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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sebelum hadirnya otonomi daerah pasca Orde Baru, Indonesia mengalami 

kebuntuan politik yang menimbulkan beragam kekecewaan di daerah. Mandeknya 

pembangunan politik yng berlangsung cukup lama perlu segera diobati melalui 

modernisasi politik yang berlandaskan pada pembangunan politik yang orisinil, 

ilmiah, dan terbuka. Modernisasi politik ialah kemampuan adaptif sebuah sistem 

politik untuk mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan sosialnya dalam 

jangka waktu panjang dan lebih optimis dalam menggalang perubahan sesuai 

dengan tuntutan lingkungan sekitar sistem politik sebagai sebuah entitas politik 

yang utuh. Modernisasi politik setidaknya memiliki tiga ciri utama.Pertama, 

peningkatan pemusatan pada kekuatan negara, dibarengi dengan melemahnya 

beberapa kekuatan tradisional. Kedua, diferensialisasi dan spesialisasi pada 

lembaga politik. Ketiga, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik, dan 

kesediaan individu mengintegrasikan dirinya secara aktif dan sadar dalam sistem 

politik secara keseluruhan
1
. 

  Demokrasi yang telah mengalami modernisasi politik akan melahirkan 

sebuah era kebebasan
2
. Salah satu perwujudan idealnya ialah lahirnya otonomi 

daerah. Sistem ini adalah antitesa dari sistem sentralisasi yang membuat 

perjalanan demokrasi menjadi semua. Sistem sentralisasi hanya melahirkan 
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ketidakadilan dan distribusi kue pembangunan di daerah sangat tidak merata. 

Sentralisasi hanya melahirkan kesejahteraan di Jawa – sebuah pulau yang dianak 

emaskan, sedagkan pulau-pulau lain yang notabene lebih kaya sumberdaya 

alamanya justru mendapatkan distribusi pembangunan yang minim. Semangat 

perlawanan yang dilakukan daerah selama ini kurang terpola karena pemerintah 

orde baru yang represif berhasil meredamnya dengan jalan konsensus politik di 

tataran elit. Maka otonomi daerah merupakan jalan tengah yang paling rasional 

untuk menjembatanai ketidakpercayaan sebagian besar daerah atas konsep negara 

kesatuan yang salah implementasinya. 

  Otonomi daerah, sebagai sebuah konsep yang baru masih memerlukan 

banyak penjelasan teoritis selanjutnya. Penjelasan teoritis berfungsi sebagai 

jawaban ilmiah atas berbagai keberhasilan yang akan didatangkan oleh otonomi 

daerah. Untuk menjelaskan mengenai faedah etis kemajuan daerah melalui 

otonomi daerah hanya bisa dijawab oleh bukti pembangunan di daerah. Tanpa 

asumsi pembuktian yang nyata maka terminologi otonomi daerah tak ubahnya 

konsep utopia belaka.  

Lahirnya otonomi daerah yang merupakan proses pergumulan politik yang 

panjang dan melelahkan. Kehadiran Otonomi daerah oleh para pendukungnya 

dianggap  jalan tengah untuk meredam beberapa gejolak disintegrasi bangsa 

selama ini. Walaupun masih belum menampakan hasil yang maksimal dalam 

pelaksanaanya, namun setidaknya kearifan lokal di daerah mulai diperhitungkan 

dan diakui secara penuh keberadaanya. 
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Sejak digulirkan otonomi daerah diimpikan mampu menciptakan kualitas 

pemerintahan lokal yang baik dengan asumsi teoritis sebagai berikut
3
: 

1. Otonomi daerah akan memperkuat sarana demokratisasi di daerah. 

2. Otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi 

pemerintahan. 

3. Otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. 

4. Otonomi daerah memajukan pembangunan daerah. 

Berbeda dengan analisis pakar pro otonomi daerah yang memandang 

otonomi daerah sebagai jalan terbaik, kalangan skeptis turut tidak ketinggalan 

memberikan penjelasan mengenai kelemahan prinsip otonomi daerah yakni, otoda 

bisa menciptakan fragmentasi, lebih memperlemah kualitas pemerintahan, 

menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar, dan kemungkinan menciptakan 

demokrasi yang timpang
4
. Mungkin jika melihat realitas masih banyaknya 

masalah yang melanda daerah otonomi asumsi di atas cukup beralasan 

dibenarkan. 

Otonomi daerah memiliki tiga faktor kesuksesan yakni
5
 

1. Kerangka legal dan ideal yang memadai.  

2. Dukungan Publik, administrasi dan keuangan dari pemerintah pusat yang 

kuat. 

3. Kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan pirinsip otonomi 

daerah. 
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Otonomi daerah bisa mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang ideal atau lebih dikenal Good Governance. Good governance memiliki dua 

nilai utama. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak 

rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian 

tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugas pemerintahan
6
. Bedasarkan pengertian ini, good governance 

berorientasi pada
7
, 

1. Orientasi ideal, pembangunan kesejahteraan ialah orientasi nasional 

jangka panjang. 

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien  

dalam melakukan fungsinya. Orientasi kedua ini tergantung pada 

sejauhmana pemerintah memiliki kompetensi, strukutur serta mekanisme 

politik dan administratif yang efisien dan efektif. 

  Dalam era demokrasi moderen konteks Indonesia yang meyakini sistem 

desentralisasi sebagai jalan konsolidasi demokrasi lokal, pilkada merupakan 

sebuah kontestasi politik yang penting dan menentukan keberhasilan proses 

demokratisasi di daerah. Momen politik ini juga ritual demokrasi paling menyita 

perhatian masyarakat di daerah. Pilkada sebagai regenerasi politik yang sah di 

daerah berkelindan dengan berbagai fenomena-fenomena unik dan menarik. 
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Dalam garis pemikiran itu memahami sebuah rangkaian panjang pilkada sebagai 

proses politik yang menentukan sangat bisa dimengerti. 

  Banyak aspek yang mengiringi rangkain jalanya proses otonomi daerah. 

Salah satu dimensi yang dimaksud ialah dimensi politik. Dimensi ini merupakan 

ceriman yang paling khas sebagai tanda otonomi daerah. Proses politik yang 

dimaksud ialah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dianggap sebagai 

momentum paling meriah dalam otonomi daerah. Semua kepentingan dan 

kekuatan politik berkelindan, bermain dalam momentum ini. Dan momentum ini 

menandai lembaran regenerasi elit kepemimpinan di daerah yang sesungguhnya. 

Pilkada selain sebagai sebuah proses politik yang tumbuh dan berkembang 

dimasyarakat juga dianggap lebih hanya perebutan sumber kekuasaan elit yang 

faedahnya diharapkan terasa lebih nyata dalam pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. 

  Pilkada secara sempit bisa dimaknai sebagai kontestasi politik perebutan 

jabatan kekuasaan elit tertinggi didaerah. Sebutanya bisa beragam bisa Gubernur, 

Bupati, atau Walikota. Hanyalah orang-orang tertentu yang bisa meramaikan 

(kontestan) ritual demokrasi bersiklus 5 tahunan ini. Biasanya pejuang-pejuang 

politik ini harus memiliki beberapa kaulifikasi khusus berupa ketokohan, mesin 

politik, basis massa, dan sumber daya modal yang mumpuni. Beberapa kualifikasi 

tersebut sejatinya menjadi syarat mutlak keikutsertaan seseorang dalam pilkada. 

Tanpa beberapa prasyarat mutlak tersebut sulit mengharapkan keajaiban 

seseorang untuk maju dalam pemilukada, apalagi sampai bermimpi menang. 
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Kesimpulan ini terlihat kaku dan kejam namun begitulah realitas politik yang 

terjadi. 

  Secara teknis Pemilukada telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menekankan bahwa pemilihan 

kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil
8
. Kerangka hukum demikian bermaksud 

menciptakan sebuah proses politik yang bersih dan teratur. 

  Sebagai kompetisi yang ketat karena terdapat banyak kepentingan yang 

beradu, seorang kandidat memerlukan strategi pemenangan yang tepat agar bisa 

berhasil menang. Strategi tersebut hendaknya bisa meraih simpati massa agar 

berkenan memilih dirinya pada pencoblosan. Dalam ilmu marketing politik, 

kemasan figur perlu dikemas semenarik mungkin melalui sosialisasi dan 

propaganda massa agar terbentuk sebuah kepatuhan. Nilai ketertarikan massa 

pada figur terletak pada kekuatan kepopuleran figur dijual dan keyakinan pada 

kinerja politik yang dilakukan. Pengakuan pada nilai kelebihan tersebut akan 

diwujudkan pada saat pemilihan nanti. Perebutan simpati massa yang begitu cair 

dalam logika demokrasi liberal, menuntut srtategi calon harus benar-benar jitu dan 

tepat. Bias dalam memaknai kebutuhan massa yang terkadang pragmatis bisa 

mempengaruhi peluang kemenangan. Maka dengan itulah setiap calon 

menggerahkan semua kemampuan analisanya untuk merumuskan strategi yang 

tepat. 
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  Dalam logika pragmatisme politik yang menjadi keseharian praktik politik 

kekuasaan di Indonesia, pilkada identik dengan fakta-fakta menarik. Pemilukada 

terbukti menciptakan biaya politik tingkat tinggi(high cost). Setiap calon yang 

akan maju harus memiliki banyak uang yang biasanya dipakai untuk membeli 

restu dari partai politik serta menjalankan roda mesin kampanye. Banyaknya 

kebutuhan yang harus dipenuhi calon juga berkaitan dengan fenomena Money 

Politics terhadap konsituen. Hal ini menjadi kebutuhan karena masyarakat sendiri 

terkesan menjual suaranya. Masyarakat masih belum memiliki kedewasaan politik 

dan para calon mahfum dengan hal itu serta lihai memanfaatkanya. Faktor 

ekonomi menjadi penentu pada titik ini. Hanya figur yang punya uang yang bisa 

mencalonkan diri dan berpotensi menang. Maka menjadi wajar jika praktek 

politik ini hanya melibatkan elit-elit politik atau masyarakat yang memiliki 

sumberdaya uang melimpah. Partai politik sebagai aktor juga lebih melihat 

kekuatan uang sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi 

pengusungan tehadap calon. 

  Pemilukada lahir dalam budaya politik masyarakat yang masih prematur. 

Pendidikan politik yang lemah melahirkan kedewasaan politik yang rendah. 

Pemilukada kemudian penuh dengan kecurangan-kecurangan yang membuat 

penyeelnggaraan pemilukada banyak digugat. Bisanyan calon yang kalah akan 

menggugat kekalahanya ke Mahkamah Konstitsui yang menurut mereka terjadi 

banyak kecurangan. Fakta ini bisa diperkuat oleh hampir setiap pilkada selalu 

melahirkan sengketa dan berakhir di MK. Inilah fakta tragis perpolitikan kita 

akibat dari ketidakprofesionalan penyelenggcalaraan pemilukada. 
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  Dalam setiap pemilukada yang melibatkan calon petahana sebagai 

kandidat menyebabkan posisi birokrasi menjadi bermasalah. Sebagai pemegang 

tertinggi kekuasaan birokrasi di daerah calon petahana seringkali ikut menyeret 

jaringan birokrasi untuk pemenanganya. Netralitas birokrasi menjadi goyah. 

Posisi dilematis seperti ini juga mau tidak mau harus dilakukan oleh birokrasi. 

Biasanya para pejabat-pejabat eselon satu (kepala dinas, camat, lurah,dll) juga 

menjadi tim sukses pasanan tertentu bisanya pertahanan untuk mengamankan 

posisinya agar tidak tergeser dan menimbulkan jasa politik.  

  Pemilukada juga berhasil menciptakan politik dinasti di daerah. Politik 

dinansti menyangkut peluang distribusi kekuasaan kepada keluarga. Biasanya 

sang ayah yang sedang memimpin karena sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi 

akhirnya menunjuk anak, istri, saudara ataupun kerabat lain untuk menggantikan 

dirinya yang tentunya lewat pemilukada. Politik dinasti jelas tidak sehat dalam 

demokratisasi lokal karena terjadi monopoli kekuasaan dan regenerasi 

kepemimpinan menjadi sempit karena yang muncul figur-figur lama. Politik 

dinasti juga menjadikan kepemimpinan daerah menjadi semacam milik keluarga 

yang pada faktanya berhasil menghambat siklus pergantian kepemimpinan yang 

sehat.  

  Kesemua faktor tersebut memunculkan pragmatisme politik yang akut.  

Pragmatisme politik merupakan politik mengejar kekuasaan dan rente ekonomi. 

Kekuasaan hanyalah dianggap sebagai sarana memperkaya diri. Makanya tidak 

heran jika sebagian besar kepala daerah di Indonesia hasil pemilukada terlilit 



9 
 

kasus korupsi. Pemilukada menjadi buruk karena sebagai proses demokrasi lokal 

telah dibajak oleh praktek buruk mafia di daerah. 

  Walaupun pada prakteknya pemilukada masih menyisakan banyaka 

persoalan, namun pemilukada masih dianggap sarana paling tepat demokratisasi 

di daerah. Maka ditengah berbagai macam problematika pemilukada yang ada 

perlu perbaikan dengan jalan konsolidasi demokrasi yang lebih masif di daerah 

dengan melibatkan semua entitas yang ada. Konsensus yang lahir diharapkan 

mampu menggiring praktek proses politik lewat pemilukada yang lebih 

bermartabat. 

  Kutai Timur sebagai daerah yang baru dimekarkan pada jaman reformasi 

yakni tahun 1999 mengalami siklus politik yang menarik. Sebagai daerah yang 

tergolong relatif baru, perjalanan politik di Kutim dalam hal persaingan elit dalam 

pilkada cukup memberikan banyak pelajaran politik. Pilkada terakhir yang 

dilakukan pada tahun 2010 yang lebih tepatnya dilaksanakan pada tanggal 27 

November 2010 memunculkan pasangan Isran Noor–Ardiansyah Sulaiman yang 

mendapatkan 59.418 suara (51,10%)sebagai pemenang. Pasangan ini unggul 

jauh dengan pesaing-pesaingnya yakni pasangan Suardi–Agustinus Djiu di posisi 

kedua dengan 25.683 suara (22,09%). Dalam pilkada yang diikuti oleh 7 orang 

pasangan calon ini, pasangan Isran Noor–Ardiansyah Sulaiman ini didukung oleh 

sejumlah partai besar yang melakukan koalisi yakni Partai Demokrat,Golkar, 

PKS, PKPI, PDIP, PKB, PPP dan PAN. Kekuatan partai –partai koalisi ini dengan 

mesin politik yang mengakar sangat berjasa dalam membantu kemenagan 

pasangan ini. 
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  Pasangan Isran Noor- Ardiyansah memang tergolong pasangan yang ideal. 

Isran Noor yang notabene adalah Incubment tentunya memiiliki banyak 

keunggulan-keunggulan tertentu. Isran Noor mampu menguasai  jaringan 

birokrasi, dengan pengaruhnya mampu mengarahkan pilihan elit-elit birokrasi 

agar mendukung kemenanganya. Dari sisi ketokohan posisi Isran Noor suadah 

dikenal banyak masyarakat sehingga lebih mempermudah mencitrakan potensi 

keunggulan dirinya kepada masyarakat. Isran Noor tidak perlu susah payah lagi 

memperkenalkan dirinya seperti calon-calon lain. Dan posisi sebagai Bupati 

dengan berbagai kebijakan yang diambil sangat mudah untuk meraih simpati 

masyarakat. Misalnya melalui Bantuan-bantuan sosial yang lebih dimasifkan 

ketika momentum pilkada akan segera datang. Cara ni juga dipakai oleh Isran 

Noor yang meningkatkan alokasi bantuan dana sosial mendekati pilkada dengan 

tentunya bertujuan meraih simpati masyarakat. Proses politik yang kesemuanya 

ini betul-betul dimanfaatkan oleh Isran Noor untuk mendukung pencalonanya. 

  Pasangan ini dianggap sebagai pasangan paling populer dan diyakini 

menang. Pesona Isran Noor yang begitu kuat berhasil mengikat hati banyak 

partai-partai besar seperti Demokrat, PKS, Golkar, PKPI, PDIP, PKB, PPP dan 

PAN. Partai-partai besar ini merasa figur Isran Noor secara politik paling kuat 

dengan kandidat-kandidat yang lain. Kesepatan koalisi ini juga menandakan 

bahwa komunikasi politik Isran Noor sangat efektif dalam meraih basis politik 

dukungan beberapa partai besar. Maka secara teoritis koalisi partai ini akan 

menghasilkan mesin politik yang handal dan bisa dipercaya kinerjanya. 
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  Kemenangan pasangan Isran Noor- Ardiyansah memang tak mungkin 

dilepaskan dari strategi marketing politik yang digunakan. Marketing politik 

mulai menjadi topik menarik dalam ilmu politik tatkala era politik modern 

menyuguhkan strategi-strategi berpolitik yang dikemas lebih modern dan adaptif. 

Nalar kapitalisme modern membuat dimensi politik menjadi dimensi yang tidak 

jauh berbeda dengan dunia kepentingan ekonomi. Politik diyakini sebagai produk. 

Bagaimana politik dikendalikan tidaklah jauh berbeda dengan mekanisme sebuah 

relasi aktivitas ekonomi. Bagaimana sebuah produk politik bisa berkesan dan 

mendapat dukungan dari banyak orang tentu membutuhkan proses pengemasan, 

penawaran dan promosi yang baik. Keberhasilan politik di era modern tidak lagi 

dibangun melalui prinsip-prinsip lama seperti loyalitas ideologi ataupun aliran 

politik, melainkan melalui politik perancangan yang lebih modern melalui 

infrastruktur media modern. Kampanye-kampanye keberhasilan politik tidak lagi 

juga hanya terletak pada karisma tokoh, kepemimpinan politik, atau militansi 

visi
9
. Keberhasilan strategi politik di era modern banyak ditunjang dengan 

kepiawaian politik pengemasan dan pencitraan dan sekaligus pemanfaatan sarana-

sarana modern. 

  Strategi pemenangan pasangan ini menjadi menarik. Harus diakui pilkada 

kali ini awalnya diprediksi banyak orang akan menyajikan kompetisi yang seru 

dan kemungkinan besar dilaksanakan dua putaran. Pilkada kali ini diikuti oleh 

enam (6) pasangan lain yang membuat persaingan menjadi lebih ketat. Semua 

kandidat pun termasuk memilliki nama didaerah. Kemenangan pasangan Isran 
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Noor- Ardiyansah bisa jadi karena memiliki kekuatan mesin politik yang tangguh 

dan ketokohan yang mengakar.  

  Sebagai figur yang cukup populer di masyarakat Kutai Timur pasangan ini 

tidaklah sulit mendapatan simpati masyarakat. Kedekatan emosional yang 

dibangun selama ini begitu bermanfaat. Isran Noor yang notabene adalah petahana 

juga dianggap sebagai figur yang representatif dan layak memimpin Kutim. Isran 

Noor adalah figur pejabat yang bersahaja, mantan Qari, dan intelektual (produktif 

melahirkan buku). Kemampuan dan latar belakang yang mumpuni inilah yang 

kemudian dikemas lebih rapi dalam strategi marketing politik. Selain Isran Noor 

yang memang terkenal memiliki pribadi unggul, calon wakilnya yakni Ardiyansah 

juga merupakan figur yang memadai. Sebagai salah satu kader terbaik PKS yang 

juga menjadi anggota DPRD Kutai Timur periode 2009-2014, Ardiyansah 

dianggap sebagai figur yang paling tepat mewakili semangat releigusitas agama. 

Kedua pasangan ini mewakili pesona pasangan nasionalis religius. Pasangan ini 

dianggap sebagai pasangan yang paling ideal dan komplet jika ditilik dari 

berbagai sisi. 

  Kemenangan dalam pemilukada tentunya sangat ditentukan oleh mesin 

politik yang bekerja dengan efektif. Mesin politik adalah lokomotif utama yang 

menggerakan simpul-simpul kekuatan calon untuk meraih simpati pemilih. Mesin 

politik bekerja secara cermat dan teliti dalam menentukan metode kampanye, 

membentuk citra positif calon serta melakukan konsolidasi dengan seluruh tim 

pemenangan. Keakuratan analisa dan ketepatan mengambil tindakan politik yang 

pas lah yang bisa membuat kinerja mesin politik bisa membuahkan kemenangan. 
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  Pasangan Isran Noor- Ardiyansah disokong oleh mesin politik yang 

handal. Disokong oleh beberapa partai besar yakni Parta Demokrat, PKS, Golkar, 

PKPI, PDIP, PKB, PPP dan PAN yang terbukti memiliki mesin politik yang baik 

dan punya basis massa di Kutai Timur membuat pasangan ini unggul selangkah 

dengan calon yang lain. Semua syarat agar  terpilih yakni memiliki mesin politik 

yang handal dan figur yang populis dimiliki oleh pasagan ini. Keutaamaan itulah 

yang menjadi salah satu keuntungan pasangan ini. 

  Namun demikian menjabarkan strategi tersebut kedalam penejalsan yang 

lebih taktis menjadi menarik dilakukan. 

B.  Rumusan Masalah 

A. Strategi Apa yang dilakukan Pasangan Isran Noor- Ardiyansah dalam 

memenangkan Pilkada di Kutim tahun 2010? 

B. Kendala apa yang dihadapi oleh pasangan  d Isran Noor- Ardiyansah dalam 

meraih dukungan masyarakat? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang 

digunakan oleh tim sukses pasangan Isran Noor- Ardiyansah dalam meraih 

simpati masyarakat dan memenangkan pilkada di Kutai Timur 2010. 

D.  Manfaat Penelitian 

a. Secara praksis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara pribadi bagi 

penyusun dan orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang serupa 
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sehingga lahir sebuah kesadaran baru yang  mengenai pentingnya strategi 

yang jitu dan menyeluruh dalam meraih simpati masyarakat dalam pilkada. 

b.   Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah refensi ilmiah 

untuk kepentingan pengetahuan. Tidak terbatas pada mahasiswa saja 

namun terbuka kepada siapa saja yang memiliki concern pada isu-isu 

Pilkada.  

E. Definisi Konseptual 

1.  Strategi 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, 

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-

prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan 

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.  Strategi dibedakan dengan 

taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih 

singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua 

kata tersebut. 

2.  Strategi Pemenangan 

Strategi pemenangan juga memiliki banyak strategi salah satunya 

kampanye yang diartikan sebagai sebuah tindakan doktet] bertujuan mendapatkan 

pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau 

sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses 

pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tema
http://id.wikipedia.org/wiki/Taktik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
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guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik 

demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral 

pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. 

Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk 

mengubah kebijakan di dalam suatu institusi
10

. 

Strategi pemenangan juga dikenal dengan istilah marketing politik. Pada 

pandangan ‘marketing politik’, dunia politik bisa dibagi dalam dua kedudukan 

yakni ‘produsen’ dan ‘konsumen’. Sebagai produsen adalah mereka-mereka dan 

lembaga-lembaga yang berkepentingan atas tujuan politik. Produsen dalam dunia 

politik bisa berupa ‘partai politik’ atau mereka secara individu yang merupakan 

penghasil produk politik. Masyarakat di sini dijadikan sebagai ‘konsumen politik’. 

Masyarakat merupakan pihak-pihak yang akan menjadi sasaran dari berbagai 

produk politik yang dicipta oleh para produsen politik. Dalam  masyarakat 

modern yang sudah begitu terasionalisasi maka tentu saja masyarakat dianggap 

sebagai konsumen aktif dan kritis yang akan bisa menentukan secara rasional, 

produk politik mana yang memang baik untuk dikosumsi dan dibeli. Maka tugas 

‘marketing politik’ sebenarnya berhadapan dengan tuntutan dan kebutuhan 

konsumen politik yang semakin bergerak maju dan modern. Tidak seperti pada 

era politik tradisional yang lebih menekankan sentimen-sentimen politik 

primodialnya, maka marketing politik lebih menggambarkan masyarakat yang 

lebih rasional dan terbuka dalam banyak tuntutan kebutuhan yang kompleks dan 

beragam. 

                                                           
10

Ibid. Hlm 23 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
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Sebuah pendekatan baru untuk menjawab kebertemuan dan interaksi 

antara produsen dan konsumen dalam dunia kehidupan politik inilah yang 

menjadikan ‘marketing politik’ menjadi kebutuhan yang dipakai oleh baik para 

pebisnis maupun para pegiat kehidupan politik sekaligus. Masyarakat konsumen 

adalah masyarakat yang dipandang beragam dan demokratis. Masyarakat 

konsumen politik tidak lagi bisa dikenai sebuah penerapan cara-cara mobilisasi 

politik yang sifatnya eksploitatif. Kesinambungan relasi antara apa yang 

dikehendaki produsen dan apa yang dikehendaki konsumen menjadi amat 

berharga. Dalam logika jual beli, seorang konsumen tentu tidak bisa dipaksa 

untuk membeli, tetapi yang bisa dilakukan adalah membangun ruang-ruang 

pengaruh dan hegemoni. Apalagi dalam dunia ekonomi pasar modern, tak lagi 

hanya soal cara membangun transaksi tetapi menjaga kebertahanan relasi antara 

produsen dan konsumen yang justru penting. 

F.  Definisi Operasional 

Sering dikenal sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengurangi tingat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur dengan 

jelas
11

. Operasional dalam judul penelitian ‘Strategi Pemenangan Isran Noor–

Ardiansyah Sulaiman Sebagai Pasangan Terpilih Pilkada Kutim 2010’’ 

adalah sebagai berikut : 

a. Layaknya sebuah suksesi pemenangan oleh calon, langkah pertama yang 

dilakukan adalah pemetaang dukungan. Menyangkut kekuatan-kekuatan 

atau simpul-simpul suara yang mendukung pasangan Isran Noor- 

                                                           
11

 Zulganef, 2008, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta, Garaha Ilmu, Hlm. 84 
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Ardiyansah. Hal ini penting untuk memetakan kekuatan awal serta 

menentukan langkah selanjutnya. Untuk memperkuat dukungan dan 

meperlebar peluang kemenangan maka pasangan ini menentukan partai-

partai besar yakni Demokrat, PKS, Golkar, PKPI, PDIP, PKB, PPP, dan 

PAN sebagai kendaraan politiknya. Strategi koalisi sengaja dipakai untuk 

memperkuat mesin politik yang ada. Apalagi partai-partai ini adalah partai 

besar yang telah lama mengaruhi politik yang tentunya telah memiliki 

strategi dan mesin politik yang cukup dapat diandalkan.  Koalisi ini 

kemudian dikerucutkan dalam bentuk mesin politik yang disebut tim sukses. 

Fungsinya adalah menentukan dan menjalankan strategi pemenangan.  Tim 

sukses inilah yang nantinya menentukan program unggulan kandidat yang 

akan ditawarkan. Tentunya program-program yang menarik simpati 

masyarakat. Setelah itu ditentkanlah strategi kampanye yang efektif untuk 

meraih dukungan dengan memaksimalkan jaringan politik yang ada.  

b. Strategi pemenangan pasangan Isran Noor-Ardiyansah dalam Pemilukada 

Kutim 2010. Sebagai pasangan yang menang, tentunya strategi yang 

digunakan juga tepat. Strategi yang dipakai berhasil membangun citra baik 

dimata masyarakat sehingga mau memilih pasangan ini. Strategi 

pemenangan berkaitan dengan marketing politik yang fungsinya menjual 

kemasan figur agar menjadi menarik dan disukai masyarakat. Strategi yang 

dipakai oleh pasangan ini bisa menang karena disusun dengan sistematis, 

terencana, dan terpadu. Dengan ini strategi yang dijalankan bisa lebih 

maksimal karena betul-betul efektif. Pasangan ini juga bisa menang karena 
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didukung oleh koalisi partai-partai besar yakni Demokrat, PKS, Golkar, 

PKPI, PDIP, PKB, PPP, dan PAN. Mengandalkan koaisi dan figur 

ketokohan yang kuat membuat pasangan ini bisa dengan mudah 

mendapatkan dukungan.  Strategi pemenangan yang  digerakan oleh mesin 

politik atau tim sukses berhasil efektif karena mampu dengan efektif 

memilih isu-isu yang tepat yakni kemiskinan, keshatan dan pendidikan serta 

pola kampanye yang komunikatif karena berhasil merebut simpati dan 

dukungan simpul-simpul suara.  Pasangan ini juga mampu memanfaatkan 

jaringan politik yang dimiliki untuk meraih dukungan politik. Jaringan yang 

dimaksud berupa jajaran birokrasi, pengusaha dan tokoh masyarakat yang 

terbukti mampu menjadi simpul-simpul suara dan dana.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian didefinisikan sebagai strategi komprehensif untuk dapat 

menemukan data yang diperlukan, sehingga ada kontiniusitas dalam satu kesatuan 

utuh dan konsisten antara metode yang digunakan
12

. 

Metode penelitian juga pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksud berarti kegiatan penelitian didasarkan pada  ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis.
13

 

Maka penelitian ini berusaha menggabungkan proposal dengan data yang 

sebisa mungkin valid dan lengkap tentang strategi pemenangan pasangan Isran 

Noor – Ardiansyah sebagai pasangan terpilih pilkada kab. Kutai timur tahun 2010. 

                                                           
12

 Soheartono, Irawan, 2008, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 70 
13

 Sugiyono, 2009 (ed 8), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta. 

Hlm. 2 
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a. Jenis Penelitian  

Metode penelitian deskriptif dengan maksud berusaha untuk memberikan 

gambaran keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud membuat 

kesimpulan atau generalisasi. Gambaran tersebut dielaborasi dengan teori-teori 

yang memadai agar diperoleh analisas kritis yang seilmiah mungkin tanpa 

bermaksud  mengklaim ini sebagai kebenaran tunggal
14

. 

b. Teknik Pengambilan Data 

Menurut Irawan Soehartono, teknik pengambilan data ialah upaya khusus 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang menunjang penelitiannya. 

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data penunjang 

yakni
15

 

1.  Observasi 

Observasi ialah kegiatan pengamatan tanpa harus mengjaukan pertanyaan 

untuk mendapatkan data-data yang terukur. Observasi bisa memberikan data yang 

diperoleh ialah data segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek 

pada saat terjadinya tingkah laku serta keabsahan alat ukur dapat diketahui 

langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan 

dengan dialog (Tanya jawab ) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. 

Wawancara memiliki keuntungan berupa kita dapat mengecek langsung 

                                                           
14

 Endang Poerwanti,1998, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, Malang, UMM Press, Hlm. 27 
15

 Irawan Soehartono, 2008 (ed 7), Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 

67-71 
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kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding, atau 

dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. 

3. Dokumentasi 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, 

tidak hanya dokumen resmi. 

c. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dianggap 

relevan dalam artian mampu memberikan informasi secara lengkap dan ilmiah 

mengenai penelitian yang dilakukan. Sebab itu, penelitian ini mengambil subyek 

penelitian sebagai berikut: 

a. Ketua dan sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Isran Noor–

Ardiansyah Sulaiman - . 

b. 2 orang Akademisi, yang nantinya diharapkan memberikan 

landasan teoritis yang diterjemahkan dalam analisa kritis, obyektif 

dan netral mengenai judul penelitian yang dilakukan. Akademisi 

yang notabene memiliki pengetahuan yang mumpuni akan sangat 

berperan terhadap analisa fenomena melalui keakuratan data yang 

dielaborasi dengan teori yang memadai. Analisa obyektifnya 

diharapkan mampu dengan jernih memetakan dengan kritis 

keefektifan strategi kampananye pasangan Isran Noor–Ardiansyah 

Sulaiman. Sebagai perbandingan dan menambah khazanah 

pengetahuan yang telah dianalisa maka dipilih 1 orang akademisi 
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yang memang benar-benar menaruh perhatian lebih pada judul 

penelitian yang dilakukan. 

c. Tokoh Masyarakat yang nantinya bisa memberikan gambaran 

netral tentang figur pasangan Isran Noor- Ardiyansah kemiskinan 

di Kutai Timur. 

d. Lima (5) konstituen yang pada pilkada Kutim tahun 2010 memilih 

pasangan Isran Noor–Ardiansyah Sulaiman.  

d. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur dan lokasi lain 

yang dianggap perlu di Kutai Timur. 

e.  Sumber Data 

1.  Data Primer  

Ialah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek penelitian atau yang 

secara langsung mengalami peristiwa yang akan diteliti. Sumber data primer 

memiliki kekuatan karena diperoleh secara langsung oleh narasumber sehingga 

keakuratan datanya bisa terjamin. 

 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung dta primer atau 

lebih melengkapai data penelitian.Data sekunder bisa didapatkan dari buku-buku 

ilmiah, dokumen-dokumen resmi, Koran, internet atau sumber-sumber lain yang 

kira-kira bisa memberikan penjelasan tambahan mengenai penelitian yang 

dilakukan. 
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H.  Analisis Data 

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. 

Penelitian ini menggunakan beberapa model analis data yang bertujuan 

menguraikan data secara sistematis dalam penyajian yang sederhana agar mudah 

dipahami dalam pengambilan kesimpulan selanjutnya.Penelitian ini memakai 

analisis data kualitatif dengan tetap menyertakan teori-teori pendukung sebagai 

bahan analisis kritisnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data, yaitu proses menganalisa data dengan jalan mempertegas 

dan mempertajam sajian data yang terkumpul dengan judul penelitian 

sebagai batasanya. Reduksi data juga bermaksud melakukan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang 

tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi
16

. 

2. Display Data. Yakni sekumpulan informasi yang disusun dalam kerangka 

sistematis yang berfungsi memberikan kemudahan bagi peneliti dalam 

menarik kesimpulan berdasarkan logika ilmiah dan obyektif.  

                                                           
16

http://www.scribd.com/doc/50994862/17/Reduksi-Data, diakses pada tanggal 10 November 2012 

pukul 07.57 Wib. 

http://www.scribd.com/doc/50994862/17/Reduksi-Data
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3. Pegambilan Keputusan yakni proses penemuan benang merah lewat 

pemahaman yang utuh dan komprhenesif tentang penelitian yang 

dilakukan. Hal ini penting agar data yang diperoleh semakin mudah 

dipahami serta ada arah jelas mengenai kemana penelitian ini akan 

diarahan secara fokus. 

 


