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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009 

akan digelar di Indonesia yaitu tepatnya pada bulan April dan bulan Juni 

mendatang. Para kandidat pasangan caleg maupun capres dan cawapres pun, sibuk 

membentuk tim sukses dan menyusun agenda kampanye. Tim sukses salah satu 

bagian dari keberhasilan seorang Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden 

(Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam memenangkan Pemilu 

tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh para tim sukses dari masing-masing 

partai dan nantinya partai koalisi untuk memenangkan pemilu tersebut, agar Caleg 

maupun Capres dan cawapresnya terpilih. 

Seorang ahli strategi perang China pernah mengatakan, ada dua syarat 

untuk bisa memenangi perang. Pertama, kenali dirimu. Kedua, kenali musuhmu. 

Jika kita hanya kenal musuh tapi tidak kenal diri sendiri, atau kenal diri sendiri 

tapi tidak kenal musuh, maka perang tidak pernah bisa dimenangi. Paling konyol 

adalah, sudah tidak kenal musuh, tidak kenal diri sendiri.  

Agaknya, perang tak jauh berbeda dengan pemilu. Maka tidak terlalu 

salah, jika dikatakan bahwa salah satu penentu keberhasilan seseorang untuk 

memenangi pemilu presiden yang kini dipilih langsung oleh rakyat adalah 

kekuatan tim sukses yang berada di belakangnya. Merekalah yang bekerja keras 

mencari apa kekuatan dan kelemahan calon dan lawan-lawannya, kemudian 
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merancang strategi bagaimana agar jagonya meraih popularitas sehingga dicoblos 

di bilik suara. 

Tak bisa dipungkiri, bahwa mereka yang paling ahli dalam menyusun 

strategi seperti itu adalah kalangan militer. Itu sebabnya, bisa dipahami jika calon-

calon presiden, terutama yang berlatar belakang tentara, banyak merekrut rekan-

rekannya dari pensiunan militer untuk mengisi tim sukses atau tim kampanyenya. 

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 

sekitar satu bulan yang lalu, beberapa Calon Legislatif (Caleg) mulai turba (turun 

ke bawah) ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok desa memohon dukungan 

kepada rakyat. Berbagai cara pun dilakukan para caleg, mulai dari yang paling 

jujur hingga yang terlicik. Lepas dari semua itu, yang jelas pesta demokrasi 

mendatang semua orang pasti mengharapkan pemilu kali ini berjalan dengan 

lancar tanpa keributan yang membahayakan, dan para kandidat wakil rakyat juga 

diharapkan bertindak secara sportif dan tidak curang.  

Namun, di belakang ramainya pesta demokrasi, ternyata masih ada 

sebagian kelompok masyarakat yang apatis dengan pesta demokrasi. Mereka acuh 

tak acuh dengan pesta demokrasi. Seakan demokrasi hanya dalam rangka 

memperebutkan kekuasaan. Sehingga pesta demokrasi tak perlu diladeni karena 

hanya akan mengantarkan orang-orang tamak menduduki kursi kekuasaan.  

Namun pada Pemilu periode tahun ini ada yang sedikit berbeda dimana pemilih 

tidak hanya memilih Partai, namun juga memilih calon anggota legislatif. Dengan 

cara demikian pemilih diajak tidak hanya memilih partai politik melainkan juga 

memilih calon dengan asumsi bahwa pemilih akan akan membaca terlebih dahulu 
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nama calon-calon dari masing-masing partai politik sebelum mereka menetapkan 

pilihannya. Sebab apabila pemilih tidak peduli dengan calonnya artinya hanya 

memilih partai politik, maka cara baru itu tidak akan banyak bermanfaat. 

Banyak masyarakat yang optimis proses pemilihan anggota legislatif untuk 

pemilu bulan Maret 2009 lebih demokratis maka terpilih anggota legislatif yang 

benar-benar berbobot. Artinya anggota legislatif hasil pemilu nanti dianggap 

benar-benar wakil rakyat yang aspiratif terhadap kehendak rakyat yang 

diwakilinya. Sebab, meskipun pemilu kali ini masih menggunakan sistem yang 

lama, sistem proporsional, tetapi bisa juga disebut sebagai sistem proporsional 

yang mengarah kepada sistem distrik. Ini bisa kita lihat dari proses pencalonan itu 

sendiri. Pimpinan daerah partai politik itu sendiri akan diberi wewenang yang 

lebih luas untuk menetapkan calon dari daerahnya.  

Rekomendasi dari pimpinan partai akan dijadikan acuan dalam penetapan 

nama calon berikut nomor urutnya. Apa yang dilakukan dalam proses, Pemilu 

2009 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana nama-nama calon 

dan nomor urutnya hanaya menjadi hak prerogatif DPP partai politik peserta 

pemilu saja. Kalau dilaksanakan dengan secara benar, cara baru itu kemungkinan 

besar akan menciptakan yang lebih dianggap mewakili rakyat daerah. Sebab, 

hanya pimpinan daerah masing-masing partai politik yang paling mengetahui 

siapa yang paling pantas dan tepat untuk menjadi wakil rakyat daerahnya. 

Pimpinan daerah itulah yang paling mengetahui siapa yang paling disukai, 

dipercaya dan paling berpengaruh sehingga dapat menghasilkan suara yang 

banyak bagi partainya.  
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Adanya Pemilu, baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun 

pemilihan calon anggota legislatif, tak terlepas dari adanya tim sukses dari 

masing-masing partai maupun partai koalisi. Tujuan dari pembentukan tim sukses 

ini adalah untuk mensukseskan kandidat Capres-Cawapres maupu caleg untuk 

memenangkan dan mendapat kursi pada pemilu yang dihelat. Keberadaan tim 

sukses ini sangat membantu karena tim sukses bekerja sama untuk membuat 

strategi dalam rangka menarik minat pemilih terhadap kandidat calon yang berasal 

dari partai tersebut. 

Berbicara tentang strategi, tentu masing-masing partai mempunyai tim 

sukses dengan strategi yang berbeda satu sama lain. Strategi sendiri menurut 

Anwar Arifin (1984:59) adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang 

tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Sedangkan menurut  A. W. 

Van Den Ban and H. S. Hawkins (1988:321) menyatakan bahwa Strategi adalah 

suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu secara jelas dengan menunjukkan suatu 

kombinasi makna dan dalam masa waktu terte ntu. Antisipasi yang kita lakukan 

adalah mencoba meramalkan apa yang akan terjadi, baik yang dilakukan oleh 

orang atau alam. 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang strategi yang dimiliki oleh DPC PKB Bangkalan 

untuk memenangkan pemilu dan perolehan kursi pada Pemilihan Calon Anggota 

Legislatif (PILEG) tahun 2009 ditinjau dari komunikasi politik. Pemilihan Tim 

Sukses DPC PKB Bangkalan sendiri selain Bangkalan sebagai tempat asal 

peneliti, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri juga mendominasi di Pulau 
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Garam Madura ini. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah 

“Strategi Komunikasi Tim Sukses Partai Politik dalam Pemenangan Pemilu 

Legislatif”.  

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti mengambil 

rumusan permasalahan “Bagaimana Strategi Komunikasi Tim Sukses Partai 

Politik dalam Pemenangan Pemilu Legislatif? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan 

Strategi Komunikasi Tim Sukses Partai Politik dalam Pemenangan Pemilu 

Legislatif. 

 
D. Kegunaan Penelitian  

1.  Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refleksi dan referensi bagi 

penelitian sejenis selanjutnya. Dan juga diharapkan mampu menambah 

wacana tentang komunikasi politik bagi mahasiswa. 

2.  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan kritikan bagi para 

calon legislatif dan tim sukses dalam berupaya untuk memenangkan 

pemilihan calon anggota legislatif. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Strategi  

Menurut Anwar Arifin (1984:59) mengatakan bahwa suatu  strategi 

adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan 

dijalankan guna mencapai tujuan. Sedangkan Menurut A. W. Van Den Ban 

and H. S. Hawkins (1988:321) menyatakan bahwa  

“Strategy is a way to achieve clearly specified goals with a combinations of 
means and in a certain time period. By anticipating we try to predict what 
the opponent(s), oneself and/ or nature can do”  
(Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu secara jelas 
dengan menunjukkan suatu kombinasi makna dan dalam masa waktu 
tertentu. Antisipasi yang kita lakukan adalah mencoba meramalkan apa yang 
akan terjadi, baik yang dilakukan oleh orang atau alam)  

Sedangkan J.L. Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai 

cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan 

sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan 

strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi  

fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Bennett (1996) 

menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti 

dalam mencapai misinya. Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata 

strategi, yaitu: 

1.  Strategi sebagai sebuah rencana  

Strategi sebagai suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar.  

2.  Strategi sebagai sebuah cara 

Strategi sebagai suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk 

mengecoh lawan atau kompetitor. 
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3.  Strategi sebagai sebuah pola 

Strategi sebagai suatu rangkaian tindakan 

4.  Strategi sebagi sebuah posisi 

Strategi sebagai suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah 

lingkungan.  

5.  Strategi sebagai sebuah prespektif 

Strategi sebagai suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia. 

(Oliver, 2006: 2)  

Berangkat dari ketiga definisi di atas, dapat diasumsikan bahwa 

strategi merupakan pilihan cara yang digunakan untuk mencapai suatu  

tujuan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. 

E.1.2. Langkah -langkah Perumusan Strategi Komunikasi 

Menurut Drs. Anwar Arifin (1984 :59), dalam strategi komunikasi, 

selain diperlukan perumusan strategi yang jelas, juga terutama 

memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Itulah sebabnya maka 

langkah pertama yang diperlukan adalah Mengenal khalayak atau sasaran. 

Kemudian berdasarkan pengenalan serta komunikator dipilih , sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang ada. Hal ini dimaksudkan selain agar kekuatan 

penangkal yang dimiliki oleh khalayak dapat “dijinakkan”, juga untuk 

mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain yang berasal dari 

sumber (komunikator) lain.  
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E.1.3. Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut R. Wayne Pace, Brent D, Peterson dan M. Dallas Burnett 

dalam Ruslan (2005:37),  tujuan sentral dari strategi komunikasi adalah: 

1) To secure understanding, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa 

terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi.  

2) To establish acceptance, bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 

dengan baik.  

3) To motivate action, penggiatan untuk memotivasi.  

4) The goals which the communicator sought to achieve, bagaimana 

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses 

komunikasi tersebut. 

E.1.4. Macam -macam Strategi 

Menurut A. W. Van Den Ban and H. S. Hawkins (1988:24), 

menyebutkan bahwa ada tiga jenis strategi, yaitu: 

a. The development and influence strategy. Doing to or working to get the 

farmer in a situation considered desirable by the extension agent or 

organization. (Strategi pengembangan dan pengaruh. Dilakukan untuk 

mengarahkan petani pada situasi yang diyakini sangat diperlukan oleh 

agen penyuluh atau organisasi) 

b. The problem solving strategy. Doing with, or working jointly with the 

farmer to solve his problem. (Strategi pemecahan masalah, yakni 

dilakukan bersama-sama dengan petani untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihada pi) 
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c. The Social Marketing Strategy  

Menurut A. W. Van Den Ban and H. S. Hawkins (1988:321) menyatakan 

bahwa:  

“Strategy is a way to achieve clearly specified goals with a combinations 
of means and in a certain time period. By anticipating we try to predict 
what the opponent(s), oneself and/ or nature can do” 
(Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertent u secara jelas 
dengan menunjukkan suatu kombinasi makna dan dalam masa waktu 
tertentu. Antisipasi yang kita lakukan adalah mencoba meramalkan apa 
yang akan terjadi, baik yang dilakukan oleh orang atau alam)  
“The social marketing strategy, as it’s name suggests, is drawn from ideas 
about improved marketing techniques. A fundamental principle of modern 
marketing is thet the manufacturer must produce goods which meet the 
consumer’s needs, while at the same time making areasonable profit. 
Extension agent who follows the strategy must be sure that their messages 
match  farmer’s desire for information. Extension messages aimed at 
helping farmers to save fuel and energy resources clearly work this way. 
by drawing attention to rising fuel prices on the one hand, and to 
techniques for reducing fuel consumption on the other, the farmer is 
encouraged to save money and the Extension agent achieves a form of 
‘profit’ in the energy saved” ( A. W. Van Den Ban and H. S. Hawkins. 
1988:24) 
(Strategi pemasaran sosial, sebagaimana yang disarankan, digambarkan 
dari gagasan tentang teknik pemasaran yang sedang berkembang. sebuah 
prinsip mendasar dari pemasaran modern adalah bahwa pengusaha pabrik 
harus menghasilkan barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen, sementara pada  saat yang bersamaan mereka harus membuat 
laba yang rasional (beralasan). Para penyuluh yang mengikuti strategi ini 
harus yakin bahwa pesan-pesan mereka sesuai dengan kebutuhan 
informasi bagi para petani. Pesan-pesan penyuluh yang bertujuan 
membantu petani untuk menghemat sumber-sumber energi dan bahan 
bakar yang jelas-jelas dibutuhkan. Dengan memperhatikan kenaikan harga 
bahan bakar, di satu sisi, dan teknik untuk mengurangi konsumsi bahan 
bakar di sisi lain, para petani dianjurkan untuk menghemat uang dan para 
penyuluh menerima sebuah bentuk “ keuntungan “ pada energi yang 
dihemat) 
 
 

E.1.5. Unsur Strategi Komunikasi 

Banyak teori yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi untuk 

strategi komunikasi yang memadai untuk dijadikan pendukung strategi 
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komunikasi adalah apa yang dikemukakan oleh Harold D Lasswell dalam 

karyanya, The Structure And Function Of Communication I n Society. 

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi 

adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who, Say What, In Which 

Channel, To Whom, And With Effect?  

Paradigma Lasswell diatas menujukan bahwa komunikasi meliputi  

enam unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan yaitu:  

a. Source (sumber) 

b.  Comunicator (pengurim pesan)  

c. Communicate (pesan) 

d.  Channel (media) 

e. Communicant (penerima pesan) 

f. Effect (hasil)  

Untuk lebih jelas, paradigma Lasswell diatas diterapkan dalam 

penelitian, maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut kurang lebih:  

1.  Who berkaitan dengan siapa komunikatornya ? 

2.  Say What berkaitan dengan pesan apa yang dinyatakan ? 

3.  In Which Channel berkaitan dengan media apa yang digunakan ? 

4.  To Whom berkaitan dengan kepada siapa komunikanya ? 

5.  With What Effect berkaitan dengan efek apa yang diharapkan ?  

Yang lebih dikenal dengan paradigma Lasswel (Effendi, 1986 ; 53) 

Pedoman paradigma Lasswell dijadikan pegangan agar citra positif 

dapat terbentuk dengan terciptanya komunikasi yang effektif. Tujuan dari 
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adanya strategi komunikasi dapat dicapai yaitu terjadinya perubahan sikap, 

penda pat dan prilaku. 

Dalam menyampaikan pesan komunikasi seorang komunikator 

memiliki keinginan(tujuan) yang secara umum/ kasar dapat dikatakan 

diterimanya pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikasi dengan 

baik. Untuk hal itu diperlukan strategi komunikasi. Apabila proses 

komunikasi yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yaitu merubah sikap, 

pendapat dan bahkan perilaku komunikan, maka komunikator jelas 

memerlukan apa yang disebut strategi komunikasi. Unsur yang diterapkan 

sesuai dengan pengertian strategi komunikasi yang menjelaskan ada unsur 

manajemen, maka unsur yang digunakan POAC ( Planning, Organizing, 

Actuating, Controling). 

Dimana dalam strategi komunikasi, komunikator harus membuat 

rencana yang akan digunakan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. 

George R. Terry menjelaskan 4 sub aktivitas dalam strategi komunikasi : 

1.  Perencanaan (planning ) adalah aktivitas menetapkan sasaran dan tindakan 

untuk mencapai tujuan tindakan ini meliputi Apa, Kapan, Bagaimana, 

Dimana, Siapa, Untuk Siapa dilakukan komunikasi. 

2.   Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan membagi pekerjaan diantara 

komponen-komponen aktivitas dikalangan anggota. 

3.    Penggiatan (actuating ) adalah upaya merangsang para anggota untuk 

melaksanakan tugas dan program komunikasi.  
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4.    Pengawasan (controling) adalah tindakan mengkaji apakah kegiatan yang 

dilakukan para anggota sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa 

komunikasi yang dilakukan komunikator selaras dengan tujuan yang 

ditetapkan (Effendi, 1986 ; 16-17) 

Untuk lebih jelasnya diterangkan mengenai komponen-komponen 

strategi komunikasi : 

1. Komunikator 

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, 

kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, 

televisi, film dan sebagainya. Komunikator dapat dikatakan berhasil 

apabila ia dapat menyesuaikan komunikasinya dengan The Image dari 

komunikasi yaitu memahami, kepentingannya, kebutuhannya, 

pengalamannya, berfikirnya dan kesulitannya.Fungsi lain dari 

komunikator adalah sebagai penyedia sumber informasi, yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat 

pesan itu sendiri. Sumber juga merupakan komunikator yang berupa 

organisasi, lembaga, buku / dokumen dan sejenisnya.  

2. Isi Pesan / Message 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. 

Pesan harus mempunyai inti pesan sebagai pengarah didalam usaha 

mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan pesan yang 

disampaikan harus tepat, ibarat membidik / menembak. Maka peluru 
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yang keluar harus tepat mengenai sasaran. Adapun bentuk pesan bersifat 

sebagai berikut:  

a. Informatif 

Memberikan keterangan-keterangan dan mengambil kesimpulan 

sendiri. Dalam kondisi tertentu pesan informatif lebih berhasil 

daripada pesan persuasif 

b.  Persuasif 

Bujukan, yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran 

seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan 

pendapat / sikap sehingga ada perubahan yang terjadi atas 

kehendak sendiri.  

c. Koersif  

Bentuk pesan yang bersifat memaksa dengan sanksi-sanksi, seperti 

perintah dan intruksi. Pesan ini disampaikan dengan penekanan-

penekanan yang menimbulkan penekanan batin dan ketakutan 

diantara sesamanya dan pada kalangan publik. Syarat pesan yang 

disampaikan : 

1. Pesan harus direncanakan (dipersiapkan) secara baik,  serta 

sesuai dengan kebutuhan kita. 

2. Pesan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah 

pihak 

3. Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima 

sehingga menimbulkan kepuasan.  
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3. Saluran / Channel 

Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada penerimanya. Saluran komunikasi media 

massa adalah semua alat penyampaian pesan yang melibatkan 

mekanisme untuk mencapai komunikan yang luas dan tidak terbatas. 

Untuk mencapai tujuan komunikasi dapat menggunakan salah satu dari 

media tergantung dari tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan 

disampaikan dan tehnik yang akan digunakan, karena masing-masing 

media mempunyai kelebihan dan kekurangan.  

4. Tujuan / efek yang diharapkan. 

Tujuan juga diharapkan dari pesan yang disebarkan oleh komunikator 

adalah agar terjadi kondisi pemahaman pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Efek yang diharapkan komunikator terhadap komunikan 

antara lain adalah : 

a. Komunikasi tatap muka (face to face comunications) 

Komunikasi yang diharapkan memerlukan umpan balik langsung 

(immediate feedback). Dan saling melihat, kita sebagai komunikator 

bisa mengetahui pada saat kita berkomunikasi. Apakah komunikan 

memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita komunikasikan.  

b.  Komunikasi bermedia  

Komunikasi ini banyak digunakan untuk komunikasi informatif, 

karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku 

(.Effendi,1986;42-43)  
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E.1.6. Fungsi Strategi Komunikasi 

   Secara umum strategi komunikasi, baik secara makro (Planned 

Multimedia Strategy) maupun secara mikro (Single Comunication Medium 

Strategy) memiliki fungsi ganda : 

1.  Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif / 

intruktif secara sistematis kepada sasaran untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

2.  Menjembatani kesenjangan budaya (Cultural Gap ) akibat kemudahan 

yang diperolehnya dan dioperasionalkannya media masssa yang begitu 

ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya 

(Effendi,2001:28)  

 

E.2. Komunikasi Politik  

Komunikasi politik menurut Fagen (1966) adalah segala komunikasi yang 

terjadi dalam suatu sist em politik dan antara sistem tersebut dengan 

lingkungannya. Cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi 

(organisasi, kelompok, media massa, dan saluran saluran khusus) dan dete rminan 

sosial ekonomi dari pola pola komunikasi yang ada pada system itu. Itu sebabnya 

menurut Almond dan Powell (1978:152) komunikasi politik merupakan suatu 

fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi 

banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan 

struktur politik. (www.jurnalilmiah.com./scriptura.issn/1978-385x)  
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Atau dengan kata lain menurut Dahlan (1999:4) komunikasi adalah unsur 

yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh 

komunikasi. Komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu 

masyarakat. Naik turunnya tingkat demokrasi sangat banyak bergantung pada 

struktur dan ciri sistem komunikasi. Sistem demokrasi modern pada dasarnya 

hanya mengenal dua tipe suksesi kepemimpinan yakni jalur konstitusional dan 

inkonstitusional. Baik pada skala global ataupun lokal pilihan melalui mekanisme 

pemilu  adalah yang paling umum dan be rre siko sosio politik yang te rukur. Itu  

sebabnya jalur pemilihan umum dengan melibatkan seluruh komponen 

masyarakat turut berpartisipasi te tap merupakan mekanisme yang elegan dalam 

mereproduksi pemimpin politik yang diharapkan.  

(www.jurnalilmiah.com./scriptura. issn/1978-385x)    

Pada perkembangannya, Komunikasi juga melahirkan apa yang disebut 

Komunikasi Politik. Jika dilihat dari pengertian komunikasi di atas, tak heran jika 

ia pun sanggup merangkul studi politik. Namun, kenapa ia berada di bawah studi 

Komunikasi dan tidak studi Politik? Kita harus melihat karakter ilmu politik itu 

terlebih dahulu. Dalam ilmu politik, karakter terkecil dari kegiatan politik 

biasanya terdiri dari tiga orang yang berinteraksi. Kenapa tiga orang dan bukan 

dua? Dalam hubungan dua orang, interaksinya bersifat langsung: “aku” 

berinteraksi dengan “aku kedua”. Sedangkan pada hubungan tiga orang, ia 

memiliki semua karakteristik yang dimiliki dua orang; dan dengan ditambahkan 

“aktor ketiga”, suasana menjadi lebih kompleks. Ada lompatan jumlah nuansa 

ungkapan dan makna  



 17

Pada tataran ini, ada kemungkinan dua aktor akan bersekongkol melawan 

aktor ketiga. Politik berkembang apabila seorang aktor diberikan kesempatan 

untuk mewasiti dua atau lebih aktor lain; sebuah situasi dimana dua aktor dapat 

mengurangi kekuasaan aktor lain. Ini memperlihatkan adanya suatu hubungan 

yang melibatkan peran “penguasa” dan “yang dikuasai”, sekalipun tingkat 

interaksi itu sangat informal.  

Secara interaksional, ia memang berada pada domain Komunikasi. 

Namun, pada saat yang sama, Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin 

dalam ilmu sosial: komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan 

perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan 

sebagainya dianggap bermuatan komunikasi. Namun, meskipun disebut sedang 

mengalami perkembangan pesat, sesungguhnya jarang sekali ada yang menulis 

sebuah buku utuh tentang apa itu Komunikasi Politik, selain tulisan-tulisan 

pendek di berbagai koran atau jurnal. Salah satu dari kejarangan itu mungkin 

adalah Gabriel Almond, yang banyak menyebut istilah Komunikasi Politik dalam 

bukunya yang berjudul The Politics of the Development Areas 

(1962).(http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/komunikasi-politik-

sebuah-neologisme/)  

Menyatunya kedua domain itu membuat media, yang perannya di masing-

masing domain telah cukup sentral, menjadi amat signifikan. Kajian Komunikasi 

Politik kerap bersentuhan dengan media sebagai medium pengelolaan kesan. 

Komunikasi Politik memungkinkan adanya analisa tentang propaganda-proganda 

dan agitasi-agitasi akibat hubungan antara aktor -aktor politik dan aktor-aktor 



 18

media; wilayah abu-abu antara politik dan media yang seharusnya memiliki garis 

demarkasi; atau pertukaran informasi antara pelaku dengan imbalan publisitas. 

Komunikasi Politik juga berusaha memahami berbagai fenomena tentang, 

misalnya, apa alasan-alasan seorang pemilih untuk memilih partai politik tertentu 

dalam suatu pemilihan umum? Atau, apa alasan seorang pemilih untuk mengubah 

pilihannya dengan memilih partai politik lain?  

Namun demikian, sebagai sebuah ilmu terapan, Komunikasi Politik 

sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik 

yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, 

tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki 

Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih 

dari istilah belaka. 

Sebab, jika fenomena politik hanya hendak dilihat dari kacamata interaksi, 

sebenarnya ia sudah cukup bisa didekati dengan Komunikasi yang mengandung 

banyak varian di tubuhnya, seperti dramaturgi, cultural studies, interaksionisme 

simbolik, etnometodologi, semiotika, dekonstruksi, ataupun agains method-nya 

Paul Feyerabend.  

Di zaman dimana ilmu saling silang bersilang, lintas batas, zamanlah yang 

menentukan apakah Komunikasi Politik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan 

bisa bertahan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan dan 

pencarian kebenaran, bukan dalam sebuah jendela dari sekian banyak jendela 

untuk melihat suatu realitas fisik yang tunggal, tetapi dalam sebuah dunia yang 

egaliter dan pluralitas yang rendah hati.  
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(http://tengkudhaniiqbal.wordpress.com/2006/08/04/komunikasi-politik-sebuah-

neologisme/)  

 

E.3. Partai Politik 

Menurut Miriam Budiardjo (2002:422) , partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara 

konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 

Di Indonesia partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik 

selama kurang dari seratus tahun. Di Indonesia kita terutama mengenal system 

multi partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam 

sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol 

dapat dikategorikan sebagai sistem multi partai dengan dominasi satu partai. 

Tahun 1998 mulai masa Reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi partai 

(tanpa dominasi satu partai). 

Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman 

berjumlah 141. Tetapi setelah diseleksi tidak semuanya dapat mengikuti 

Pemilihan Umum 1999. Partai Politik yang memenuhi syarat untuk menjadi 

peserta pemilihan umum hanya 48 parpol saja (Budiarja, 2002:450).  

Menjelang pemilihan umum 2004 partai-partai yang perolehan suaranya 

dalam pemilu 1999 tidak memadai dan yang karena itu tidak dapat mengikuti 

pemilihan umum, berbenah lagi untuk dapat ikut. Pendek kata, mereka harus 
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menyesuaikan diri dengan ketentuan UU Mo. 31/2002 tentang Partai Politik dan 

UU No. 12/2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.  

 

F. Definisi Konseptual  

1. Strategi Komunikasi 

Menurut Anwar Arifin (1984:59) mengatakan bahwa suatu  strategi adalah 

keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan 

guna mencapai tujuan. Jadi strategi komunikasi merupakan keseluruhan 

keputusan kondisional tentang tindakan komunikasi yang akan dijalankan 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Komunikasi Politik  

Komunikasi politik merupakan penggabungan dari dua elemen yaitu 

komunikasi dan politik itu sendiri. Komunikasi politik menurut Fagen 

(1966) adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik 

dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.  

 

G. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi yang digunakan 

Tim Sukses PKB Bangkalan dalam usahanya memenangkan Pemilihan Calon 

Anggota Legisla tif (PILEG). 
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H. Metode Penelitian  

H.1. Tipe dan Dasar penelitian.  

 Dasar penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang diamati (Moleong, 2001:3). Sedangkan tipe penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian eksploratif. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap 

orang biasa dalam situasi tertentu. Para fonomenolog percaya bahwa pada 

makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman 

melalui interaksi dengan orang lain, dan pengertian pengalaman kitalah yang 

membentuk kenyataan.(Moleong, 2001:9) 

 

H.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kantor DPC 

PKB Bangkalan dengan alamat Jl. RE Marthadinata No 15 Bangkalan – Madura. 

 

H.3. Sumber Informasi 

1.  Sumber Informasi yang Berupa Kata-kata dan Tindakan 

Sumber kata-kata akan di dapat melalui wawancara terhadap pihak 

informan.  
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2.  Sumber Informasi Tertulis 

Sumber Informasi Tertulis dapat melalui blue print dari pihak Tim Sukses 

PKB tentang strategi komunikasi yang digunakan dalam memenangkan 

Pemilu dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian 

 

G.2 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian menurut Azwar (1998: 35) adalah sumber utama 

data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variable-veriabel yang diteliti. 

Dalam menentukan subyek penelitian, dibutuhkan tehnik sampling, dan tehnik 

sampling dalam penelitian kualitatif ini jelas berbeda dengan yang non-

kualitatif. Pada penelitian non-kualitatif sample dipilih dari satu populasi 

sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Tim Sukses PKB Bangkalan dalam rangka Pemilihan 

Calon Anggota Legislatif (Pileg). Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti memilih tehnik sampling, yaitu Purposive Sampling atau disebut juga 

sampel bertujuan. Dimana menurut Patton teknik ini digunakan sebagai suatu 

strategi ketika sesorang ingin mempelajari sesuatu dan datang untuk 

memahami sesuatu tentang kasus-kasus pilihan tertentu tidak perlu 

menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. (Ruslan, 2001:6) 

Subyek yang akan diambil memiliki karakteristik tertentu sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu: 

1.  Orang asli Madura yang menjadi Tim Sukses PKB Bangkalan pada 

Pemilihan Calon Anggota Legisla tif tahun 2009  
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2.  Informan yang telah menjadi Tim Sukses PKB Bangkalan kurang lebih 2 

kali periode termasuk periode 2009 

3.  Informan memiliki posisi yang berpengaruh pada Tim Sukses PKB 

Bangkalan 

 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

Secara garis besar data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terbagi 

menjadi tiga, yaitu data hasil interview, data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan data dokumentasi, teks, atau gambar yang nantinya akan dinarasikan sebagai 

bahasan penelitian (Pawito, 2007:96). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a.  Wawancara 

Wawancara adalah pembicaran dengan maksud tertentu yang oleh 

Patton di bagi menjadi 3 jenis yaitu, wawancara pembicaraan informal, 

pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara 

baku terbuka (Moleong, 2001:135). Wawancara yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah jenis wawancara menggunakan petunjuk 

umum, yang mengharuskan peneliti membuat kerangka pertanyaan secar 

umum. Kerangka wawancara hanya untuk meyakinkan peneliti agar 

informasi yang dicari sudah terwakili oleh pertanyaan pokok. Wawancara 

ini dilakukan untuk memperoleh data primer penelitian. Metode 

wawancara digunakan dengan tujuan memperoleh informasi secara ditail 
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mengenai tentang strategi komunikasi yang digunakan dalam rangka 

memenangkan Pemilihan Calon Anggota Legislatif tahun 2009.   

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap atas observasi yang dilakukan 

oleh peneliti. Alat yang di gunakan dalam mendokumentasikan sebuah 

fenomena bisa bermacam-macam, yang nantinya bisa berbentuk tulisan, 

gambar, rekaman kejadian dan lain-lain.  

 

G. 5 Analisis Data 

 Konsisten terhadap jenis penelitian yang digunakan, maka penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Untuk keperluan tersebut penelitian ini 

menggunakan tahapan-tahapan analisis data antara lain, sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Memilah semua data yang masuk, menggolongkan sesuai dengan 

fokus penelitian yang telah ditentukan, mengarahkan data untuk 

mempertegas fokus penelitian. Reduksi data bisa berupa abstraksi yang 

berusaha merangkum hasil penelitian sehingga memiliki batasan yang 

jelas. 

b. Menyusun dalam satuan-satuan 

Penyusunan data ini adalah untuk megkategorikan data yang telah 

didapat. Kategorisasi ini dibuat sambil pembuatan koding data. 
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c. Memeriksa keabsahan data  

Memeriksa keabsahan data adalah tahap terakhir sebelum peneliti 

pengiterpretasikan hasil penelitian.  

(Moleong, 2001:190). 

 

G. 5 Teknik Kebsahan Data 

 Triagulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu di luar itu untuk keperluan mengecek atau 

pembanding atas data itu. Teknik tringagulasi yang paling banyak digukankan 

adalah tringagulasi dengan menggukan sumber lain. Dezin membedakan 4 jenis 

tringagulasi yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Namun peneliti akan 

menggunakan jenis triangulasi sumber, dimana peneliti akan membadingkan data 

yang telah diperoleh dengan sumber lain di luar sumber yang telah dipakai. Bisa 

berupa membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, bisa juga 

membandingkan hasil wawancara terstruktrur dengan wawancara informal. Hal 

ini dilakukan karena sumber yang digunakan dalam penelitian ini memiliki latar 

belakang yang sangat bertolak belakang, dan memiliki posisi tawar yang sangat 

beragam. 

 

 


