana pemasaran adalah menjual. Oleh karena itu para tim sukses harus 

memahami karakter serta keinginan dari pemilih apabila menginginkan 

kampanye mereka berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilih 

dalam menjatuhkan pilihan, seperti faktor kebudayaan, faktor sosial, 

faktor pribadi hingga faktorpsikologis. Namun demikian dalam konteks 

pemasaran politik Newman dan Perloff dalam Pawito (2008:166) 

mengidentifikasi lima cakupan kognisi yang berpengaruh terhadap 

perilaku pemilih yang karenanya kerapkali memperoleh perhatian serius 

dalam penyusunan strategi kampanye yaitu : 

1. Isu politik yakni menawarkan rencana kebijakan atau program-

program kepada khalayak 

2. Citraan sosial yaitu penciptaan citra kandidat atau mungkin partai 

politik dengan menunjukkan bukti bahwa kandidat memperoleh 
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dukungan dari tokoh kalangan tertentu demi meraih dukungan dari 

kalangan tersebut. 

3. Sisi pribadi kandidat yaitu menyuguhkan sebagian sisi kehidupan 

pribadi kandidat supaya dengan itu khalayak menjadi lebih yakin. 

4. Kemungkinan situasi yang berkembang yaitu memberikan gambaran 

situasi mengenai kemungkinan keadaan yang berkembang apabila 

kandidat lain yang memperoleh kemenangan. 

5. Menggugah kesadaran khalayak untuk lebih cermat dalam 

menentukan pilihan yaitu menyuguhkan rangsangan untuk 

menggugah kesadaran khalayak untuk berhati-hati dan cermat dalam 

menjatuhkan pilihan.   

 

1.5.2 Positioning 

Positioning peserta pemilihan umum merupakan kendaraan yang 

menyangkut citra (image) peserta pemilihan umum kepada khalayak 

pemilih (Pawito, 2008:170). Karena itu positioning dalam kenyataannya 

senantiasa merupakan kelebihan calon legislatif sebuah partai politik 

dibandingkan dengan calon legislatif partai lainnya. Kemudian media 

massa secara sendirinya akan mempublikasikan kepada khalayak ramai 

bahkan konstituen partai. 

 

1.5.3 Segmenting 

Kampanye tidak jauh berbeda dengan kegiatan pemasaran dalam 

sebuah produk. Para produsen haruslah paham dengan siapa dan 

keinginan konsumen, sehingga produsen tidak salah dalam menyediakan 

atau memproduksi barang. Demikian juga dengan pemasaran politik, 

para tim sukses para calon legislatif hendaknya memahami siapa 

konstituen atau pemilih pendukung mereka nantinya (tua atau muda, 

golongan ekonomi atas menengah atau bawah, kalangan eksekutif atau 

petani). Tim sukses sangat disarankan untuk mengetahui dengan tepat 

kondisi konstituen, bila perlu merupakan hasil sebuah penelitian 
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mengenai kebutuhan, harapan, kecenderungan sikap serta pola perilaku 

khalayak calon pemilih yang hendak menjadi target kampanye.  

Siginifikansi Segmentasi Pemilih 

Segmentasi politik penting sekali dilakukan organisasi politik. Hal 

ini mengingat bahwa masyarakat tersusun oleh beragam kelompok. 

Harus dicatat pula bahwa masing-masing kelompok masyarakat itu pun 

memilik karakteristik yang berbeda satu sama lain. Untuk itu cara terbaik 

untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka adalah 

dengan metode segmentasi politik (Firmanzah:2008). Segmentasi politik 

diartikan sebagai suatu proses identifikasi dan klasifikasi masyarakat 

kedalam kelompok-kelompok yang memiliki agenda dan tujuan politik 

sendiri-sendiri. Tidak adanya segmentasi politik dlaam suatu organisasi 

politik akan membuatnya kehilangan arah dalam membangun hubungan 

dengan masyarakat. Program kerja yang disusun mungkin saja akan 

kehilangan efektifitas, sebab pesan dan produk politiknya sulit sekali 

dirtikan atau tidak tepat sasaran. 

 Dari sisi masyarakat, segmentasi pemilioh juga akan menjamin 

bahwa kepentingan dan tujuan politiknya akan terwakili oleh organisasi 

politik. Dengan adanya segmentasi politik, sutau organisasi politik akan 

mampu mengidentifikasi semua elemen yang ada di dalam masyarakat. 

Dengan demikian, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang akan 

terlewatkan dalam analisis politiknya. Jadi analisis masyarakat yang 

disusunnya pun akan menjadi komprehensif, karena semua lapisan 

masyarakat akan diperhatikan. Misalnya, Firmanzah (2007) 

mengkategorikan pemilih menjadi beberapa jenis : pemilih tradisional, 
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ktiris, rasional dan skeptis. Kalsifikasi seperti ini merupakan teknik yang 

dapat digunakan untuk mengkategorikan jenis-jenis pemilih.  

Tujuan Segmentasi Pemilih 

Sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan 

struktur serta karakteristik masyarakat (Niffenegger,1989;Smith & 

Hirst,2001). Pemetaan ini bisa dilakukan secara geografis. Identifikasi 

dilakukan dengan melihat konsentasi penduduk di suatu wilayah, 

penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pemetaan juga bisa 

dilakukan secara demografis, dimana pemilih dikelompokkan 

berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, 

pemahaman akan dunia politik, kepercayaan agama dan etnis.  

Segmentasi atau pemetaan ini penting dilakukan mengingat institusi 

politik diharapkan dapat selalu hadir dalam berbagai karakteristik 

pemilih. Hadir tidaknya suatu institusi politik selalu diartikan sebagai 

representasi keberadaan fisiknya di tengah-tengah masyarakat, misalnya 

melalui kunjungan ke daerah terpencil. Kehadiran yang dimaksud disini 

lebih diartikan sejauh mana institusi plitik bersangkutan mampu 

menjawab permasalahn yang dihadapi di masing-masing lapisan 

masyarakat.  

Smith dan Hirst (2001) berpendapat bahwa institusi politik perlu 

melakukan segmentasi politik. Menurut mereka perlunya segementasi 

disebabkan oleh beberapa hal, pertama: tidak semua segmen pasar harus 

dimasuki. Hanya segmen-segmen pasar yang memiliki ukuran dan 

jumlah signifikanlah yang sebaiknya diperhatikan. Kedua, sumber daya 

partai politik bukanlah tidak terbatas. Seringkali partai politik harus 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 56 

 

melakukan aktivitas yang menjadi prioritas utama saja mengingat 

keterbatasan sumber daya. Ketiga, terkait dengan efektivitas program 

komunikasi politik yang akan dilakukan. Masing-masing segmen 

memiliki ciri dan karakteristik berlainan. Kenyataan ini menuntut bahwa 

pendekatan yang akan dilakukan juga harus membedakan hal-hal yang 

ditujukan kepada kelompok lain. Keempat, segmentasi ini perlu 

dilakukan dalam iklim persaingan partai politik. Harus ada analisis yang 

membedakan strategi bersaing antara satu partai dengan partai lainnya. 

Hal ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan 

identifikasi dan analisis partai yang akan didukung.  

Sedangkan menurut Firmanzah (2008) berpendapat bahwa 

segmentasi pemilih juga berguna bagi organisasi politi yaitu : 

1. Membantu identifikasi kepentingan dan tujuan politik masing-masing 

kelompok masyarakat. 

2. Membantu partai politik untuk lebih meningkatkan ketepatan 

program kerja dan isu politik di setiap kelompok masyarakat 

3. Membantu organisasi politik dalam mengembangkan program 

komunikasi politik. Mengingat masing-masing kelompk masyarakat 

memiliki cara berpikir yang berbeda. Karenanya, komunikasi politik 

pun perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik disetiap 

kelompok masyarakat. 

4. Membantu dalam analisis atas persaingan politik. Misalnya 

segmentasi bisa dilakukan melalui metode pendukung, non-

pendukung dan massa mengambang. Melihat jumlah yang ada 
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disetiap segmen akan membantu organisasi politik bersangkutan 

dalam menghitung probabilitas untuk menang atau kalah. 

5. Membantu organisasi politik untuk mengembangkan program 

marketing politik yang lebih tepat sasaran dan komprehensif. 

Misalnya strategi advertising dan distribusi pesan serta informasi 

politik.   

 

Strategi Segmentasi Pemilih 

Terdapat beragam teknik dan metode bagi partai politik untuk 

mengklasifikasikan dan mengelompokkan masyarakat. Metode dan 

teknik ini berangkat daru suatu premis bahwa setiap individu cenderung 

untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang berbagi 

karakteristik sama. Kebersamaan orang-orang yang berbagi karakteristik 

sama inilah yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Mereka 

memiliki ciri, sifat, kondisi psikologis, kepentingn, harapan, 

permasalahan dan tujuan hidup yang relatif sama dibandingkan dengan 

orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka. Dalam hal ini 

yang memegang peranan penting adalah dimensi ”karakteristik”. Ketika 

partai politik ingin melakukan identifikasi kelopok dalam masyarakat, 

mereka dapat melakukannya dengan menggunakan kedekatan 

karakteristik. Dengan melihat kedekatan ”karakteristik” partai politik 

dapat mengidentifikasi anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini 

anggota kelompok adalah orang-orang yang berbagi atau memiliki 

karakteristik sama dengan kelompok tersebut. Perlu dicatat bahwa 
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keanggotaan mereka biasanya tidak formal, yaitu tanpa kartu anggota, 

seragam, identitas formal dan sebagainya. 

Menurut Cui & Liu (2001) berpendapat bahwa dasar segmentasi 

pemilih itu terbagi kedalam 6 (enam) dasar yaitu geografi, demografi, 

psikogarfi, perilaku, sosial budaya dan sebab akibat.  

 

1.5.4 Strategi Media 

Persoalan perencanaan media dalam kampanye dan pemasaran 

politik dalam konteks pemilihan pada dasarnya berkenaan dengan upaya 

membangun keyakinan akan media kampanye mana yang harus dipilih 

dan kemudian apa yang akan harus dilakukan dengan media 

bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi yang ada (Pawito, 

2008:172). Perencanaan media dalam konteks kampanye dan pemasaran 

politik karena itu bukan sekedar persoalan memilih media atau forum 

kampanye akan tetapi adalah juga ketepatan dalam menjalin atau lebih 

tepatnya mengintegrasikan berbagai unsur yakni media, pesan 

kampanye, penyampai pesan dan pemahaman yang memadai mengenai 

publik atau khalayak yang dituju. 

Peranan media massa dalam pembentukan opini publik telah 

membuat institusi ini memiliki kekuatan tawar menawar yang kuat 

dalam interaksi politik. Dalam kaitannya dengan media massa ini, harus 

dicatat bahwa distribusi informasi politik dapat terjadi melalui dua 

mekanisme, distribusi informasi secara internal dan eksternal 

(Firmanzah,2008).  
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Pertama, distribusi informasi yang bersifat internal ditubuh suatu 

partai politik. Distribusi ini terjadi misalnya ketika terdapat bentuk-

bentuk komunikasi yang bersifat formal maupun non-formal antara 

kantor pusat dengan kantor di daerah. 

Kedua, distribusi informasi secara eksternal. Penetrasi dan sebaran 

informasi politik akan dapat berjalan secara efektif dan efisien ketika 

proses tersebut melibatkan media massa pula. Konsumen informasi dari 

media massa ini bisa saja orang-orang yang bukan anggota atau 

simpatisan partai bersangkutan, melainkan sekaligus juga orang-orang 

yang non-anggota dan simpatisan.  

Keempat faktor tersebut di atas merupakan faktor utama atau penentu 

dari terciptanya sebuah strategi kampanye yang berkualiatas. Namun setelah 

tim sukses mampu memahami dari keempat faktor tersebut maka akan muncul 

sebuah idea kampanye. Idea adalah tema dari kampanye tersebut (Dan 

Nimmo,1993:193) sehingga seluruh gerak serta penggunaan media dari 

kampanye tersebut yaitu untuk mengusung tema kampanye atau idea tersebut. 

Dalam memperhitungkan strategi kampanye serta guna mensukseskan 

kampanye tersebut, tentulah para tim sukses memilih saluran-saluran yang 

digunakan untuk berkampanye tersebut. Adapun saluran-saluran berkampanye 

yaitu saluran massa, interpersonal dan organisasi, dimana masing-masing 

saluran ini memiliki tujuan yang berbeda-beda.  

1. Kampanye Massa 

Kampanye massa dilakukan baik melalui tatap muka ataupun melalui 

jenis media berperantara seperti media eketronik, cetak, poster, iklan 

serta on-line mareketing. 
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a) Tatap muka 

Rapat umum politik memberikan peluang utama kepada kandidat untuk 

melakukan komunikasi tatap muka didepan khalayak massa. Namun, 

sebagian besar orang banyak yang datang untuk melihat dan 

mendengarkan seorang kandidat dalam rapat umum massa sudah 

mempunyai kecenderungan kepadanya. Tujuan diadakannya kampanye 

tatap muka yaitu bukan membelokkan oposisi, melainkan memperkuat 

golongan yang setia, serta mempublikasikan gaya pribadi (Dan Nimmo, 

1993:195). Untuk mewujudkan akan hal tersebut maka kampanye tatap 

muka bergantung pada persiapan. Disinilah posisi dan kedudukan tim 

sukses beserta penggerak organisasi kampanyenya.   

b) Iklan 

Periklanan merupakan suatu strategi yang sangat penting dalam 

kampanye dan pemasaran politik modern. Kendati periklanan bukan 

satu-satunya alat pemasaran politik namun adanya kontrol yang nyaris 

sempurna serta karakter penyampaian pesan secara sangat massif dan 

menjangkau publik yang sangat luas dengan menggunakan media massa 

menandai kelebihan dari periklanan. Karena kelebihan ini periklanan 

bahkan juga banyak digunakan untuk kepentingan pemasaran politik. 

Periklanan dalam konteks kampanye pemilihan membutuhkan 

kecermatan dalam banyak hal termasuk perumusan isu dan pesan iklan 

kampanye, pemilihan bintang iklan sekaligu sebagai brand image, teknik 

dalam iklan kampanye, pemilihan media yakni berkenaan dengan media 

mana yang sekiranya paling sesuai dengan sasaran (pawito, 2008:178) 
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c) Poster 

Poster politik adalah saah satu teknik komunikasi kampanye yang paling 

beraneka warna dan paling menarik. Yang tersebar pada pohon, tiang, 

atap gudang, terpampang di pinggir jalan merupakan contoh konkrit 

poster politik ini.  Gary Yanker dalam Dan Nimmo (1993:204) 

menyatakan bahwa poster politik ini ”prop art” ( seni propaganda), seni 

yang digunakan untuk tujuan propaganda. Seperti media lain dari 

kampanye politik, poster mencari dukungan luas untuk kandidat, partai 

dan program partai. Yanker melukiskan bagaimana prop art menarik 

pemilih yaitu ada tanda yang mudah dikenal dimasukkan sebagai unsur 

pembela pada gambar poster seperti tangan diangkat, tersenyum, 

merangkul. Kemudian pre motif atau pengulangan yang seolah-olah 

menjadi ikon partai atau kandidat tersebut jika terpilih nantinya.     

d) On-line marketing 

Secara sederhana on-line marketing dapat diartikan sebagai strategi 

pemasaran secara elektronik dengan menggunakan media internet. 

Dalam kaitan ini pawito (2008:188) menyatakan terdapat dua bentuk 

pemasaran on line ini yakni corporate web site dan marketing web site. 

Corporate web site menunjuka strategi pemasaran dengan internet 

dengan menitikberatkan penyampaian informasi dan penumbuhan citra 

sementara, sedangkan yang marketing web site lebih mengutamakan 

citra dan persuasi untuk maksud-maksud lebih mendekatkan korporate 

kepada khalayak konsumen yang tujuan akhirnya adalah penjualan. 
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                  2. Kampanye Interpersonal 

Komunikasi tingkat interpersonal, saluran-saluran bisa merupakan 

variasi berperantara, tepat seperti pada komunikasi massa, tetapi juga 

digunakan untuk kampanye. Dalam konteks kamanye bentuk media 

berperantara terdiri atas sales promotion (stiker, pamflet, bendera, pena 

serta pensil) dan pemasaran langsung. 

        a). Sales promotion 

Dalam konteks kampanye dan pemasaran politik maka sales promotion  

dapat dilakukan dengan membagi-bagikan kaos, topi, poin atau benda 

kecil lain yang melambangkan partai atau calon legislatif, membuka 

posko layanan kepada masyarakat (Pawito, 2008:185). Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh para partai atau para calon legislatif yang 

akan melaksanakan kampanye melalui saluran interpersonal dengan 

menggunakan metode sales promotion yaitu jenis insentif, jumlah atau 

banyaknya insentif, waktu kapan atau seberapa serig insentif diberikan, 

forum atau media yang digunakan, tempat yang dapat dipilih untuk 

kegiatan sales promotion, petugas atau sales yang diserahi tanggung 

jawab serta dana. Dengan demikian maka unsur 5 W+1 H (who, what, 

where, when,why serta how) serta 5 M (man, money, method, 

material,machine) dalam manajemen sangat diperhatikan dalam hal ini.     

b) Direct marketing (pemasaran langsung) 

Agak melekat dengan sales promotion adalah pemasaran langsung. 

Konsep pemasaran langsung dapat dipahami secara garis besar sebagai 

suatu sistem pemasaran bersifat interaktif yang biasanya menggunakan 

beberapa media periklanan sekaligus. Dalam konteks kampanye dan 
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pemasaran politik maka pemasaran langsung tampil dalam berbagai 

bentuk seperti penjualan secara personal serta penawaran atau penjualan 

melalui surat, fax atau email (Pawito, 2008:187).  

Penjualan secara personal biasanya dilakukan oleh kader partai atau 

anggota tim sukses yang menawarkan partai atau program calon 

legislatif ke rumah-rumah atau ke masyarakat secara tatap muka (face to 

face) kemudian mereka ”merayu” supaya pada saat hari penentuan 

masyarakat atau keluarga yang mereka datangi itu memilih partai atau 

calon legislatif mereka. Namun demikian karena kegiatan ini layaknya 

kegiatan pemasarana maka kader atau tim sukses yang menggunakan 

metode ini hendaknya memperhatikan atau menguasai teknik presnetasi, 

kemenarikan pribadi serta penampilan mereka. 

Penawaran atau penjualan melalui surat,fax atau email umumnya 

digunakan pada kalangan perkotaan yang warganya memiliki instensitas 

pekerjaan yang relatif padat. Kedekatan emosional serta kepemilikan 

alamat, nomor telepon atau fax tentunya harus diperhatikan oleh para 

peserta kampanye.        

                   3. Kampanye Organisasi 

Kampanye organisasi lebih menekankan kepada pengerahan massa oleh 

partai politik atau calon legislatif. Adapun organisasi yang terlibat pada 

kampanye ini yaitu organisasi pendukung partai politik atau calon 

legislatif, orgnisasi yang memiliki beberapa kepentingan khusus dengan 

menyokong dana serta sumber daya lain dan organisasi yang terakhir 

yaitu kelompok penyokong (Dan Nimmo,1993: 207).  
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              2. Ideologi 

2.1 Pengertian Ideologi 

Istilah ideologi seringkali hanya diartikan sebagai sebuah sistem 

ide, seperti misalnya ketika orang berbicara tentang ideologi liberal, 

konservatif atau sosialis. Namun Gramsci (dalam Roger Simon, 2001:83) 

berpendapat bahwa ideologi merupakan sistem yang berubah-ubah 

(arbitrary system) yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu 

dan ideologi organik yang bersifat historis (historically organic 

ideologies) yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi tertentu yang 

mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, 

mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan 

sebagainya.  

Oleh karena itu, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-

awang dan berada di luar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia 

lainnya. Sebaliknya ideologi mempunyai eksistensi material dalam 

berbagai aktifitas praktek tersebut. Ideologi memberikan berbagai aturan 

bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia.  

Dr. Hafidh Shaleh dalam (http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi) 

menyatakan bahwa ideologi merupakan sebuah pemikiran yang 

mempunyai ide berupa konsepsi rasional (aqidah aqliyah), yang meliputi 

akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran 

tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk 

mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, 

serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia. Dengan demikian maka 

ideologi merupakan pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

 

tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan 

pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut 

agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan 

metode untuk menyebarkannya. 

Ideologi mempunyai eksistensi dalam arti bahwa ia menjelma 

dalam praktek-praktek sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga 

serta organisasi-organisasi dimana praktek sosial tersebut berlangsung. 

Organisasi ini mencakup partai politik, serikat dagang dan organisasi lain 

yang menjadi bagian dari masyarakat sipil. Semua lembaga ini 

memainkan peran dalam menjabarkan, mempertahakan dan 

menyebarkan ideologi atau dengan kata lain, lembaga-lembaga itu 

mempunyai efek ideologis.     

2.2 Ideologi Sebagai Pondasi 

Menurut Gramsci (dalam Roger Simon 2001:86), ideologi tidak 

bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari 

”kemanjurannya” dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang 

berbeda-beda ke dalam suatu wadah dan dalam peranannya sebagai 

”pondasi” atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik 

atau kalangan yang dominan adalah kelas yang berhasil dalam 

menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan 

gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan 

tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Dalam 

membangun blok tersebut, diperlukan juga adanya dimensi ideologis 

penting lainnya. kehendal umum hanya dapat dibangun melalui 
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reformasi intelektual dan moral yang akan menciptakan konsepsi umum 

akan dunia.  

Dua poin penting menurut Gramsci (2001:91) muncul dari prinsip 

bahwa sebuah blok atau kelas yang ingin bergerak maju menjadi 

hegemoni perlu membangun sistem ideologis yang dapat bertindak 

sebagai pondasi yang bisa mengikat dan menyatukan berbagai kelompok 

sosial.    

Pertama, suatu kelas tidak akan memperoleh hegemoni hanya 

semata-mata dengan menerapkan pandangannya sendiri terhadap semua 

kelas atau kelompok sosial lainnya.  

kedua, sistem ideologi baru tidak bbisa dibuat sekali jadi sebagai 

jenis konstruksi intelektual yang dikerjakan oleh para pemimpin partai 

politik. Namun, ia harus dihadapkan dan secara bertahap dibangun 

melalui perjuangan politik dan ekonomi, dan karakternya akan 

bergantung pada hubungan berbagai kekuatan yang ada selama 

dibangun.   

Dalam membahas sifat perjuangan ideologi, sebuah kelas yang 

bergerak maju menuju hegemoni tidak harus menyapu bersih semua 

sistem ideologi yang berbeda dengannya, sebaliknya yang lebih penting 

adalah bagaimana melakukan transformasi terhadap ideologi-ideologi 

yang ada dengan tetap mempertahankan dan menyusun kembali 

beberapa unsur yang paling tangguh menjadi sistem baru.  

2.3 Jenis-Jenis Ideologi 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

menentukan atau mengidentifikasikan ideologi suatu partai. Seperti yang 
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diutarakan oleh Ware dalam Firmanzah (2008:95) yang menyimpulkan 

terdapatnya kecenderungan untuk mengidentifikasikan dan 

mengelompokkan ideologi politik berdasarkan dua pendekatan, pertama 

yaitu ideologi politik mana yang saling berkompetisi serta pendekatan 

kedua dapat dilakukan dengan mengelompokkan ideologi-ideologi 

politik yang memiliki kesamaan dan berada dalam satu rumpun keluarga. 

Tentunya, ideologi-ideologi dapat dikelompokkan dalam satu cluster 

ketika diantara mereka saling berbagi karakteristik yang hampir sama 

seperti tujuan politik, strategi realisasi, agenda politik dan gambaran 

masyarakat ideal yang ingin dibentuk.  

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Ware, Firmanzah 

(2008:96) mengelompokkan jenis-jenis ideologi politik dilakukan 

berdasarkan rumpun ideologinya. Misalnya terdapat ideologi yang terkait 

dengan semangat anarkis, konservatif, lingkungan, feminisme, 

liberalisme, nasionalisme, sosialisme dan agama. Sementara itu, ideologi 

politik juga dapat menjadi hasil perpaduan diantara rumpun-rumpun 

ideologi besar. Mislanya ideologi liberal-feminisme yang mencoba 

menggabungkan ide dan gagasan antara gerakan feminisme dan 

liberalisme, ideologi enviromental-konservatif yang merupakan sintesis 

dari semangat konservasi dan lingkungan hidup.   

Apabila kita menengok kebelakang terhadap perkembangan 

perpolitikan Indonesia di era perjuangan maka terdapat 4 kelompok 

besar ideologi yang ada yaitu agama, nasionalis, komunis-sosialis dan 

sosialis, Rusli Karim (1983). Dimana ideologi Agama yang diwujudkan 

dalam sosok H.O.S. Tjokroaminoto dan Agus Salim, Nasionalis yang 
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diwakili oleh kaum cendekiawan hasil penidikan barat moderen 

merupakan golongan yang juga tak kalah fantastinyadibandingkan 

golongan agama kala itu. Sukarno-Hatta dianggap sebagai perlambang 

dari golongan ini. Golongan lainnya adalah dari kubukomunias dan 

sosialis. Golongan komunis selalu ditandai oleh agresifitas dan 

pemberontak terhadap keadaan non-ismenya. Muso, Alimin, Tan Malaka 

adalah contoh konkrit yang berjuang dengan sikap konfrontatif melalui 

wadah pergerakan yang menggunakan ideologi komunis dan sosialis. 

Selain ketiga golongan seperti yang teah tersebut di atasa maka golongan 

yang terakhir yang sempat memberi warna terhadap perkembangan 

ideologi perpolitikan di era perjuangan bangsa ini yaitu ideologi sosialis. 

Sjahrir adalah lambang ketangguhan kelompok ini. Konsep ”mendunia” 

di balik kedok ”sosialisme” yang dijajakan Sjahrir telah membuatnya 

timbul tengelam dalam sejarah gerakan politik di Indonesia. 

1. Ideologi Nasionalis 

Kemerdekaan negara-negara nasion yang bermunculan sesudah 

Perang Dunia II diperoleh melalui perjuangan melawan penguasa 

kolonial sejak sebelum perang dunia II. Masyarakat kolonial merupakan 

masyarakat berdasarkan diskriminasi ras, subordinasi pribumi, negasi 

identitas dan eksploitasi.  

Dikalangan kaum inteligensia, perlakuan menurut sistem terseubut 

menimbulkan kesadaran kolektif akan nasib seperti itu sehingga timbul 

semangat untuk memperbaikinya dn mengusahakan kemajuan lewat 

pendidikan. Disamping itu, besar pula idealisme untuk memperbaiki 

tingkat hidup dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan 
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dan lain-lain. Dirasakan, betapa berat keterbelakangan yang 

membelenggu rakyat.  

Organisasi yang dibentuk dipakai tidak hanya sebagai wadah 

aktivitas membangun, tetapi juga sebagai simbol baru dari identitas. 

Organisasi itu pun berfungsi sebagai forum komunikasi baru dan arena 

politik tempat mereka berkumpul, berapat dan berdiskusi.  

Dalam pergerakan-nya, Indoensia merupakan salah satu negara 

yang menggunakan nasionalisme dalam memperoelh kemerdekaan. 

Sumpah pemuda (1928) serta munculnya pergerakan-pergerakan di 

Tahun 1925 yang anti kolonialisme menunjukkan betapa besarnya 

keinginan bangsa ini untuk bebas.  Sartono Kartodirdjo (1999:10) 

mengungkapkan terdapat tiga prinsip nasionalisme bangsa ini saat itu 

yaitu : pemerintahan Indonesia perlu dipegang oleh mereka yang dipilih 

oleh Bangsa Indonesia, dalam memperoleh tujuan itu Bangsa Indoensia 

tidak memerlukan bantuan dari manapun dan agar perjuangan itu 

berhasil maka seluruh rakyat Indonesia harus bersatu. Apabila kita 

perhatiakn tiga prinsip nasionalisme tersebut maka diwujudkan oleh 

pendiri-pendiri bangsa ini kedalam rumusan dasar negara yaitu 

Pancasila. 

Namun demikian terdapat beberapa prinsip-prinsip nasionalisme 

yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (1999:10) yaitu : 

Kesatuan (unity) yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik 

menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi 

Kebebasan (libertyi), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang 

memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme 

Kesamaan (equalityi) sebagai implisit dari masyarakat demokratis 

yang merupakan antithese dari masyarakat kolonial yang 

diskriminatif dan otoriter 

Kepribadian (identity) yang lenyap karena negasi kolonial 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 70 

 

Prestasi amat diperlukan untuk mendai sumber inspirasi dan 

kebanggaan bagi negara nasin 

 

Dalam komunikasi politik, konsep tentang nasionalisme perlu 

diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga imago konkret lebih 

mudah dapat dipopularisasikan. Tidak dapat diabaikan adanya suatu 

kenyataan bahwa pada prinsip-prinsip nasionalisme melekat paham 

demokrasi, kualitas hidup dan keadilan sosial. Dengan demikian maka 

terdapat hubungan antara nasionalisme dan Pancasila. Seperti kita 

ketahui bersama bahwa paham nasionalisme di negara ini pertama kali 

dimunculkan di era perjuangan bangsa ini yang dibawa oleh kaum muda 

dan terpelajar serta membawa ide-ide barat dalam pergerakan di negara 

ini. Sebut saja Soekarno-Hatta yang merupakan perlambang dari gerakan 

nasionalisme ini. Ideologi ini mampu mewarnai perpoltikan bangsa ini 

hingga saat ini. Sehingga nasionalisme di Indonesia identik dengan 

Soekarno karena pemikiran-pemikiran beliau mengenai nasionalis 

mewarnai dokumen-dokumen resmi negara ini.    

2. Ideologi Agama  

Islam sebagai salah satu dasar ideologi politik mempunyai 

sumbangan atau andil yag sangt besar, sebagai suatu kekuatan yang 

terbilang lahir pertama kali di Indoensia. Mempertautkan Islam dengan 

ideologi bukanlah suatu keanehan atau mengada-ada. Tradisi berpoltik 

dalam Islam telah dicontohkan ole Nabi pembawa Islam itu sendiri, 

Muhammad, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, panglima 

perang disamping pembawa misi kerasulan dan kenabiannya, sebagai 

utusan Tuhan. Sepeti yang dikatakan Natsir (dalam Rusli Karim, 
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1983:53) Islam adalah falsafah hidup, satu levens filosofie atau asatu 

ideologi, satu sistem perikehidupan disamping ideologi dan isme-isme 

lain. Ideologi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dan tak dapat 

dilepsakan dari politik. Denga kata lain dalam berpolitik tak dapat 

melepaskan dari ideologi Islam. Sesuai dengan tuntutan Islam maka 

hidup bermasyarakat, bernegara, menegakkan kemerdekaan tak dapat 

dilepaskan dari menegakkan Islam. Oleh karena demikian lengketnya 

Islam sebagai pandangan hidup dengan kehidupan itu sendiri maka 

segala segi kehiudpan pun harus dituntun oleh Islam, termasuk 

berpolitik.  

Umat Islam Indonesia telah banyak kontribusi dan partisipasinya 

kepada perjuangan kemerdekaan dan ikut aktif mempersatukan aliran 

Nasionalisme dan Islamisme. Pada jaman pergerakan kemerdekaan 

nasional di tahun 1920-an dan 1930-an kedua kekuatan tersebut 

menjalankan politk non-kooperasi terhadap kolonialisme Belanda. Islam 

melalui pergerakannnya adalah yang pertama meretas jalan di negeri ni 

untuk kegiatan politik yang mencita-citakan kemerdekaaan dan 

menebarkan benih kesatuan Indonesia. Dengan kata lain Islam di 

Indoensia adalah tenaga pembangkit dan pengembangn nasionalisme 

Indoensia. Tak heran jika pengamat asing seperti Khan (dalam Rusli 

Karim, 1983:54) mengatakan bahwa Islam bukan hanya merupakan 

ikatan bersama, melainkan juga sesungguhnya merupakan semacam 

lambang dalam golongan yang menentang kaum penjajah asing dari 

berbagai macam agama.  Dengan demikian maka ideologi Islam 
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merupakan ideologi yang diterapkan oleh pengikutnya ata penganutnya 

yang didasarkan kepada alloh SWT.  

2.4 Penyebaran Ideologi Partai Politik 

Penyebarluasan terhadap nilai-nilai baru, pada umumnya berada 

dalam situasi kompetisi dan bergsekan dengan nilai yang telah ada atau 

telah melembaga pada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik 

dan penolakan terhadap yang baru tersebut. Atau sebaliknya nilai yang 

baru akan dianggap sebagai udara yang segar yang dinantikan 

dikalangan masyarakat telah berada dlam titik jenuh dan nilai lama sudah 

tidak cocok dengan tingkat perkembangan yang ada pada masyarakat. 

Pergeseran nilai-nilai lama ke arah yang baru, pada tingkat 

permulaan selalui ditandai oleh kegiatn-kegiatan propaganda. Dalam hal 

in propaganda menempatkan diri sebagai pemandu dan pengarah jalan 

dalam memberikan gambaran situasi yang baru dianggap benar dan akan 

menguntungkan bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Pada awal kondisi baru, secara psikoogis masyarakat mudah untuk 

dirangsang, karena dalam situasi baru belum terdapat suatu atitude dan 

pemikiran yang mendalam, sehingga rangsangan sentimen akan lebih 

efektif dibanding dengan rangsangan rasional. Asal saja rangsangan 

tersebut diarahkan pada nilai-nilai interset dan nilai dignity masyarakat. 

Demikian pula dalam penyebarluasan suatu ideologi politik, 

konsep propaganda ditempatkan priotitas utama sebelum kegiatan yang 

bersifat indoktrinatif dilaksanakan. Karena pada tingkat permulaan yang 

dibutuhkan dalam penerapan ideologi politik adalah dukungan massa 

yang sebesar-besarnya dan untuk sementara mengesampingkan penilaian 
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atas segi kualitas pengikut. Hal ini sesuai dengan sifat dan karaktersitik 

propaganda sendiri, yang hanya memerlukan nilai kuantitas. 

Akan tetapi sistem politik suatu negara dapat pula membedakan 

dan mewarnai terhadap propaganda sendiri, sebagai mana dapat 

dibedakan antara propaganda dinegara totaliter dan negara yang 

menganut sistem demokrasi politik.   

    

 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaketristik pemilih di Kota Blitar (sosial budaya, ekonomi, keinginan serta 

aspirasi politik) seyogyanya harus dipahami oleh para peserta pemilihan umum 

terutama calon legislatif dari PDI-P dan PKS Kota Blitar yang mewakili dari 

partai berideologi nsionalis dan agama. Berdasarkan hasil analisa tersebutlah 

Analisa  Pemilih 

(Karakteristik 

Pemilih) di Kota 

Blitar 

Pemanfaatan Saluran 

Komunikasi 

Segmenting Pemilih  

Positioning Partai  

Penggunaan Media  

Ideologi Partai  Isu Aktual  
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maka partai politik akan menentukan segmenting pemilih sehingga antara analisis 

masalah dengan segmenting pemilih memiliki hubungan timbal balik yang sangat 

erat. Berdasarkan hasil analisis pemilih serta segmenting pemilih tersebut maka 

baru ditentukan positionig partai politik tersebut. Namun demikian dalam 

menentukan positioning ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh dua hal pokok 

yang tentunya tidak dapat dipisahkan yaitu ideologi partai dan isu aktual yang ada 

di masyarakat serta menjadi perhatian khusus partai politik itu sendiri. Kemudian 

barulah partai politik itu menentukan kebijakan penggunaan media serta 

pemanfaatan salurang komunikasi yang nantinya akan dipergunakan selama 

melaksanakan kampanye. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Blitar sebagai salah satu Daerah Pemilihan 

(Dapil VI Jawa Timur) pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Menyebut Kota 

Blitar, tentu saja yang teringat oleh kita semua adalah Sang Putra Fajar, 

Penyambung Lidah Rakyat, Ir.Soekarno. Di kota kecil kedua setelah Kota 

Mojokerto inilah, sang proklamator ini dimakamkan. Apabila kita mengingat akan 

nama besar beliau tentu saja tak lupa dengan ajaran Soekarno-nya yang 

menitikberatkan kepada ajaran marhaenis atau nasionalis. Ajaran tersebut ternyata 

membawa inspirasi hingga saat ini. Derap langkah pembangunan Kota Blitar yang 

yang secara geografis berada di lereng Gunung Kelud, terinspirasi pula oleh ajaran 

Bung Karno. Seluruh kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan tentunya 

mencerminkan gelora semangat nasionalisme. Tak heran apabila Kota Blitar 

dijadikan sebagai pusat studi nasonalisme di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Dalam konteks perpolitikan, maka partai-partai yang berasaskan 

nasionalisme atau Pancasila dapat tumbuh dengan subur di Kota Blitar. PDI-P 

merupakan salah satu partai yang sangat berkembang di kota ini. Kondisi ini 

dikarenakan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P) merupakan putri 

sulung dari Ir. Soekarno, sehingga kharisma dari Soekarno terbawa oleh Megawati 

yang berakibat Masyarakat Kota Blitar sangat fanatik dengan PDI-P. Namun 

demikian, layaknya asas partai politik yang ada di negara ini, maka asas partai 

politik yang ada di Kota Blitar secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu 
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Nasionalis dan Islam. Meskipun Kota Blitar bisa dikatakan sebagai basis partai 

berasaskan nasionalis atau Pancasila tidak menutup akan perkembangan partai 

yang berasaskan Agama atau Islam. Bahkan banyak partai-partai yang berasakan 

Islam dapat berkembang di Kota Blitar, sebut saja PKS yang notabene partai 

’pendatang’ di kancah perpolitikan di negara ini, yang berusaha untuk 

memperoleh suara konstituen sebanyak-banyaknya di daerah basis nasional atau 

Pancasila.       

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini melibatkan peserta pemilihan 

umum Tahun 2009 yaitu calon legislatif dari partai yang berasaskan nasionalis 

atau Pancasila (PDI-P) dan partai yang berasaskan agama atau Islam (PKS) di 

Kota Blitar beserta seluruh unsur yang mendukung dalam pelaksanaan pemilihan 

umum Tahun 2009 beserta simpatisan atau masyarakat Kota Blitar..  

3.2 Paradigma Penelitian dan Pemaknaannya 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Dengan mengambil 

paradigma konstruktivisme maka penelitian ini memiliki konsekuensi bahwa 

dimensi ontologis, epistemologi dan metodologis haruslah sesuai dengan 

paradigma ini, Agus Salim (2006:64). 

Menurut Agus Salim (2006:64) paradigma konstruktivisme : 

”secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam 

beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman 

sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang 

melakukannya, oleh karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak 

bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa 

dilakukan dikalangan positivis atau post-positivis. Atas dasar filosofis ini, 

aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistomologi antara pengamat dan 

objek merupakan satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan 

interaksi diantara keduanya. Secara metodologis, aliran ini menerapkan 

metode hermeneutika dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran.” 

 

Sedangkan menurut Yvonna S. Loncoln dalam Agus Salim (2006:88) 

menyatakan bahwa selama awal perkembangannya, konstruktivisme 
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mengembangkan sejumlah indikator sebagai pijakan dalam melaksanakan 

penelitian dan pengembangan ilmu. Adapun beberapa indikator tersebut yaitu 

mengedepankan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data, mencari 

relevansi dari indikator kualitas untuk lebih memahami data lapangan, teori yang 

digunakan harus lebih membumi, unit analisis yang digunakan berupa pola-pola 

dan kategori jawaban serta penelitian yang dilakukan lebih bersifat partisipatif.  

Dengan demikian maka paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial 

sebagai analisis sistematis tas socially meaningful action melalui pengamatan 

langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami 

dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.  

3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk mengamati dan mendeskripsikan realitas 

sesungguhnya yang terjadi pada unit penelitian. Penelitian ini dapat digolongkan 

sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Penggunaan jenis deskriptif dalam penelitian ini karena secara prinsip tujuan 

dari jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan secara riil mengenai situasi 

tertentu, keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara faktual dan 

sistematis. Nazir menjelaskan tujuan penelitian deskriptif ini sebagai berikut 

”.....tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat diskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63) 

Dalam penelitian ini, akan digunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan definisi pendekatan penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2003:3) adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
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dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. 

Metode deskriptif menurut Nazir (1988:63) adalah metode dalam meneliti 

status kelompok manuasia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikirab 

atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif 

menurut Nazir (1988:63) adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atu lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. 

 Melalui jenis penelitian ini, maka dapat dijelaskan secara lebih terinci 

mengenai strategi kampanye masing-masing calon legislatif dari partai yang 

berideologikan nasionalis atau Pancasila (PDI-P) dan dari partai yang 

berideologikan agama atau Islam (PKS) Kota Blitar dalam pemilihan umum 

anggota DPRD Kota Blitar Tahun 2009.        

3.4 Sumber Data 

Data penelitian kualitatif pada umumnya berupa informasi kategori 

substantif yang sulit dinumerasikan. Secara garis besar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis : data yang diperoleh dari 

interview, data yang diperoleh dari observasi dan data yang berupa dokumen, teks 

atau karya seni yang kemudian dinarasikan (Pawito, 2007:96). Berdasarkan hal 

tersebut maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 

1. Narasumber atau informan 

”dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting sebagai individu yang memiliki 

informasinya. Peneliti dan narasumber memiliiki posisi yang sama, oleh 

karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang 
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diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data 

yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut 

sebagai informan” Sutopo (2006:58). Penelitian kualitatif ini ingin 

memberikan gambaran tentang strategi kampanye peserta pemilihan 

umum 2009 dari PDI-P dan PKS Kota Blitar, dimana proses tersebut 

akan melibatkan pengurus partai politik, calon legislatif, tim sukses dan 

pemilih. Sehingga informan dalam penelitian ini yaitu pengurus PDI-P 

dan PKS Kota Blitar, calon legislatif kedua partai, tim sukses kedua 

calon legislatif dari PDI-P dan PKS Kota Blitar.   

2. Dokumen dan arsip 

Dokumen dan arsip menurut Sutopo (2006:61) merupakan bahan tertulis 

yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bahan ini 

kebanyakan merupakan rekaman tertulis, namun juga bisa berupa 

gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas 

atau peristiwa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dokumen dan arsip 

yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu dokumen 

resmi kedua partai yang terdiri dari struktur organisasi, keanggotaan, 

konstituen, daerah pengaruh partai, dan dokumen perencanaan strategi 

kampanye calon legislatif dalam pemilihan umum Tahun 2009.  

3.5 Teknik Cuplikan (Sampling) 

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan. Pasalnya, 

setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu 

kejadian tertentu. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih ”investigatif”, 

maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas 
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sampel dan bukan pada jumlah atau kuantitasnya. Secara umum prosedur 

pengambilan sampel dalam studi kualitatif menurut Agus Salim (2006:12) 

memiliki karakter sebagai berikut : ”(1) tidak diarahkan pada jumlah yang besar, 

melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian, (2) 

tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah ”ditengah jalan” 

sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses studi, dan (3) 

tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada 

konteks(siapa dengan jenis informasi apa)”. 

Hal demikian tidak berarti bahwa sampel dan kaidah-kaidah penarikan 

sampel tidak dibutuhkan sama sekali dalam penelitian komunikasi kualitatif, tetapi 

hal yang lebih dibutuhkan oleh peneliti adalah keterwakilan substansi dari data 

atau informasi. Informasi dalam penelitian komunikasi kualitatif merupakan data 

penelitian yang kemudian divalidasi oleh peneliti dengan teknik triangulasi. 

Sesuai dengan yang diutarakan oleh Pawito (2007:90) menyatakan bahwa dalam 

penelitian komunikasi kualitatif, penarikan sampel meliputi dua unsur yaitu 

sampling unit dan sampling technique. Sampling unit berkenaaan dengan apa yang 

sesungguhnya hendak diwakili sedangkan sampling technique berkenaan dengan 

bagaimana menentukan siapa yang menjadi wakil.  

1. Sampling unit 

Berdasarkan uraian di atas maka sampling unit pada penelitian ini yaitu 

strategi kampanye calon legislatif dari partai berideologi nasionalis (DPC PDI-

P Kota Blitar) dan partai berideologi agama (DPD PKS Kota Blitar) yang 

merupakan peserta pemilihan umum Tahun 2009.  Kedua partai ini memiliki 

peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan umum terutama pemilihan 

anggota legslatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. PDI-P 
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Kota Blitar merupakan partai besar dengan pendukung massa yang kuat di 

Kota Blitar dan PKS Kota Blitar merupakan partai agama (Islam) berusaha 

menjadi partai besar ditengah banyaknya dukungan massa Kota Blitar 

terhadap PDI-P.  Dengan demikian patut kiranya jika model kampanye calon 

legislatif dari kedua partai tersebut dapat mewakili model kampanye calon 

legislatif dari partai lainnya yang memiliki ideologi nasionalis dan agama. 

2. Sampling technique 

Guna menjawab rumusan permasalahan serta mengetahui lebih jelas tentang 

pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh calon legislatif dari PDI-P dan 

PKS Kota Blitar, maka peneliti mengambil sampel (informan) dari calon 

legislatif kedua partai yang akan bersaing pada pemilihan umum anggota 

legislatif mendatang. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Lindlof dalam 

Pawito (2007:92) maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik snowball sampling. Teknik ini mengimplikasikan jumlah sampel 

yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. 

Peneliti berangkat dari pengurus PDI-P dan PKS untuk mengumpulkan data 

awal. Agar tidak terjadi bias data maka disaat pencarian data awal ini maka 

peneliti menanyakan kepada informan pertama (pengurus partai) siapa saja 

yang bisa dan layak dijadikan informan dalam penelitian ini.   

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beragam jenis, bisa 

berupa manusia, peristiwa dan tempat atau lokasi, benda serta dokumen atau arsip. 

Beragam sumber data tersebut menuntut cara atau teknik pengumpulan data 

tertentu yang sesuai dengan sumber datanya guna mendapatkan data yang 

diperlukan untuk bisa menjawab permasalahnnya. Menurut Goetz & LeCompte 
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dalam Sutopo (2006:66) menyatakan bahwa terdapat bermacam-macam strategi 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data 

yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Dalam teknik interaktif berarti ada 

kemungkinan terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber 

datanya, sedangkan dalam teknik noninteraktif sama sekali tidak ada pengaruh 

antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda.  Sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Pawito (2007:96) menyatakan bahwa 

pengumpulan data yang bersifat interaktif ini seperti wawancara menadalam 

(indept interview), focus group interview dan observasi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode 

interaktif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan 

observasi.  

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan pedoman 

berstandart terbuka hal ini sesuai dengan penjelasan Agus Salim (2006:17) tentang 

pembagian metode wawancara. Dengan metode ini maka wawancara dilakukan 

dengan pertanyaan terbuka serta mengarah pada kedalaman informasi, serta 

dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali 

pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk 

menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh, lengkap dan 

mendalam. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mewawancarai 

pengurus , calon legislatif, tim sukses dari masing-masing calon legislatif PDI-P 

dan PKS serta beberapa simpatisan kedua partai.  

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melacak secara sistematis 

dan langsung strategi kampanye para calon legislatif dari PDI-P dan PKS Kota 

Blitar. Peneliti hadir dan mengamati kejadian-kejadian di lokasi kampanye baik 
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lokasi saat merencanakan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan kampanye. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pawito (2007:114) terdapat dua jenis 

metode observasi yaitu observasi dengan ikut terlibat  dalam kegiatan komunitas 

yang diteliti (participation observation) dan observasi tidak terlibat 

(nonparticipant observationt). Pada penelitian ini maka peneliti melakukan 

observasi dengan metode observasi dengan ikut ambil bagian kampanye calon 

legislatif kedua partai.     

3.7 Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk menguji kebenaran data 

tersebut peneliti menggunakan validitas data. Dalam penelitian kualitatif terdapat 

beberapa cara dalam pengembangan validitas data penelitian salah satunya 

validasi data dengan teknik trianggulasi. Patton (dalam Sutopo,2006:92) 

menyatakan bahwa trianggulasi terdiri dari trianggulasi data, trianggulasi peneliti, 

trianggulasi metodologis dan trianggulasi teoritis. Pada penelitian ini untuk 

menguji kebenaran data maka menggunakan triangulasi metode. Triangulasi ini 

menunjuk pada upaya peneliti membandingkan temuan data yang diperoleh 

dengan menggunakan suatu metode tertentu dengan data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode lainnya. Dalam hal ini, peneliti berusaha menguji seberapa 

tingkat validitas dan reliabilitas data antara yang diperoleh dengan metode 

wawancara dengan data yang diperoleh dengan metode observasi.    

Triangulasi dalam penelitian ini bukan terletak pada upaya menguji data 

mana yang lebih benar dianatar data yang diperoleh ketika data yang didapat 

berbeda atau bahkan mungkin bertolak belakang satu dengan lainnya, melainkan 
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langkah triangulasi lebih merupakan upaya untuk menunjukkan bukti empirik 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas atau gejala yang diteliti.  

3.8 Teknik Analisis 

Burhan Bungin (2006:143) menyatakan bahwa ”analisis kualitatif cenderung 

menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun 

berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada 

kesimpulan-kesimpulan umum”.  Dalam hal ini analisis sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi 

semua simpulan yang dibuat sampai dengan teori yang mungkin dikembangkan, 

dibentuk dari semua data yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif seperti 

yang diungkapkan Milles dan Huberman (dalam Sutopo,2006:230) yang 

menyatakan bahwa model analisis interaktif terdiri dari tiga kompenen utama 

yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Aktivitas 

peneliti dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data 

sebagai suatu proses siklus. Aktivitas dalam bentuk interaktif tersebut dilakukan 

baik pada analisis setiap unit kasusnya, maupun pada analisis antar kasusnya, 

untuk memahami kesamaan dan juga perbedaannya.  

Dalam melaksanakan proses penelitian ini maka peneliti membagi menjadi 2 

(dua) kelompok besar partai politik berdasarkan ideologi yang akan bertanding di 

dalam kancah pemilu 2009 yaitu partai berideologi nasionalis dan agama. Dari 

kelompok tersebut oleh peneliti akan dicari perbandingannya sehingga akan 

diketahui perbedaan dua kelompok tersebut. Adapun dasar yang digunakan untuk 

membandingkan dua kelompok partai tersebut yaitu positioning, segmentasi, 

perencanaan penggunaan media, idea atau tema kampanye serta saluran 
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penyampaian kampanye. Dengan membandingkan dua kelompok berdasarkan 5 

(lima) unsur tersebut diharapkan nantinya akan mampu menjelaskan serta 

menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.    

Selanjutnya setelah peneliti menentukan kompenen pembanding tersebut, 

maka peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan melakukan wawancara dan 

observasi serta berdasarkan catatan kecil yang dilengkapi hasil rekaman, maka 

dideskripsikan secara lengkap dan selanjutnya dilakukan refleksi guna mengetahui 

bila masih ada data yang tidak lengkap. Selanjutnya data yang tidak lengkap 

tersebut diperdalam dengan melakukan wawancara kembali kepada informan 

secara mendetail. Begitu seterusnya hingga diperoleh data yang lengkap, 

mendalam serta mampu menjawab dari rumusan masalah penelitian.  
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BAB IV 

SAJIAN DATA 

 

4.1. Data Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kota Blitar 

Terdapat banyak versi yang membahas akan asal usul nama Blitar, 

dikarenakan banyaknya literatur yang masing-masing mempunyai alasan 

dan keterangan yang sangat kuat serta dapat dibuktikan secara ilmiah. 

Namun dalam hal ini penulis mencoba mengangkat beberapa literatur yang 

memberikan pengertian mengenai asal usul serta kebudayaan Masyarakat 

Kota Blitar. Pembahasan mengenai asal usul serta kebudayaan masyarakat 

ini memiliki hubungan yang kuat dengan pembahasan utama dalam 

penelitian ini yaitu tentang strategi kampanye para calon legislatif. Seperti 

kita ketahui bersama bahwa dalam menentukan strategi kampanye tersebut 

haruslah mengetahui terlebih dahulu kondisi pemilih dimana kampanye 

akan dilaksanakan, untuk mengetahui akan kondisi pemilih maka tidak 

terlepas dari sejarah akan asal-usul serta budaya masyarakat daerah itu 

dulu dan kekinian. 

 Catatan yang paling dekat yang memiliki kaitan dengan Blitar 

adalah sejarah peradaban Jawa, karena Blitar merupakan salah satu 

wilayah Jawa Timur diujung selatan. Tidak beda jauh dengan Jawa yang 

dianggap berasal dari nama Jamawut. Dalam masyarakat terdapat 

anggapan yang menyatakan nama Blitar berasal dari ungkapan Walatar, 

Bale latar, Balatar, Bali-ne Wong Tar tar dan sebagainya. Anggapan 

terakhir ini jika dihubungkan dengan buku The History of Java sedikit 

banyak terdapat kesamaan. Dalam buku tersebut,Thomas Stamford Raffles 
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mengatakan bahwa, penduduk asli Jawa berasal dari pulau-pulau 

disemenanjung Asia,mereka memiliki leluhur orang Tartar. Hal tersebut 

dapat ditelisik dari ras penduduk pribumi Jawa. Namun demikian, menurut 

Thomas Stamford Raffles, penduduk asli Jawa tidak dapat disamakan 

dengan bangsa Cina dan Jepang, tidak juga persis seperti penduduk Birma 

dan Siam (Thomas Stamford Raffles:1815-Ed.Terjemahan Bahasa 

Indonesia;2008,hal 32-33). 

Jika Raffles mengabarkan mengenai asal usul penduduk pribumi 

Jawa dari Tar-tar, berbeda dengan anggapan mengenai hubungan 

penamaan Blitar dan Tartar. Bali-ne Wong Tartar dimaksudkan sebagai 

”tetenger atas daerah Blitar yang turut andil besar dalam pengusiran 

pasukan invasi dari negeri Tartar” sebagaimana tertuang pada catatan 

sejarah Babad Majapahit. 

Dalam konteks yang lebih bisa dipercaya, nama Blitar termuat 

dalam peninggalan sejarah peradaban kuno, baik yang tertulis dalam batu 

prasasti maupun yang tertuang dalam media tercatatseperti Kakawin 

Nagarakretagama. Dalam dokumen tersebut, nama Blitar dituangkan 

dengan nama Balitar. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana awal 

mulanya terjadi perubahan penyebutan nama Balitar menjadi Blitar. 

Berbagai pendapatpun bermunculan, salah satunya menyatakan bahwa 

penyebutan nama Balitar menjadi Blitar disebabkan oleh perubahan cara 

penyebutan orang atau cara orang dalam mengucapkannya. Seiring dengan 

perkembangan zaman, orang-orang lebih sering menyebut Balitar dengan 

Blitar, yang jelas nama Balitar adalah nama yang sama dengan nama Blitar 

yakni satuan komunitas penghuni lereng Gunung Kelud. 
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Jauh sebelum nama Blitar tertulis dalam Kakawin 

Nagarakretagama, nama Blitar tertuang dalam dokumen tertulis pada 

sebuah lingga disebut ”Prasasti Balitar I”. Bahwa nam Blitar, yang semula 

disebut Balitar dapat tertelusuri paling awal pada tanggal 5 Agustus 1324 

Masehi, selaras dengan tanggal 14 Sya’ban 724 Hijriyah atau tanggal 15 

paroterang Bulan Crawana Tahun 1246 Caka pada hari minggu-pahing, 

Ringkel Wurukung, Wuku Maktal rasi Bintang Makara atau Leo, tertulis 

dengan jelas dalam Prasasti Balitar I. Prasasti ini ditemukan didesa yang 

hingga kini tetap bernama Blitar. 

Blitar berada di lereng Gunung Kelud, oleh karenanya keberadaan 

Blitar tidak terlepas dari posisi dan dinamika letusan gunung ini. Tahun 

1848 gunung ini meletus sehingga pusat pemerintahan Blitar dipindahkan 

ke tempat yang baru. Pusat pemerintahan yang baru inilah yang kelak 

disebut sebagai ibukota daerah Blitar, juga disebut dengan Kota Blitar 

dalam istilah kekinian. Kawasan pusat kota bisa ditafsirkan bermacam-

macam. Ada yang menyebut dengan istilah ”urban center” atau ”urban 

core”. Ada yang menganggap pusat kota sebagai ”central business 

district”, ada pula yang menyebut pusat kota sebagai kawasan komplek 

pemerintahan atau ”civic center”. Istilah ”pusat kota” menimbulkan 

adanya kawasan yang disebut sebagai ”pinggiran kota”. Semuanya itu 

tentunya tergantung dari sejarah perkembangan masing-masing kota 

tersebut. 

Di Blitar infrastruktur yang menonjol dan jejaknya masih bisa kita 

lihat selain jalur kereta api berikut stasiunnya dan kantor pos adalah ruas 

jalan meredeka. Diantara banyak ruan jalan yang ada, hanya jalan merdeka 
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yang membujur lurus dari arah timur ke arah barat. Karakteristk ruas jalan 

ini merupakan salah satu jaringan infrastruktur abad ke-19 dan awal abad 

ke-20. Istilah yang dipergunakan untuk menyebut jalan Merdeka kala itu 

adalah Herenstraat, yang berarti jalan ratu.  

Sebagai wilayah bentukan pertama sebagai Gemenente, kotapraja 

Blitar tentunya menerapkan konsep tata kota yang diistilahkan sebagai 

Oud Indisch Stat. Hadinoto mempertega hal ini dengan, antara Tahun 1800 

sampai dengan 1900 beberapa wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Jawa 

sudah disusun kedalam kebijakan kota Indisch. Oud Indische Stad berarti 

konsep tata kota Hindia Belanda Tua (Hadinoto, 1998). Meski disbeut 

dengan sebagai salah sat Oud Indische Stad, namun dibalik itu semua arah 

pengembangan kawasan kotapraja diwarnai pemikiran Nieuw Indische 

Stad yang ditunjukkan dengan adanya jalan utama yang disebut 

Heerenstad. Melihat kondisi tata kota yang sudah mengarah ke arah yang 

modern maka akan mempengaruhi tata huni, bentuk hunian hingga pola 

berpakaian, berbicara masyarakat Blitar kala itu yang tentunya akan 

berimbas hingga saat ini.  

Masyarakat Blitar kala itu berperilaku, mengenakan pakaian, adab 

pergaulan, cara makan, penataan runag dan gaya hidup layaknya 

bangsawan Belanda kala itu, karena memang dipusat Kota Blitar ini 

banyak bangunan Belanda dan penghuninya pun orang Belanda, namun 

karena usia warisan tersebut tidak dapat ditelusuri kembalai atau termakan 

oleh jaman. Peninggalan yang masih tersisa dan diabadikan oleh 

masyarakat Kota Blitar hingga saat ini yaitu tradisi kebudayaannya. Dulu 

ditengah kota-kota terdapat area tanah yang luas dengan pohon beringin 
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disekitarnya yang dipergunakan untuk kegiatan masyarakat, kini area 

tersebut dikenal dengan sebutan alon-alon Kota Blitar. Setiap event besar 

yang ada di Kota Blitar tentu dilaksanakan di alon-alon ini. Peninggalan 

kebudayaan yang hingga kini masih abadi yaitu kegiatan bersih desa yang 

menggambarkan sifat masyarakat Kota Blitar yang masih mengutamakan 

gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan meskipun posisi Kota 

Blitar merupakan kota yang modern.  

Dari sisa bangunan era abad ke-19 dan ke-20 yang bisa kita temui 

di Kota Blitar, banyak diantaranya adalah bangunan untuk 

penyelenggaraan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa Kotapraja Blitar 

selain sebagai pusat pengendalian perkebunan dan pabrik juga 

diperuntukkan bagi pengembangan dunia pendidikan. Hingga saat ini 

bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh bahkan dengan bangunan 

tersebut menarik untuk didirikannya universitas-universitas yang ada di 

Kota Blitar saat ini, tercatat 1 Universitas Negeri dan 4 Universitas Swasta 

di kota ini.  

Selain itu yang patut menjadi catatan penting terkait peninggalan 

Hindia Belanda kala itu dan membawa pengaruh pada masyarakat Kota 

Blitar saat ini yaitu peninggalan saluran irigasi. Pembangunan saluran 

irigasi ini dipergunakan untuk menopang pengairan wilayah perkebunan di 

sekitar Kotapraja Blitar, demi kelancaran dan terpenuhinya kebutuhan air 

yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman tebu perkebunan, yang 

hingga kini masih dipergunakan oleh masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas maka kultur Masyarakat Kota Blitar 

merupakan masyarakat yang berpendidikan, dengan mengutamakan 
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kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan pekerja keras tanpa 

meninggalkan kebudayaan warisan leluhur. Hal ini dapat dilihat dalam 

keseharian masyarakat Kota Blitar ini seperti tradisi Bersih Desa, Grebeg 

Pancasila serta dinamika pendidikan yang relatif berkembang. Rata-rata 

masyarakat Kota Blitar merupakan pekerja baik itu sebagai pekerjaan 

kantoran maupun pekerja pabrik. Kini di Kota Blitar banyak bangunan-

bangunan besar yang diperuntukkan kantor serta pabrik rokok (warisan 

Belanda) yang menyerap tenaga kerja relatif banyak.      

 

4.1.1.1 Keadaan Geografis 

 Kota Blitar terletak sekitar 160 km sebelah selatan Ibukota 

Propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah 

terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah 

Kota Blitar berada di lereng Gunung Kelud dan dikelilingi oleh Kabupaten 

Blitar dengan batas-batas : 

1. Sebelah Utara  :Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum  

2. Sebelah Timur :Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro 

3. Sebelah Selatan:Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon 

4. Sebelah Barat :Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok   

 Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut adalah 

156 meter. Ketinggian Kota Blitar d bagian utara adalah sekitar 200 meter 

dengan tingkat kemiringan antara 2º - 15º, bagian tengah sekitar 175 meter 

dan bagian selatan sekitar 150 meter dari permukaan laut dengan tingkat 

kemiringan masing-masing 0º - 2º. Perbedaan ketinggian antara bagian 

utara, tengah dan selatan yang berkisar antara 25 sampai 50 meter tersebut 

menunjukkan bahwa secara topografi, wilayah Kota Blitar masih termasuk 
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kategori daerah datar (dataran rendah). Lokasi wilayah Kota Blitar berada 

di sebelah selatan Garis Khatulistiwa dan mempunyai iklim C-3 dengan 

kisaran suhu antara 24º - 34ºC (suhu rata-rata 29ºC). 

 Satu-satunya sungai yang mengalir di Kota Blitar adalah Sungai 

Lahar dengan panjang ±7,85km. Sungai tersebut mengalir dari arah utara 

yang bermuara di Gunung Kelud menuju ke selatan menyatu dengan 

Sungai Brantas. Keadaan tana di wilayah Kota Blitar berupa tanah regusol 

dan tanah litosol. Jenis tanah regusol berasal dari pasir Gunung Kelud 

(vulkan) serta batua endapan berkapur, dimana tanah regusol yang ada 

terletak didaerah lereng bukit. Jenis tanah litusol mempunyai konsistensi 

gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi. 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

batas wilayah Kota Blitar, luas wilayah Kota Blitar adalah 32,57km², 

terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dengan dua puluh kelurahan. Pada Tahun 

2005 berdasar Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2005 terjadi 

pemecahan kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi dua puluh satu 

kelurahan. Kelurahan terluas yaitu Kelurahan Sentul (2.683km²) yang 

terletak di Kecamatan Kepanjenkidul sedangkan kelurahan yang terkecil 

yaitu Kelurahan Turi(0,5086km²) terletak di Kecamatan Sukorejo.  

 Kota Blitar terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sananwetan. Adapun 

perbandingan luas wilayah yang ada di Kota Blitar sebagai berikut : 
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TABEL 4.1.  PERBANDINGAN LUAS WILAYAH TIAP 

KECAMATAN DI KOTA BLITAR   

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km²) 
% 

(1) (2) (3) (4) 

1. Sukorejo 9,92 30,4 

2. Kepanjenkidul 10,50 32,24 

3. Sananwetan 12,15 37,36 

JUMLAH 32,57 100 
Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

  

Berdasarkan tabel di atas maka kecamatan terluas di wilayah Kota 

Blitar yaitu Kecamatan Sananwetan, diikuti oleh Kecamatan 

Kepanjenkidul dan yang terakhir yaitu Sukorejo. Namun demikian luas 

wilayah tidak menjadi jaminan adanya jumlah penduduk dan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Faktor ekonomi, sosial budaya serta sarana dan 

parasarana wilayah akan menjadi faktor penarik penduduk akan bertempat 

tinggal di wilayah tersebut. 

 

4.1.1.2 Keadaan Penduduk 

 Berdasarkan gambaran penduduk di suatu wilayah, jumlah 

penduduk, kepala keluarga, usia serta pendidikan penduduk, akan 

mempengaruhi strategi kampanye suatu partai politik. Oleh karena itu data 

statistik mengenai penduduk suatu wilayah sangatlah penting bagi suatu 

partai politik jika ingin memenangkan suatu pemilihan umum. Apabila kita 

mengkiaskan proses pemilihan umum itu seperti berdagang maka pemilih 

atau penduduk itu merupakan pembeli dan partai politik adalah pedagang. 

Setiap pedagang atau partai politik tentunya akan menjual barang 

dagangan terlihat sempurna sekali dengan visi, misi, progam kerja serta 

janji-janji politik yang menarik namun demikian pembeli tentunya akan 

selektif melihat persaingan para penjual oleh karena itu faktor kepadatan 
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penduduk, pendidikan serta usia akan menentukan siapa yang akan dibeli 

atau siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan umum.  

Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan rutin setiap 

kejadian yang terjadi pada penduduk seperti kelahiran, kematian serta 

migrasi masuk maupun keluar. Jumlah penduduk Kota Blitar hasil 

registrasi penduduk Tahun 2007 adalah 132.107 jiwa meningkat sebesar 

3.117 jiwa atau 2,42% bila dibandingkan Tahun 2006. Jumlah penduduk 

laki-laki 65.411 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 66.696 jiwa dengan 

rasio jenis kelamin 98,07. Berikut merupakan gambaran penduduk Kota 

Blitar : 

TABEL 4.2. LUAS WILAYAH, KEPALA KELURAHAN, JUMLAH 

PENDUDUK dan RATA-RATA PENDUDUK PER KK 

No. Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km²) 

Kepala 

Keluarga 

(KK) 

Jumlah 

Penduduk 
Kepadatan 

Rata-Rata 

Penduduk 

Per KK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Sukorejo 9.92 14,380 44,069 4,442.44 3.06 

2. Kepanjenkidul 10.50 10,400 37,196 3,542.48 3.58 

3. Sananwetan 12.15 14,117 50,842 4,184.53 3.60 
Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

 

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan 

Sananwetan dengan jumlah penduduk sebesar 50.842, diikuti dengan 

Kecamatan Sukorejo sebesar 44.069 jiwa dan terkecil adalah Kecamatan 

Kepanjenkidul 37.196 jiwa.  

Kepadatan penduduk Kota Blitar pada Tahun 2007 sebesar 4.056 

jiwa/Km². Pengertiannya adalah rata-rata satu kilometer persegi ditempati 

4.056 penduduk. Kecamatan Sukorejo adalah kecamatan yang paling padat 

penduduknya yaitu 4.442 jiwa/km². Selanjutnya adalah Kecamatan 

Sananwetan yaitu 4.148 jiwa/km² dan yang terakhir adalah Kecamatan 

Kepanjenkidul yaitu 3.542 jiwa/km².  
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Sedangkan kelurahan yang terdapat penduduknya yaitu Kelurahan 

Kepanjenkidul, Kepanjenlor dan Sukorejo. Kelurahan tersebut berada di 

pusat kota sehingga secara fisik padat pemukiman penduduk. 

TABEL. 4.3. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN 

JENIS KELAMIN     
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

0 – 4 5,758 5,152 10,910 

5 – 9 5,329 5,004 10,333 

10 – 14 5,705 5,543 11,248 

15 – 19 7,526 7,834 15,360 

20 – 24 5,442 5,316 10,758 

25 – 29 5,563 5,381 10,944 

30 – 34 5,380 5,434 10,814 

35 – 39 4,841 5,357 10,198 

40 – 44 4,726 4,657 9,383 

45 – 49 3,910 3,795 7,705 

50 – 54 2,787 2,939 5,726 

55 – 59 2,459 2,602 5,061 

60 – 64 2,056 2,449 4,505 

65+ 3,929 5,233 9,162 

Jumlah 65,411 66,696 132,107 

Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas maka akan kita ketahui bersama jumlah 

penduduk yang wajib memilih atau memiliki hak pilih pada pemilihan 

umum yang akan datang, sehingga objek kampanye dan target 

pemenangan setiap caleg atau partai politik akan diketahui dengan akurat. 

Penduduk Kota Blitar yang memiliki hak pilih sebanyak 99,616 jiwa yang 

terdiri dari 48,619 jiwa laki-laki dan 50,997 perempuan.  

Penduduk Kota Blitar merupakan salah satu masyarakat yang 

heterogen, layaknya komunitas masyarakat lainnya dimana dalam 

komunitas masyarakat itu terbagi kedalam kelompok-kelompok tertentu 

seperti berdasarkan agama, pendidikan, usia dan masih banyak yang lain. 

Namun demikian posisi Kota Blitar yang berada di posisi transisi antara 

kota dan desa ditunjang dengan bermacam-macamnya kelompok 

masyarakat mengakibatkan dinamika sosial budaya masyarakatnya sangat 
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dinamis, hal ini dapat dilihat dari tingkat peran serta masyarakat terhadap 

proses pembangunan yang berlangsung.  

Pendidikan merupakan faktor utama penentu pola pikir masyarakat 

terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Semakin tinggi 

pendidikan suatu masyarakat maka akan memberi pengaruh terhadap 

lingkungannya, namun apabila tingkat pendidikannya rendah maka akan 

memberi pengaruh terhadap lingkungannya namun tidak setinggi atau 

tidak terlalu berpengaruh dibndingkan dengan orang atau masyarakat yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Melalui pendidikan maka pola 

pikir orang akan terbentuk dan cenderung akan kritis terhadap 

pembangunan yang sedang berjalan.  

Kota Blitar memiliki jumlah penduduk yang terbagi kedalam 

kelompok tingkat pendidikan yang berfariasi, sehingga pengaruh terhadap 

pemerintah pun berfariasi. Untuk lebih jelas komposisi penduduk Kota 

Blitar dirinci menurut pendidikan dapat dibaca dalam tabel di bawah ini :    

TABEL. 4.4. PENDUDUK KOTA BLITAR BERDASARKAN 

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PADA 

TAHUN 2007 

No 
Tingkat Pendidikan Yang 

Ditamatkan 

Kec. 

Sukorejo 

Kec. 

Kepanjenkidul 

Kec. 

Sananwetan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tidak Sekolah 9.008 5.860 6.872 

2 Belum Tamat SD 3.941 3.522 4.430 

3 Tamat SD/Sederajat 10.113 8.551 9.391 

4 Tamat SMP/Sederajat 8.524 7.420 7.119 

5 Tamat SMA/Sederajat 8.401 10.216 16.590 

6 Tamat Akademi (D1-D3) 1.351 851 1.155 

7 Tamat Sarjana (S1-S3) 425 911 1.367 
Sumber : BPS 2007 

 

 

Berdasarkan tabel di atas maka mayoritas pendidikan masyarakat 

Kota Blitar yaitu SMA/Sederajat, diikuti secara berturut turut masyarakat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 97 

 

dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat, SMP/sederajat, tidak sekolah, 

belum tamat SD, tamat akademi dan yang paling akhir yaitu tamat sarjana.  

Tetapi jika diperhatikan secara seksama maka Kecamatan Sananwetan 

merupakan kecamatan dengan penduduk yang rata-rata memiliki ijasah 

diatas SMA kemudian disusul dengan Kecamatan Kepanjenkidul 

kemudian yang terakhir yaitu Kecamatan Sukorejo.  

 

4.1.1.3 Kondisi Pemerintah Daerah Kota Blitar 

 Aparatur pemerintahan memiliki posisi yang sangat stategis bagi 

terwujudnya pemerintahan yang baik, dimana sesuai dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 

fungsi sebagai pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan itu maka 

penampilan aparatur harus selalu tampil prima baik secara kelembagaan 

maupun secara kompetensi aparatur. Sebagai salah satu wilayah yang tidak 

terlepaskan oleh NKRI maka Pemerintah Kota Blitar seyogyanya 

melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik berupa 

undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksanaan. 

Oleh karena itu disaat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah maka Pemerintah 

Daerah Kota Blitar berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanaan 

ketentuan peraturan itu yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang 

luhur untuk mewujudkan sebuah kelembagaan organisasi birokrasi yang 

miskin struktur tetapi kaya fungsi guna mewujudkan pelayanan prima 

terhadap masyarakat. Sejak 2008 maka kelembagaan pemerintah daerah 
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Kota Blitar telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 

tersebut.  

Untuk menunjang hal tersebut maka tingkat pendidikan atau 

kompetensi dari aparatur Pemerintah Kota Blitar juga memiliki peran yang 

strategis. Melalui pendidikan inilah nantinya akan menciptakan inovasi 

dan kreasi kebijakan yang diambil guna peningkatan pelayanan bagi 

masyarakat. Guna mengetahui kelembagaan serta kondisi riil PNS 

Pemerintah Kota Blitar berdasarkan pendidikan di Tahun 2008 dapat kita 

lihat dalam tabel di bawah ini : 

TABEL 4.5. PNS PEMERINTAH KOTA BLITAR BERDASARKAN 

PENDIDIKAN      

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

(1) (2) (7) 

1 SD 160 

2 SLTP-Umum 200 

3 SLTP-Kejuruan 18 

4 SLTA 1154 

5 D-1 59 

6 D-2 380 

7 D-3 492 

8 D-4 28 

9 S1 1881 

10 S2 110 

11 S3 0 
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar : 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas maka pendidikan PNS Pemerintah Kota 

Blitar rata-rata berijasah S-1 kemudian SLTA dan yang terakhir yaitu 

berijasah D-3.    

Adapun kondisi PNS Pemerintah Kota Blitar berdasarkan golongan 

dan eselon pada jajaran birokrasi daat kita lihat pada tabel berikut ini : 
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TABEL 4.6  KONDISI PNS PEMERINTAH KOTA BLITAR 

BERDASARKAN GOLONGAN DAN ESELON  
No Golongan  Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 Juru Muda (I/a) 74 

2 Juru Muda Tk. I (I/b) 0 

3 Juru (I/c) 100 

4 Juru Tk. I (I/d) 10 

5 Pengatur Muda (II/a) 592 

6 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 144 

7 Pengatur (II/c) 241 

8 Pengatur Tk. I (II/d) 204 

9 Penata Muda (III/a) 597 

10 Penata Muda Tk. I (III/b) 385 

11 Penata (III/c) 304 

12 Penata Tk. I (III/d) 472 

12 Pembina (IV/a) 983 

13 Pembina Tk. I (IV/b) 153 

14 Pembina Utama Muda (IV/c) 15 

15 Pembina Utama Madya (IV/d) 1 

16 Pembina Utama (IV/e) 0 
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar : 2008 

Berdasarkan tabel di atas maka, PNS Pemerintah Kota Blitar saat 

ini terkonsentrasi pada golongan III. Kondisi ini merupakan indikasi tidak 

sehatnya pola karier dan penataan sumber daya aparatur di Pemerintah 

Kota Blitar, idealnya komposisi antara golongan I, II, III dan IV berbentuk 

piramida, sehingga akan memudahkan penataan dan penyusunan pola 

karier. Untuk mengatasi akan hal tersebut maka seyogyanya penataan pola 

karier didasarkan kepada kompetensi PNS serta pemberlakuan analisis 

jabatan di seluruh instansi Pemerintah Kota Blitar.    

Produktivitas seorang aparatur atau PNS selain dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja yang kondusif (penataan kelembagaan pemerintah daerah 

dan pola karier) serta tingkat pendidikan, juga dipengaruhi oleh faktor 

usia. Tingkat produktivitas berbanding terbalik dengan faktor usia, 

semakin tua seorang PNS maka dimungkinkan produktivitasnya menurun 

tetapi jika PNS mempunyai usia yang masih muda dimungkinkan 
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produktivitasnya masih tinggi. Adapun gambaran usia PNS Pemerintah 

Kota Blitar sebagai berikut : 

TABEL 4.7. PNS PEMERINTAH KOTA BLITAR BERDASARKAN 

USIA    

No Usia Jumlah 

(1) (2) (3) 

1 18-20 1 

2 21-25 211 

3 26-30 548 

4 31-35 472 

5 36-40 668 

6 41-45 858 

7 46-50 972 

8 51-55 713 

9 56-60 99 
   Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar : 2008 

 

 

4.1.1.4 Kondisi DPRD Kota Blitar   

Selama Tahun 2007 DPRD Kota Blitar telah mengeluarkan 10 

Peraturan Daerah Regional dan 17 Keputusan DPRD.  DPRD Kota Blitar 

terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 9 anggota mebidangi 

Pemerintahan, Komisi II terdiri dari 7 anggota membidangi Perekonomian 

dan Keuangan serta Komisi III terdiri dari 6 anggota membidangi 

Pembangunan.  

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar sebanyak 25 orang. Jumlah 

terbanyak dari PDI-P sebanyak 7 orang. Adapun jumlah anggota DRD 

perempuan hanya ada 3orang berasal dari Partai Demokrat 2 orang dan 1 

orang dari PKB. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi DPRD 

Kota Blitar dapat kita lihat dari beberapa tabel di bawah ini : 
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TABEL 4.8. ANGGOTA DPRD MENURUT ASAL PARTAI 

POLITIK 

NO PARTAI POLITIK JUMLAH 

(1) (2) (3) 

1 PDI-P 7 orang 

2 PKB 5 orang 

3 Partai GOLKAR 4 orang 

4 PPP 3 orang 

5 Partai Demokrat 3 orang 

6 PKPB 1 orang 

7 PKS 1 orang 

8 PDS 1 orang 
 Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas maka anggota terbanyak DPRD Kota 

Blitar masa bakti 2004 s.d 2009 berasal dari Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan sejumlah 7 orang. Meskipun jumlah ini terbanyak namun 

secara prestasi bagi PDI-P, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan 

jumlah anggota DPRD dari PDI-P masa bakti 1999 s.d 2004 yang 

berumlah 10 orang. Seperti kita ketahui bahwa Kota Blitar merupakan 

salah satu basis massa dari PDI-P karena di Kota ini merupakan tempat 

lahir dan dimakamkannya Sang Fajar Penyambung Lidah Rakyat, Ir. 

Soekarno yang notabene merupakan salah satu inspirasi ideologi dari PDI-

P. Karena kondisi internal partai maka perolehan suara di Tahun 2004 

menurun tiga kursi. Namun demikian apabila kita perhatikan secara 

seksama dan kita bandingkan dengan posisi DPRD hasil pemilu 2004 

dengan 1999, maka terdapat 4 partai pendatang di DPRD Kota Blitar yaitu 

Partai Demokrat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera 

dan Partai Damai Sejahtera. Seperti kita ketahui bersama bahwa keempat 

partai ini merupakan partai baru, namun mampu mencuri perhatian 

masyarakat Kota Blitar secara keseluruhan, sehingga mampu mewarnai 

25% kursi di DPRD Kota Blitar.       
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TABEL 4.9. ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PENDIDIKAN 

NO 
PARTAI 

POLITIK 

TINGKAT PENDIDIKAN 

SLTP SLTA D3/D4 S1/S2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 PDI-P    7  

2 PKB  1  4  

3 
Partai 

GOLKAR 

 
1 

 
3  

4 PPP    3  

5 Partai Demokrat    3  

6 PKPB  1   

7 PKS    1  

8 PDS    1  

JUMLAH  3  22 
 Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

 

Kualitas SDM anggota DPRD dari segi pendidikan berdasarkan 

tabel di atas mayoritas S-1. Hal ini memberikan indikasi positif bahwa 

partai politik ataupun politisi di Kota Blitar sudah memperhatikan 

pentingnya tingkat pendidikan bagi diri mereka sendiri, selain itu dengan 

tingkat pendidikan rata-rata S-1 akan memberikan dampak positif terhadap 

performance DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting dan 

controling.   

TABEL 4.10. PRODUK HUKUM DPRD PERBULAN SELAMA 2007 

NO BULAN Perda 
Keputusan 

DPRD 

Keputusan 

Pimpinan 

DPRD 

Surat 

Keputusan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Januari  1   

2 Pebruari 1 3   

3 Maret 4    

4 April  2   

5 Mei     

6 Juni  2   

7 Juli 1 2   

8 Agustus     

9 September 1 3   

10 Oktober 2 2   

11 Nopember   1  

12 Desember 1 2   
 Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 
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Jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kota 

Blitar di Tahun 2007 yaitu 28 produk hukum atau jika di rata-rata per 

bulannya, maka anggota DPRD Kota Blitar di Tahun 2007 mampu 

menyelesaikan 2 produk hukum. Hal ini merupakan prestasi yang relatif 

kurang memuaskan melihat begitu dinamisnya perkembangan sosial 

budaya Masyarakat Kota Blitar. Tahun 2007 bagi Kota Blitar merupakan 

tahun yang strategis bagi perwujudan visi dan misi Kota Blitar, tentunya di 

Tahun 2007 lebih banyak produk hukum yang sifatnya mengatur kedalam 

maupun keluar DPRD yang bertujuan untuk mempersiapkan perwujudan 

visi di Tahun 2010.  

TABEL 4.11. PERBANDINGAN PRODUK HUKUM DPRD 4  

TAHUN TERKAHIR SEJAK 2004 

NO TAHUN Perda 
Keputusan 

DPRD 

Keputusan 

Pimpinan 

DPRD 

Surat 

Keputusan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 2004 15 20 22  

3 2005 5 22 5  

4 2006 8 25 1  

5 2007 10 17 1  
 Sumber : Blitar Dalam Angka 2008 

 

Produk hukum yang dihasilkan oleh Anggota DPRD Kota Blitar 4 

tahun terkahir sejak 2004 memiliki trend kecederungan menurun. Hal ini 

dikarenakan mekanisme mendengarkan suara masyarakat tidak 

dipergunakan secara optimal oleh anggota dewan sehingga anggota dewan 

kurang pro aktif dalam melakukan inisiatif menerbitkan produk hukum 

yang sifatnya mengatur kepentingan bersama. Produk hukum terbanyak di 

Tahun 2004 sejumlah 57 produk hukum, seperti kita ketahui bersama 

bahwa Tahun 2004 merupakan awal masa bakti anggota DPRD Kota Blitar 

Tahun 2004 s.d 2009. Banyaknya produk yang dihasilkan di Tahun 2004 
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bisa merupakan sebuah pencitraan kinerja DPRD di awal masa bakti 

sehingga memperoleh posisi tawar di mata masyarakat maupun eksekutif. 

Namun demikian di Tahun 2005 anggota DPRD hanya mampu 

menyelesaikan 32 produk hukum, 34 produk hukum di Tahun 2006 dan di 

Tahun 2007 hanya mampu menyelesaikan 28 produk hukum. Berdasarkan 

data tersebut maka di Tahun 2006 anggota DPRD Kota Blitar sedikit 

menunjukkan produktivitasnya dalam mengeluarkan produk hukum yaitu 

34 produk hukum, hal ini dikarenakan Tahun 2006 merupakan tahun 

dimana RPJMD II Kota Blitar akan dimulai, sehingga banyak produk 

hukum yang harus dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Namun demikian, apabila kita rata-rata per tahunnya anggota DPRD Kota 

Blitar sejak Tahun 2004 mampu mengeluarkan produk hukum sejumlah 37 

produk hukum          

Berdasarkan beberapa tabel di atas (4.9, 4.10 dan 4.11) meskipun 

tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Blitar masa bakti 2004 s.d 2009 

rata-rata S-1 bukan merupakan jaminan akan meningkatkan tingkat 

produktivitas dalam mengeluarkan produk hukum. Seperti kita ketahui 

bersama bahwa fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, budgeting dan 

controling selain harus didukung oleh tingkat pendidikan juga didukung 

oleh itikat baik dari para anggota DPRD itu untuk melaksanakan fungsi 

tersebut. Melihat fakta yang tertera pada beberapa tabel di atas 

menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sebuah performance anggota 

DPRD yang berkualitas selain dari segi pendidikan juga didukung dengan 

faktor pengkaderan di partai masing-masing. Oleh karenanya agar tercipta 

sebuah DPRD yang berkualitas serta benar-benar mampu membaca, 
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menerjemahkan dan mengaplikasikan permasalahan atau fenomena 

masyarakat kedalam sebuah kebijakan perlu adanya mekanisme yang 

berkualitas dari partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif. 

Faktor pendidikan tidaklah cukup, melainkan faktor emosional dan 

spiritual perlu diperhatikan oleh partai politik. Unsur like and dislike 

seperti mekanisme penjaringan saat ini sangat memungkinkan terwujudnya 

anggota DPRD tidak berkualitas sehingga anggota DPRD yang terpilih 

akan menjadi benalu dalam proses pembangunan yang sedang 

dilaksanakan.      

 

4.1.2 DPC PDI-Perjuangan Kota Blitar 

 4.1.2.1 Sekilas PDI-P 

”Partai ini berhasil melampaui masa-masa sulit yang tidak akan 

pernah dicatat oleh partai-partai lain” demikian ujar Megawati dalam 

sebuah seminar yang diadakan di Singapura (Kompas, 16 Maret 1999 

dalam Salim Has 1999:87). Ketangguhan partai pimpinannya itu terbukti 

karena keberhasilannya menepis gelombang rongrongan dan 

meredamkonflik yang seringkali melibatkan negara didalamnya. 

Dukungan massa yang solid terhadap kepemimpinannya, turut membantu 

mengalahkan rekayasa-rekayasa yang ditujukan untuk memecah belah 

partai. Walaupun berkali-kali kepemimpinannya dirongrong, Megawati, 

ibu dari empat orang anak yang seluruhnya sudah beranjak dewasa itu, tak 

pernah gentar melawan penindasan dan intervensi negara terhadap konflik 

di tubuh partainya. Dukungan massa yang riil terhadap dirinya, 
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membuktikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah pewaris sah 

Partai Demokrasi Indonesia yang didirikan pada 10 Januari 1973.  

Konflik dan rekayasa politik yang bertubi-tubi menggoncang PDI 

pimpinan Megawati sebenarnya tidak hanya terjadi di masa 

kepemimpinannya saja. Konflik itu ibaratnya sudah menjadi trade mark 

PDI sejak berdirinya pada awal Orde Baru. Keseluruhan konflik itu sendiri 

sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks fusi partai politik peserta 

pemilu 1971 yang diprakarsai oleh Pemerintah Orde Baru. Proses fusi 

yang merupakan prasyarat penataan sistem politik pendorong 

pembangunan itu pada awalnya dimaksudkan oleh pemerintah untuk 

memantapkan eksistensi partai.Namun, yang terjad belakangan malah 

sebaliknya, yaitu adanya pengalihan konflik-konflik eksternal yang semula 

terdapat diantara sembilan partai politik menjadi konflik-konflik internal 

dalam tubuh masing-masing partai yang berfusi. 

Berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan, yang masih 

mempunyai basis sosial bersama yaitu Islam (walaupun merupakan fusi 

dari empat partai berbeda), Partai Demokrasi Indoensia mewarisi 

perbedaan ideologi dan identitas antar elemen fusinya. Kelima elemen fusi 

PDI yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai 

Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba, Partai Kristen Indoensia dan 

Partai Katolik jelas memiliki basis sosial dan ideologi berbeda. Ketiga 

partai yang pertama itu dikenal sebagai partai berlairan naisonalis 

sedangkan dua partai terkahir merupakan partai agama. Akibatnya, fusi 

partai yang ditandatangani oleh Achmad Sukardimadjaja dan Drs. Bh. 

Sadri (IPKI), Drs. Ben Mang Reng Say dan F.S Wignjosumarsono (Partai 
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Katolik), A.Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), S. Murbantoko dan Djon 

Pakan (Partai Murba), Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI) seolah 

merupakan penyimpan api dalam sekam. 

Ketegangan yang pernah terjadi di partai yang berlambang Ka’bah 

atau PPP terjadi lebih dikarenakan persoalan ketidakadilan antar unsur, 

ditubuh PDI persoalan konflik lebih disebabkan oleh perbenturan 

kepentingan individu pimpinan partai terutama pendukung status-quo. 

Artinya, konflik yang timbul bukan karena perbedaan ideologi atau visi 

politik, melainkan karena keinginan-keinginan pimpinan PDI dalam 

merebut dan mempertahankan kedudukan. Konflik yang sarat vested-

interest ini makin bertambah akut ketika ”tangan-tangan” negara ikut 

melakukan intervensi. Perbenturan kepentingan itu makin tampak nyata 

ketika terjadi rekayasa Kongres Medan yang ditujukan untuk menggusur 

kepemimpinan Megawati. 

Kongres Medan yang dilaksanakan pada 20 – 22 Juni 1996 itu 

sendiri adalah cacat secara organisatoris. Karena dari seluruh pengurus 

DPP PDI hasil Munas 1993 dimana Megawati terpilih secara sah sebagai 

Ketua Umum, yang diundang hanyalah kubu Soejadi-Fatimah Achmad-

Buttu Hutapea dkk. Boro-boro diajak bicara soal keputusan mengadakan 

Kongres, Kubu Megawati, Soetardjo Soerjoguritno, Kwik Kian Gie 

diundang pun tidak. Kongres itu merupakan rekaysa sepihak oleh Soerjadi 

dkk. Parahnya, pemerintah mengijinkan dan malah mendukung 

pelaksanaan Kongres hingga menghasilkan keputusan memecat Megawati 

dan mengangkat Soerjadi sebagai Ketua Umum yang baru. Pengurus dan 

hasil-hasil Kongres diterima dan diakui secara legal oleh pemerintah. 
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Pendukung setia Megawati yang ternyata beratus-ratus kali lipat 

dari pendukung Kongres Medan tentu tidak berdiam diri menghadapi 

“kudeta” yang dilakukan Soerjadi dan kawan-kawannya. Lewat 

serangkaian aksi Turun kejalan, mereka menyatakan dukungannya kepada 

putri Bung Karno itu. Pembelaan terhadap Megawati juga melalui mimbar 

bebas, mimbar bebas ini merupakan tumpahan uneg-uneg terhadap 

penindasan oleh pemerintah terhadap rakyat akibatnya Pangab Faisal 

tanjung menuding aksi solidaritas terhadap Megawati itu sebagai tindakan 

yang telah mengarah ke makar, sebulan penuh di cantor DPP PDI di Jalan 

Diponegoro 58 Jakarta Pusat, yang kebetulan Belum beralih tangan kepada 

pro-Kongres Medan. Proses pengambil alihan cantor DPP PDI tersebut 

yang dilakukan secara paksa kemudian terkenal dengan peristiwa 27 Juli 

1996.   

Sejas itulah PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin 

terkenal sebagai representasi partainya orang-orang yang tertindas dan 

marginal. Dukungan massa yang benar-benar solid tetap membuat PDI 

yang dinahkodainya bertahan dari badai dan intervenís negara. Bahkan 

mampu bertahan hingga sekarang. Oleh karenanya, tidak mengherankan 

jira Megawati dihampir seluruh desempatan selalu mengagungkan 

kekuatan rakyat sebagai kekuatan yang paling supreme dalam negara. 

Dukungan massa terhadap PDI Perjuangan bukanlah isapan jempol 

semata. Bukti nyata dukungan masyarakat terhadap partai yang identik 

dengan warna merah dan hitam itu sangat mudah diperoleh lewat 

pengamatan terhadap banyaknya posko-posko gotong royong PDI 

Perjuangan yang dibangun dihampir seluruh nusantara. Pembangunan 
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posko-posko tersebut merupakan murni spontanitas massa, karena 

sebelumnya tidak perna hada himbauan dan bantuan organisasi. Solidaritas 

dan swadaa pendukung Mega tersebut adalah bukti kuat jaringan dan basis 

massanya. 

Dalam setiap acara PDI Perjuangan yang dihadiri Megawati, massa 

selalu melimpah ruah. Mulai dari acara Kongres V PDI Perjuangan yang 

diadakan di Denpasar yang dihadiri tak kurang dari seratus ribu massa. 

Meski keputusan Kongres V PDI yang diselenggarakan pada 8-10 Oktober 

1998 di Bali tidak merekomendasikan perubahan nama dan lambang 

partai, namur semua delegasi pada sidang pemegang kedaulatan tertinggi 

partai tersebut menyepakati pemberian wewenang khusus kepada Ketua 

Umum terpilih untuk “melakukan langkah organisatoris dan tindakan yang 

bersifat sukarela yang berkaitan dengan penyelamatan partai”. Ketetapan 

ini secara implisit memberi hak kepada Megawati sebagai ketua umum 

terpilih untuk mengubah nama dan lambang partai bila dipandang perla 

guna kepentingan pemenangan pemilu.  

Wewenang itu kemudian memang digunakan Megawati. Pada 

acara halal bihalal PDI Perjuangan yang diadakan pertengahan Pebruari 

1999 di Yakarta, Megawati sekaligus mensosialisasikan nama dan 

lambang partai baru yaitu PDI Perjuangan dan banteng dalam lingkaran. 

Keputusan mengubah nama dan lambang partai itu terutama dilakukan 

sebagai bentuk “kompromi” menjelang pemilu (1999), setelah sebelumnya 

muncul UU Partai Politik yang melarang adanya partai kembar. Sikap 

Megawati dan PDI Perjuangan untuk selalu mengalah dan “kompromis” 

dengan berbagai legalitas ini, yang pada kenyataannya sering 
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membelenggu diri dan partainya, semakin meneguhkan kesediannya untuk 

membangun supremasi hukum demi Indonesia yang lebih baik. 

Popularitas PDI Perjuangan ternyata tidak terbatas pada massa 

“pribumi”. PDI Perjuangan ternyata juga teah berhasil menjadi tambatan 

pilihan politik para warga keturunan etnis Cina. Etnis Tionghos atau Cina 

yang dikenal suka menjauhi urusan politik, ternyata Sejas Tahun 1999 

lebih percata kepada partai berlambang “banteng dalam lingkaran” ini. 

Meski PDI Perjuangan jarang mengeluarkan pernyataan politik yang 

khusus ditujukan untuk etnis Cina, Namur salah satu kedudukan Ketua 

DPP yang dipercayakan kepada Kwik Kian Gie, seorang keturunan Cina 

tulen, tampaknya lebih merupakan jaminan nyata perlindungan terhadap 

eksistensi mereka (etnis Cina). Selain mendapat dukungan dari keturunan 

tionghoa partai ini juga mendapat dukungan dari dunia luar, yang 

dibuktikan dengan bertemunya Menteri Luar Negeri AS kala itu Madelaine 

Albright disela-sela kunjungan zaherí di Yakarta. Pertemuan kedua tokoh 

itu diadakan untuk turut mewujudkan pemilu (1999) yang luber dan jurdil 

guna membangun Indonesia baru.          

  

4.1.3 DPD PKS Kota Blitar 

4.1.3.1 Sekilas PKS 

Hari itu, hari Ahad 9 Agustus 1998. Halaman Masjid Al-Azhar 

dibilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dijejali puluhan ribu manusia. 

Halaman yang biasanya sanggup menampung puluhan ribu jamaah itu 

penuh sesak. Rata-rata muda belia. Tidak sedikit yang menggendong bayi. 

Semuanya nyaris berpakaian serba putih. Mereka datang bukan untuk 
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suatu ritus keagamaan apalagi mendemo Al-Azhar, tetapi mereka datang 

untuk menjadi saksi sekaligus pendukung bagi berdirinya sebuah partai 

baru ; Partai Keadilan. Partai yag mengambil gambar Ka’bah dengan dua 

bulan yang mengapit garis lurus yang berada ditengahnya itu, 

dideklarasikan dalam suasana yang penuh khidmat. Gema takbir berkali-

kali dilantunkan. Ketika doa penutup dibacakan, derai air mata tak lagi 

dapat dibendung. Semuanya larut dalam suasana haru. Hening seketika.  

Seperti namanya, partai yang banyak dimotori kalangan muda 

intelektual ini mencerminkan sebuah substansi kehidupan yang paling 

dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yaitu keadilan. Keadilan adalah 

sunnah kauniyah yang menjadi ciri alamiah segala sesuatu. Di atas 

keadilan itulah, Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. 

Karenanya, perintah untuk menegakkan keadilan menjadi sebuah perintah 

yang universal. Dalam konteks Indoensia, keadilan adalah sebuah nilai 

yang sangat didambakan oleh semua orang sesudah mereka ditindas oleh 

sebuah rezim otoriter, Orde Baru. Ia menjadi sesuatu yang urgen dalam 

kehidupan masyarakat dan oleh karena itu perlu diperjuangkan dan 

ditegakkan 

Sejarah Sebuah Tekad Perjuangan 

Melacak sejarah kelahiran partai ini bisa dimulai dengan melihat 

secara cermat gerakan dakwah Islam yang dibangun secara sistematis dan 

mendetail oleh aktivis-aktivis muda Islam dengan mengambil masjid 

kampus debagai basis operasionalnya di awal tahun delapan puluhan. 

Maraknya kegiatan dakwah dikampus-kampus tidak terlepas dari 

pengapnya kehidupan politik akibat penerapan program NKK/BKK. Selain 
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membuat para aktivis muda menyalurkan energi kreatifnya di organisasi-

organisasi non-pemerintah, program itu juga membuat banyak aktivis 

muda muslim berkiprah dalam aktivitas keagamaan. Halaqah-halaqah, 

kelompok-kelompok diskusi bermunculan bagai cendawan di musim 

hujan. 

Gerakan dakwah kampus itu kian melebar dan berkembang dari 

tahun ke tahun. Basis operasionalnya pun terus bergeser, tidak hanya 

dikampus tetapi juga memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu masyarakat. 

Masalah yang dibahas pun tidak hanya semata perkara shalat, puasa atau 

zakat, tai juga meluas kedalam setiap aspek kehidupan. Pendeknya, Islam 

dilihat dan dibahas secara utuh atau kaffah. Ketika situasi politik 

mengubah semua keadaan, mereka menemukan sebuah medan gerak baru, 

yaitu politik. Bagi mereka, gerakan politik merupakan kelanjutan dari 

gerakan dakwah yang selama ini digeluti sekaligus sebagai sarana 

alternatif bagi langkah-langkah perjuangan politik umat. 

Dengan medan gerak baru itu, cita-cita politik umat menjadi lebih 

dapat diaktualisasikan. Kepentingan-kepentingan dakwah akan dengan 

mudah dioptimalkan. Disisi lain, dapat menghindari kemungkinan 

terjadinya ekstremitas sebagai akibat dari pengekangan terhadap aktivitas 

politik umat. Disamping itu, terbentuknya wadah ekspresi politik yang 

khas bagi anak muda ini sedikit banyak didorong oleh ketidakpercayaan 

mereka terhadap institusi politik yang ada, terutama tiga institusi politik 

pada masa sebelumnya. Terhadap partai-partai yang baru lahir pun mereka 

terlihat ragu bahkan cenderung tidak percaya. Tidaklah mengherankan jika 

mayoritas kader dan anggota partai ini kebanyakan dari kalangan muda, 
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yang selama orde Soeharto memilih tidak kemana-mana, karena melihat 

dimana-mana sudah penuh dengan getah (Suara Indoensia, 21 September 

1998 dalam Salim Has 1999:167). 

Kalau masih ada orang yang meragukan keberadaan dan masa 

depan partai ini karena ketiadaan tokoh populer, hal ini bisa dipahami 

sebab sejumlah bidan yang menangani kelahirannya adalah mereka yang 

selama ini jauh dari hingar bingar politik. Mereka merajut kekuatannya 

lewat galangan pengajian atau aktif didunia pendidikan dan perekonomian. 

Namun ketiadaan tokoh bukanlah sesuatu yang memberatkan mereka. 

Mereka berusaha menjadi tokoh bagi diri mereka sendiri. Tidaklah 

mengherankan bila di setiap acara partai mereka memulai dan 

mengakhirinya dengan sangat baik dan terorganisir. Tanpa harus ada yang 

mengomandoinya.  

Karakteristik dan Prinsip Partai 

Sebagai sebuah partai, Partai Keadilan tentunya memiliki 

karakteristiknya sendiri. Diantara karakteristik itu, yang paling menonjol 

adalah profesionalisme yang dikombinasikan dengan moral yang bersih 

dan jiwa yang patriotik. Dengan landasan moral yang bersih dan jiwa yang 

patriotik itulah, perilaku dan aktivitas partai yang dikembangkan tidak 

mengalami deviasi (penyimpangan) dari tujuan yang hendak dicapai. Di 

atas landasan kedua nilai itu pulalah, profesionalisme diletakkan sehingga 

dapat berkembang secara positif dan memiliki nilai tambah yang tinggi. 

Profesionalisme yang dibangun tersebut bercirikan pada penguasaan 

materi secara detail, sikap yang kritis dan perasaan yang sensitif terhadap 

setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping 
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profesionalisme yang menjadi karakteristik khasnya, Partai Keadilan juga 

memiliki karakteristik lain, yaitu bersifat demokratis, reformis, modert dan 

independen. 

Khusus yang menyangkut independensi, partai ini menganggap 

bahwa hal itu sesuai dengan eksistensi dan misi otentik manusia, yaitu 

menjalankan kewajiban terhadap Sang Pencipta atas dasar kemerdekaan 

yang dianugerahkan-Nya padanya. Islam datang dengan mengikrarkan 

kemerdekaan beri’tikad, berpikir, berbicara dan mengemukakan pendapat. 

Dengan potensi kemerdekaan itu, manusia bebas memilih tanpa ada 

tekanan dan dominasi orang lain. Olh karena itu, partai yang juga 

menyatakan dirinya sebagai partai dakwah dan kader ini akan terus 

mengusung karakteristik itu dengan sungguh-sungguh.  

Dalam rangka mencapai tujuan normatif di atas, Partai Keadilan 

menetapkan lima prinsip dasar sebagai alas gerakan dan langkah 

politiknya. Prinsip pertama, Keadilan, Persamaan, dan Keseimbangan. 

Semangat prinsip ini adalah penegakan keadilan dan persamaan terhadap 

semua pihak meski berbeda agama dan golongan serta memberikan 

keseimbangan politik bagi laki-laki dan wanita. Spirit gerakan amar ma’ruf 

nahi munkar, menurut pemikiran partai, berlaku sama antara laki-laki dan 

wanita. Pengertian ini jelas menunjukkan kenyataan adanya kemitraan 

antara laki-laki dan wanita dalamperan sosial-politiknya di bumi. 

Prinsip kedua adalah Kesatuan Nasional. Ini merupakan prinsip 

fundamental dalam membangun sebuah negara yang secara alamiah 

bersifat hetergogen. Melalui prinsip ini berbagai komunitas dan kelompok 

yang berbeda dapat dipersatukan dalam sebuah wadah persaudaraan yang 
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kuat serta memiliki rasa kebersamaan yang hakiki. Oleh karenanya, Partai 

Keadilan berusaha untuk tetap konsen menjaga dan mempertahankan 

kesatuan bangsa dan integritas Negara Indoensia sebagai bagian dari Dunia 

Islam agar dapat berperan mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.        

Prinsip yang ketiga adalah Kemajuan. Kemajuan adalah cita-cita 

bersama masyarakat Indonesia. Ia merupakan kondisi yang menyatakan 

pertambahan, baik nilai, kualitas maupun daya tarik yang akan 

memperpendek jarak antara masa kini dengan tujuan yang hendak dicapai 

dimasa depan. Oleh karena itu, Partai Keadilan meyakini bahwa kemajuan 

dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu 

yang aksiomatik dan harus diwujudkan. 

Prinsip yang keempat adalah Khidmatul Ummah demi Persatuan. 

Partai ini meyakini bahwa persatuan umat adalah tonggak terpenting bagi 

kesatuan dan persatuan bangsa. Ia merupakan dambaan segenap 

masyarakat. Dalam kaitan ini, Partai Keadilan berusaha memposisikan 

dirinya sebagai partai garda depan Khidmatul Ummah demi terwujudnya 

cita-cita besar tersebut.  

Prinsip yang kelima adalah prinsip Kerjasama Internasional. Partai 

Keadilan akan berusaha menjalin kerjasama internasionl sebagai 

perwujudan dari misi rohmatan lil alamin. Dengan demikian, partai ini 

merasa perlu menandaskan pada dunia internasional bahwa Bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan saling menghormati. 
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Visi dan Misi Partai 

Sebagai sebuah partai politik yang dinayatakan sah mengikuti 

pemilihan umum, Partai Keadilan tentunya memiliki pandangan-

pandangan yang bersifat visioner. Pertama adalah bagaimana mewujudkan 

persatuan dan kesatuan umat Islam yang menjadi basis tradisionalpartai. 

Kedua, berusaha membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Ketiga, ikut berusaha mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang 

berperadaban (civil society) atau yang lebih dikenal dengan masyarakat 

madani, Keempat, menjadi dinamisator pembelajaran politik bagi Bangsa 

Indonesia dan yang kelima adalah menjadi pelopor pengembangan kultur 

pelayanan dalam tradisi politik nasional (Buku Pemenangan PKS). Kelima 

visi ini saling berkait. Masyarakat madani akan terwujud jika 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah terbentuk. Begitu juga, 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan terwujud jika persatuan dan 

kesatuan umat telah terbina dengan baik. 

Dalam kerangka itulah, misi terpenting yang harus dilakukan 

adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, 

menegakkan eksistensi politik umat Islam, mengembangkan tradisi 

profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa 

dan bernegara, dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan 

kemajuan peradaban dunia. Jalan ke arah itu telah mulai dirintis. Mislanya, 

para aktivisnya secara sukarela menyediakan sarana pelayanan kesehatan 

dasar dan pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah secara gratis serta 

memberikan advokasi hukum bagi rakyat kecil yag tertindas dan kurang 

mampu.    
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4.2. Sajian Data 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

serta teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara dan 

observasi, maka selama melaksanakan penelitian pada masa kampanye calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis dan agama pada Bulan Maret di Kota 

Blitar didapat temuan sebagai berikut : 

4.2.1. Strategi Kampanye Calon Legislatif di Kota Blitar Periode 

Kampanye Bulan Maret pada Pemilihan Umum Tahun 2009 

Strategi kampanye atau pemasaran politik merupakan prinsip 

pemikiran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye 

yang biasanya terjabar ke dalam berbagai langkah taktis berdasarkan 

situasi dan kondisi lapangan. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa 

partai politik atau para calon legislatif (melalui tim sukses masing-

masing) memiliki strategi kampanye yang berbeda-beda dalam upaya 

meraih dukungan khalayak. Oleh karena strategi kampanye merupakan 

langkah-langkah yang bersifat taktis maka menurut Pawito (2008:169) 

terdapat beberapa prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan strategi kampanye yaitu : analisis situasi pemilih, 

positioning, segmenting dan strategi media. Selain prinsip-prinsip pokok 

tersebut, strategi kampanye dapat dikembangkan dengan memilih 

beberapa saluran. Saluran pemasaran politik melalui kampanye massa, 

kampanye interpersonal dan kampanye organisasi (Dan Nimmo, 

1993:195). Berdasarkan pendapat tersebutlah, maka peneliti 

mengembangkan pertanyaan untuk menggali secara mendalam mengenai 
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strategi kampanye masing-masing calon legislatif dari partai berideologi 

nasionalis dan agama. 

4.2.1.1 Strategi Calon Legislatif Berideologi Nasionalis (Pancasila)  

Proses kampanye peserta pemilu sama halnya dengan orang 

menjual barang dagangan, sebelum menjual dagangannya maka penjual 

harus mengetahui terlebih dahulu kondisi pembeli mulai keinginan 

pembeli hingga trend pasar saat ini. Setelah kondisi tersebut diketahui 

dengan benar barulah penjual menyusun strategi pemasaran yang 

berkualitas berdasarkan masukan-masukan dari faktor eksternal tersebut 

(kondisi pemilih serta trend pembeli). Mekanisme tersebut juga 

diterapkan dalam pelaksanaan kampanye, pada prinsipnya kampanye 

seperti halnya seseorang menjual barang dagangan. Mungkin yang 

membedakan jika pedagang menjual barang dagangan sedangkan peserta 

pemilu menjual visi dan misi mereka serta masih banyak lagi perbedaan 

antara kedua hal tersebut.  

Oleh karena itu maka setiap tim sukses dari peserta pemilu (calon 

legislatif) haruslah mengetahui dan memahami dengan betul kondisi 

pemilih didaerah pemilihan dimana peserta pemilu yang didukung 

berada. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan maka 

strategi calon legislatif yang berideologi nasionalis sebagai berikut : 

1. Analisis Situasi Pemilih 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para calon legislatif dari 

partai yang berideologi nasionalis (Pancasila) mereka menganalisa 

pemilih di Kota Blitar secara umum serta pemilih di masing-masing 

daerah Pemilihan (Sukorejo, Sananwetan dan Kepanjenkidul) 
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didasarkan pada tingkat ekonomi. Mereka menggolongkan pemilih 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu ekonomi tinggi, menengah dan 

bawah. Dimana tingkat ekonomi tinggi berada di daerah pemilihan 

Kepanjenkidul, ekonomi menengah berada di daerah pemilihan 

Sananwetan serta ekonomi rendah di daerah pemilihan Sukorejo. 

Kondisi atau pembagian ini dilihat dari kondisi masyarakat 

(pekerjaan) serta perkembangan ekonomi sosial masyarakat 

dimasing-masing daerah pemilihan. Daerah pemilihan Kepanjenkidul 

menjadi ekonomi yang tinggi karena diwilayah tersebut merupakan 

pusat pemerintahan dan perdagangan jasa Pemerintah Kota Blitar 

sehingga praktis perkembangan ekonomi Kota Blitar terpusat di 

daerah pemilihan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa 

perdagangan dan jasa (pelayanan serta perdagangan) merupakan 

sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Blitar dalam 

meningkatkan PAD sehingga sektor ini menjadi salah satu misi dari 

Kota Blitar.  

Daerah pemilihan Sananwetan merupakan golongan ekonomi 

menengah, hal ini tidak terlepas dari banyaknya perumahan 

(Perumahan GKR di kelurahan Sananwetan dan Perumahan Gedog di 

Kelurahan Gedog) dimana mayoritas penghuni perumahan tersebut 

adalah pegawai negeri sipil dan pengusaha. Selain itu mayoritas 

pemilih di daerah pemilihan tersebut memiliki penghasilan yang 

tetap seperti guru, pengusaha , PNS, TNI dan Polri. Daerah 

pemilihan Sananwetan seperti rencana tata ruang dan wilayah Kota 

Blitar merupakan pusat pengembangan jasa dengan sektor kesehatan 
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(Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo dan Puskeskas Sananwetan 

dengan fasilitas rawat inap) dan pendidikan (Kampus 3 Akademi 

Keperawatan dan Universitas Balitar) menjadi faktor unggulannya.  

Daerah pemilihan yang terakhir yaitu daerah pemilihan 

Sukorejo,dimana daerah ini menurut calon legislatif dari partai yang 

berideologi nasionalis merupakan daerah yang memiliki ekonomi 

rendah. Praktis di daerah pemilihan ini hanya sektor ekonomi 

kerakyatan menjadi sektor unggulannya.Meskipun di daerah 

pemilihan ini terdapat pusat pasar semi modern (Pasar Legi) namun 

dengan adanya pasar ini tidak mampu menyedot pertumbuhan 

ekonomi Kota Blitar ke Kecamatan Sukorejo. Meskipun di daerah 

pemilihan Sukorejo banyak terdapat hunian atau perumahan 

(Perumahan Pakunden, Perumahan Greenhouse, Perumahan Kelapa 

Gading dan Perumahan Tlumpu) namun kondisi ini tidak mampu 

menyedot pertumbuhan ekonomi di Sukorejo secara maksimal. 

Kondisi ini dipertegas dengan tingkat pendidikan masyarakat di 

Daerah Pemilihan Sukorejo ini yang masih rendah, sehingga tingkat 

kesadaran masyarakatnya untuk meningkatkan tingkat ekonominya 

sangat rendah.     

Namun demikian terdapat calon legislatif yang menganalisa 

pemilih di Kota Blitar ini berdasarkan tingkat pendidikan. Dimana 

masyarakat pemilih ini mayoritas merupakan pemilih yang tingkat 

pendidikan tingggi atau pandai, terutama di daerah pemilihan 

Kecamatan Sananwetan dan Kepanjenkidul, hal ini dibuktikan 

dimana pemilih selalu aktif terhadap setiap kebijakan pemerintah dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 121 

 

selalu menuntut adanya perubahan terhadap pola layanan yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat di daerah tersebut. Praktis 

setiap kebijakan dan model yang dikeluarkan mendapatkan kritikan 

dari masyarakat untuk lebih ditingkatkan.        

2. Positioning 

Positioning merupakan citra atau image dari suatu partai politik 

sehingga membedakan dengan partai politik yang lainnya. 

Positioning ini akan ditentukan oleh dewan pengurus pusat sebuah 

partai politik berdasarkan dasar, arah perjuangan serta tak tertinggal 

dalam hal ini sejarah berdirinya partai politik tersebut. Melalui 

positioning ini akan mempermudah pemilih dalam menentukan 

pilihannya selain itu positioning juga merupakan salah satu strategi 

politik untuk menarik minat pemilih terhadap partai tersebut, karena 

dengan positioning ini akan memberikan perbedaan antara partai 

politik yang satu dengan partai politik yang lain.   

Citra dari partai politik yang berhasil diwawancarai oleh 

peneliti yaitu ingin menegaskan bahwa mereka adalah partai “wong 

cilik”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber perihal positioning partai dalam pemeilihan umum 

Tahun 2009, sebagai berikut : 

” Tetap menjadi partainya wong cilik. Selain itu PDI-P sesuai 

dengan ideologinya melaksanakan Pancasila dan partai 

terbuka maka PDI-P menjual program-program yang pro 

rakyat. Misal di bidang pertanian dengan mencari bibit unggul 

dengan nama MSP (Mari Sejahterakan Petani) sehingga akan 

menciptakan bibit unggul, pupuk,” (hasil wawancara dengan 

Bapak Islan Gatot Imbata pada 10 Maret 2009) 
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Wujud untuk menegaskan image ini seluruh jajaran partai 

politik dari tingkat pusat hingga ranting selalu mengkritik kebijakan 

pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil seperti 

menaikkan harga sembako dan BBM. Mereka ingin menegaskan 

sebagai partai oposan selain itu setiap kebijakan yang diambil oleh 

partai selalu memihak kepada golongan ekonomi kebawah, seperi 

petani, nelayan dan pedagang. Untuk menegaskan bahwa partai ini 

merupakan partainya wong cilik, partainya orang tertindas dan 

partainya kalangan ekonomi kebawah, mereka mendirikan posko 

sekaligus basecamp dari partai ini yang diberi nama “Kawula Alit”.  

Selain mengkritik dan kebijakan partai yang memihak wong 

cilik, partai berideologi nasionalis ini mayoritas beranggotakn wong 

cilik. Mereka selalu menyebut wong cilik karena didasarkan tingkat 

ekonomi dan latar belakang pekerjaan. Menurut mereka yang 

tergolong wong cilik yaitu masyarakat yang memiliki tingkat 

ekonomi rendah dengan penghasilan yang tidak menetap. Oleh 

karena itu maka mayoritas anggota dari partai ini yaitu berasal dari 

golongan petani, nelayan dan pedagang.  

Guna menjaga image serta tingkat dukung anggota terhadap 

partai maka mereka berusaha menjatuhkan image pemerintah (lawan 

atau rival mereka) yang mengeluarkan kebijakan tidak pro-poor dan 

mereka mengeluarkan kebijakan yang pro-poor. Kebijakan yang 

diambil oleh partai ini, misalnya dibidang pertanian dengan mencari 

bibit unggul dengan nama MSP (Mari Sejahterakan Petani) sehingga 

menciptakan bibit unggul, mengadakan pupuk murah dengan harga 
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yang terjangkau dan selalu tersedia serta membuka lapangan 

pekerjaan.    

3. Segmenting 

Kampanye tidak jauh berbeda dengan kegiatan pemasaran 

dalam sebuah produk. Para produsen haruslah paham dengan siapa 

dan keinginan konsumen, sehingga produsen tidak salah dalam 

menyediakan atau memproduksi barang. Demikian juga dengan 

pemasaran politik, para tim sukses para calon legislatif hendaknya 

memahami siapa konstituen atau pemilih pendukung mereka 

nantinya (tua atau muda, golongan ekonomi atas menengah atau 

bawah, kalangan eksekutif atau petani). Tim sukses sangat 

disarankan untuk mengetahui dengan tepat kondisi konstituen, bila 

perlu merupakan hasil sebuah penelitian mengenai kebutuhan, 

harapan, kecenderungan sikap serta pola perilaku khalayak calon 

pemilih yang hendak menjadi target kampanye. Melalui mekanisme 

atau teknik ini diharapkan akan diketahui dengan pasti sasaran atau 

target dari kampanye tersebut.  

Teknik atau tahapan segmenting berbeda dengan pisitioning  

dimana jika positioning merupakan arahan dan anjuran yang sifatnya 

harus dilaksanakan oleh seluruh calon legislatif dalam berkampanye 

sedangkan segmenting tidak ada anjuran dari partai politik, sehingga 

untuk tahaan segmenting ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-

masing calon legislatif yang akan melaksanakan kampanye. Dalam 

melaksanakan segmenting pemilih ini terdapat beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan oleh masing-masing calon legislatif seperti 
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faktor ekonomi atau permasalahan keuangan dari calon legislatif 

tersebut serta sosial budaya dari pemilih itu sendiri.    

Berdasarkan hasil wawancara peneliti seperti tersebut di bawah 

ini : 

” Sebagian besar konstituen PDI-P adalah rakyat petani, 

nelayan, pedagang serta banyak memang yang masih dalam 

golongan miskin sehingga PDI-P tetap menjadi partainya wong 

cilik.....” (hasil wawancara dengan Bapak Islan Gatot Imbata 

pada 10 Maret 2009) 

 

maka sasaran kampanye kali ini yaitu pemilih dari kalangan ekonomi 

tertindas atau kalangan wong cilik. Namun karena faktor ekonomi 

atau keuangan calon legislatif terdapat pula segmenting pemilih yang 

hanya memusatkan pada pemilih di kalangan ekonomi menengah ke 

atas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara seperti tersebut di bawah 

ini : 

” Saya hanya mengambil kelompok ekonomi menengah saja 

sedang kelompok bawah sudah ada yang mengambil. Dan 

sayapun di kelompok menengah itu hanya orang-orang yang 

saya kenal dan orang terdekat saya, hal ini dikarenakan 

kondisi saya yang tidak mempunyai financial yang cukup. Saya 

berpendapat bahwa kelompok tersebut merupakan kelompok 

yang tidak membutuhkan bantuan (uang ataupun lainnya) dari 

caleg, sehingga disaat saya sosialisasi saya tidak akan ditanya 

”Bapak mau meninggali apa buat kami ?”. Nah contoh di 

Perumahan GKR Sananwetan (kelompok menengah) setiap 

saya melakukan sosialisasi mereka tidak akan menanyakan 

tentang apa yang akan saya tinggali buat mereka, lain cerita 

jika saya sosialisasi di Kelurahan Klampok (kelompok bawah) 

yang selalu menanyakan sesuatu yang ditinggali untuk mereka 

dari saya. Sehingga pola kampanye saya menyesuaikan dengan 

kemampuan financial saya.” (hasil wawancara dengan Bapak 

Sugeng Pramono pada 10 Maret 2009). 

 

Calon legislatif tersebut beranggapan bahwa jika para calon legislatif 

berkampanye dikalangan ekonomi kebawah maka mereka atau para 

calon legislatif ini diakhir kampanye tentu akan dimintai bantuan 
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oleh masyarakat seperti baju, topi dan lain sebagainya. Masyarakat 

kalangan ekonomi kebawah beranggapan pemberian itu merupakan 

bentuk ”kontrak politik” sehingga dengan memberi ”tinggalan” maka 

dapat dipastikan calon legislatif itu mendapat dukungan dari para 

masyarakat ekonomi kebawah.  

Untuk melancarkan kegiatan kampanye tersebut maka jaringan 

kekeluargaan atau kekerabatan juga dipergunakan oleh para calon 

legislatif ini. Mereka berpendapat bahwa hubungan kekeluargaan 

akan memberikan dukungan sesungghnya dibanding dengan 

dukungan dari orang luar. Seluruh keluarga serta kolega yang mereka 

kenal digerakkan untuk mendukung pencalegkan ini. Hampir 

disemua tahapan kampanye, yang menjadi sasaran kampanye dan 

pelaksana tahapan kampanye itu dilaksanakan oleh keluarga caleg 

tersebut. Bahkan untuk mensukseskan suksesi ini terdapat 

sukarelawan dari salah satu kandidat calon legislatif. Sukarelawan ini 

merupakan kumpulan dari masyarakat pemilih yang memihak dan 

fanatik dengan salah satu calon legislatif serta mendukung 

encalegkan ini,karena sifatnya sukarela maka sukarelawan ini tidak 

mendapat biaya ataupun bayaran. 

4. Strategi Media 

Strategi media dalam konteks kampanye dan pemasaran politik 

bukan sekedar persoalan memilih media atau forum kampanye akan 

tetapi adalah juga ketepatan dalam menjalin atau lebih tepatnya 

mengintegrasikan berbagai unsur yakni media, pesan kampanye, 

penyampai pesan dan pemahaman yang memadai mengenai publik 
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atau khalayak yang dituju. Strategi media mempunyai posisi yang 

strategis dalam pelaksanaan kampanye suatu peserta pemilu, strategi 

media mempengaruhi berhasil tidaknya proses kampanye yang 

dilakukan. Melalui strategi media maka akan ditentukan media yang 

dipilih untuk memasarkan tema,visi dan misi peserta pemilu kepada 

pemilih. 

Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil dilakukan oleh 

peneliti terhadap pengurus partai beriodeologi nasionalis, maka 

dalam pemilihan umum kali ini tidak terdapat strategi media secara 

khusus untuk menghadapinya. Praktis setiap peserta pemilihan umum 

dari partai ini hanya menggunakan media baliho bahkan tidak ada 

arahan khusus atau strategi khusus dari dewan pengurus pusat untuk 

menggunakan media (cetak, elektronik seperti radio atau televisi). 

5. Saluran Pemasaran Politik      

Hasil analisis pemilih, positioning, segmenting serta 

perencanaan strategi media oleh peserta pemilu diolah dan dikelola 

untuk dijadikan bahan untuk strategi kampanye, kemudian untuk 

mempublikasikan visi dan misi peserta pemilu tersebut agar 

masyarakat pemilih tahu maka diperlukan pemasaran politik yang 

memadai dan sesuai dengan karakteristik pemilih di daerah tersebut. 

Pada umumnya saluran politik untuk melaksanakan kampanye 

ini oleh pengurus pusat diberikan arahan yang sama antara satu calon 

legislatif dengan calon legislatif lainnya. Namun kembali lagi kepada 

kondisi situasi pemilih di daerah pemilihan tersebut dan faktor 
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ekonomi peserta pemilu yang menyebabkan saluran politik antara 

calon legislatif yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka peserta 

pemilu dari partai berideologi nasionalis melakukan kampanye 

dengan mengggunakan kampanye massa, kampanye interpersonal 

dan kampanye organisasi. Mereka berusaha membentengi perolehan 

suara secara individual maupun secara partai karena pola penentuan 

pemenang yang berbeda dibandingkan dengan pemilihan umum 

sebelumnya. 

Metode kampanye massa yang mereka lakukan yaitu dengan 

memasang beberapa poster ditempat-tempat strategis yang 

bertuliskan nomor urut partai,nomor urut caleg, nama caleg, visi serta 

beberapa kegiatan atau agenda yang pernah dilakukan oleh calon 

legislatif yang bertujuan untuk menarik perhatian. Tak lupa dalam 

hal ini latar belakang calon legislatif juga ditulis atau dimuat dalam 

poster tersebut. Adapun beberapa poster yang dipergunakan oleh 

calon legislatif dari partai berideologi nasionalis dalampemilihan 

umum yang lalu dapat kita lihat dalam gambar-gambar poster di 

bawah ini : 

Berikut merupakan poster-poster yang menunjukkan nomor partai, 

nomor, nama dan visi caleg hingga kegiatan yang telah dilaksanakan 

selama ini. 
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Gambar 4.1 

Poster Samanhudi Anwar Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 

Kepanjenkidul 

 

Dalam poster tersebut tertuliskan nomor urut partai, nomor urut 

calon legislatif, bentuk surat suara, cara mencoblos, beberapa 

kegiatan yang telah dilakukan oleh calon legislatif dan yang tak lupa 

yaitu dukungan suara dalam pemilihan yang akan datang.  
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Gambar 4.2 

Poster Samanhudi Anwar Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 

Kepanjenkidul 

 

Seperti halnya poster terdahulu, dalam poster ini juga 

tertuliskan nomor urut partai,nomor urut caleg, nama caleg, misi 

caleg dan tak ketinggalan yaitu model atau bentuk surat suara yang 

akan dipergunakan dalam pemilihan legislatif diikuti dengan cara 

mencontrengnya serta mohon dukungan dalam pemilihan legislatif 

mendatang. Dalam poster ini tanpa diikuti dengan beberapa kegiatan 

yang telah dilakukan oleh calon legislatif.  

Namun demikian yang membuat berbeda dengan poster lainnya 

yaitu caleg dengan partai lainnya yaitu dalam poster ini diikuti 
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dengan gambar sang Ketua Umum PDI-P yaitu Megawati 

Soekarnoputri dan sang ayah yang sekaligus Presiden RI yaitu 

Soekarno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.3 

Poster Ir. Bambang Gunawan Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan 

Kepanjenkidul 

 

Seperti halnya poster yang dipasang oleh calon legislatif 

lainnya dari partai berideologi nasionalis, poster yang dipasang oleh 

Ir. Bambang Gunawan ini juga menampilkan nomor urut partai, 

nomor urut caleg, nama caleg, surat suara dalam pemilihan legislatif 

beserta cara mencontrengnya dan beberapa agenda kegiatan yang 

pernah dilakukan sebelum pencalegkan. Namun terdapat 2 (dua) hal 

yang berbeda dengan beberapa poster lainnya yaitu : pertama Ir. 
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Bambang Gunawan dalam poster tersebut berani dengan tegas 

menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan dan alasan kedua  

yang membuat berbeda dengan poster lainnya yaitu dalam posternya 

Ir. Bambang Gunawan tidak terang-terangan meminta dukungan 

terhadap pemilih. Caleg ini merupakan penganut ajaran Soekarno 

sehingga yang bersangkutan berusaha dalam setiap posternya selalu 

mencerminkan bentuk-bentuk dari ajaran Soekarno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Poster Drs.Sugeng Praptono Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 

Sananwetan 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 132 

 

Poster di atas merupakan satu-satunya poster yang 

menggunakan teknik desain grafis yang sempurna hingga salah satu 

petinggi partai besar di Indonesia memberikan apresiasi positif pada 

poster yang dibuat oleh Drs. Sugeng Praptono ini. Namun demikian 

desain grafis yang sempurna ini tidak diikuti dengan isi dari poster 

ini. Isi dari poster ini sama halnya dengan poster-poster lainnya yaitu 

nomor urut partai, nomor urut caleg, nama caleg serta kalimat 

mutiara untuk masyarakat dalam menentukan pilihan. Tak lupa 

seperti umumny poster dalam pemilu, dalam poster ini juga 

menampilkan kalimat mohon dukungan namun dikemas dengan 

bahas yang tidak formal atau dengan menggunakan bahasa jawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Poster Drs.Sugeng Praptono Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 

Sananwetan 
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Seperti halnya dengan poster terdahulu, pada poster kali ini 

Drs. Sugeng Praptono juga menampilkan nomor urut partai,nomor 

urut caleg, nama caleg serta mohon dukungan dari pemilih yang 

ditulis dengan menggunakan bahasa yang tidak formal atau bahasa 

Jawa.  

Namun demikian poster ini membuat berbeda dengan poster 

dari caleg lainnya, yaitu dalam poster ini atau melalui poster ini 

saudara Drs. Sugeng Praptono ingin menyadarkan masyarakat bahwa 

dalam mekanisme pemilihan umum terdapat praktek jual beli suara 

dengan kalimat ” Awas Ada Jual Beli Suara !!! Warga Negara Yang 

Baik Adalah Mereka Yang Mau Menggunakan Hak Pilihnya Dengan 

Baik dan Benar”. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa 

sesungguhnya dia merupakan budak masyarakat dengan kalimat ” 

Jadikan Aku Budakmu!! Karena Aku Bukan Untuk Diriku... Tapi 

Aku Untuk Dirimu... Semoga Tuhan Bersama Kita...”  

Selain poster yang menunjukkan nomor partai,nomor, nama 

dan visi caleg hingga kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, 

terdapat poster yang menunjukkan latar belakang para caleg sebelum 

mengikuti pemilihan umum legislatif, seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.6 

Poster Hari Sugijono Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Sananwetan 

 

Seperti halnya poster-poster lainnya yang rata-rata memuat 

nomor partai, nomor caleg, nama caleg dan cara mencontreng, 

namun dalam poster Saudara Hari Sugijono ini merupakan poster 

yang ingin mengambarkan dan menunjukkan pada masyarakat 

pemilih bahwa beliau merupakan pedagang kaki lima (penjual 

chinese food) yang ditunjukkan dengan gambar beliau saat berdagang 

dan kalimat dalam poster yaitu ”PK-5 latar belakangku, semangat 

dan tekadku berjuang bersama-sama untuk kemajuan bersama-

sama”. Selain itu Saudara Hari Sugijono juga ingin menyadarkan 

kepada masyarakat pemilih bahwa segala sesuatu yang diperoleh 
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merupakan rangkaian dari proses yang kecil-kecil seperti yang 

tertulis dalam poster yaitu ” Kemajuan besar tidak dikerjakan oleh 

dorongan, tapi oleh rangkaian hal-hal kecil yang dibawa bersama-

sama” dan melalui poster ini juga  dalam poster tersebut juga ingin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Poster Drs.Sugeng Praptono Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 

Sananwetan 

 

Calon legislatif nomor urut 3 Daerah Pemilihan Sananwetan 

dalam poster kali ini masih menampilkan nama caleg, nomor urut 

caleg dan nomor partai. Namun demikian poster yang kita lihat di 

atas merupakan poster yang berbeda dengan poster lainnya, adapun 

yang membuat berbeda dengan poster-poster lainnya yaitu dalam 

poster ini Saudara Drs. Sugeng Praptono ingin menegaskan bahwa 

beliau adalah seorang pengajar yang ditunjukkan dengan gambar Pak 

Sugeng yang mengendarai sepeda dengan anak SD dibelakangnya. 
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”Ayo Nderek Pak Sugeng” merupakan bahasa jawa yang digunakan 

untuk memperegas posisi Pak Sugeng sebagai seorang pengajar.   

Metode kampanye yang juga dipergunakan oleh calon legislatif 

dari partai berideologi nasionalis untuk menarik suara pemilih dalam 

pemilihan legislatif mendatang yaitu kampanye interpersonal. Dalam 

kampanye interpersonal ini terdapat dua metode yaitu sales 

promotion dan pemasaran langsung.  

Sales promotion dalam konteks pemilihan umum dapat berupa 

membagi-bagikan kaos, bendera atribut dan atribut-atribut lainnya. 

Dalam hal pemilihan legislatif mendatang maka calon legislatif dari 

partai berideologi nasionalis berusaha membagi-bagikan kaos dan 

bendera partai kepada para simpatisan. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Partisipan PDI-P Yang Mengenakan Dan Membawa Atribut Partai 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa hampir 

seluruh partisipan mengenakan baju partai serta membawa bendera 
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partai dalam kegiatan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

kegiatan membagi-bagi atribut partai oleh calon legislatif kepada 

partisipan. Selain itu bentuk lain dari kampanye interpersonal yang 

dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi nasionalis yaitu 

dengan membuka posko layanan kepada masyarakat seperti 

membuka posko kesehatan, posko kesejahteraan dengan membagi-

bagikan kebutuhan pokok seperti beras selain itu juga membuka 

posko untuk mengatasi harga BBM yang naik.  

Kampanye dengan pemasaran langsung juga dilakukan oleh 

calon legislatif dari partai berideologi nasionalis, mereka 

melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengunjungi pemilih dari 

pintu ke pintu, dengan melakukan hal itu harapannya mereka akan 

mendapat dukungan dari pemilih.   

Metode kampanye yang terakhir digunakan oleh para calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis yaitu kampanye 

organisasi. Bentuk dari kampanye organisasi yaitu pengerahan massa 

untuk mengetahui visi dan misi para calon legislatif atau dengan kata 

lain kampanye organisasi ini merupakan kampanye terbuka. Disetiap 

kampanye terbuka ini, massa dari partai akan dikerahkan untuk 

mendengarkan visi dan misi para calon legislatif yang disampaiakan 

oleh para juru kampanye, tentunya untuk menarik massa ditayangkan 

musik dangdut sebagai hiburan dalam kampanye terbuka ini. Berikut 

merupakan beberapa dokumen pelaksanaan kampanye terbuka yang 

dilaksanakan oleh parati berideologi nasionalis : 
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Gambar 4.9 

Juru Kampanye Partai Sedang Menyampaikan Visi dan Misi 

 

Berdasarkan gambar di atas terlihat juru kampanye partai 

sedang menyampaiakn visi dan misi partai dengan latar belakang 

seluruh calon legislatif dari partai PDI-P tak lupa massa dengan 

atributnya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan 

oleh jurkam tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Massa Sedang Mengikuti Kampanye Terbuka PDI-P 
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Gambar diatas menunjukkan suasana kampanye terbuka PDI-P 

yang diikuti oleh partisipan partai. Namun berdasarkan gambar 

tersebut masih terdapat pelanggaran kampanye yaitu pelibatan anak 

kecil dalam pelaksanaan kampanye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Penampilan Musik Dangdut 

 

Gambar diatas merupakan penampilan salah satu grup musik 

dangdut dalam kampanye terbuka PDI-P yang berguna untuk 

menarik massa.   

6. Penampilan Dalam Penyampaian Kampanye 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh 

penulis selama melaksanakan penelitian maka penampilan calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis di baliho serta 

pelaksanaan kampanye oleh calon legislatif dari partai berideologi 

nasionalis ini berusaha lebih merakyat dan membumi sesuai dengan 

konstituen mereka yang rata-rata merupakan kaum nasionalis. 

Sehingga kostum serta penampilan mereka jauh dari unsur 

keagamaan atau dengan kata lain disetiap penampilan mereka 
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berusaha menampilkan image sebagai kaum nasionalis sehingga 

pengenaan jas dan hiburan dangdut sudah lazim mereka laksanakan 

disetiap melaksanakan kampanye.  

 

4.2.1.2 Strategi Calon Legislatif Berideologi Agama (Islam) 

Seperti halnya partai politik yang berideologi nasionalis dalam 

merebut suara pemilih, partai politik berideologi agama juga melakukan 

beberapa rangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan untuk merebut 

suara pemilih dalam pemilihan legislatif mendatang. Unsur atau faktor 

pemilih masih menjadi faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan 

dalam melaksanaan kampanye kali ini,karena kita ketahui bersama 

bahwa pemilih merupakan penerima atau sasaran dari kampanye 

sehingga mau tidak mau faktor pemilihlah yang dijadikan pertimbangan 

utama dalam setiap kebijakan melaksanakan kampanye. Namun yang 

membedakan dengan calon legislatif dari partai berideologi nasionalis 

yaitu calon legislatif dari partai berideologi agama dalam melaksanakan 

kampanyenya mereka lebih menekankan pendekatan keagamaan atau 

dengan kata lain dengan kegiatan keagamaan mereka melakukan 

kampanye seperti pengajian.  

Tentunya kondisi masyarakat pemilih Kota Blitar yang rata-rata 

berlatar belakang nasionalis membuat tim sukses masing-masing calon 

legislatif dari partai berideologi agama ini memeras otak guna menarik 

perhatian masyarakat pemilih sehingga mereka memilih partai ini dan 

memperoleh suara yang signifikan. Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai gambaran pelaksanaan kampanye calon legislatif dari partai 
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berideologi agama dalam pemilihan legislatif yang lalu, dapat kita lihat 

dari beberapa data di bawah ini :      

1. Analisis Situasi Pemilih 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon legislatif 

dari partai yang berideologi agama, maka mereka menganalisa 

pemilih di Kota Blitar ini dengan tiga metode yaitu berdasarkan kelas 

ekonomi, kepastian memilih dan didasarkan pada golongan 

nasionalis agama.  

Kelas ekonomi. Menurut mereka pemilih yang ada di Kota 

Blitar ini dapat dengan mudah dibagi-bagi atau diklasifikasikan 

berdasarkan kelas ekonomi, yaitu kalangan ekonomi atas, menengah 

dan bawah. Dimana pengklasifikasian atau pengkategorian ini 

didasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

kewilayahan yang ada di masing-masing daerah pemilihan di Kota 

Blitar dipengaruhi oleh jumlah dan sebaran perdagangan serta sentra 

industri kecil yang berpotensi menyedot jumlah karyawan. Calon 

legislatif dari partai berideologi agama ini menggolongkan bahwa 

wilayah daerah pemilihan Kepanjenkidul merupakan kalangan 

ekonomi atas, daerah pemilihan Sananwetan kalangan ekonomi 

menengah dan daerah pemilihan Sukorejo merupakan golongan 

ekonomi bawah. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kota Blitar 

terdapat tiga daerah pemilihan dimana masing-masing daerah 

pemilihan ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-

beda satu dengan yang lainnya dipengaruhi sebaran perdagangan 

serta sentra industri kecil yang ada di wilayah tersebut. Dari tiga 
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daerah pemilihan tersebut maka Daerah Pemilihan Kepanjenkidul 

memiliki jumlah perdagangan serta sentra industri kecil dengan 

serapan tenaga kerja paling banyak, disusul oleh daerah pemilihan 

Sananwetan dan yang paling akhir yaitu daerah pemilihan Sukorejo.   

Berikutnya yaitu kepastian memilih, maksutnya para calon 

legislatif dari partai berideologi agama ini berusaha mengetahui 

kondisi pemilih Kota Blitar terkait mantap tidaknya pemilih terhadap 

pilihan peserta pemilu yang ada. Dengan penggolongan ini maka 

akan mempermudah calon legislatif dalam mengelola siapa sasaran 

mereka dan bagaimana kampanye yang harus dilakukan untuk 

masyarakat pemilih tersebut. Menurut data yang diperoleh dalam 

wawancara dengan calon legislatif dari partai yang berideologi 

agama maka pemilih di Kota Blitar ini berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan oleh salah satu lembaga survey yang ada di Kota Kediri, 

maka dari 100% jumlah pemilih maka 70% pemilih di Kota Blitar ini 

digolongkan pemilih yang ngambang dan 30% pemilih lainnya 

merupakan pemilih yang sudah mantap atau sudah pasti keputusan 

memilih di partai atau peserta pemilu yang mana. 

Penggolongan yang terakhir yaitu didasarkan dari latar 

belakang pemilih, nasionalis atau agama. Mayoritas agama pemilih 

di Kota Blitar yaitu Islam, diikuti secara berturut-turut agama 

Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Meskipun mayoritas penduduk 

di Kota Blitar berlatar belakang agama Islam bukan berarti di Kota 

Blitar merupakan Kota Santri atau Kota Pondok Pesantren yang 

kehidupan penduduknya sangat religius, hal ini dikarenakan 
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mayoritas yang beragama Islam merupakan Islam abangan. Sehingga 

walaupun mayoritas Islam maka pola pikir serta tingkah laku 

masyarakatnya mencerminkan semangat dan jiwa nasionalis. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh adanya makam Presiden RI yang pertama Ir. 

Soekarno dan kebijakan pemerintah daerah yang seolah-olah sangat 

mengagung-agungkan ajaran Soekarno, sehingga setiap kebijakan 

yang diambil dan berhubungan dengan masyarakat selalu 

bernuansakan Soekarno dan nasionalisme.       

2. Positioning 

Positioning dari sebuah partai politik dalam kancah pemilihan 

umum sangat menentukan perolehan suara dari partai politik 

tersebut, karena pada prinsipnya positioning atau image sebuah partai 

politik itu akan memberikan ciri khas sebuah partai yang akan 

memberikan dampak pembeda dari partai politik lainnya sehingga 

akan mudah diingat oleh pemilih. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu calon legislatif terkait positioning partai 

berideologi agama (PKS), sebagai berikut :  

”Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menghadapi 

pemilihan di Tahun 2009 ini maka PKS muncul dengan slogan 

baru yaitu bersih, peduli dan profesional. Tentunya slogan ini 

bukanlah hanya slogan semata melainkan melalui mekanisme 

dan bukti yang telah kami lakukan sebelumnya. Bersih artinya 

mencerminkan keshalehan personal (moralitas), peduli artinya 

mencerminkan keshalehan sosial (rasa empati) sedang 

profesional artinya mencerminkan core competition, 

manajerial, berfikir strategis dan berfikir terbuka (open 

mind).” (hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latief pada 4 

Maret 2009) 

 

maka dalam menghadapi pemilihan di Tahun 2009 ini PKS muncul 

sebagai Partai Dakwah yang bersih, peduli dan profesional. 
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Tentunya slogan ini bukanlah hanya slogan semata melainkan 

kristalisasi bukti-bukti dilapangan sejak partai ini berdiri di tahun 

1998. Adapun arti dan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa 

partai ini telah melakukan hal-hal tersebut yaitu : 

1. Bersih  

Bersih artinya mencerminkan keshalehan personal (moralitas). 

Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kader PKS ini 

merupakan kader yang bersih yang pertama yaitu Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) mengembalikan uang gratifikasi 

sebesar Rp. 1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Bukti lainnya yaitu sebelumnya PKS pada Bulan November 2006 

dan Juli 2007 juga telah menyerahkan dana gratifikasi yang 

totalnya mencapai Rp.400 juta. Pengembalian dana gratifikasi 

tersebut dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan 

dari KPK tentang status kepemilikan dana gratifikasi bernomor 

KEP-328K/KPK/XII/2007 dan KEP-328W/KPK/XII/2007.   

2. Peduli 

Peduli artinya mencerminkan keshalehan sosial (rasa empati). 

Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa partai ini benar-benar 

peduli yaitu, aksi kemanusiaan fenomenal PKS yang tak mungkin 

dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah aksi  kemanusiaan 

terbesar PKS untuk bencana tsunami di NAD, yang membuat 

lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan memporak-

porandakan NAD. PKS dan masyarakat bahu membahu menjadi 

terdepan dalam mengatasi bencana alam ini. Lebih dari 20.000 
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relawan diterjunkan, bantuan dana seniai lebih dari Rp. 55 Milyar 

disampaiakan, lebih dari 150 titik posko bantuan didirikan dan 

menyalurkan bantuan sebanyak 3.300 ton kepada masyarakat 

NAD. 

Banjir besar yang melanda DKI Jakarta pada Pebruari 2007 

mengingatkan kita pada aksi cepat tanggap PKS yang dikoordinir 

oleh struktur PKS. Kurang dari dua hari 180 posko bantuan telah 

didirikan oleh kader dan simpatisan PKS. Evakuasi warga 

didaerah bantaran sungai yang sulit dilakukan oleh elemen 

kemanusiaan lain dikarenakan tingginya air, bersama-sama 

dengan para relawan P2B berhasil dievakuasi.  

Selain di DKI Jakarta aksi fenomenal lain juga dilakukan pada 

gempa bumi pada Juni 2006 yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa 

Tengah, bantuan mengalir dari seluruh kader dan simpatisan PKS 

yang berasal dari sekitar lokasi dan wilayah lain. Jumlah relawan 

yang diturunkan untuk membantu koban bencana di Yogyakarta 

dan Jawa Tengah mencapai 15.000 orang.  

Semua aksi kemanusiaan seperti di NAD, DKI Jakarta, 

Yogyakarta,Jateng,Jember, Trenggalek, Sinjai-Sumsel, 

Gorontalo, Bolaang Mangondow, Pangandaran dan Manokwari 

ini membuat PKS terbukti peduli dan cepat tanggap dalam setiap 

musibah yang menimpa masyarakat Indonesia.   

3. Profesional 

Sedangkan profesional artinya mencerminkan core competition, 

manajerial, berfikir strategis dan berfikir terbuka (open mind). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 146 

 

Untuk membuktikan bahwa partai ini merupakan partai yang 

profesional yaitu dengan banyaknya kader dari partai ini yang 

mampu menjalankan tugasnya disektor masing-masing.  

Sebut saja Menteri Pertanian RI, DR. Anton Apriantono yang 

merupakan kader PKS. ”Lebih dari 24 tahun mengimpor beras, 

akhirnya swasembada” beras di Indonesia tercapai juga. 

Swasembada Tahun 2008 ini berbeda dibandingkan Tahun 1984 

karena swasembada kali ini tanpa dibarengi beras impor. Lain 

cerita pada Tahun 1984, dimana swasembada masih dibarengi 

dengan impor besar 414.300 ton (Kompas 16 Desember 2008).  

Lagi-lagi kader PKS ”berulah” membanggakan, sebut saja DR. 

Nur Mahmudi Ismail seorang Walikota Depok. Dibawah 

kepemimpinan beliau, Kota Depok terus mendapat beragam 

prestasi seperti : 

 Angka kematian bayi terendah se-Indonesia 

 Angka kematian ibu terendah se-Indonesia 

 Angka harapan hidup no-2 se-Indonesia 

 Administrasi kepegawaian terbaik no-2se-Indonesia 

 Administrasi DAU terbaik se-Indonesia 

 Transparansi tender pengadaan barang dan jasa paling 

transparan se-Indonesia.   

Untuk menegaskan bahwa partai ini merupakan partai dakwah 

yang bersih, peduli dan profesional, maka DPP partai ini 

memberikan arahan pesan dalam kampanye kepada para caleg dan 

juru kampanye partai ini. Adapun arahan tersebut ingin mempertegas 
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maksud dan makna dari slogan tersebut. Adapun arahan tersebut 

seperti terkutip di bawah ini. 

BERSIH 

Dalam kampanye masing-masing juru kampanye diarahkan kepada 

penekanan pada sisi Bersih yang menjadi Ultimate Positioning yang 

tidak dipunyai caleg atau partai lainnya dengan cara polarisasi antara 

caleg PKS berbeda dengan caleg yang lain seperti : 

1. Politisi Bersih vs Politisi Busuk 

2. Anggota Dewan Sekarang tidak bersih vs pilih PKS untuk 

Parlemen Bersih 

(dengan menceritakan bahwa beragam kasus telah mencoreng 

wajah DPR kita dari mulai perselingkuhan hingga korupsi 

milliaran, Alhamdulliah tak satupun kader PKS yang terlibat 

didalamnya, Alhamdulliah PKS satu-satunya fraksi yang 

menolak seluruh uang suap jadi pilih PKS untuk DPR bersih agar 

politisi busuk tersisih, DUKUNG PKS AGA DPR BERSIH) 

KEPEDULIAN 

Melalui slogan ini maka PKS ingin membuktikan kepada pemilih 

bahwa PKS merupakan satu-satunya partai yang sangat peduli 

dengan gerak cepatnya dalam menanggulangi bencana seperti  

sunami NAD serta bencana alam lainnya. Untuk itu maka beberapa 

arahan dari DPP untuk menegaskan bahwa PKS peduli seperti di 

bawah ini :     

”Siapa bilang semua partai cuma mengurusi perutnya sendiri, 

buktinya dimana ada bencana PKS selalu tercepat dan terdepan 
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menyalurkan dana bantuan umat lebih dari 200 milyar, PKS juga 

memiliki 4500 Pos Wanita Keadilan diseluruh Indonesia untuk 

peningkatan kesehatan dan Pendidikan Ibu dan Anak, Maka Dukung 

PKS agar semakin banyak wakil rakyat yang peduli ” dan masih 

banyak cerita-cerita lain yang bisa ditampilkan 

PROFESIONAL  

Seperti halnya slogan bersih dan peduli, maka DPP PKS juga 

memberikan alur atau arahan kepada para caleg dan jurkam untuk 

menerangkan maksut dari profesional ini melalui cerita-cerita atau 

bukti-bukti yang sudah pernah dilakukan oleh PKS, seperti di bawah 

ini : 

” Pemimpin profesional Bangsa Maju, Buktinya tujuh kali ganti 

menteri swasembada pagan cuma mimpi. Kini seorang menteri 

professional telah membuatnya jadi kenyataan, dialah Anton 

Apriantono Menteri Pertanian Kader PKS Sang Arsitek Swasembada 

Pangan, Bukan saja karena budaya bersih yang ia tegakkan di 

Departemennya tapi lebih kepada kepeduliaanya untuk mengangkat 

derajat Petani . Pilih PKS agar semakin banyak pemimpin 

profesional 

Prestasi Anton Apriantono 

1. Swasembada Beras 

2. Swasembada Jagung 

3. Swasembada Gula Konsumsi 

4. Penigkatan produksi kedelai 

5. Nilai Tukar Petani (daya Beli) ” 
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Diakhir kampanye masing-masing juru kampanye partai ini 

juga diharapkan mengingatkan kepada pemilih untuk memilih PKS 

dengan kalimat seperti di bawah ini : 

PEMILU 9 APRIL 2009 ADALAH PEMILU LEGISLATIF 

MEMILIH ANGGOTA DPR RI / DPRD TK I / DPRD TK II 

BUKAN MEMILIH PRESIDEN 

ANGGOTA PARLEMEN TERBAIK ADALAH DARI PKS 

KARENA DIJAMIN 

BERSIH 

PEDULI 

PROFESIONAL 

3. Segmenting 

Meskipun kader dan simpatisan partai ini terkenal solid, setia 

dan kuat jaringannya namun dalam kampanye diperlukan adanya 

segmenting pemilih atau sasaran pemilih yang dijadikan target utama 

sehingga perolehan suara dari partai sesuai dengan target yang 

diharapkan. Namun demikian dalam kampanye pemilihan umum kali 

ini partai berideologi agama menetapkan bahwa seluruh lapisan 

masyarakat pemilih di Kota Blitar dijadikan sasaran dalam 

kampanye, meskipun partai telah melakukan analisa berdasarkan 

ekonomi, berdasarkan golongan nasionalis agama serta tingkat 

kepastian memilih oleh pemilih, seperti yang diutarakan oleh Bapak 

Abdul Latief terkait segmenting pemilih di bawah ini : 

”Dalam hal ini kami masih menggunakan klasifikasi pemilih 

berdasarkan ekonomi. Karena hal ini mudah sekali 

dipergunakan. Namun demikian yang menjadi sasaran yaitu 
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secara menyeluruh yaitu kelas ekonomi atas, menengah dan 

bawah karena PKS ingin mencerdaskan seluruh pemilih yang 

ada. Tidak ada istilah pilih kasih.”(Hasil wawancara dengan 

Bapak Abdul Latief pada 4 Maret 2009) 

  

Hal ini dilakukan oleh PKS karena pada prinsipnya partai ingin 

mencerdaskan seluruh pemilih atau dengan kata lain partai ingin 

melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan 

amanat UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

4. Strategi Media 

Analisa pemilih, positioning dan segmenting pemilih 

merupakan tahapan awal untuk menyusun rencana strategis dalam 

pelaksanaan kampanye. Melalui ketiga unsur tesebut maka akan 

ditetapkan visi, misi serta tema besar kampanye seorang calon 

legislatif dari suatu partai politik. Namun demikian sebuah draft 

perencanaan strategis suatu peserta pemilu jika tidak diketahui oleh 

pemilih maka sama halnya dengan pepesan kosong belaka.Oleh 

karena itu diperlukan perencanaan strategi media yang matang. 

Strategi media bukanlah persoalan memilih media untuk kampanye 

melainkan bagaimana kita menyatukan atau mengintegrasikan unsur 

media, pesan kampanye, penyamapai pesan dan pemahaman yang 

memadai mengenai publik atau khalayak yang dituju.  

Oleh karena itu partai berideologi agama (PKS) berusaha hadir 

sebagai partai kita semua, partai semua golongan layaknya penetapan 

sasaran pemilih, sehingga dalam kampanye inipun juga berusaha 
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menggunakan media yang dapat dijangkau oleh semua lapisan 

masyarakat, sehingga dalam hal ini media yang digunakan dalam 

kampanye yaitu radio, baliho dan tak tertinggal yaitu televisi. 

Sedangkan isu yang diangkat atau program yang diusung lebih 

memberikan bukti kepada masyarakat. Artinya partai berideologi 

agama ini (PKS) ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa 

masalah utama yang dihadapi negara ini yaitu masalah yang sedang 

ditangani oleh PKS.  

Terkait penggunaan media caleg PKS di Kota Blitar 

menggunakan media baliho dan radio mayangkara (iklan berdurasi 1 

menit) dengan menggunakan isu sepakbola sebagai penarik 

pendengar, karena warga Kota Blitar merupakan pecinta sepakbola 

dan di Kota Blitar terdapat kesebelasan PSBK yang merupakan 

kebanggaan warga Kota Blitar. Moment ini dimanfaatakan oleh 

partai ini untuk menarik suara masyarakat semaksimal mungkin.  Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Abdul Latief di 

bawah ini : 

“PKS berusaha hadir sebagai partai kita semua sehingga 

dalam kampanye inipun juga berusaha menggunakan media 

yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, 

sehingga dalam hal ini media yang digunakan dalam kampanye 

yaitu radio, baliho dan tak tertinggal yaitu televisi. Sedangkan 

isu yang diangkat atau program yang diusung lebih 

memberikan bukti kepada masyarakat. Artinya kita ingin 

menunjukkan pada masyarakat bahwa masalah utama yang 

dihadapi negara ini yaitu masalah yang sedang ditangani oleh 

PKS.  

Terkait penggunaan media caleg PKS di Kota Blitar kami 

menggunakan media baliho dan radio mayangkara (iklan 

berdurasi 1 menit) dengan menggunakan isu sepakbola sebagai 

penarik pendengar.” (hasil wawancara dengan Abdul Latief 

pada 4 Maret 2009) 
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5. Saluran Pemasaran Politik 

Saluran pemasaran politik merupakan wahana atau alat yang 

dapat dipergunakan oleh masing-masing calon legislatif untuk 

memperkenalkan diri, mulai dari visi dan misi mereka, harapan 

mereka supaya masyarakat memilih hingga kritikan terhadap lawan 

politik. Meskipun melalui saluran politik ini dapat diinformasikan 

seluruh agenda kegiatan jika terpilih atau seluruh janji-janji jika 

seorang calon legislatif terpilih, namun perlu diperhatikan dalam 

penentuan saluran pemasaran politik yaitu unsur pendengar informasi 

yang akan diberikan tersebut atau masyarakat pemilih.  

Sekelompok masyarakat pemilih yang rata-rata hidup dibawah 

garis kemiskinan tentunya setiap calon legislatif yang akan 

kampanye dikelompok masyarakat tersebut janganlah berkampanye 

dengan menggunakan metode komunikasi massa dengan on-line 

marketing, karena masyarakat tersebut mungkin gagap teknologi atau 

tidak mempunyai alatnya sehingga yang cocok untuk daerah atau 

kawasan tersebut yaitu kampanye interpersonal dengan sales 

promotion sehingga ada tinggalan untuk mereka.  

Kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil dengan 

kondisi alam yang sulit sehingga aliran listrik belum dapat 

menjangkau mereka, maka calon legislatif hendaknya jangan 

menggunakan media iklan untuk melaksanakan kampanye di daerah 

tersebut tetapi hendaknya menggunakan media pembukaan posko 

yang hasilnya mampu mengalirkan listrik untuk daerah tersebut. 
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Tentunya jika dalam pemilihan saluran politik yang dilakukan 

oleh masing-masing calon legislatif ini benar dan menarik, maka 

masyarakat pemilih akan terkesan serta dengan mudah untuk 

menjatuhkan pilihan mereka kepada partai apa atau kepada caleg 

yang mana.  

Berdasarkan hasil wawancara serta survey langsung 

kemasyarakat terhadap saluran pemasaran politik calon legislatif dari 

partai berideologi agama (Islam), maka para calon legislatif ini 

menggunakan komunikasi massa, kampanye interpersonal serta 

kampanye organisasi. Selain itu hasil temuan yang lain yaitu bahwa 

seluruh calon legislatif dari partai berideologi agama (PKS) ini dalam 

menentukan saluran pemasaran politiknya semuanya sama karena 

dalam menentukan ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat 

partai selain itu dalam pelaksanaannya antara calon legislatif yang 

satu dengan calon legislatif yang lain saling bantu membantu bahkan 

tidak ada rasa musuh-memusuhi diantara mereka. Hal ini patut 

dicontoh bagi para calon legslatif yang lain. Hal ini dilakukan karena 

mereka berprinsip bahwa kemenangan partai merupakan 

kemenangan dakwah, sehingga yang jadi anggota dewan siapa saja 

tidak masalah yang penting perolehan suara partai itu sesuai target 

atau melebihi target.    

Komunikasi massa yang dipergunakan untuk saluran 

pemasaran politik calon legislatif berideologi agama ini seperti 

pemasangan poster atau baliho dan iklan di radio. Adapun beberapa 

bentuk atau contoh poster yang dipasang sebagai wahana saluran 
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politik calon legislatif dari partai berideologi agama ini dapat kita 

lihat di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gambar 4.12 

Poster Basuki Rachmat, SH Calon Legislatif Nomor Urut 1 

Daerah Pemilihan Sukorejo 

 

Seperti halnya dengan poster-poster calon legislatif peserta 

pemilihan umum yang akan datang, dalam poster di atas yang 

menampilkan calon legislatif dari partai berideologi agama (PKS) 

yang bernama Basuki Rachmat, SH, selain menampilkan sosok calon 

legislatif, juga menampilkan nomor urut partai, nomor urut caleg, 

cara mencontreng serta slogan partai yang “bersih, peduli, 

profesional”. Yang membuat berbeda poster ini dengan poster-poster 

lainnya yaitu dibelakang gambar caleg terdapat juga gambar 

simpatisan partai yang memiliki latar belakang berbeda antara satu 

dengan yang lain namun mengenakan kaos yang sama. Untuk 
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mempertegas bahwa partai ini merupakan partai yang berbeda 

dengan yang lain maka di pojok kiri bawah juga tertuliskan kalimat 

“iki ae CJDW”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Poster Basuki Rachmat, SH Calon Legislatif Nomor Urut 1 Daerah 

Pemilihan Sukorejo 

 

Masih dengan poster Basuki Rachmat, SH calon legislatif dati 

PKS nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sukorejo. Pada poster ini masih 

sama dengan poster-poster beliau yang dipasang dalam kampanye 

pemilihan umum mendatang, yaitu menampilkan sosok Basuki 

Rachmat, nomor urut caleg, nomor urut partai, cara mencontreng 

serta slogan partai. Namun ada dua hal yang membuat berbeda poster 

tersebut dengan poster yang lain yaitu dalam poster tersebut sang 

caleg mengendarai vespa dan latar belakang poster yang 

menceritakan riwayat pendidikan Saudara Basuki Rachmat, SH. 
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Mengendarai vespa, memberikan makna bahwa sang caleg 

ingin menunjukkan pada pemilih bahwa yang bersangkutan 

merupakan sosok yang sederhana dan satu-satunya harta yang dia 

miliki adalah vespa tersebut. Sedangkan riwayat pendidikan 

mempunyai makna bahwa yang bersangkutan ingin menunjukkan 

bahwa saudara Basuki Rachmat, SH benar-benar mengenyam 

pendidikan formal serta mengingatkan mengenai riwayat pendidikan 

beliau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Poster Ferry Daris Janwar Calon Legislatif Nomor Urut 1 Daerah 

Pemilihan Kepanjenkidul 

 

Poster di atas merupakan saluran kampanye yang dilakukan 

oleh calon legislatif nomor urut 1 Daerah Pemilihan Kepanjenkidul 
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atas nama Ferry Daris Janwar dari partai PKS. Dalam poster tersebut 

seperti halnya calon legislatif umumnya yang mencantumkan nomor 

urut partai, nama partai, nama caleg, nomor urut caleg, cara 

mencontreng dan slogan partai. Poster ini merupakan poster yang 

sederhana dibandingkan calon legislatif peserta pemilu yang lain. 

Saudara Ferry Daris Janwar berusaha tampil apa adanya di poster 

tersebut yang terbukti tidak adanya simbol-simbol lainnya seperti 

kegiatan yang telah dilakukan, pendukungnya atau yang lainnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Poster Ferry Daris Janwar Calon Legislatif Nomor Urut 1 Daerah 

Pemilihan Kepanjenkidul 

 

Seperti halnya poster pada gambar 4.14, calon legislatif dari 

partai PKS nomor urut 1 daerah pemilihan Kepanjenkidul ini masih 
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menggunakan nomor partai, nama partai, nomor urut caleg, nama 

caleg serta slogan PKS “bersih, peduli dan profesional”. Namun yang 

membuat berbeda dalam poster ini yaitu warna latar belakang poster, 

dimana pada gambar 4.14 poster Saudara Ferry Daris Janwar berlatar 

belakang putih sedangkan pada poster di atas warna latar belakang 

poster hijau. Menurut beliau “PKS secara nasional mencoba untuk 

tidak menyekat bangsa ini berdasarkan warna seperti salah satu iklan 

kita. Jadi tidak ada makna khusus atau tersendiri dari warna latar 

belakang tersebut”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Poster Ali Fatah, S.S Calon Legislatif Nomor Urut 4 Daerah 

Pemilihan Kepanjenkidul dari PKS 

 

Poster yang ditampilkan oleh Saudara Ali Fatah, S.S 

merupakan satu-satunya poster yang berbeda dengan poster calon 

legislatif lainnya. Selain tidak mencantumkan nomor urut partai, 

slogan partai, serta daerah pemilihan dalam posternya, Saudara Ali 
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Fatah mengkritik sekaligus menggambarkan kondisi wakil rakyat 

saat ini melalui karikatur yang sempat dimuat oleh salah satu media 

cetak nasional yaitu Tempo 30 Mei 2004.  

Selain menggunakan media poster dalam kampanye pemilihan 

umum yang lalu, para calon legislatif dari partai berideologi agama 

(Islam) dalam hal ini PKS juga memanfaatkan media iklan untuk 

menarik minat dan perhatian masyarakat pemilih dalam pemilihan 

umum yang lalu. Dalam menggunakan media iklan ini calon 

legislatif PKS dari Daerah Pemilihan Kota Blitar memanfaatkan 

kegemaran masyarakat Kota Blitar terhadap sepakbola, dimana Kota 

Blitar memiliki kesebelasan terkenal yaitu PSBK (Persatuan 

Sepakbola Blitar Kota). Melalui event inilah mereka mengemas 

pesan-pesan kampanye menjadi sebuah dagangan yang menjanjikan 

dengan menonjolkan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh kader-

kader PKS selama ini. Untuk lebih jelasnya maka berikut merupakan 

transkrip iklan kampanye PKS yang berdurasi 1 menit dengan tema 

PKS versi sepakbola. 

“baik saudara-saudara bola masih dibawa penjaga gawang mau 

diberikan kepada pemain bernomor delapan yang memakai 

kaos merah putih, otak atik sebentar ia melewati satu, dua, tiga 

pemain lawan. Gocekannya luar biasa melewati suap dan KKN 

tertuju pada fokus pembangunan anti korupsi dan nepotisme 

dan aaaaaaaaaa....luar biasa nomor delapan memang bersih, 

peduli dan profesionaaalll bukan hanya satu tapi tiga pemilu ia 

bisa melewatinya, masih nomor delapan dan melewati satu, dua 

pemain lawan dan goooooolll saudara-saudara ternyata nomor 

delapan berhasil menjebol gawang menuju kesejahteraan 

nomor delapan memang pemain terbaik tahun ini, priiiiittt. 

Nomor delapan Partai Keadilan Sejahtera bersih, peduli dan 

profesional.”  
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Melalui iklan yang disiarkan oleh Radio Mayangkara di Kota 

Blitar mereka berharap dukungan masyarakat akan meningkat 

kepada PKS. Harapannya perolehan suara PKS di DPRD Kota Blitar 

meningkat dari satu kursi menjadi empat kursi dewan pada Pemilihan 

Umum Tahun 2009.  

Saluran kampanye yang kedua yaitu memanfaatkan komunikasi 

interpersonal, dalam hal ini yaitu sales promotion dan direct selling.  

Sales promotion. Dalam konteks kampanye dan pemasaran 

politik maka sales promotion  dapat dilakukan dengan membagi-

bagikan kaos, topi, pin atau benda kecil lain yang melambangkan 

partai atau calon legislatif, membuka posko layanan kepada 

masyarakat. Pada kampanye pemilihan legislatif yang lalu calon 

legislatif dari partai berideologi agama (Islam) yaitu PKS memilih 

membuka posko kesehatan dalam sales promotion ini. Mereka 

membuka layanan kesehatan gratis dengan memanfaatkan jaringan 

dan sumber daya manusia atau tenaga medis yang mereka punya. 

Berikut merupakan beberapa gambar pelaksanaan pembukaan posko 

kesehatan PKS yang dilaksanakan di Kelurahan Gedog Kecamatan 

Sananwetan Kota Blitar.    
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Gambar 4.17 

Poster Posko Kesehatan PKS  

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.17 

Poster Posko Kesehatan PKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.18 

Pemeriksaan Gratis Oleh Dokter Sekaligus Caleg Nomor Urut 2 Daerah 

Pemilihan Sananwetan 
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Gambar 4.19 

Suasana Tempat Pelayanan Obat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Suasana Pengambilan Obat (Antri) 

 

Metode pengobatan gratis seperti yang terlihat pada empat 

gambar di atas merupakan agenda rutin yang selalu PKS laksanakan 
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sebelum pemilihan umum serta pada saat pemilihan umum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan fungsionaris partai pelaksanaan 

posko kesehatan jika dilaksanakan sebelum pemilu maka 

intensitasnya sebulan sekali tetapi selama pelaksanaan kamapanye 

pemilu maka metode pembukaan posko kesehatan ini dilaksanakan 

empat kali dalam sebulan.    

Selain membuka posko kesehatan, maka partai ini dalam 

melaksanakan kampanye dengan menggunakan saluran komunikasi 

interpersonal yaitu dengan melakukan door to door, yaitu penjualan 

secara personal yang dilakukan oleh kader partai atau anggota tim 

sukses dengan menawarkan partai atau program calon legislatif ke 

rumah-rumah atau ke masyarakat secara tatap muka (face to face) 

kemudian mereka ”merayu” supaya pada saat hari penentuan 

masyarakat atau keluarga yang mereka datangi itu memilih partai 

atau calon legislatif mereka. Pada umumnya pelaksanaan penjualan 

secara langsung ini dilakukan pada waktu dan tempat yang sama  

dengan pelaksanaan pembukaan posko kesehatan. Adapun 

mekanismenya yaitu tim dibagi menjadi dua ada yang berada di 

posko kesehatan dan ada yang melaksanakan penjualan langsung. 

Tim yang melaksanakan penjualan langsung dibagi perkelompok 

dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang kader yang 

diserahi tanggung jawab melaksanakan penjualan secara langsung 

kepada masyarakat di sekitar posko kesehatan. Dengan demikian tim 

yang melakukan penjualan langsung tersebut selain menjual partai 

juga mengumumkan bahwa terdapat posko pengobatan gratis, selain 
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yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pembukaan posko 

kesehatan dan penjualan secara langsung yaitu masyarakat diwilayah 

yang sama. Adapun beberapa gambar pelaksanaan penjualan secara 

langsung atau door to door yang dilakukan oleh kader PKS dapat 

kita lihat di bawah ini : 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 

Kader PKS Bersilaturahmi ke Rumah Ny. Rusdi 

 

Sebelum melakukan penjualan secara langsung, masing-masing 

kader PKS melakukan perkenalan diri dan menjelaskan maksud 

tujuan kedatangan mereka kepada tuan rumah layaknya orang akan 

melakukan silaturahmi. Dua kader PKS seperti yang terlihat pada 

gambar di atas selain memperkenalkan diri kepada tuan rumah (Ny. 

Rusdi) mereka berdua juga menjelaskan maksud dan tujuan 

kedatangan mereka ke rumah tersebut. Sambutan yang hangat 

dengan ramah ditunjukkan oleh Ny. Rusdi sang punya rumah, yang 

merupakan ciri khas dari warga masyarakat Kota Blitar.   
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Gambar 4.22 

Sosialisasi Surat Suara Pemilihan Umum Calon Legislatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 

Promosi PKS 
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Gambar 4.24 

Simulasi Memilih atau Memberikan Suara Dalam Pemilihan 

Anggota Legislatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 

Perkenalan di Keluarga Pak Katimin 
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Foto seperti yang terlihat pada gambar 4.25 merupakan 

tahapan pelaksanaan penjualan secara langsung (perkenalan diri 

dan penjelasan maksud tujuan) yang berada di rumah Bapak 

Katimin Kelurahan Gedog yang berjarak 100 meter dari lokasi 

pembukaan posko pengobatan gratis. Berdasarkan informasi yang 

dikumpulkan saat melaksanakan survey diketahui bahwa Bapak 

Katimin sekeluarga merupakan pemeluk agama Kristen, namun 

mereka menyambut dua kader PKS ini dengan ramah serta 

mempersilahkan dua kader ini untuk menjelaskan dan 

melaksanakan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke rumah 

Bapak Katimin. Itulah toleransi, Indahnya Perbedaan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 

Proses Pelaksanaan Sosialisasi Surat Suara 

 

Untuk pelaksanaan door to door ini atau dalam komunikasi 

politik disebut dengan direct selling mendapatkan arahan khusus 
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untuk pelaksanaannya atau terdapat panduan tentang tahapan 

pelaksanaannya. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti 

dari Buku Saku Pemenangan Pemilu 2009 Kader PKS maka proses 

pelaksanaan direct selling ini terdapat lima tahapan yaitu : 

1. Pembukaan  

Suksesnya direct selling diawali dengan mulusnya kalimat 

pembukaan yang diucapkan oleh pelaksana direct selling, 

penyapaan yang sopan dan ramah akan membuat 

konstituen memberikan kesan positif pada PKS. 

”Assalamu’alaikum, bagaimana kabarnya Bapak/Ibu. 

Insya Alloh sehat kan?...Mohon maaf, kami sedikit 

menggangu Bapak/Ibu, bisa kami meminta waktu 

Bapak/Ibu?”  

2. Mengenalkan PKS Lebih Dekat 

Tahapan selanjutnya setelah pembukaan, direct selling 

diawali dengan mengenalkan PKS lebih dekat kepada 

konstituen. Pengenalan atas PKS ini dapat melalui brosur 

atau leaflet PKS yang berisi tentang alasan memilih PKS. 

”Bapak/Ibu, ini brosur dari kami tentang PKS,...banyak 

orang yang memilih PKS karena kepeduliannya, 

keberhasilannya dalam pemerintahan, ini semua ada di 

brosur kami” 

3. Penelaahan PKS 

Tahapan selanjutnya dalam direct selling adalah 

mengetahui pendapat konstituen atas kinerja PKS. Untuk 
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mengetahui pendapat tersebut dapat dilakukan dengan dua 

jenis pertanyaan : 

 Penyidikan Terbuka (Open Probe) 

”Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang PKS?Apa 

yang Bapak/Ibu harapkan dari partai-partai yang ikut 

pemilu nanti?” 

 Penyidikan Tertutup (Close Probe)  

”Menurut Bapak/Ibu apakah PKS bisa menjadi harapan 

perubahan untuk Indonesia?” 

4. Pernyataan Dukungan 

Pernyataan ini dibuthkan untuk menguatkan dukungan 

kepada PKS agar asumsi negatif/positif yang mungkin 

difahami oleh konstituen dapat berubah menjadi lebih 

baik. 

 Pernyataan dukungan terhadap asumsi negatif 

”Kami saat ini senantiasa berada di tengah rakyat, 

semua yang ada pada asumsi negatif masyarakat adalah 

tidak benar adanya, kami tidak mungkin melakukan 

tindakan yang merugikan rakyat karena itu bertentangan 

dengan Falsafah Perjuangan kami yang berlandaskan 

Islam dan UU yang berlaku di Indonesia” 

 Pernyataan dukungan terhadap asumsi positif 

”Alhamdulillah, terimakasih atas dukungan Bapak/Ibu. 

Doakan kami atas seluruh perjuangan yang sedang dan 

akan kami lakukan. Semoga Alloh memberikan 
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keistiqomahan kepada kami untuk LEBIH BERSIH, 

PEDULI dan PROFESIONAL” 

5. Penutup 

Pernyataan penutup ini dilakukan untuk menegaskan 

kepada konstituen agar memilih PKS dalam pemilu 2009. 

”Terimakasih atas waktu Bapak/Ibu yang telah diberikan 

untuk kami, semoga Bapak/Ibu tetap SUKA PKS (Sudut 

Kanan Atas – PKS) No.8” 

Saluran kampanye yang terakhir dilakukan oleh partai ini 

yaitu melalui saluran kampanye organisasi. Seperti pada umumnya 

pelaksanaan kampanye organisasi yang dilakukan oleh partai-partai 

peserta pemilu, partai berideologi agama ini dalam melaksanakan 

kampanye organisasi juga melakukan pengerahan massa 

pendukung, kader maupun simpatisan partai. Namun karena peserta 

pemilu yang banyak dengan daerah pemilihan yang sedikit dengan 

waktu kampanye yang singkat,maka berdasarkan ketentuan dan 

keputusan KPUD Kota Blitar maka pelaksanaan kampanye oleh 

partai ini hanya di dua daerah pemilihan saja (Daerah Pemilihan 

Sukorejo dan Daerah Pemilihan Sananwetan). Berdasarkan survey 

langsung peneliti selama pelaksanaan kampanye organisasi oleh 

partai ini maka tahapan kampanyenya adalah sebagai berikut : 

1. Pembukaan 

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

3. Pembacaan Ayat Suci AlQur’an 

4. Orasi Politik oleh juru kampanye nasional maupun lokal 
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5. Penutup Sekaligus Doa 

 Untuk lebih jelasnya maka berikut beberapa dokumentasi 

pelaksanaan kampanye organisasi oleh partai berideologi agama 

mulai dari persiapan kader untuk menuju tempat kampanye hingga 

pelaksanaan orasi politik oleh juru kampanye dari partai ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.27 

Kader PKS Melakukan Persiapan Menuju Tempat Kampanye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.28 

Konvoi Kader PKS Menuju Tempat Kampanye 
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Gambar. 4.29 

 Kader PKS Baru Saja Tiba Di Tempat Kampanye Setelah 

Melakukan Konvoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.30 

 Kader dan Simpatisan PKS Memenuhi LapanganTempat Kampanye 
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Gambar. 4.31 

 Pendahuluan Kampanye Oleh Ketua DPD PKS Drs. Abdul Latief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.32 

 Tiga Pengurus DPD PKS Memimpin Menyanyikan Lagu Indonesia 

Raya 
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Gambar. 4.33 

 Pembacaan Ayat Suci AlQuran Oleh Calon Legislatif Nomor Urut 1 

Daerah Pemilihan Sukorejo Basuki Rachmat, SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.34 

 Dukungan Politik Terhadap PKS Oleh Masyarakat 
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Gambar. 4.35 

Orasi Politik Oleh Calon Legislatif PKS Nomor Urut 1 Daerah 

Pemilihan Kepanjenkidul Ferry Daris Janwar, SPt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.36 

Orasi Politik Oleh Calon Legislatif PKS Nomor Urut 1 Daerah 

Pemilihan Sukorejo Basuki Rachmat, SH 
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6. Penampilan Dalam Melaksanakan Kampanye 

Berbeda partai berbeda pula penampilan mereka dalam 

melaksanakan kampanye. Berdasarkan hasil wawancara serta 

dokumentasi yang berhasil penulis kumpulkan selama melaksanakan 

penelitian terhadap kampanye calon legislatif dari partai berideologi 

agama (PKS) maka penampilan mereka selama melaksanakan 

kampanye identik dengan nuansa agama. Pengenaan peci, jilbab serta 

susunan acara yang memasukkan unsur agama (pembacaan ayat suci 

AlQuran) sudah merupakan ciri khas dari partai ini. Bahkan 

konstituen merekapun mengenakan kostum yang sama artinya para 

konstituen ini juga mengenakan jilbab bahkan bagi yang pria 

mengenakan baju gamis atau koko.  

 

4.2.2. Dampak Ideologi (Nasionalis dan Agama) Terhadap Strategi 

Kampanye Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2009  

Ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada 

di luar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya 

ideologi mempunyai eksistensi material dalam berbagai aktifitas praktek 

tersebut. Ideologi memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis 

serta perilaku moral manusia. 

4.2.2.1  Dampak Ideologi Terhadap Strategi Kampanye Calon Legislatif dari 

Partai Berideologi Nasionalis  

Dalam komunikasi politik, konsep tentang nasionalis perlu 

diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga imago konkret 

lebih mudah dapat dipopularisasikan. Tidak dapat diabaikan adanya 
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suatu kenyataan bahwa pada prinsip-prinsip nasionalis di negara ini 

melekat paham demokrasi, kualitas hidup dan keadilan sosial. Dengan 

demikian maka terdapat hubungan antara nasionalis dan Pancasila. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa paham nasionalis di negara ini 

pertama kali dimunculkan di era perjuangan bangsa ini yang dibawa 

oleh kaum muda dan terpelajar serta membawa ide-ide barat dalam 

pergerakan di negara ini. Sebut saja Soekarno-Hatta yang merupakan 

perlambang dari gerakan nasionalis ini. Ideologi ini mampu mewarnai 

perpolitikan bangsa ini hingga saat ini. Sehingga nasionalis di 

Indonesia identik dengan Soekarno karena pemikiran-pemikiran beliau 

mengenai nasionalis mewarnai dokumen-dokumen resmi negara ini.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

calon legislatif PDI-P yaitu Bapak Islan Gatot Imbata seperti dibawah 

ini : 

“Pada waktu sosialisasi kita sampaikan program PDI-P sesuai 

AD dan ART serta memberikan masukan-masukan pemikiran 

Soekarno. Seperti mengemukakan pentingnya posisi pemuda 

seperti yang disampaikan oleh Soekarno yaitu “beri aku pemuda 

niscaya Indonesia akan maju”. Maka dipundak pemudalah 

pembangunan bangsa ini akan maju” 

(hasil wawancara dengan Bapak Islan Gatot Imbata pada tanggal 

10 Maret 2009) 

 

maka dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh Bapak islan Gatot 

Imbata selalu memberikan ruang untuk menyebarkan ajaran Soekarno 

dan program kerja PDI-P yang tertuang dalam AD dan ART dimana 

dalam dokumen tersebut telah tercermin ideologi nasionalis yang 

merupakan ciri khusus dari partai ini. Hal ini dapat ditunjukkan pada 

saat pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan, meskipun tidak 
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ada arahan khusus dari DPP partai mengenai pelaksanaan sosialisasi, 

tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif ini yaitu : 

1. Penyampaian ProgramPDI-P (sesuai AD-ART) 

2. Penyampaian Pemikiran Soekarno (“beri aku pemuda niscaya 

Indonesia akan maju) 

3. Mengartikan makna dan nomor PDI-P dalam pemilu kali ini 

(PDI-P di pemilu kali ini nomornya 28. Dua (2) kita kiaskan 

seperti bendera merah putih yang dwiwarna, serta dwi 

tunggal (Bung Karno dan Bung Hatta) dan delapan (8) 

merupakan Astagrata (8 sifat pemimpin) sehingga tentunya 

nomor ini sangat mulia dan pasti menang dan 28 menurut 

rakyat kecil merupakan perlambang “jago” yang pasti 

“menangan”.)       

Calon legislatif lainnya yang berhasil peneliti wawancarai yaitu 

Drs. Sugeng Praptono, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : 

“Ya, ideologi partai sangat mempengaruhi kampanye saya. 

Seperti yang saya sampaikan terdahulu bahwa disaat sosialisasi 

di masyarakat saya menyampaikan ideologi partai dan kalo 

memungkinkan saya menyampaikan visi misi saya” 

(hasil wawancara degan Bapak Sugeng Praptono pada tanggal 10 

Maret 2009) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tesebut, beliau dalam 

melaksanakan sosialisasi seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak 

Islan Gatot Imbata,maka Bapak Sugeng disetiap sosialisasi yang 

dilakukan selalu mengankat visi dan misi partai dimana visi dan misi 

partai ini sudah sejalan dengan pemikiran Soekarno. Setelah 

memaparkan visi misi partai barulah beliau memaparkan visi misinya 
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jika terpilih sebagai anggota legislatif, sehingga dia berpendapat bahwa 

jika dia tidak terpilih maka harapannya pemilih akan memilih 

partainya. 

Seorang Ir. Bambang Gunawan calon legislatif dari PDI-P 

Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Kepanjenkidul merupakan penganut 

ajaran Soekarno. Berdasarkan informasi yang digali dari yang 

bersangkutan disetiap pelaksaan kampanye dia benar-benar 

menerapkan ajaran Soekarno. Dalam kampanyenya dia tidak 

menerapkan prinsip pengisapan manusia oleh manusia karena dilarang 

oleh ajaran Soekarno, sehingga disetiap akhir kampanye dia tidak 

menyuruh pemilih untuk memilihnya dengan slogan “nanti saat 

pemilihan umum pilihen saya” tetapi di menekankan kepada pemilih 

dalam memilih itu menggunakan ilmu titen. Selain itu wujud beliau 

menerapkan ideologi nasionalis dalam kampanyenya yaitu dalam 

menciptakan visi dan misi dia sebagai caleg maka mengambil dari 

pemikiran Pancasila, seperti yang tertuliskan dalam salah satu 

balihonya yaitu “ Pancasila Sebagai Titik Keseimbangan Perbuatan 

Dan Amal”.    

4.2.2.2  Dampak Ideologi Terhadap Strategi Kampanye Calon Legislatif dari 

Partai Berideologi Agama  

Menurut Gramsci (dalam Roger Simon 2001:86), ideologi tidak 

bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari 

”kemanjurannya” dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang 

berbeda-beda ke dalam suatu wadah dan dalam peranannya sebagai 

”pondasi” atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik 
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atau kalangan yang dominan adalah kelas yang berhasil dalam 

menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan 

gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan 

tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Dalam 

membangun blok tersebut, diperlukan juga adanya dimensi ideologis 

penting lainnya. Kehendak umum hanya dapat dibangun melalui 

reformasi intelektual dan moral yang akan menciptakan konsepsi umum 

akan dunia.  

Islam sebagai salah satu dasar ideologi politik mempunyai 

sumbangan atau andil yag sangt besar, sebagai suatu kekuatan yang 

terbilang lahir pertama kali di Indoensia. Mempertautkan Islam dengan 

ideologi bukanlah suatu keanehan atau mengada-ada. Tradisi berpolitik 

dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang berfungsi 

sebagai kepala pemerintahan, panglima perang disamping pembawa misi 

kerasulan dan kenabiannya, sebagai utusan Tuhan. Sepeti yang dikatakan 

Natsir (dalam Rusli Karim, 1983:53) Islam adalah falsafah hidup, satu 

ideologi, satu sistem perikehidupan disamping ideologi dan isme-isme 

lain. Ideologi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dan tak dapat 

dilepsakan dari politik. Denga kata lain dalam berpolitik tak dapat 

melepaskan dari ideologi Islam. Sesuai dengan tuntutan Islam maka 

hidup bermasyarakat, bernegara, menegakkan kemerdekaan tak dapat 

dilepaskan dari menegakkan Islam. Oleh karena demikian lengketnya 

Islam sebagai pandangan hidup dengan kehidupan itu sendiri maka 

segala segi kehiudpan pun harus dituntun oleh Islam, termasuk 

berpolitik.  
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Hasil wawancara dengan salah satu calon legislatif dari partai ini 

yaitu Bapak Ferry Daris Yanwar, S.Pt sebagai berikut : 

Bagaimana bapak mengimplementasikan PKS sebagai partai 

berideologi Islam dikalangan yang jauh dari nuansa ke-

Islaman? 

Ya. Yang harus kita perhatikan secara hukum, politis dan syar’i. 

Selama ini yang saya lakukan aman dari ketiga unsur itu. Nah 

karena kita merupakan partai Islam maka dalam prakteknnya kita 

mengambil pelajaran dari Islam mulai dari segi kepemimpinan. 

Nah bagaimana mengimplementasikan selama tidak bertentangan 

dengan ketiga unsur itu tadi maka kita laksanakan salah satu 

contoh pendirian posko. Selama ini posko memiliki identik yang 

negatif nah melalui PKS ini maka image itu berusaha kami 

hilangkan dengan memanfaatkan posko itu sebagai wah untuk 

melakukan tukar pendapat serta untuk sumbang saran dan 

sumbang pemikiran saya dalam meringankan beban masyarakat.  

Dengan melaksanakan itu apakah bapak ingin memberikan 

kesan bahwa Islam itu universal ? 

Memang prinsipnya Islam itu universal. Karena pada saat kita 

membangun negara itu tidak ada unsur kotak-kotak jadi semua 

melebur jadi satu. 

Menurut Pak Fery makna ideologi bagi sebuah partai itu apa pak 

? 

Ideologi itu mencerminkan kedepan partai itu membangun sebuah 

negara. PKS itu Islam. Nah PKS itu ingin memberikan image 

tentang konsep membangun negara berdasarkan konsep Islam 

tanpa adanya unsur-unsur fundamental. Intinya kita akan 

menunjukkan pada masyarakat bahwa konsep yang kita usung 

untuk membangun sebuah negara ini tidak akan merugikan dan 

mengkhawatirkan masyarakat. Seperti bukti yang telah diakui oleh 

masyarakat seperi banyaknya anggota dewan dari PKS yang 

bersih karena mekanisme di partai membuat setiap anggota dewan 

itu untuk selalu bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan 

pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia namun juga di 

akhirat. 

(Wawancara antara Penulis dengan Bapak Ferry Daris Janwar pada 

taggal 25 Maret 2009) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka beliau mengatakan 

bahwa Ideologi itu mencerminkan cita-cita partai dalam membangun 

sebuah negara. Ideologi PKS itu adalah Islam. Nah PKS ingin 

memberikan image tentang konsep membangun negara berdasarkan 

konsep Islam tanpa adanya unsur-unsur fundamental. Intinya PKS akan 
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menunjukkan pada masyarakat bahwa konsep yang kita usung untuk 

membangun sebuah negara ini tidak akan merugikan dan 

mengkhawatirkan masyarakat. Beberapa bukti yang telah diakui oleh 

masyarakat yaitu banyaknya anggota dewan dari PKS yang bersih karena 

mekanisme di partai membuat setiap anggota dewan untuk selalu 

bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan pertanggungjawaban 

itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. 

Untuk mewujudkan hal itu semua maka setiap tahapan kampanye 

yang dilakukan harus memperhatiakn aspek hukum, politis dan syar’i. 

Selama ini yang dilakukan oleh kader partai aman dari ketiga unsur itu. 

Nah karena kita merupakan partai Islam maka dalam prakteknya 

mengambil pelajaran dari Islam mulai dari segi kepemimpinan. Nah 

bagaimana mengimplementasikan selama tidak bertentangan dengan 

ketiga unsur itu tadi maka dilaksanakan salah satu contoh pendirian 

posko. Selama ini posko memiliki identik dengan nilai-nilai negatif nah 

melalui PKS maka image itu berusaha dihilangkan dengan 

memanfaatkan posko itu sebagai wadah untuk melakukan tukar pendapat 

serta untuk sumbang saran dan sumbang pemikiran dalam meringankan 

beban masyarakat. 

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ferry di atas diperkuat 

oleh pendapat Ketua DPD PKS Kota Blitar sekaligus caleg nomor urut 1 

Daerah Pemilihan Sananwetan yang berhasil peneliti wawancarai 

sebagai berikut : 

Ideologi sangat berpengaruh terhadap strategi kampanye, karena 

ideologi merupakan roh atau jiwa dari pergerakan partai itu 

sendiri. Karena kita partai Islam maka dalam setiap kampanyenya 

para caleg selalu mencerminkan nilai-nilai Islam. 
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(Wawancara dengan Bapak Abdul Latief pada tanggal 4 Maret 

2009) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa 

ideologi berpengaruh terhadap strategi kampanye, karena ideologi 

merupakan roh atau jiwa dari pergerakan partai itu sendiri. Karena PKS 

merupakan partai Islam maka dalam setiap kampanyenya para caleg 

selalu mencerminkan nilai-nilai Islam. 
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BAB V 

STRATEGI KAMPANYE CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN 

ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2009  

 

Modernisasi pengelolaan partai politik juga penting di era demokrasi yang 

salah satu fundamennya adalah kontestasi dan kompetisi. Seiring dengan semakin 

rasionalnya masyarakat, hanya partai yang dapat membangun sistem untuk 

menangkap aspirasi masyarakat kemudian menerjemahkan kedalam isu-isu politik, 

kebijakan partai dan produk politik yang akan dipilih oleh masyarakat. Masyarakat 

akan memilih partai politik atau kadernya yang benar-benar mampu secara riil 

membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Persaingan untuk merebut 

hati dan menyelesaikan persoalan dalam masyarakat merupakan sumber strategi 

kampanye para peserta pemilu. Hal ini penting mengingat dengan besarnya jumlah 

partai politik menyulitkan masyarakat untuk menentukan siapa yang akan dipilih. 

Terutama bagi massa mengambang (floating – vote) yang semakin hari semakin besar 

jumlahnya di Indonesia. Tentunya diperlukan sebuah strategi kampanye yang mampu 

mengakomodir seluruh permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga timbul 

pencitraan positif peserta pemilu oleh masyarakat, untuk mewujudkan hal itu 

diperlukan tahapan penyusunan kampanye yang akan dilakukan. 

 

5.1. Analisa Calon Legislatif Terhadap Kondisi Pemilih 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para calon legislatif dari partai yang 

berideologi nasionalis (Pancasila) mereka menganalisa pemilih di Kota Blitar 

secara umum serta pemilih di masing-masing daerah Pemilihan (Sukorejo, 

Sananwetan dan Kepanjenkidul) didasarkan pada tingkat ekonomi. Mereka 
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menganalisa pemilih dari kelas ekonomi dengan membagi pemilih menjadi tiga 

tingkatan yaitu ekonomi tinggi, menengah dan bawah. Dimana tingkat ekonomi 

tinggi berada di daerah pemilihan Kepanjenkidul, ekonomi menengah berada di 

daerah pemilihan Sananwetan serta ekonomi rendah di daerah pemilihan 

Sukorejo. Kondisi atau pembagian ini dilihat dari kondisi masyarakat 

(pekerjaan) serta perkembangan ekonomi sosial masyarakat dimasing-masing 

daerah pemilihan. 

 Sedangkan calon legislatif dari partai yang berideologi agama 

menganalisis pemilih dengan tiga metode yaitu dengan menganalisa berdasarkan 

tingkat ekonomi, kepastian memilih dan golongan agama dan nasionalis. 

Tingkat ekonomi, seperti halnya dengan calon legislatif dari partai berideologi 

nasionalis, calon legislatif dari partai berideologi agama menganalisa dari segi 

ekonomi dengan membagi masyarakat pemilih menjadi tiga kelompok besar 

yaitu kelas ekonomi atas, menengah dan bawah. Kepastian memilih, calon 

legislatif dari partai berideologi agama ini menganalisa pemilih dengan 

mengelompokkan masyarakat kedalam dua golongan besar yaitu massa jelas 

pilihannya dan massa mengambang. Golongan agama dan nasionalis, 

pembagian ini lebih didasarkan pada karakteristik sosial budaya masyarakat 

Kota Blitar dimana rata-rata mereka merupakan masyarakat beragama namun 

sangat nasionalis. 

Analisis cara pemilih dalam menentukan pilihannya bukanlah hal yang 

sederhana dan dapat direduksi dalam suatu model. Banyak kalangan dari 

beragam disiplin keilmuan yang berusaha memahami mengapa seseorang lebih 

memilih “X” daripada “Y”. Masing-masing disiplin mencoba merumuskan 

faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan tersebut. 
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Namun demikian Firmanzah (2008) mencoba mengkategorikan serta 

menganalisa pemilih menjadi dua karakteristik umum yaitu pemilih rasionalitas 

dan pemilih tradisionalitas. 

Rasionalitas pemilih. Terdapat kelompok masyarakat yang lebih 

mengutamakan rasionalitas dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih. 

Rasionalitas ini mengandung banyak pemahaman dan arti. Paling tidak dapat 

kita kelompokkan rasionalitas ini dalam tiga hal yaitu, proses, metode dan isi. 

Proses melihat bahwa rasionalitas akan terjadi apabila si individu atau kelompok 

menggunakan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

konteks ini, pengambilan keputusan melalui suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, analisa situasi, penyusunan solusi, 

memilih solusi dan implementasinya. Semakin lengkap tahapan yang dilalui 

sewaktu mengambil keputusan, semakin rasional pula individu yang 

bersangkutan. Pemahaman kedua rasionalitas adalah dari sisi metodenya. 

Rasional juga berarti mempergunakan kalkulasi. Masing-masing individu 

diasumsikan memiliki kepentingan tertentu. Dan sebagai makhluk rasional, dia 

berusaha memaksimalkan kepentingannya. Untuk itu, ia akan menjatuhkan 

pilihannya pada sesuatu yang memberikan keuntungan terbesar melalui metode 

kalkulatif. Semakin kalkulatif dan memaksimalisasi kepentingannya, semakin 

rasional pula individu tersebut. Ketiga, rasionalitas pemilih juga dapat 

bersumber dari isi atau muatan yang menjadi pertimbangannya sewaktu proses 

pengambilan keputusan. Mitos, takhayul dan kultus merupakan hal-hal yang 

tidak rasional, tapi sangat mungkin pula menjadi bahan pertimbangan. 

Sementara muatan yang rasional adalah hal-hal yang dapat diukur, 

dipertanggungjawabkan, dibuktikan secara empiris dan logis. Semakin 
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keputusan melibatkan hal-hal tersebut, semakin rasional pemilihnya. Sedangkan 

semakin pemilihnya menitikberatkan analisis pada hal-hal yang berbau mitos, 

takhayul dan kultus semakin tradisional pemilih tersebut.  

Tradisionalitas pemilih. Dunia politik tidak seluruhnya bersifat rasional 

dan logis. Bahkan sebagian besar fenomena yang ada dalam kancah satu ini 

dipenuhi dengan irasionalitas, suatu ciri yang sepenuhnya bertolak belakang 

dengan hal-hal yang diungkapkan dalam bagian rasioanalitas. Fanatisme pemilih 

atas suatu partai politik atau kandidat tidak akan dapat dijelaskan dari sudut 

pandang rasional. Misalnya, sikap yang bahkan rela mati demi suatu partai 

politik atau kandidat adalah sikap yang tidak dapat dijelaskan dengan logika 

formal. Padahal justru hal-hal seperti inilah yang seringkali kita temukan dalam 

kehidupan politik. Untuk itu, terdapat beberapa karakteristik pemilih 

tradisionalitas seperti ketertarikan terhadap unusr-unsur mitos dan simbol, garis 

primordialisme, pertimbangan afektif dan ikatan emosional. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa calon legislatif dari partai berideologi nasionalis dan agama serta 

penggolongan pemilih yang dilakukan oleh Firmanzah (2008) maka menurut 

penulis, pemilih di Kota Blitar ini dapat dikategorikan sebagai pemilih yang 

rasional. Dimana sebelum menentukan pilihannya, pemilih lebih mengutamakan 

perhitungan serta logika dalam mengambil keputusan dibandingkan unsur-unsur 

yang irasional seperti mitos, takhayul dan kultus. Hal ini dikarenakan tingkat 

pengetahuan serta pendidikan dari Masyarakat kota Blitar rata-rata merupakan 

tamatan SLTA, sehingga dalam menentukan pilihannya menggunakan tahapan-

tahapan atau perhitungan yang lebih rasional meskipun dengan metode yang 

sederhana.  
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Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap analisis pemilih Kota Blitar 

yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun 

agama, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 5.1 

Perbandingan Analisa Calon Legislatif Dari Partai Berideologi Nasionalis dan 

Agama Terhadap Pemilih di Kota Blitar 

 

Pembanding PDI-P PKS 

Dasar Analisa Pemilih Faktor ekonomi 

(ekonomi atas, 

menengah dan bawah) 

Terdapat tiga kriteria 

analisa yaitu faktor 

ekonomi, kepastian 

memilih dan golongan 

(agama dan nasionalis) 

 

Dengan demikian maka peserta pemilihan umum dari partai berideologi 

nasionalis maupun agama sepakat bahwa dasar yang digunakan untuk 

menganalisa pemilih yaitu faktor ekonomi. Meskipun calon legislatif dari partai 

berideologi agama menambahkan analisis mereka terhadap pemilih didasarkan 

pada golongan pemilih (nasionalis dan agama) serta kepastian memilih. 

Penambahan tersebut lebih dikarenakan heterogenitas peilih yang ada di Kota 

Blitar, sehingga untuk mempermudah penyusunan kebijakan kampanye yang 

dilakukan oleh partai maupun calon legislatif maka diperlukan penambahan 

kategori tersebut. 

 

5.2. Positioning Sebagai Kendaraan Politik 

Sesuai dengan hasil wawancara yang ditampilkan dalam Bab IV terdahulu 

maka positioning  politik partai berideologi nasionalis ini yaitu ingin 

menegaskan sebagai partainya ”wong cilik”. Penentuan positioning partai 

sebagai partainya ”wong cilik” oleh partai berideologi nasionalis, tentunya tidak 

terlepas dari sejarah berdirinya partai ini yang diawali dari proses yang panjang 
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dan berliku. Seperti kita ketahui bersama bahwa cikal bakal dari partai ini yaitu 

PDI yang mana dikala rezim orde baru sangat ”dianak tirikan”. Nah karena 

dukungan massa serta ketidak cocokkan dengan pengurus saat itu maka 

Megawati SoekarnoputrI mendirikan partai baru yang bernama PDI-Perjuangan 

yang mana garis partai ini yaitu memperjuangkan nilai-nilai ajaran Soekarno. 

Partai ini pun masih sama nasibnya dengan partai pendahulunya (PDI) yang 

selalu ditindas oleh pemerintah. Nah karena selalu ditindas inilah maka 

Megawati saat itu mengidentikkan makna tertindas layaknya kaum ”wong cilik”, 

dimana makna wong cilik ini menggambarkan golongan yang selalu tertindas 

serta jauh dari kemampana. Sehingga sejak ditetapkan sebagai parta wong cilik 

inilah maka selain memperjuangkan nilai-nilai ajaran Bung Karno, kebijakan 

partai ini yaitu sebagai pembela nasib-nasib dari masyarakat tertindas atau wong 

cilik.   

Berbeda partai, berbeda pula positioning yang dilakukan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan calon legislatif dari partai berideologi agama, maka 

positioning partai PKS yaitu ingin mencitrakan sebagai partai yang ”bersih, 

peduli dan profesional”. Penentuan positioning oleh partai ini ditentukan 

berdasarkan fakta-fakta atau prestasi yang telah diraih oleh kader-kader dari 

partai. Sehingga jika kita perhatikan maka positioning partai ini berawal dari 

proses yang telah dibuktikan terlebih dahulu sehingga kristalisasi dari proses 

tersebut menjadi positioning partai dalam pemilihan umum kali ini. Bukan kata 

tapi fakta, mungkin itulah kalimat yang dapat kita lontarkan terhadap 

positioning dari partai ini.   

Peranan positioning sangat penting dalam pemasaran politik (Lock & 

Haris,1996). Worcester dan Baines (2006) menyatakan bahwa partai politik dan 
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kandidat pemilihan umum secara permanen melakukan positioning melalui 

penciptaan kebijakan, image, serta jasa yang disediakan bagi publik. Positioning 

ini sangat penting agar tidak tergusur oleh para pesaing yang melakukan hal 

serupa. Untuk membantu pemilih dalam membedakan suatu kontestan dengan 

para pesaingnya, positioning mutlak harus dilakukan. Ketepatan membuat 

positioning dalam hal yang menyangkut image politik, produk politik, pesan 

politik, dan program kerja akan membantu pula dalam penciptaan identitas yang 

ingin diciptakan. Kesan positif atau negatif yang akan muncul dalam benak 

masyarakat sangat tergantung pada seberapa bagus proses positioning ini.  

Ketika masyarakat menangkap image, simbolisasi dan konotasi akan 

ideologi politik suatu partai maka atribut-atribut tersebut akan menjadi identitas 

partai politik tersebut. Misalnya PDI-P memiliki positioning sebagai partainya 

’wong cilik”, begitu kuatnya pengaruh positioning ini membuat masyarakat 

dapat dengan mudah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan partai yang diambil. 

Kebijakan mengenai harga sembako, pupuk dan BBM yang diambil selalu 

memprioritaskan nasib dari wong cilik. Sehingga setiap kebijakan yang diambil 

oleh partai ini selalu berseberangan dengan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak memihak nasib 

dari wong cilik. Langkah ini juga diambil oleh PKS sebagai partai yang 

berideologi agama (Islam) berusaha mencerminkan partai yang tidak  eksklusif. 

Meskipun kader partai ini selalu dan masih menggunakan simbol-simbol Islam 

(Jilbab, baju koko, jenggot panjang) dalam setiap kampanyenya, tetapi mereka 

berusaha merangkul seluruh lapisan yang ada tanpa membedakan agama yang 

dianut. Mereka berusaha menciptakan image sebagai partai Islam yang memiliki 

pola pikir modern sehingga dapat mengikis aggapan negatif terhadap Islam 
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(teroris, penyakit kulit dan kuno) oleh masyarakat selain itu para kader partai ini 

juga berusaha mewujudkan Islam sebagai rohmatan lil alamin. Positioning yang 

diambil oleh setiap partai politik dapat dengan mudah kita pahami jika kita 

memahami dan mengenal betul ideologi yang dianut oleh partai politik tersebut. 

Positioning tidak dapat dibangun dalam jangka pendek dan sesaat. 

Membangun positioning  membutuhkan jangka waktu yang panjang. 

Menempatkan image dan kesan postif dalam benak masyarakat membutuhkan 

konsistensi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan masyarakat luas 

perlu melakukan proses pembelajaran untuk dapat memahami posisi ideologis 

yang dianut suatu organisasi politik. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa 

para pesaing politik pun melakukan hal yang sama. Artinya mereka harus saling 

berlomba-lomba untuk menempatkan image positif mereka dalam benak 

masyarakat luas. Kedua hal tersebut yang membuat proses positioning menjadi 

suatu proses yang lama. Setiap persitiwa, event, kejadian dan image selalu 

direkam dan dicoba untuk diartikan oleh masyarakat. Informasi dan event yang 

terekam dalam benak masing-masing orang akan memunculkan kesan tertentu 

yang akan dijadikan ”blueprint” untuk mengidentifikasikan posisi masing-

masing organisasi politik. 

Positioning tidak dapat dilakukan secara instan dan cepat. Permasalahan 

yang dihadapi masyarakat beragam dan tidak pernah berhenti pada suatu kurun 

waktu tertentu. Masyarakat semakin merindukan partai politik yang dapat 

menawarkan solusi jitu atas permasalahan yang sedang mereka derita. 

Positioning harus dilakukan dengan mengkontekstualisasikan terhadap kondisi 

real masyarakat. Tanpa adanya hal ini maka positioning partai politik niscaya 

kurang mendapatkan tempat dihati masyarakat masa kini. Program-program 
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kerja yang ditawarkan partai politik harus lebih berorientasi pada pemecahan 

masalah (problem-solving). Masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, 

sanitasi, infrastruktur dan KKN perlu mendapat segera jawaban dan solusinya. 

Disisi lain, pemilih pada dasarnya cenderung mengikatkan diri pada satu 

partai apabila partai tersebut terbukti mampu menjaga hubungan jangka panjang. 

Pemilih akan melihat konsistensi partai politik dalam mewakili ideologi dan 

memperjuangkan nasib mereka dalam jangka panjang. Hanya saja sikap partai 

yang mengecewakan kerap membuat pemilih harus berpikir panjang untuk 

mengingatkan diri pada partai tanpa sikap kritis. Hal inilah yang menjadi salah 

satu penyebab munculnya massa mengambang atau bahkan juga kelompok 

masyarakat yang disebut sebagai golongan putih (golput). Dengan kata lain, 

partai politik tidak boleh mengkhianati janji dan harapan yang telah diberikan 

kepada konstituen mereka. Partai politik harus selalu berusaha menepati janji 

dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pemilu. Janji dan harapan 

yang diberikan akan selalu direkam dalam memori kolektif dan sewaktu-waktu 

akan ditagih oleh masyarakat. 

Untuk mewujudkan hubungan relasional ini, partai politik harus melihat 

peran strategis masyarakat dan para konstituennya. Pemilih bukan hanya sekedar 

pihak yang diharapkan untuk memilih kontestan selama pemilihan umum. Lebih 

dari itu, pemilih adalah mitra dan sumber inspirasi bagi partai politik dalam 

mengembangkan program kerja dan isu-isu politik mereka. Hubungan jangka 

panjang hanya akan terwujud apabila partai politik selalu konsisten dengan nilai, 

ideologi, program kerja mereka. Tingkat konsistensi inilah yang memberikan 

kepastian kepada pemilih mengenai sikap suatu partai politik terhadap suatu 

permasalahan. Yang lebih penting lagi, partai harus selalu mencoba menepati 
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janji dan harapan yang telah diberikan kepada konstituen mereka. Sekali partai 

politik gagal melakukannya, hal ini akan terekam abadi dalam memori kognitif 

masyarakat. Kadangkala reputasi yang telah memburuk sulit sekali dipulihkan. 

Lebih parah lagi, kenyataan ini niscaya juga akan dimanfaatkan oleh lawan-

lawan politik untuk menghancurkan reputasi partai politik bersangkutan. Jadi, 

betapa pentingnya menjaga konsistensi bagi suatu partai politik dalam menepati 

janji, program kerja dan harapan yang telah diberikan kepada masyarakat.     

Dibawah ini merupakan tabel mengenai perbandingan antara positioning 

partai politik yang berideologi nasionalis dan agama dalam menghadapi 

pemilihan umum Tahun 2009.  

Tabel 5.2 

Perbandingan Positioning Partai Berideologi Nasionalis dan Agama di Kota 

Blitar 

 

Pembanding PDI-P PKS 

Positioning Partai Partainya ”Wong 

Cilik” 

Partai yang ”Bersih, 

Peduli dan Profesional” 

 

Berdasarkan tabel di atas maka positioning yang dilakukan oleh kedua 

partai ini lebih mementingkan pemahaman pemilih terhadap positioning partai 

tanpa memperhitungkan nilai dan ideologi partai tersebut. Semisal, partai 

berideologi agama dimana mereka lebih mengutamakan pemahaman pemilih 

terhadap pencitraan partai dengan menggunakan kalimat atau slogan yang relatif 

jauh dari nuansa atau istilah keagamaan (Islam). Begitupun partai berideologi 

nasionalis dimana mereka mengambil slogan yang sifatnya makro belum 

spesifik. 
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5.3. Segmentasi Pemilih Oleh Calon Legislatif 

Hasil wawancara dengan beberapa calon legislatif peserta pemilihan 

umum Tahun 2009 yang lalu, maka segmetasi pemilih dalam kampanye yang 

dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi nasionalis yaitu 

berdasarkan kelas ekonomi meskipun terdapat perbedaan dalam hal ini 

penentuan sasaran pemilih, dimana terdapat calon legislatif yang hany 

memfokuskan pada pemilih kalangan ekonomi bawah namun adapula calon 

legislatif yang mengutamakan pemilih kalangan ekonomi menengah ke atas. 

Meskipun terdapat perbedaan antara calon legislatif yang satu dengan calon 

legislatif yang lain dalam segmentasi pemilih di Kota Blitar namun secara 

keseluruhan mereka sependapat bahwa pola atau strategi segmenting atau 

sasaran dari pelaksanaan kampanye mereka yaitu masyarakat atau pemilih dari 

kalangan ekonomi, terutama ekonomi menengah ke bawah. Tentunya hal ini 

sesuai dengan slogan atau positioning dari partai ini yang mengidentikkan 

sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan nasib dari masyarakat tertindas 

atau golongan ekonomi menengah dan bawah. Mereka berusaha mengambil 

secara keseluruhan suara pemilih dari kalangan ekonomi bawah dan menengah 

karena posisi Kota Blitar meskipun merupakan peralihan dari desa ke kota tetapi 

gaya hidup masyarakatnya masih banyak yang berada di gaya hidup kalangan 

ekonomi menengah dan bawah, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan oleh 

pesera pemilihan umum dikalangan tersebut seperti pasar murah. Harapannya 

dengan adanya kegiatan tersebut mereka berpendapat bahwa itulah wujud 

representatif mereka di masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat seperti mahalnya sembako dan pupuk.   
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Sedangkan calon legislatif dari partai berideologi agama (Islam) memiliki 

teknik atau cara tersendiri dalam melaksanakan segmentasi pemilih dalam 

pemilihan umum yang lalu. Meskipun mereka merupakan partai yang ber-

platform agama (Islam) namun mereka berusaha untuk merangkul semua lapisan 

masyarakat dari kalangan ekonomi atas, menengah maupun bawah untuk 

memilih partai ini. Para calon legislatif ini ingin menunjukkan bahwa partai 

Islam itu merupakan partai seluruh lapisan masyarakat. 

Berbeda dengan partai yang berideologi nasionalis di atas, maka yang 

menjadi segmenting pemilih peserta pemilihan umum dari partai yang 

berideologi agama yaitu seluruh masyarakat dari semua kalangan. Hal ini tidak 

terlepas dari tujuan dari partai ini yang ingin mencerdaskan seluruh masyarakat 

tanpa membedakan kasta atau golongan ekonomi. Kondisi anggota partai politik 

yang rata-rata masih muda serta berpendidikan mengakibatkan semua tahapan 

segmenting yang mereka lakukan merupakan bagian dari tahapan dari proses 

pendidikan politik masyarakat.  

Dengan demikian peserta pemilihan umum dari partai berideologi 

nasionalis maupun agama melakukan segmentasi pemilih di Kota Blitar 

berdasarkan faktor ekonomi. Mereka membagi pemilih menjadi tiga bagian 

yaitu kelas ekonomi atas, menengah dan bawah.  

Pengklasifikasian pemilih ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Cui & Liu (2001) yang menyatakan bahwa dasar segmentasi pemilih salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor demografi terutama faktor ekonomi. Masing-

masing kelas ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan pandangan yang 

berbeda tentang isu politik.  
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Kenyataan membuktikan bahwa publik adalah suatu sistem yang beragam. 

Publik tersusun dari beragam komponen yang menyusunnya. Masing-masing 

elemen ini memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Tidak heran jika publik dikatakan sebagai suatu mozaik yang beragam. 

Sepertinya sulit sekali untuk menghilangkan keberagaman ini, karena sudah 

merupakan hukum alam. Itu juga yang membuat mengapa sistem otoriter dan 

absolutis tidak dapat bertahan lama. Salah satunya karena mereka mencoba 

menghilangkan keberagaman alih-alih menjaga dan mengelola keberagaman 

tersebut. Keberagaman ini tidak dapat dihilangkan, justru politikus perlu melihat 

keberagaman ini sebagai hal yang positif. Dari keberagaman inilah akan selalu 

terdapat perbedaan perspektif, harapan dan kepentingan dalam masyarakat.  

Lebih dari itu,masyarakat tersusun oleh beragam lapisannya. Perbedaan 

lapisan masyarakat ini bersifat horisontal maupun vertikalnya (Firmanzah:2008). 

Horisontal dalam hal ini adalah bahwa masyarakat tersusun oleh kelompok-

kelompok yang mewakili karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, pekerjaan, 

lokasi dan latar belakang pendidikan. Selain itu, masyarakat dapat dibedakan 

secara vertikal. Dalam hal ini vertikal diartikan sebagai suatu struktur yang 

terdapat dalam masyarakat, dimana terdapat keterkaitan dalam masyarakat, baik 

formal maupun non formal, antara satu lapisan dengan lapisan lainnya.  

Masing-masing kelompok masyarakat ini memiliki kebutuhan, keinginan, 

tujuan hidup, dan gaya hidup yang saling berbeda satu sama lain. Disamping itu, 

permasalahan yang dihadapi tiap-tiap kelompok masyarakat yang dibedakan 

secara horisontal maupun vertikal ini berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan 

ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh peserta pemilihan umum dalam upaya 

membangun pendekatan kepada masyarakat.  
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Segementasi pemilih berdasarkan ekonomi merupakan segmentasi pemilih 

melalui mekanisme yang tidak terlalu sulit. Para peserta pemilu dapat 

menggunakan data sensus atau melalui survey langsung kepada pemilih namun 

yang paling penting dalam hal ini yaitu melalui segmentas berdasarkan ekonomi 

ini maka peserta pemilu akan mempermudah mengaktualisasikan program kerja 

mereka sesuai dengan harapan pemilih. Penentuan sasaran kampanye yang 

didasarkan pada faktor ekonomi ini akan berguna untuk : 

1. Identifikasi kepentingan dan tujuan politik masing-masing golongan kelas 

ekonomi. 

2. Meningkatkan ketepatan program kerja dan isu politik disetiap golongan 

ekonomi 

3. Mengembangkan komunikasi politik antara calon legislatif dengan 

masyarakat 

4. Membantu dalam analisis atas persaingan politik di setiap golongan ekonomi 

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap segmenting pemilih Kota 

Blitar yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi nasionalis 

maupun agama, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 5.3 

Perbandingan Segmenting  Partai Berideologi Nasionalis dan Agama Dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Blitar 

 

Pembanding PDI-P PKS 

Segmenting Partai Masyarakat Ekonomi 

Atas, Menengah dan 

Bawah 

Masyarakat Ekonomi 

Atas, Menengah dan 

Bawah 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka tidak terdapat perbedaan antara partai 

berideologi nasionalis maupun agama dalam penentuan segmenting pemilih. 
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Mereka berusaha merangkul seluruh lapisan masyarakat dari kalangan ekonomi 

atas, menengah dan bawah untuk memilih partai mereka.  

 

5.4. Perencanaan Penggunaan Media 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis maka calon legislatif dari 

partai yang berideologi nasionalis dalam kampanye yang lalu tidak terdapat 

kebijakan partai tentang penggunaan media dalam kampanye calon legislatif 

yang lalu. Praktis setiap calon legislatif memiliki kebijakan tersendiri dalam 

memanfaatkan media (iklan, baliho, koran) dalam kampanye yang lalu. Setiap 

calon legislatif hanya menggunakan media baliho dalam kampanye yang lalu. 

Tidak adanya kebijakan khusus dari DPP PDI-P terhadap penggunaan 

media dalam kampanye calon legislatif yang lalu mengakibatkan setiap calon 

legislatif praktis bergerak sendiri-sendiri. Mereka hanya menggunakan media 

yang umumnya dipergunakan dalam masa kampanye yaitu pemasangan baliho. 

Keterbatasan media yang dipergunakan mengakibatkan pemahaman masyarakat 

pemilih terhadap calon legislatif juga terbatas. Seperti kita ketahui bersama 

dalam bab sebelumnya (Bab IV) baliho-baliho yang dipasang oleh calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis ini hanya menyampaikan nomor urut 

partai, nomor urut caleg, cara menyontreng dan visi misinya. Sehingga yang 

dipahami oleh pemilih hanya sebatas pesan yang tertuliskan dalam baliho 

tersebut.    

Kondisi ini berbeda 180° dibandingkan dengan calon legislatif dar partai 

berideologi agama. Mereka memiliki strategi khusus terhadap penggunaan 

media dalam pelaksanaan kampanye yang lalu. PKS berusaha semaksimal 

mungkin kepada pemilih agar mengetahui tentang partai ini. Selain 

menggunakan iklan maka seperti yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 199 

 

berideologi nasionalis, mereka juga menggunakan media baliho dalam 

kampanye yang lalu.  

Peranan media massa dalam pembentukan opini publik telah membuat 

institusi ini memiliki kekuatan tawar menawar yang kuat dalam interaksi politik. 

Dalam kaitannya dengan media massa ini, harus dicatat bahwa distribusi 

informasi politik dapat terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, distribusi 

informasi yang bersifat internal di tubuh suatu partai politik. Distribusi ini 

terjadi misalnya ketika terdapat bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat formal 

maupun non-formal antara kantor pusat dengan kantor di daerah.  

Dalam konteks kampanye maka media massa termasuk dalam mekanisme 

yang kedua yaitu penybaran informasi secara eksternal. Penetrasi dan sebaran 

informasi politik akan dapat berjalan secara efektif dan efisien ketika proses 

tersebut melibatkan media massa pula. Konsumen informasi dari media massa 

ini bisa saja orang-orang yang bukan anggota atau simpatisan parati 

bersangkutan, melainkan sekaligus juga orang-orang yang non anggota dan 

simpatisan. 

Kekuatan media massa untuk mempengaruhi opini publik telah membuat 

institusi ini menjadi ajang persaingan para politisi. Hampir disetiap kegiatan 

yang menarik simpati dan perhatian masyarakat, partai politik mengundang para 

wartawan dalam press-conference atau acara yang tidak formal untuk 

menyebarkan informasi. Dan informasi yang dimaksud dalam hal ini bisa saja 

berupa isu, agenda dan program kerja politik. Tujuan melibatkan media massa 

adalah untuk memperluas cakupan penyebaran informasi. Dengan demikian, 

partai atau kandidat individual akan lebih mudah dalam mengarahkan dan 

membentuk opini masyarakat. Persaingan yang terjadi di antara partai-partai 
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politik juga terjadi dalam konteks kedekatan dengan media massa ini. Masing-

masing pihak mengarahkan usaha keras untuk menjadi yang terbaik dimata 

media massa. Bisa dimaklumi, soalnya para politisi sadar bahwa image positif 

yang ditangkap oleh media massa niscaya akan meningkatkan juga kesan positif 

dalam pemberitaan tentang partai tersebut. 

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap perencanaan media yang 

dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun agama, 

dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 5.4 

Perbandingan Perencanaan Penggunaan Media  Partai Berideologi Nasionalis 

dan Agama Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Blitar   

 

Pembanding PDI-P PKS 

Kebijakan Partai 

Terhadap Penggunaan 

Media (Radio, Surat 

Kabar maupun televisi) 

Pada pemilihan 

legislatif kali ini 

Pengurus Pusat Partai 

Politik tidak 

memberikan arahan 

khusus terhadap 

pemanfataan media 

dalam berkampanye 

oleh masing-masing 

calon legisatif  

PKS memiliki misi untuk 

menjadi partainya semua 

lapian masyarakat, 

sehingga dalam 

kampanye pemilu kali ini 

kebijakan dari dewan 

pengurus pusat hingga 

cabang memanfaatkan 

seluruh media yang dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat untuk 

menjadi media kampanye 

calon legislatif.    

Media Kampanye Baliho Baliho, Iklan 

 

Dengan demikian maka partai berideologi nasionalis belum menempatkan media 

massa pada posisi strategis dalam proses kampanye, kondisi berbanding terbalik 

dengan partai berideologi agama dimana mereka memberikan perhatian khusus 

terhadap media massa dalam pelaksanaan kampanye ini karena untuk 

mendukung tujuan kampanye mereka yaitu pendidikan politik bagi seluruh 

lapisan masyarakat.  
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5.5. Pemanfaatan Saluran Komunikasi 

Calon legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun agama dalam 

kampanye yang lalu memanfaatkan hampir seluruh saluran kampanye yang ada, 

kampanye massa, kampanye interpersonal maupun kampanye organisasi.  

Orang sering menganggap kampanye pemilihan sebagai upaya yang rumit 

untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Namun, Jacques Ellul 

(dalan Dan Nimmo, 1993) berpendapat bahwa jangka waktu yang terbatas untuk 

kampanye politik hampir tidak cukup untuk upaya propaganda yang penuh, 

karena tidak ada teknik besar propaganda yang dapat efektif. Dalam setiap 

pemilihan terdapat unsur-unsur propaganda (terutama dengan kampanye 

organisasi melalui partai politik), tetapi sifat dasar kampanye politik 

kontemporer terletak pada upaya untuk mempersuasi melalui periklanan massa 

(komunikasi massa) dan retorik (komunikasi interpersonal), bukan pada 

propaganda. 

Dalam konteks partai ada tiga tujuan kampanye, pertama ada upaya untuk 

membangkitkan kesetiaan alami para pengikut suatu partai dan agar mereka 

memilih sesuai dengan kesetiaan itu, kedua ada kegiatan untuk menjajaki warga 

negara yang tidak terikat pada partai dan ketiga ada kampanye yang ditujukan 

pada oposisi, bukan dirancang untuk mengalihkan kepercayaan dan nilai 

anggota partai, melainkan untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan akan lebih 

baik jika dalam kampanye ini mereka memilih kandidat dari partai lain. 

Namun demikian yang terpenting dalam pemanfatan penggunaan media 

oleh para kontestan pemilihan umum dalam mempengaruhi massa ini yaitu idea 

kampanye atau tema besar yang akan mereka usung. Biasanya dalam kampanye 

akan menampilkan idea utama yang akan ditampilkan kepada khalayak dan 

untuk menggiatkan pelaksanaan kampanye. Sebagai contoh, pada Tahun 1960, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 202 

 

John Kennedy menjanjikan “New Frointer” (pemimpin-pemimpin baru, lebih 

muda, yang mengusahakan kebijakan inovatif). Empat tahun kemudian Lyndon 

Johnson mengajukan “Masyarakat Besar”. Nah slogan-slogan inilah yang 

nantinya akan mewarnai media yang digunakan dalam kampanye sehingga akan 

menarik minat pemilih. 

Dalam konteks pemilihan umum di Kota Blitar terkesan bahwa para 

kontestan pemilihan umum hanya pembeo tidak memiliki jati diri dalam 

menggunakan media sebagai sarana kampanye mereka. Tidak ada idea atau 

tema besar yang mereka usung dalam memanfaatkan media ini. Sehingga praktis 

penilaian terhadap partai politik maupun para calon legislatif ini sama antara 

pemilih yang satu dengan yang lain. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa 

dampak dari media massa ini sangat besar sekali, pembentukan opini publik 

serta pencitraan terhadap yang diberitakan sangat dimungkinkan melalui media 

massa ini.  

Kondisi pembeo dalam memanfaatkan media ini lebih disebabkan karena, 

pertama : adanya garis kebijakan partai. Partai politik yang menaungi atau 

wadah dari calon legislatif tersebut tidak memberikan garis yang keras terhadap 

pemanfaatan media dalam berkampanye. Meskipun sudah ada kejelasan atau 

diperbolehkan menggunakan media, namun sebagian besar calon legislatif 

bertanya media apa yang digunakan untuk kampanye. Akhirnya mereka hanya 

memanfaatkan media yang digunakan oleh calon legislatif yang lain artinya jika 

calon legislatif yang lain menggunakan media A maka calon legislatif dari partai 

lain juga menggunakan media A. Selain kebijakan partai yang kurang tegas 

dalam pemanfaatan media kejadian ini, alasan kedua yang menyebabkan para 

calon legislatif pembeo dalam memanfaatkan media yaitu kurang profesionalnya 
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para calon legislatif dalam mengemas organisasi kampanye atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan tim sukses.  

Secara sederhana organisasi tim kampanye dapat dibangun dengan 

melibatkan setidaknya tiga unsur pokok : kepemimpinan organisasi dan sumber 

daya manusia, anggaran dan jaringan organisasi (Pawito,2008). Kepemimpinan 

dan sumber daya manusia secara luas diyakini sebagai faktor yang menentukan 

keberhasilan kampanye. Karena ini maka kualitas, komitmen dan dedikasi 

menjadi pertimbangan utama dalam rekrutmen. Karena ini pula maka tim atau 

organisasi kampanye biasanya dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki 

keyakinan kuat dan keberanian yang tinggi berkenaan dengan perjuangan serta 

kompetisi dan biasanya adalah juga orang-orang yang memiliki hubungan 

pribadi yang sangat dekat dengan kandidat atau kalau tidak orang bersangkutan 

adalah tokoh yang tergolong senior dalam jajaran partai. Tim sukses lazimnya 

menempatkan orang-orang yang berpengalaman dan ahli dalam urusan politik, 

komunikasi, hukum dan pemasaran.  Jaringan organisasi merupakan unsur 

penting lain dalam membangun organisasi tim kampanye. Dalam hubungan ini 

jaringan bisa dibangn dengan bertolak pada jalinan hubungan formal organisasi 

yang dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu membina jalinan hubungan 

keluar untuk maksud-maksud membangun koalisi dan membina jalinan 

hubungan kedalam untuk maksud konsolidasi.  

Tim sukses inilah yang menjadi aktor dibelakang layar terhadap seluruh 

dinamika kampanye seorang peserta pemilihan umum. Oleh karenanya maka tim 

sukses haruslah mampu mengenali kondisi riil dari pemilih karena pada 

dasarnya kampanye itu bagaikan menjual dimana menjual itu disesuaikan 

dengan keinginan pembeli. Oleh karenanya untuk menyusun strategi yang baik 
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selain perlu mengenal kondisi riil pemilih maka wajib didukung oleh adanya tim 

sukses yang berkualitas dan memahami mekanisme penyusunan komunikasi 

politik dalam kampanye.   

Dalam konteks pemilihan calon legislatif di Kota Blitar banyak para calon 

legislatif ini kurang didukung dengan tim sukses yang berkualitas dari segi 

kepemimpinan, sumber daya manusia maupun dari segi jaringan. Mereka 

merekrut orang untuk menjadi “tim sukses” lebih karena faktor kedekatan 

kekeluargaan yang tidak mengutamakan faktor pengalaman berpolitik, 

pengatahuan di bidang politik, hukum, komunikasi maupun pemasaran bahkan 

untuk menjaring hubungan keluar maupun kedalam pun mereka sangat 

kesulitan. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap strategi kampanye 

yang mereka tampilkan termasuk dalam hal ini pencitraan peserta pemilu 

melalui sarana media. Praktis kampanye yang mereka lakukan merupakan 

sebuah ajang pemasaran biasa atau yang lazim disebut dengan “menggugurkan 

kewajiban” tanpa mempetimbangkan isi atau esensi dari sebuah kampanye 

tersebut. Hal ini mengakibatkan tanggapan masyarakat terhadap kampanye yang 

mereka lakukan pun datar-datar saja sehingga tidak ada calon legislatif yang 

diunggulkan.     

Ketiga, faktor terkahir yang membuat para calon legislatif ini terkesan 

tidak menggunakan sarana media dalam kampanyenya yaitu faktor anggaran 

dari para kontestan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan 

kampanye pemilihan umum adalah untuk mencapai kemenangan dalam 

pemilihan. Untuk mencapai tujuan demikian maka kecukupan dana mutlak 

diperlukan. Persoalan politik, lebih khusus lagi kampanye pemilihan sebenarnya 

merupakan persoalan uang. Membangun organisasi tim kampanye hingga 
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pemanfaatan media semua memerlukan uang. Dengan demikian berhasil 

tidaknya kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu ditentukan kekuatan 

dana yang dimiliki oleh peserta pemilu tersebut.   

Pemanfataan media dalam pelaksanaan kampanye seperti pemasangan 

iklan di media elektronik, baliho, iklan di media cetak maupun pembagian 

souvenir atau pernak-pernik peserta pemilu menggunakan anggaran dana yang 

cukup, padahal banyak dari para calon legislatif ini dari segi anggaran kurang 

mencukupi jika memanfaatkan sarana media tersebut. Menjadi sebuah dilema 

politik, dimana untuk memanfaatkan media guna mensosialisaikan peserta 

pemilihan umum melalui sarana media diperlukan kekuatan financial memadai, 

padahal banyak para calon legslatif ini yang kurang dalam segi finansial. 

Kondisi ini mengakibatkan calon legislatif dalam memanfaatkan sarana media 

hanya seadanya tanpa perencanaan yang memadai.     

Pemanfaatan media dalam melaksanakan kampanye merupakan bagian 

dari pemasaran politik atau yang lazim disebut dengan political marketing. 

Dimana political marketing ini berorientasi pada pasar artinya, setiap tahapan 

yang dilaksanakan oleh calon legislatif hendaknya disesuaikan dengan kondisi 

dan keinginan dari pemilih. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lilleker (2005) 

yang menyatakan bahwa kualitas dari political marketing itu ditentukan oleh 

besar kecilnya orientasi peserta pemilihan umum terhadap pasar. Semakin 

memahaminya para peserta pemilihan umum atau pemimpin partai politik akan 

konsep political marketing maka akan menimbulkan efisien dan efektivitas 

partai politik dalam mengambil kebijakan, O’Cass (2001).   
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Dibawah ini merupakan tabel mengenai pemanfaatan saluran komunikasi 

yang dilakukan oleh partai politik yang berideologi nasionalis dan agama dalam 

menghadapi pemilihan umum Tahun 2009 di Kota Blitar      

Tabel 5.5 

Pemanfaatan Saluran Komunikasi Oleh  Partai Berideologi Nasionalis dan 

Agama Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Blitar 

 

Pembanding PDI-P PKS 

Kampanye Massa Poster Iklan dan Poster 

Kampanye 

Interpersonal 

Sales Promotion dan 

Direct Marketing 

Sales Promotion dan 

Direct Marketing 

Kampanye Organisasi Kampanye Massa Kampanye Massa 

 

Dengan demikian maka antara partai berideologi nasionalis maupun 

agama, sama dalam hal pemanfaatan penggunaan saluran komunikasi untuk 

pelaksanaan kampanye pemilihan umum Tahun 2009. Mereka memanfaatkan 

poster, sales promotion, direct selling dan kampanye massa untuk ”mengeruk” 

massa pemilih.  

 

5.6. Penampilan Dalam Melaksanakan Kampanye 

Penampilan merupakan kesan pertama, itu merupakan idiom yang 

mungkin benar-benar diperhatikan oleh setiap calon legislatif dalam 

berkampanye. Selama massa kampanye pada Bulan Maret yang lalu para calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun agama benar-benar 

memperhatikan penampilan mereka dihadapan konstituen. Mereka 

memperhatikan betul penampilan dari segi berpakaian serta berkata. Penampilan 

calon legislatif dari partai berideologi nasionalis selama massa kampanye 

berusaha mencerminkan sebagai kader yang nasionalis dari segi berpakaian serta 

berkata. Penggunaan jas, serta ucapan yang sifatnya nasional seperti ungkapan 

selamat pagi, siang, sore dan malam diawal perjumpaan merupakan ciri 
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tersendiri dari calon legislatif dari partai berideologi nasionalis. Hal ini tentunya 

berbeda jika kita memperhatikan dari penampilan calon legislatif dari partai 

berideologi agama. Pengenaan peci, baju gamis atau koko, jilbab serta ungkapan 

salam diawal dan diakhir perjumpaan merupakan karakter tersendiri dari calon 

legislatif dari partai berideologi agama ini. 

Tabel 5.6 

Perbandingan Penampilan Dalam Melaksanakan Kampanye Oleh Calon 

Legislatif dari Partai Berideologi Nasionalis dan Agama 

  

Pembanding PDI-P PKS 

Penampilan Dalam 

Melaksanakan 

Kampanye (pakaian 

dan ucapan) 

Calon legislatif 

berusaha mengenakan 

pakaian, ucapan serta 

susunan yang sifatnya 

nasionalis seperti 

pengenaan jas, slogan 

yang bersifat 

nasionalis, hiburan 

dangdut, serta 

ungkapan  selamat 

pagi, sore dan malam 

Merupakan partai 

berplatform agama 

(Islam) sehingga dalam 

penampilan mereka 

berusaha mencirikan 

sebagai partai Islam. 

Pakaian gamis, jilbab, 

koko, serta ucapan 

salam diawal dan 

diakhir perjumpaan 

merupakan hal yang 

lazim dilakukan oleh 

calon legislatif dari 

partai ini  

  

 

Perbedaan penampilan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud ciri 

khas serta karakteristik calon legislatif. Sehingga dengan penampilan ini maka 

akan mempermudah konstituen dalam membedakan calon legislatif dari partai 

berideologi nasionalis maupun agama sebelum para konstituen ini mengetahui 

lebih jelas visi dan misi para calon legislatif. Karena penampilan merupakan hal 

pertama dan utama yang konstituen perhatian terlebih dahulu.  
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5.7. Pola Umum Strategi Kampanye Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum 

Anggota Legislatif  

Perbedaan pemilihan umum antara Tahun 2004 dengan Tahun 2009 

terutama dari segi penentuan pemenang pemilu memberikan presure tersendiri 

bagi pengurus partai politik di negara ini. Mereka harus memutar otak agar 

memperoleh kursi di dewan minimal sama dengan perolehan kursi di Tahun 

2004 atau kalau bisa bertambah. Bagaimana tidak di Tahun 2004 penentuan 

pemenang pemilu masih menggunakan nomor urut sehingga dalam mengadakan 

kampanye itu betul-betul  parpol yang kampanye karena dengan melihat suara 

yang diperoleh parpol maka yang menjadi wakil dari parpol tersebut adalah 

caleg nomor urut dari yang atas terus dibawahnya. Misal parpol A di Daerah 

Pemilihan B mendapat jatah 2 kursi maka caleg nomor urut 1 dan 2 dari parpol 

A tersebut di Daerah Pemilihan B menjadi wakil rakyat dari parpol A tersebut. 

Nah di Tahun 2009 ini awalnya sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 sama 

seperti itu, namun setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait 

judicial review UU tersebut maka khususnya pasal 214 akhirnya Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan bahwa caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. 

Sehingga dari ini caleg nomor sepatu (paling bawah) memiliki harapan atau 

dengan kata lain seluruh peserta pemilihan umum memiliki peluang yang sama 

untuk menjadi pemenang.  

Diawali dari kebijakan seperti itulah maka pada akhirnya setiap partai 

politik (partai politik yang berideologi nasionalis maupun agama) membuat 

kebijakan tersendiri terkait dengan pelaksanaan kampanye para calon 

legislatifnya. Mereka membuat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh para 

calon legislatif dalam melaksanakan kampanye di Daerah Pemilihan masing-
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masing. Misalnya partai yang berideologi agama, kampanye yang harus 

dilaksanakan yaitu seperti direct selling, pembukaan posko, serta kampanye 

organisasi, sedangkan partai yang berideologi nasionalis seperti sosialisi dan 

kampanye organisasi. Sehingga antara calon legislatif memiliki strategi 

kampanye yang sama padahal wilayah atau karakteristik pemilih yang berbeda-

beda.  Meskipun partai ini berbeda secara ideologi serta pergerakannya namun 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama masa kampanye pada Bulan 

Maret Tahun 2009 menunjukkan bahwa strategi kampanye maupun pelaksanaan 

kampanye yang dilakukan pada prinsipnya sama, artinya tidak ada kebijakan 

khusus yang mencerminkan bahwa partai berideologi nasionalis maupun agama 

dalam kampanye yang lalu. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 5.7 

Perbandingan Strategi Kampanye Partai Berideologi Nasionalis Maupun Agama 

dalam Kampanye Bulan Maret Tahun 2009 di Kota Blitar 

  

Pembanding PDI-P PKS 

Dasar Analisa Pemilih Faktor ekonomi 

(ekonomi atas, 

menengah dan bawah) 

Terdapat tiga kriteria 

analisa yaitu faktor 

ekonomi, kepastian 

memilih dan golongan 

(agama dan nasionalis) 

Positioning Partai Partainya ”Wong 

Cilik” 

Partai yang ”Bersih, 

Peduli dan Profesional” 

Segmenting Pemilih Masyarakat Ekonomi 

Atas, Menengah dan 

Bawah 

Masyarakat Ekonomi 

Atas, Menengah dan 

Bawah 

Kebijakan Partai 

Terhadap Penggunaan 

Media (Radio, Surat 

Kabar maupun televisi) 

Pada pemilihan 

legislatif kali ini 

Pengurus Pusat Partai 

Politik tidak 

memberikan arahan 

khusus terhadap 

pemanfataan media 

dalam berkampanye 

oleh masing-masing 

calon legisatif  

PKS memiliki misi untuk 

menjadi partainya semua 

lapian masyarakat, 

sehingga dalam 

kampanye pemilu kali ini 

kebijakan dari dewan 

pengurus pusat hingga 

cabang memanfaatkan 

seluruh media yang dapat 

dijangkau oleh 

masyarakat untuk 

menjadi media kampanye 
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calon legislatif.    

Media Kampanye Baliho Baliho, Iklan 

Kampanye Massa Poster Iklan dan Poster 

Kampanye 

Interpersonal 

Sales Promotion dan 

Direct Marketing 

Sales Promotion dan 

Direct Marketing 

Kampanye Organisasi Kampanye Massa Kampanye Massa 

Penampilan Calon 

Legislatif Dalam 

Kampanye 

Calon legislatif 

berusaha mengenakan 

pakaian, ucapan serta 

susunan yang sifatnya 

nasionalis seperti 

pengenaan jas, slogan 

yang bersifat 

nasionalis, hiburan 

dangdut, serta 

ungkapan  selamat 

pagi, sore dan malam 

Merupakan partai 

berplatform agama 

(Islam) sehingga dalam 

penampilan mereka 

berusaha mencirikan 

sebagai partai Islam. 

Pakaian gamis, jilbab, 

koko, serta ucapan salam 

diawal dan diakhir 

perjumpaan merupakan 

hal yang lazim dilakukan 

oleh calon legislatif dari 

partai ini  

 

  Berdasarkan tabel perbandingan di atas maka dapat kita pastikan 

bahwa strategi kampanye kedua partai ini memiliki pentahapan dan pola yang 

sama, andaikan terdapat perbedaan, hal itu lebih mengarah kepada penampilan 

calon legislatif dalam melaksanakan kampanye. Dengan demikian maka 

berdasarkan hasil temuan dilapangan maka strategi kampanye calon legislatif 

selama melaksanakan kampanye di Bulan Maret yang lalu dapat kita bagi atau 

kita klasifikasikan menjadi dua yaitu strategi kampanye secara substantif serta 

strategi kampanye secara penampilan. Strategi kampanye secara substantif 

merupakan sebuah strategi kampanye yang lebih mengutamakan serta 

mengangkat isu-isu aktual di masyarakat dan menjadi perhatian partai politik 

dan diangkat menjadi tema kampanye. Sedangkan strategi kampanye 

penampilan merupakan strategi kampanye pencitraan yang dilakukan oleh 

masing-masing calon legislatif untuk mencitrakan diri mereka sebagai calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis atau agama. Sehingga dalam strategi 
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kampanye penampilan lebih menonjolkan ideologi partai dibandingkan dengan 

isu-isu aktual di masyarakat.  

Dengan demikian maka apabila kita polakan maka pola strategi 

kampanye secara substantif dari calon legislatif partai berideologi nasionalis dan 

agama dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini : 

Gambar 5.1 

Pola Umum Strategi Kampanye Substantif Calon Legislatif Dari Partai 

Berideologi Nasionalis dan Agama  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan pola umum strategi kampanye penampilan oleh calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis dan agama selama pelaksanaan 

kampanye yang lalu adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Analisa Pemilih Segmenting Pemilih  

Positioning Partai 

Penggunaan Media 

Pemanfaatan Saluran Komunikasi 

Isu Aktual 
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Gambar 5.2 

Pola Umum Strategi Kampanye Secara Penampilan Calon Legislatif Dari Partai 

Berideologi Nasionalis dan Agama  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Pengaruh Ideologi Terhadap Kampanye Peserta Pemilihan Umum 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan serta data pendukung (foto, hasil 

survei serta hasil wawancara) maka ideologi masih berpengaruh terhadap 

kampanye calon legislatif dalam pemilihan umum yang lalu. Namun pengaruh 

ideologi ini hanya sebatas pada penampilan para calon legislatif selama 

pelaksanaan kampanye. Secara substansi atau isi kampanye, ideologi tidak 

mempengaruhi hal tersebut, artinya bahwa ideologi tidak mempengaruhi visi, 

misi serta strategi kampanye calon legislatif dari partai berideologi nasionalis 

dan agama.    

Partai politik tanpa ideologi bak sayur tanpa garam.Tidak ada rasanya, 

kata orang. Tapi, nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. 

Sepertinya sayur tanpa garam pun oke-oke saja. Entah karena lidah kita sudah 

tidak beres atau entah karena faktor lain. Yang pasti sayur tanpa garam 

Analisa Pemilih Segmenting Pemilih  

Positioning Partai 

Penggunaan Media 

Pemanfaatan Saluran Komunikasi 

Isu Ideologi 

Partai politik 
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dirasakan enak. Paling tidak begitulah yang berlaku di dunia partai politik di 

Indonesia.  

Ungkapan diatas dilontarkan karena ketidakjelasan platform atau 

ideologi partai politik dalam setiap kancah geraknya. Seharusnya jika partai 

politik berideologi nasionalis maka seluruh derap langkah partai itu 

mencerminkan sebuah partai politik yang berideologi nasionalis, namun 

kenyataannya tidak di negara ini. Partai politik yang berideologi nasionalis 

belum tentu dalam prakteknya mereka melakukan hal-hal yang sesuai kaidah 

serta ajaran nasionalis.  

Namun kondisi di atas berbeda jika kita melihat pada saat pelaksanaan 

kampanye calon legislatif pemilihan umum yang dilaksanakan di Kota Blitar. 

Para calon legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun agama masih 

memegang ideologi partai mereka disaat mereka melaksanakan kampanye, 

meskipun tahapan dalam melaksanakan atau menyusun kampanye ini (analisis 

pemilih, positioning partai, segmenting pemilih, pemanfaatan media dan saluran 

komunikasi) sama.   

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa foto yang berhasil peneliti 

dokumentasikan (seperti terlihat pada bab IV maupun lampiran) maka terlihat 

sekali bahwa faktor ideologi ini sangat atau masih relevan dengan model 

kampanye yang peserta pemilu lakukan. Semisal partai berideologi agama, 

dalam setiap kampanye mereka tidak terlepas dari nuansa agamanya seperti baju 

gamis,jilbab bahkan susunan acara saat pelaksanaan kampanye masih 

menggunakan unsur agama seperti pembacaan ayat suci AlQuran. Selain itu 

dalam pemasangan baliho mereka juga masih identik dengan agama (Islam) 

seperti pemakaian peci dan baju koko, meskipun ada calon legislatif yang 
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memasang baliho tidak ada unsur agamanya. Pemasangan baliho yang tidak ada 

unsur agamanya lebih dikarenakan mereka ingin menunjukkan bahwa partai ini 

merupakan partai yang terbuka dan agama, sehingga lebih mengedepankan 

pemaknaan yang orang lain atau pemilih mampu memahami apa yang 

disampaiakan. Simbol-simbol dan bahasa yang digunakan pun lebih ditujukan 

untuk mempermudah komunikasi antara peserta pemilu dengan pemilih. 

Beda ideologi maka beda pula “trik” yang dilakukan oleh calon 

legislatif dari partai berideologi nasionalis, tentunya yang mereka lakukan masih 

seirama dengan ideologi partai mereka (nasionalis). Hal ini dapat kita lihat pada 

baliho seperti yang terdokumentasikan pada Bab IV maupun lampiran, dalam 

setiap baliho praktis tema Pancasila, kerakyatan, pembangunan dan kesatuan 

memenuhi setiap baliho yang dipasang oleh calon legislatif dari partai 

berideologi nasionalis ini. Musik dangdut seolah-olah merupakan hiburan wajib 

disetiap pelaksanaan kampanye organisasi partai berideologi nasionalis ini. 

Dangdut merupakan aliran musik yang bernuansa melayu dan sudah membumi 

di negara kita sehingga musik dangdut merupakan hiburan semua kalangan 

masyarakat (atas hingga bawah). 

Ideologi merupakan identitas atau karakteristik suatu partai politik, 

sehingga semua orang (terutama pemilih) dapat dengan mudah membedakannya 

dengan partai politik lain. Dalam kaitan ini, ideologi adalah basis sistem nilai 

dan faham serta ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin 

dicapai suatu partai politik, sehingga sistem nilai, kepercayaan dan norma harus 

tercermin dalam semua aspek organisasi partai politik yang bersangkutan.  

Ideologi merupakan identitas partai politik yang membantu pemilih 

dalam menentukan keberpihakan mereka. Memang cara para pemilih dalam 
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memberikan suara merupakan suatu proses yang kompleks. Dan kompleksitas 

itu menjadi semakin ruwet apabila ditambah oleh kenyataan yang menyangkut 

tidak jelasnya identitas masing-masing partai politik. Hal ini bisa membuat 

masyarakat menjadi tidak mampu membedakan satu partai dengan partai 

lainnya. Kecenderungan yang amat mungkin terjadi, masyarakat menjadi apatis, 

golput atau menyederhanakan proses pemberian suaranya. Misalnya saja 

pemilih yang berpikir “Sudahlah buat apa repot-repot memikirkan, Yang penting 

saya suka tampang caleg ini”. Karena itu, tuntutan bagi suatu partai politik 

menjadi semakin berat dalam sistem politik multipartai. Masing-masing partai 

politik harus memperjelas ideologi yang mereka anut. Dari sisi masyarakat, 

kejelasan sistem nilai dan faham akan memudahkan mereka dalam 

mengidentifikasikan sekaligus membedakan suatu partai dengan partai lainnya. 

Dari sisi partai politik, hal ini juga memudahkan untuk positioning dan 

mengemas bahasa komunikasi yang ingin disampaikan kepada target pemilih 

mereka.     
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Strategi Kampanye Calon Legislatif dari Partai Beridiologi Nasionalis 

atau Pancasila (PDI-P) dan Agama atau Islam (PKS) di Kota Blitar 

periode kampanye Bulan Maret pada  Pemilihan Umum Tahun 2009 

Strategi kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai 

berideologi agama maupun nasionalis pada umumnya sama bentuknya yaitu 

melalui sales promotion, direct marketing, poster dan kampanye organisasi.  

Kesamaan strategi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan 

umum dari partai berideologi nasionalis maupun agama akan memberikan 

pengaruh terhadap konstituen dan perolehan suara peserta pemilihan umum 

tersebut. Wilayah calon legislatif yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda 

sehingga memiliki karakteristik konstituen yang berbeda pula tetapi jika dalam 

melaksanakan kampanye atau pemasaran dengan model yang sama maka akan 

tidak tepat sasaran sehingga perolehan suaranyapun akan berubah. Untuk itu 

maka diperlukan kelihaian dari peserta pemilihan umum beserta tim 

kampanyenya dalam mengemas strategi kampanye yang mereka usung 

sehingga dapat menampilkan sebuah penampilan kampanye yang berkualitas 

dan mampu menarik perhatian konstituen. 
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2. Dampak Ideologi Nasionalis dan Islam terhadap strategi kampanye caleg 

dari partai berideologi nasionalis dan Islam dalam pemilihan calon 

legislatif Tahun 2009 

Ideologi berdampak hanya pada tataran penampilan dalam penyampaian 

kampanye, sedangkan secara substansi (strategi kampanye) ideologi tidak terlalu 

berpengaruh dalam hal ini.    

Berpolitik adalah berideologi. Mungkin hal itu merupakan sebuah 

ungkapan yang sangat penting terkait urgensitas ideologi dalam derap langkah 

sebuah partai politik menjalankan semua dinamika yang ada termasuk 

pelaksanaan kampanye. Ideologi merupakan konsep nilai dan arah ideal yang 

ingin diwujudkan oleh partai politik tersebut. Dengan adanya ideologi ini maka 

akan mewujudkan perbedaan antara partai politik satu dengan partai politik yang 

lain. Di negara manapun tentu tidak ada partai politik yang memiliki ideologi 

sama. Karena, jika kita berpikir dengan logika apabila ada suatu partai politik 

dengan ideologi sama mengapa harus dipisah atau ada dua partai dan bukan 

dijadikan satu, karena ideologi merupakan nilai dan arah ideal suatu partai 

politik. Meskipun ada suatu partai politik yang memiliki ideologi sama tetapi 

dapat dipastikan terdapat unsur-unsur yang membedakan partai politik tersebut. 

Oleh karena itu, sebagai nilai dan arah perjuangan partai politik, ideologi 

senantiasa mewarnai seluruh dinamika partai politik tersebut, termasuk dalam 

hal ini yaitu kampanye calon legislatif. Kaitannya pengaruh ideologi terhadap 

proses kampanye calon legislatif dari partai berideologi nasionalis dan agama di 

Kota Blitar, ideologi memberikan warna atau pengaruh yang kuat terhadap 

bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut. Sehingga 

meskipun kegiatan yang dilakukan sebagai upaya kampanye itu sama antara 
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peserta pemilu maka dapat dipastikan masyarakat pemilih lebih mudah 

membedakan kampanye yang dilakukan peserta pemilu dari partai berideologi 

nasionalis maupun agama.   

 

6.2. Implikasi 

6.2.1. Implikasi Teoritis 

1. Dalam tataran teoritis, pendapat Dan Nimmo dan Pawito mengenai 

pentahapan penyusunan strategi kampanye peserta pemilhan umum 

sudah dapat memberikan pedoman bagi peserta pemilihan umum 

untuk menyusun strategi kampanye. Tetapi pendapat kedua pakar 

tersebut kurang lengkap karena belum terdapatnya pembahasan 

terkait ideologi partai politik dalam penyusunan strategi kampanye. 

Ideologi partai politik sebagai arah dan nilai perjuangan partai tentu 

akan mempengaruhi seluruh kebijakan partai termasuk penyusunan 

strategi kampanye. Oleh karena itu ideologi partai politik harus 

menjadi pembahasan tersendiri dalam penyusunan strategi kampanye 

peserta pemilihan umum.  

2. Strategi kampanye tidak hanya membicarakan masalah mengenai 

substansi atau isi dari kampanye itu sendiri melainkan yang paling 

penting dan harus dilakukan yaitu strategi kampanye penampilan 

atau pencitraan dari calon legislatif itu sendiri. Seperti kita ketahui 

bahwa penampilan inilah yang merupakan hal utama serta pertama 

dilihat oleh konstituen, sehingga sebagus apapun visi dan misi yang 

diutarakan oleh calon legislatif tetapi tidak didukung oleh 

penampilan yang berkualitas maka akan menurunkan dukungan 
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suara. Selain itu melalui penampilan ini maka akan membedakan 

antara calon legislatif dari partai berideologi nasionalis maupun 

agama.    

6.2.2. Implikasi Praktis 

1. Hirarki kepengurusan partai politik memang diperlukan untuk 

menumbuhkan kesolitan dalam tubuh partai politik, namun dalam 

ranah kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum (calon 

legislatif) maka seluruh tahapan kampanye hendaknya diserahkan 

sepenuhnya kepada peserta pemilu tersebut karena kampanye 

merupakan mekanisme pengenalan diri dimana dalam 

melaksanakannya harus menyesuaiakan kondisi pemilih daerah 

tersebut.   

2. Ideologi partai politik menjadi kunci keberhasilan sebuah partai 

politik dalam menciptakan pencitraan partai dihadapan masyarakat 

pemilih, oleh karenanya ideoogi partai politik masih berperan sangat 

strategis demi masa depan sebuah partai politik 

3. Tahapan penyusunan strategi kampanye dalam tataran praktis 

terkalahkan dengan fenomena pragmatisme dan konsumerisme dari 

pemilih yang mengakibatkan peserta pemilu kehilangan idealisme 

berpolitik   

 

6.3. Saran 

6.3.1. Saran Bagi Pengurus Partai Politik 

1. Idelogi partai politik hendaknya tercermin dalam pelaksanaan 

kampanye disetiap suksesi yang dilakukan oleh partai politik 
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tersebut, tak terkecuali dalam hal ini yaitu pemilihan anggota 

legislatif. Ideologi pada dasarnya merupakan arah perjuangan atau 

pergerakan partai politik, sehingga dengan ideologi ini dapat telihat 

dengan jelas perbedaan antara partai politik yang satu dengan partai 

politik yang lain.   

2. Dalam ranah kampanye hendaknya pengurus pusat suatu partai 

politik hanya memberikan kebijakan umum kampanye sehingga 

memberikan peluang atau kelonggaran setiap calon legislatif untuk 

melakukan improvisasi kampanye sesuai kondisi daerah pemilihan 

6.3.2. Saran Bagi Calon Legislatif (Peserta Pemilihan Umum) dan Tim 

Sukses 

1. Tahapan penyusunan strategi kampanye masih menjadi penentu 

keberhasilan proses kampanye peserta pemilu, karena dalam tahapan 

itu terdapat mekanisme mulai dari perencanaan hingga 

pengevaluasiaan kampanye seorang kandidat. Oleh karena itu 

hendaknya tahapan ini menjadi mekanisme yang baku sebelum 

melaksanakan sebuah kampanye. 

2. Hendaknya setiap kebijakan kampanye yang dilakukan oleh peserta 

pemilu beserta tim sukses selain didasarkan kepada kondisi lapangan 

maka faktor utama yang harus menjadi pertimbangan yaitu ideologi 

partai politik. Ideologi partai politik menjadi pembeda antara peserta 

pemilu yang satu dengan lainnya.    
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