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BAB III 

SAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Tim Sukses Partai 

Politik dalam Pemenangan Pemilu Legislatif” ini peneliti menyajikan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan selama 

kurang lebih satu bulan di lapangan. Dimana hasil dalam penelitia n ini diperoleh 

gambaran tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh tim sukses Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2009 di 

Bangkalan Madura 

 Untuk mempermudah analisis, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif 

dengan proses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Kemudian data yang 

sudah terkumpul direduksi melalui proses inklusi yaitu memasukkan data yang 

terkait serta melalui proses eksklusi yaitu mengeluarkan data -data yang tidak 

terkait. Setelah itu dilakukan penyederhanaan agar data dapat lebih mudah 

dipahami kemudian disuguhkan dalam bentuk pemaparan atau kalimat yang berisi 

penjelasan dan deskripsi sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang 

diteliti. 

 Selain itu dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan 

tentang siapa saja yang menjadi informan yang sudah dipilih berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dari hasil penelitian 
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ini didapatkan 3 informan dari Tim Sukses DPC PKB Bangkalan dan tiga orang 

informan dari masyarakat local Bangkalan.    

A. Identitas Informan 

Sebagai awal analisis data, peneliti menyajikan identitas informan 

dari hasil wawancara dengan pengurus Tim Sukses DPC PKB Bangkalan 

dalam pemenangan Pemilu Legislatif . Dalam penelitian ini seorang tokoh 

masyarakat informal dan dua orang masyarakat Bangkalan. . Hal ini 

dimaksudkan sebagai pembanding untuk keperluan pemeriksaan 

keabsahan data dengan teknik trianggulasi sumber. Identitas informan 

tersebut meliputi nama, umur, pendidikan, ja batan dan masa kerja. 

Selengkapnya karakteristik informan tersebut akan disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.1 

Identitas Informan  

No Nama Umur Pendidikan Jabatan Asal  

1. Ir. Mondir Rofii 51 Th S1 
Manajemen 

Ketua Tim 
Sukses DPC PKB 
Bangkalan 

Bangkalan 

2. Ir. H. Sabrini Makki 49 Th S1 Tarbiyah Wakil Ketua Tim 
Sukses DPC PKB 
Bangkalan 

Bangkalan 

3. H. Abdul Kadir R, 
SH 

42 Th S1 Hukum 
Islam 

Bendahara Tim 
Sukses DPC PKB 
Bangkalan 

Kamal 

Sumber: data hasil wawancara 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa latar belakang 

ketiga informan tidak ada satupun yang mempunyai latar belakang 

pendidikan politik. Hal ini disebabkan karena pendidikan politik yang 

miliki oleh informan berasal dari pengalaman dan secara formal maupun 

non formal yang tidak mereka tempuh di dunia pendidikan. Selain itu 

ketiga informan juga merupakan penduduk asli Bangkalan 

Akan tetapi dalam kenyataannya, meskipun tidak memiliki latar 

belakang pendidikan politik dari masing-masing informan, terbukti dari 

masing-masing informan telah menjabat menjadi Tim Sukses Pemenangan 

Pemilu PKB selama 2 periode, yaitu periode 2004 dan 2009. Hal ini 

merupakan bukti dari kinerja masing-masing responden yang ditunjukkan 

bahwa mereka mampu bergerak dalam dunia politik.  

 

B. Aktivitas dan Strategi Komunikasi Tim Sukses DPC PKB Bangkalan 

dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2009 

Genderang pemilu le gislatif sudah ditabuh, nuansa pesta demokrasi 

lima tahun sekali tersebut semakin hari semakin tampak dan membius 

pemilih untuk menempatkan pilihannya yang tepat. Namun, kejadian itu 

bisa tidak berbanding lurus sebab tidak menutup kemungkinan pemilih 

merasa enggan untuk menempatkan wakilnya, tentunya dengan banyak 

alasan. Antara lain, merasa jenuh, tidak ada yang cocok maupun tidak 

kenal. Realitas pemilih tersebut, tampaknya ditangkap oleh sebagian besar 

caleg untuk berebut 45 kursi yang tersedia di DPRD Pamekasan. Para 
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caleg terkesan menggunakan beragam cara untuk menggaet simpati 

pemilih.  

Tim Sukses dari berbagai partai yang telah dipilih juga memulai 

aktivitasnya sebagai tim pemenangan partai mereka masing-masing. Ada 

banyak hal yang dilakukan oleh tim sukses tersebut dalam pemenangan 

Pemilu Legislatif 2009 ini. Hal tersebut banyak terlihat di daerah 

Bangkalan itu sendiri. Mulai dari cara door to door dengan mendatangi 

warga masyarakat, melalui kecanggihan tehnologi (SMS dan telepon), 

iklan dan advertorial di media cetak maupun media elektronik sampai 

pemasangan alat peraga di berbagai sudut kota hingga pelosok desa.  

Sehingga, untuk mendekatkan diri sekaligus mengenalkan diri kepada 

publik sebagian besar caleg menggunakan metode kampanye dengan 

memasang beragam alat peraga kampanye di setiap lokasi yang strategis 

dan dinilai wilayah konstituennya.  

Tak ayal, setiap persimpangan atau lokasi yang dianggap strategis 

baik di perkotaan maupun di pelosok marak dijumpai baliho, poster, stiker 

dan sepanduk. Sepintas, pemandangan tersebut bak taman caleg, sebab 

pemasangan terkesan tidak lagi mempertimbangkan sebab akibatnya, 

bahkan di pepohonan ada yang menjorok ke jalan raya.  

Hal tersebut diatas ditegaskan oleh informan pertama yaitu Ir. 

Mondir Rof ii selaku ketua tim sukses PKB Bangkalan 2009. Berikut 

penuturan Mondir Rofi’i: 
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“…ya memang seperti itu adat disini setiap ada Pemilu, baik Pemilu 
Legislatif maupun Pemilu Presiden. Adat yang saya maksud 
bahwasanya kebiasaan kami memasang poster, baliho dan 
sebagainya itu sudah menjadi ketentuan dalam berkampanye, 
sehingga seperti sudah menjadi adat kami. Kami selaku Tim sukses 
selalu memasang Baliho, Pamflet, sapanduk dan lainnya ditempat 
tempat yang strategis… ee…maksud saya di tempat-tempat yang 
sering dikunjungi atau dilewati orang banyak mbak. Tujuan kami 
Cuma mempromosikan calon kami dari Partai Kebangkitan Bangsa 
Bangkalan ini. Dan saya rasa didaerah -daerah manapun juga 
melakukan hal yang sama seperti itu…O iya mbak, ada yang 
menarik, dan mungkin masih baru bahwa kami juga berkampanye 
dengan mengirimkan SMS kepada rekan -rekan, tokoh-tokoh 
masyarakat maupun orang -orang Bangkalan lainnya, hehehe...” 

(Hasil Wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Hal tersebut semakin mempertegas bahwa kiat-kiat atau usaha 

yang dilakukan oleh tim sukses dari partai lain juga sam. Pernyataan 

informan pertama, kemudian ditambahi oleh informan selanjutnya yaitu Ir. 

Sarbini Makki selaku wakil ketua tim sukses Pemilu PKB 2009. Berikut 

hasil wawancara dengan informan: 

“…saya rasa hal tersebut wajar disetiap adanya penyelenggaraan 
kampanye Pileg maupu Pilpres, wajar karena sudah menjadi 
ketentuan dari kampanye. Cara tersebut, bisa dikatakan dengan 
dengan kata lain yaitu promosi. Kami mempromosikan caleg kami 
bisa dikenal masyarakat. Dan masyarak atpun menjadi tahu siapa 
dan bagaimana wajah caleg partai yang dianutnya . Yaa…seperti 
sampean liat,…disepanjang jalan mulai sampean masu ke Madura 
lewat Suramadu, atau lewat Kamal, sampean pasti melihat poster-
poster, baliho atau spanduk yang bergambarkan caleg dari partai 
PKB, PAN, Demokrat, Gerindra dan sebagainya… Nah,…aktivitas 
seperti itu sudah menjadi kewajaran dalam proses kampanye,…” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan terakhir yaitu  H. 

Abdul Kadir selaku Bendahara tim sukes Pemilu PKB Bangkalan 2009. 
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Berikut penuturannya: 

“…saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh apa yang 
diungkapkan bapak Sarbini dan Bapak Mondir. Bahwa kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses dari partai PKB ini sesuai 
dengan apa yang mbak tanyakan tadi, dimana kami memasang 
Baliho, spanduk, pamflet, stiker, menyebar brosur sampai dengan 
door to door mendatangi tokoh -tokoh masyarakat untuk melakukan 
sosialisasi program kami.” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Hasil wawancara kepada ketiga informan diatas, didapatkan  

bahwa kegiatan door to door, pemasangan Baliho, pemasangan alat 

peraga, penggunaan SMS (Short Message Service) merupakan sebuah 

alternatif dari aktivitas tim sukses dalam pemilu legislatif 2009 ini. Dari 

hasil wawancara, ketiga informan mengakui bahwa hal tersebut dilakukan 

sebagai tindakan komunikasi yaitu mengenalkan wajah calon anggota 

legislatif kepada masyarakat dari masing-masing partai.  

Dari adanya contoh aktivitas tim sukses seperti yang diuraikan 

diatas, peneliti juga akan menanyakan adakah pedoman atau tata kerja tim 

sukses yang sebenarnya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan 

informan pertama yaitu Ir. Mondir Rofi’i. Berikut hasil wawancara dengan 

beliau: 

“…ada mbak. Kami mempunyai tata kerja dan pedoman kerja. Itu 
semua sudah ada dalam dokumen kami. Untuk lebih jelasnya, mbak 
minta dokumen tersebut pada pak Sarbini,… 

(hasil wawancara 12 Mei 2009)  
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Kemudian peneliti mendatangi H. Sarbini untuk meminta 

menunjukkan dokumen tentang tata kerja dan pedoman kerja Tim Sukses 

Pemilu PKB DPC Bangka lan 2009. Berikut hasil wawancaranya: 

“…ya jelas ada mbak…sampean itu gimana to… kami bekerja 
sesuai dengan apa yang tertulis dalam tata ca ra kerja dan pedoman 
kerja kami sehingga diharapkan kami bisa mencapai target yang 
diinginkan…” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Kemudian H. Sabrini menunjukkan dokumen yang berisikan 

program kerja dan pedoman kerja tim sukses DPC PKB Bangkalan dalam 

pemenangan Pemilu Legislatif 2009. Berikut dokumen yang telah disadur 

dan diolah peneliti: 

Tabel 3.3 

Pedoman Kerja Lembaga Pemenangan Pemilu 

No  Program kerja Uraian  

1 Pembagian Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penanggung Jawab :  

1.  Membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu, 

2.  Bertanggung jawab terhadap keberadaan 
Lembaga Pemenangan Pemilu, 

3.  Menilai dan meminta laporan Lembaga 
Pemenangan Pemilu dalam melaksanakan 
program dan kegiatannya. 

b . Penasehat / Pengarah : 

Mengarahkan pola kerja Lembaga Pemenangan 
Pemilu sesuai dengan garis-garis besar haluan 
partai, arah perjuangan partai, strategi, taktik dan 
target pemenangan dalam Pemilu 2009.  

c. Pengurus Harian/Pelaksana/Koordinator: 

1. Melaksanakan amanat partai sesuai denga fungsi 
dan kewena ngan Lembaga Pemenangan Pemilu. 
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2. Menyusun program kerja Lembaga Pemenangan 
Pemilu.  

3. Melaksanakan program kerja Lembaga 
Pemenangan Pemilu. 

4. Melaporkan program kerja dan pelaksanaan 
Lembaga Pemenangan Pemilu. 

d. Anggota: 

1. Mendukung sepenuhnya setiap program dan 
kegiatan yang menjadi tanggung jawab 
pemenangan. 

2. Melaksanakan tugas -tugas pemenangan sesuai 
dengan  pembagian tugas. 

2 Rapat-rapat. 

 

Rapat-rapat adalah segala sesuatu yang mengatur 
koordinasi kerja Lembaga Pemenangan Pemilihan 
Umum PKB Bangkalan yang disesuaikan keperluan 
lembaga dan tingkatan masing-masing. 

3 Administrasi/ 
Kesekretariatan.  

Serangkaian kegiatan administrasi Lembaga 
Pemenangan Pemilihan Umum PKB Bangkalan dalam 
rangka mendukung kelancaran kerja dan kebutuhan  
dalam bidang administrasi dan kesekretariatan 

4 Keuangan  Pengelolaan Keuangan adalah segala sesuatu yang 
mengatur tentang pengelolaan pendanaan dalam 
kegiatan Lembaga Pemenangan Pemilihan Umum 
PKB Bangkalan, menyangkut sumber, pengeluaran dan 
pencatatan 

5 Lain-lain Hal-hal lain yang belum diatur dalam grand design ini 
akan diatur kemudian, sesuai dengan perkembangan 
situasi dan kondisi 

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Bangkalan tahun 
2009 

Peneliti kemudian menanyakan langsung kepada informan, yaitu  

H. Sarbini Makki untuk lebih menjabarkan dari data yang telah 

ditunjukkan tersebut. Berikut penuturannya : 
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“…kenapa mbak,…bingung?...hehehe…katanya sampean tanya tata 
kerja dan pedomannya. Ya ini mbak (sambil menunjuk dokumen 
tersebut). Begini mbak, ini adalah pembagian tugas serta aktivitas 
yang ada pada lembaga pemenangan kami mbak. Oke, saya akan 
mencoba menjelaskan satu persatu. Pertama pembagian tugas, 
disitu sudah tertulis jabatan-jabatan dan tugas-tugas yang mereka 
emban . Maksudnya, agar kerja para pengurus yang ada pada 
lemaga ini sesuai dengan apa yang tertulis dan kami bisa mencapai 
target. Kedua rapat-rapat, rapat ini merupakan aktivitas yang 
sering kami lakukan untuk merumuskan dan memutuskan sebuah 
keputusan untuk kepentingan bersama yang masih dalam konteks 
yaitu dalam rangka pemenangan Pemilu. Ketiga kesekretariatan 
atau bagian administrasi, fungsi dari pengurus itu seperti yang 
tertulis dalam data diatas. Keempat keuangan, dalam sebuah 
organisasi maupun usaha apapun, keuangan merupakan bagian 
yang paling vital. Pengelolaan keuangan itu memiliki tanggung 
jawab yang besar dalam operasionalnya. Yang terakhir lain-lain, 
maksudnya adalah hal dilain pedoman kerja yang telah kita tulis ini 
yang akan ditentukan sesuai kondisi dan situasi kami. Sebagai 
contoh, ada tambahan bagian, ada tambahan tanggung jawab dan 
ada catatan lain lain diluar pedoman kerja ini mbak… gimana, 
sampean sudah jelas?” 

(hasil wawancara 12 Mei 2009)  

 

Penjelasan informan diatas menunjukkan bahwa pedoman kerja 

yang dimiliki oleh tim sukses atau Lembaga Pemenangan Pemilu DPC 

PKB Bangkalan berisikan tentang bagian-bagian yang ada dalam lembaga 

pemenangan tersebut, beserta fungsi atau tugas masing-masing bagian 

yang ada. Hasil wawancara dengan H. Sarbini, menunjukkan adanya 

pencapaian sebuah target. Peneliti akan menanyakan lebih lanjut tentang 

target yang dimiliki oleh lembaga pemenangan pemilu DPC PKB 

Bangkalan pada  H. Sarbini. Berikut hasil wawancara dengan H. Sarbini: 

“…targetnya? ….target kami adalah ingin meraih kursi yang 
sebanyak banyaknya. Tapi dalam pemilu kan sudah ada yang 
mengatur, maksud saya kursi yang telah disediakan juga sudah 
diatur. Kalau dalam Pemilu Legislatif kali ini, PKB mendapat jatah 
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24 kursi di DPRD Bangkalan. Untuk lebih lanjutnya, mari saya 
tunjukkan lagi dokumen dan catatan kami untuk perolehan kursi 
dengan membandingkan pemilu legislatif 2009 dan sebelumnya 
melalui hasil analisa kami…” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Kemudian H sarbini menyodorkan dokumen berisikan hasil analisa 

Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB. Berikut hasil wawancara dan 

saduran tentang hasil analisa Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB 

Bangkalan yang telah diolah peneliti:  

”...Analisa ini kami lakukan untuk memberikan gambaran terhadap 
situasi dan kondisi dilapangan baik yang telah terjadi, sedang 
terjadi dan akan terjadi, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam 
menyusun langkah-langkah strategis dan taktik terhadap 
pemenangan. Adapun analisa ini akan di bagi melalui beberapa 
langkah komunikasi terhadap elemen -elemen Pemilu yaitu : 

1. Penyelenggara Pemilu (KPU kabupaten, PPK, PPS, KPPS) 
panwas dan keamanan. 

2. Peserta Pemilu (Partai, Caleg, Saksi) 

3. Pemilih (pemilih basis, pemilih partai lain, pemilih pemula 
dan pemilih mengambang) 

4. Pemantau, Pers, ormas, tokoh baik agama, masyarakat, 
pemuda dan blater, kelompok -kelompok potensial dll. 

Dari elemen -elemen dalam Pemilu diatas dapat ditarik satu analisa 
yang komprehensif saling terkait dan saling mempenga ruhi satu 
kekuatan dengan kekuatan yang lain dalam memperoleh 
kemenangan dimasing -masing pihak. Lembaga Pemenangan Pemilu 
PKB Bangkalan berkewajiban melakukan satu analisa strategis 
untuk merumuskan langkah-langkah taktis bagi pemenangan Partai 
Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bangkalan dalam Pemilu 
Legislatif 2009.... 

           (hasil wawancara 12 Mei 2009) 

Wawancara dengan informan diatas dapat menyimpulkan bahwa 

dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif 2009 ini, tim sukses DPC 

PKB Bangkalan juga memiliki sebuah analisa tentang perkembangan yang 
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sedang terjadi dan akan terjadi. Sehingga akan memunculkan sebuah 

asumsi dalam rangka pembuatan strategi yang dimaksudkan untuk 

meminimalisir adanya salah sasaran. Namun peneliti meragukan argumen 

dari informan tersebut. Karena tidak ada tolak ukur yang jelas sebagai 

pembanding dalam pembuatan strategi selanjutnya. Maka peneliti akan 

menanyakan tolak ukur kinerja Lembaga Pemenangan Pemilu PKB 

Bangkalan ini  dengan target kinerja. Berikut hasil wawancara dengan 

informan  H. Sarbini Makki: 

”kami punya kok mbak tolak ukur kinerja kami dengan target 
kinerja kami. Mari saya tunjukkan data kami pada komputer...” 

(hasil wawancara 12 Mei 2009)  

Berikut merupakan data tentang tolak ukur kinerja dengan target 

kinerja yang telah disadur dan diolah peneliti kedalam bentuk tabel:  

Tabel 3.4 

Tolok Ukur Antara Kinerja Denga Target 

No Dapil  Alokasi 
kursi 

Perolehan 
2004 

Target 
2009 

1 Dapil I  
(Bangkalan, Socah, Kamal)  8 2 3 

2 Dapil II  
(Burneh, Tragah, Kwanyar, 
Labang)  

8 4 5 

3 Dapil III 
(Tanah Merah, Galis) 7 5 6 

4 Dapil IV 
(Blega. Modung, Konang)  7 4 4 

5 Dapil V 
(Sepuluh, Kokop, Tanjung Bumi) 7 4 4 

6 Dapil VI 
(Arosbaya, Geger, Klampis)  8 5 5 

 Jumlah  45 24 27 

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Bangkalan 
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Tabel 3.4 diatas dijelaskan sesuai dengan penuturan H. Sarbini 

sebagai berikut: 

”.... pada dokumen ini sampean bisa melihat antara alokasi kursi 
yang disediakan di DPRD, kemudian perolehan yang kami dapatkan 
pada tahun 2004 dan target kami untuk Pemilu Legislatif tahun 
2009 ini... disitu kita bisa lihat bahwa target pada pemilu Legislatif 
2009 lebih besar dari pada perolehan kami pada pemilu Legislatif 
2004. Nah, mengingat dari besarnya kursi yang menjadi target kami 
pada pemilu Legislatif ini, maka kami dituntut untuk bekerja lebih 
maksimal dalam mencapai target tersebut mbak...” 

(hasil wawancara 12 Mei 2009)  

 

Dari penuturan informan diatas dapat diasumsikan bahwa DPC 

PKB pada pemilu Legislatif tahun 2004 telah mencapai separuh lebih 

peroleha kursi yang disediakan. Jadi pada dasarnya, pada Pemilu Legislatif 

2004 PKB mendominasi kursi dewan daripada partai lain yang ada di 

Bangkalan Madura. Sedangkan target perolehan kursi pada pemilu 

Legislatif 2009 ini sebanyak 27 kursi. Hal ini diasumsikan, DPC PKB 

Bangkalan akan melakukan usaha dalam meraih lebih banyak suara untuk 

mencapai target yang diinginkan.  

Selain menjelaskan tolok ukur kinerja dengan target kinerja, 

informan juga menunjukkan analisa konversi data Pemilih Pemilu 

Legislatif tahun 2004 dan PILKADA Kabupaten Bangkalan tahun 2008 

kemarin. Hal ini dimaksudkan sebagai pembanding dan juga tolak ukur 

dalam pencapaian target di tahun 2009. Berikut dokumen yang telah 

disadur dan diolah peneliti ke dalam bentuk tabel:  
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Tabel 3.5 

Analisa Konversi Data Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan PILKADA 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 

No Struktur Pemilih Jumlah Pemilih Prosentase 

1 Pemilih Basis PKB 202,099 29.98 

2 Pemilih Partai Lain 207,160 30.73 

3 Pemilih Pemula  69,297 10.28 

4 Pemilih Mengambang 195,466 29.00 

 Total Pemilih 674.022 100.00 

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 

Data di atas kemudian dijelaskan oleh informan. Berikut 

penjelasannya:  

“…dokumen ini merupakan hasi analisa konversi kami mbak, dari 
situ kami bisa mengambil langkah untuk menindak lanjuti dalam 
pencapaian target. Bisa dilihat, pencapaian suaran untuk basis PKB 
mencapai lebih dari 200 ribu orang jika dibandingkan dari pemilih 
beberapa partai lain. Disitu sudah jelas bahwa PKB memiliki 
kekuatan dalam perolehan suara. Hal ini tinggal bagaimana cara 
kita melanjutkan untuk meningkatkan usaha meraih suara dalam 
pencapaian target pada pemilu Legislatif 2009 ini mbak…  

(hasil wawancara 12 Mei 2009) 

 

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengasumsikan 

bahwa yang melandasi dari pembuatan strategi dalam pencapaian target 

pada pemilu Legislatif 2009 ini berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan oleh pihak Lembaga Pemenangan Pemilu 2009. Strategi juga 

dimaksudkan agar organisasi atau lembaga pemengan pemilu 2009 DPC 

PKB Bangkalan dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai target. 
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Oleh karena itu hal paling mendasar bagi setiap manager dalam persahaan 

adalah mengetahui dengan pasti arah yang sedang dituju oleh perusahaan 

(Kasali, 2006:42). Dan pihak Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 DPC 

PKB Bangkalan sangat menyadari pentingnya strategi dalam pencapaian 

target. Berikut hasil wawancara dengan informan selanjutnya yaitu  Abdul 

Kadir selaku Bendahara Lembaga Pemenangan Pemilu 2009: 

“…penting sekali mbak…dengan kata lain kami harus mempunyai 
taktik untuk menarik massa sebanyak banyaknya… Adapun usaha-
usaha pencapaian dari target perolehan diatas akan dituangkan 
pada strategi kami tersebut. Strategi kami tertuang dalam Program 
dan Kegiatan yang secara spesifik (pendekatan divisi) untuk 
dilakukan dengan lebih terencana dan bertahap dalam 
pelaksanaannya. Seperti yang telah diuraikan oleh bapak Sarbini, 
target kita secara rasional dan proporsiona l sebagaimana yang 
telah dicapai selama dua periode hasil Pemilu 1998 dan 2004. Dan 
dalam pemilu Legislatif 2009 ini target kami yaitu dengan 
perolehan kursi sebanyak 27 (dua puluh empat) kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan …” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009) 

 

Dari wawancara diatas, peneliti menggaris bawahi tentang strategi 

Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 tertuang dalam Program dan Kegiatan 

yang spesifik dakan bentuk pendekatan divisi. Untuk mendapatkan 

informasi yang lebih lanjut tentang program dan kegiatan tersebut peneliti 

menanyakan pada informan yang lain yaitu  Mondir Rofii. Berikut hasil 

wawancara dengan beliau: 

“…maksudnya progam dan kegiatan kami dibagi dalam beberapa 
divisi mbak… program dan kegiatan kami tersebut juga bisa 
dikatakan sebagai strategi kami. Untuk lebih jelasnya, silahkan 
sampean tanyakan pada bapak Sarbini lagi, beliau yang menyimpan 
data -data tentang program kegiatan divisi kami….” 

(hasil wawancara 12 Mei 2009) 
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Peneliti kemudian menanyakannya pada H. Sarbini untuk 

mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Berikut hasil wawancara dengan 

beliau: 

“…bener mbak apa yang dikatakan oleh Bapak Mondir, bahwa 
strategi kami tertuang dalam program kegiatan divisi yang kami 
miliki. Jadi divisi tersebut mempunyai tugas yang berat untuk 
keberhasilan Lembaga ini dalam pemenangan pemilu Legislatif 
2009 ini. Mari saya tunjukkan lagi apa yang menjadi program 
kegiatan divisi kami…” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Kemudian peneliti diperlihatkan tentang program kegiatan divisi 

yang dimiliki oleh Lembaga Pemenangan Pemilu 2009. Berikut data dari 

dokomentasi yang telah disadur dan diolah peneliti: 

Tabel 3.6 
Program Kegiatan Divisi 

No  Divisi  Tugas  

1 Kesekretariatan 1.  Penyiapan bahan dan alat administrasi 

2.  Penyiapan surat menyurat  

2 Kelembagaan dan 
Monitoring 

1.  Pembentukan Papem Kec, Papem Desa, 
Papem TPS 

2.  Lounching Papem Kec, Papem Desa, Papem 
TPS 

3.  Pendidikan Pemilih (Sosialisasi dan 
Simulasi)  

4.  Pendidikan Saksi 

5.  Pelatihan dan Pembekalan Caleg 

6.  Perhitungan (Quick Count)  

7.  Kode etik caleg 

8.  Monitoring dan Evaluasi 

9.  Target Pemenangan 
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3 Kampanye 1.  Penyiapan Materi kampanye, Juru 
Kampanye dll.  

2.  Data Base dan Informasi Tentang Profil 
potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan 
tantangan.  

3.  Kampanye Terbatas  

4.  Kampanye Rapat Umum 

4 Humas  1.  Pembangunan opini, penerbitan / brosur,  
dan pelayanan media  

2.  Pembangunan jaringan pendukung/LSM/ 
Kelompok Potensial/Profesional/ Tokoh 

5 Logistik 1.  Penyediaan material promo (rompi, bendera, 
spanduk) 

2.  Pembuatan Kertas Simulasi Pencoblosan 

Sumber: Dokumentasi Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 

 

Keterangan lebih lanjut tentang program kegiatan divisi yang 

dimiliki Lembaga Pemenangan Pemilu 2009, peneliti akan 

menanyakannya satu persatu dengan informan. Berikut hasil wawancara 

dengan  H. Sarbini Makki: 

“…untuk divisi kesekretariatan, bertugas dalam penyiapan bahan 
dan alat administrasi serta persiapan surat menyurat. Maksudnya, 
divisi ini berperan dalam pembuatan surat menyurat seperti, surat 
rekomendasi, surat ijin dan lain sebagainya. Kemudian untuk 
penyiapan bahan yaitu seperti peralatan tulis menulis, kertas dan 
lain sebagainya menjadi tugas dari divisi kesekretariatan. Fungsi 
divisi kelembagaan dan monitoring adalah seperti yang tertera 
dalam lampiran yang pada dasarnya divisi ini mengkoordinir 
lembaga, dan memberikan pengarahan kepada lembaga tersebut. 
Untuk divisi kampanye bertugas mengurusi proses kampanye 
tersebut mulai dari materi, jurkam, sampai dengan memilih jumlah 
kampanye. Untuk divisi humas, bertugas menjalin hubungan dengan 
pemerintah, masyarakat dan stakeholder lain yang mendukung 
partai. Dan terakhir divis logistik bertugas mempersiapkan 
penyediaan materi promo dan segala asesoris untuk kebutuhan 
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partai dan kampanye mbak…” 

(hasil wawancara, 12 Mei 2009)  

 

Dari apa yang dijelaskan oleh informan tadi dapat diasumsikan 

bahwa strategi yang digunakan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 

yang tertuang dalam program kegiatan divisi sudah sangat tersetruktur. 

Namun kita perlu mengetahui contoh riil dari pengaplikasian strategi 

tersebut. Berikut hasil wawancara dengan  Mondir Rofii selaku ketua 

Lembaga Pemenangan Pemilu 2009: 

“…sebagai contoh riil, yaitu pemasangan baliho dan papan calon 
anggota legislatif yang terpasang di berbagai sudut jalan di 
Bangkalan ini seperti yang sampean lihat. Ataupun contoh lain yaitu 
kampanye yang kita lakukan secara internal maupun eksternal itu 
juga merupakan bukti dari pengaplikasian strategi kami,…” 

 (hasil wawancara 12 Mei 2009)  

 

Kemudian peneliti menanyakan lagi tentang hal yang sama kepada 

informan lain yaitu Ir. Abdul Kadir selaku Bendahara Lembaga 

Pemenangan Pemilu DPC PKB Bangkalan 2009. Berikur hasil 

wawancaranya: 

“…sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Mondir, 
pengaplikasian yang kami lakukan seperti pemasangan baliho atau 
spanduk, pemberian pengarahan kepada lembaga binaan maupun 
masyarakat secara umum, atau bisa dikatakan sebagai kampanye 
internal, dan juga bantuan kepada mayarakat, sampai dengan 
pengadaan fasilitas umum…” 

(hasil wawancara 12 Mei 2009)  

 

Hal serupa juga ditegaskan oleh  H Sabrini selaku wakil ketua 

Lembaga Pemena ngan Pemilu 2009. Berikut hasil wawancara dengan 
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beliau: 

“…saya sependapat dengan kedua rekan saya. Pengaplikasian 
strategi kami seperti apa yang mereka utarakan. Akan tetapi lebih 
berbeda dengan porsi pada pemilu legislatif sebelumnya yaitu pada 
tahun 2004. Alasannya karena target kami untuk pemilu legislatif 
2009 lebih banyak 2 kursi…” 

(Hasil wawancara 12 Mei 2009)  

 

Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan tersebut dapat 

diasumsikan bahwa strategi yang tertuang dalam program kegiatan divisi 

sudah diaplikasikan. Dan disin i dapat diasumsikan pula bahwa segala 

aktivitas masing-masing divisi merupakan sebuah proses komunikasi 

massa. Dimana dari pihak Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 

mengharapkan respon yang berupa tindakan untuk memilih caleg dari 

partai PKB. Selain itu adanya pengaplikasian dari strategi tersebut juga 

membina hubungan baik antara PKB dengan masyarakat. Sehingga dengan 

adanya hubungan baik, maka akan tercipta sebuah hubungan mutualisme 

antara masyarakat dan pihak PKB itu sendiri.  

Program kegiatan divisi harus mampu terealisasikan untuk 

mencapai target Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 DPC PKB 

Bangkalan. Strategi Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 DPC PKB 

Bangkalan sendiri tidak dapat dibahas tanpa memfokuskan diri pada 

konsep dan arti penting komunikasi yang terintregasi. Sudah dinyatakan 

bahwa berkomunikasi secara konsisten tidak berarti mengkomunikasikan 

pesan yang sama, tetapi jelas bahwa persyaratan fundamental dalam 

humas adalah mengembangkan suatu pesan koorporasi yang konsisten dan 
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secara tepat merefleksikn organisasi dengan cara yang diinginkan, bahkan 

pada saat peristiwa, krisis atau isu tersebut sedang terjadi. Pada saat yang 

sama pesan harus mampu diadaptasi secara kreatif agar bisa dipahami oleh 

berbagai audience yang menjadi target. 

 

C. Analisa Data 

Deskripsi tentang aktivitas dan strategi tim sukses atau Lembaga 

Pemenangan Pemilu 2009 DPC PKB Bangkalan, menunjukkan bahwa usaha 

tersebut tidak hanya dibebankan pada pihak pengurus saja. Akan tetapi divisi 

dari Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 DPC PKB Bangkalan mempunyai 

tanggung jawab besar terhadap pencapaian target yaitu meraih 27 kursi 

DPRD Bangkalan. Jika dianalisis melalui pengertian dan jenis -jenis strategi 

memang sesuai dengan strategi komunikasi, sesuai dengan paradigma 

Lasswell. Tujuan dari adanya strategi komunikasi yang ingin dicapai yaitu 

terjadinya perubahan sikap, pendapat dan prilaku pada target audien. 

Formula strategi Laswell berisikan sebagai berikut:  

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 ?  

Artinya, Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 DPC PKB Bangkalan 
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sebagai komunikatornya (who) yang menyampaikan pesan untuk memilih 

caleg dari PKB (Say What) melalui kegiatan yang dibebankan kepada 

divisi-divisi yang berupa pemasangan Baliho, spanduk, papan nama, 

sampai dengan kampanye baik internal maupun eksternal (In Which 

Chanel) dengan target audiensnya adalah masyarakat Kota Bangkalan (To 

Whom) dan diharapkan terjadi hubungan baik dan mendapatkan respon 

positif dari masyarakat dengan memilih calon anggota legislatif dari PKB 

(With What Effect). Sehingga target Lembaga Pemenangan Pemilu 2009 

DPC PKB Bangkalan bisa tercapai yaitu memperoleh 27 kursi di DPRD 

Bangkalan. 

 

 


