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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Hamijoyo (1999) dalam jurnal Mimbar, Vol.29, No.2 menyebutkan bahwa

dalam strategi komunikasi akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan

(fact finding), perhitungan lingkungan/ekologi komunikasi, pelaksanaan sampai

pada target sasaran.

2.2 Strategi Komunikasi Politik

Menurut Anwar Arifin (2011:235) dalam jurnal Arief Triawang strategi

dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang

tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa

depan. Justru itu keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan disetiap

aktivitas kegiatan komunikasi politik.

Menurut Zein (2008 : 99) dalam jurnal Arief Triawang Strategi komunikasi

politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam

pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara

langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, yang

menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya ditengah-tengah

masyarakat sebagai konstituennya.

McNair (H. Cangara 2009) memiliki lima fungsi dasar dalam melaksanakan

strategi komunikasi politiknya, yakni sebagai berikut:
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1. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi

disekitarnya.

2. Bagaimana mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikan fakta yang ada.

3. Bagaimana menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-

masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik,

dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.

4. Bagaimana membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan

lembaga-lembaga politik.

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran

advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga

politik dapat disalurkan kepada media massa.

Lebih jauh lagi, menurut Firmanzah (2007:97) bahwa partai politik

membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan

masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan,

image yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan

strategi penggalangan massanya. Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi

sumberdaya (misalnya manusia, keuangan, infrastruktur) dapat dilakukan dengan

efisien.

2.3 Komunikasi Politik

Menurut Sartori (dalam Rush and Althoff; 1971:46) INT”L ENCYL OF

Communication (1989) menggaris bawahi bahwa; komunikasi politik adalah

setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan

pengaruh atas penyebaran atau penggunaan power didalam masyarakat yang di
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dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi yaitu : (a)Elite communication,

(b) Hegemonic communication,(c) Petitionary Communication, (d) Associational

communication. Studi dalam penelitian ini adalah bentuk komunikasi politik yang

melibatkan bentuk pertama yaitu Elite communication.

Meadow dalam Nimmo (2004) juga membuat definisi bahwa “political

communication refers to any exchange of symbols or messages that to a

significant extent have been shaped by or have consequences for political

system.” Di sini meadow mmberi tekanan bahwa simbol-simbol atau pesan yang

disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap

sistem politik. Akan tetapi, Nimmo sendiriyang mengutip Meadow dalam

bukunya itu hanya memberi tekanan pada pengaturan umat manusia yang

dilakukan di bawah kondisi konflik, sebagaimana disebutkan “communication

(activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potencial)

which regulate human conduct under the condition of conflict.

Menurut Mochtar Pabotinggi (1993 dalam Eko Santoso 2014) dalam

praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi :

a. Distorsi bahasa sebagai “topeng” ada euphemism (penghalusan kata); bahasa

yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan

situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966),

“bahasa topeng”.
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b. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa” lupa sebagai sesuatu yang

dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu

orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”

c. Distorsi bahasa sebagai “representasi” terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak

sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab

oleh media Barat.

d. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung

menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan

politik sebagai hak istimewa sekelompok orang--monopoli politik kelompok

tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu

sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada

tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang

sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Menurut Peneliti Komunikasi politik sendiri adalahproses penyampaian ide dan

gagasan politik oleh sekelompok orang dengan media sebagai alat yang

digunakandan memiliki tujuan sama untuk mendapatkan kekuasaan.

2.3.1 Fungsi Komunikasi Politik

Menurut Cangara (2009:40), jika fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh

McNair (2003) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh

Goran Hedebro (1982), komunikasi politik berfungsi :
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1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang

dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan

pemerintah dan masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga

politik.

3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung

partai.

4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga

menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.

5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang

cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi

suara.

6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan

menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau

pengamat politik.

7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna

menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang

mengancam persatuan nasional.

8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan

melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap

gerakan reformasi dan demokratisasi.

9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda

setting, maupun komentar-komentar politik.
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10. Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya

good governance yang transparansi dan akuntabilitas.

Menurut peneliti, fungsi komunikasi politik sendiri adalah memberikan

wawasan politik agar kita tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum

tentu kebenarannya.

2.3.2 Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri dari berbagai unsur,

yakni :

a. Komunikator Politik

Di dalam suatu komunikasi ada yang namanya komunikator yang dijelaskan oleh

Effendy 2000 sebagai berikut :

“komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah

proses penyampaian pikiran, atau pesan oleh seseorang (Komunikator)

kepada orang lain (komunikan), pikiran bisa merupakan gagasan,

informasi, opini, daln lain-lain yang muncul dari benaknya, perasaan

bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan kekhawatiran, kemarahan,

keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati”

(Effendy dalam Bungin 2006:31).

Menurut soyomukti 2010, komunikator bisa terdiri dari satu orang, banyak

orang atau lebih dari satu orang, serta kumpulan orang (massa). Kumpulan banyak

orang yang bukan hanya kenal, melainkan juga berkumpul karena memiliki tujuan

dan visi misi yang sama serta ada pembagian kerja diantara mereka, biasanya

disebut “organisasi”. Banyak jenis organisasi dalam masyarakat. Ada yang



13

mengejar keuntungan ataua bersifat komersil (misalnya organisasi ekonomi

(perusahaan); ada juga yang bersifat nirlaba (yayasan atau lembaga swadaya

masyarakat atau non-govermentalorganization/NGO).

b. Sasaran atau Target Politik

Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk

pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.

Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri (mestinya tidak memilih jika tidak

punya hak untuk dipilih), buruh, pemuda, perempuan, ibu rumah tangga,

pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak)

orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, petani yang berhak memilih

maupun pelajar dan siswa yang akan mmilih setelah cukup usia.

c. Pesan Politik

Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang sifatnya abstrak (konseptual,

ideologis, dan idealistik). Akan tetapi ketika ia disampaikan dari komunikator

kepada komunikan, ia menjadi konkret karena disampaikan dalam bentuk

simbol/lambang berupa bahasa (baik lisan maupun tulisan), suara (audio), gambar

(visual), mimik, gerak-gerik dan lain sebagainya.

d. Saluran atau Media Politik

Alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam

menyampaikan pesan-pesan politiknya.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman

terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan
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bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara

ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat.

Unsur komunikasi politik menjadi faktor penting menurut peneliti karena

keberhasilan suatu pesan politik yang disampaikan oleh komunikator didukung

oleh adanya saluran, sasaran, pesan politik dan efek yang ditimbulkan.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh

komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya (Arifin, 2003:

65-98) yaitu :

1. Retorika, Berasal dari bahasa yunani – rhetorica, yang berarti seni berbicara,

asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang siding pengadilan untuk

saling mempengaruhi sehingga bersifar kegiatan antarpesonal. Kemudian

berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato kepada khalayak.

Ada tiga jenis retorika menurut Aristoteles dalam karyanyaRetorika.

a. Retorika diliberitif yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak

dalam kebijakan pemerintah, yang difokuskan pada keuntungan atau

kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksanakan;

b. Retorika forensic, yang berkaitan dengan keputusan pengadilan;

c. Retorika demonstrative, yang mengembangkan wacana yang dapat

memuji atau menghujat.

2. Agitasi Politik, dari bahasa Agitare artinya bergerak atau menggerakan, dalam

bahasa inggris agitation. Menurut Harbert Blumer agitasi beroperasi untuk

membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan
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dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara

membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakan khalayak untuk

menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan

penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan dikalangan massa.

Orang yang melakukan agitasi disbut agitator yang oleh Nepheus Smith disebut

sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan atau

pemberontakan orang lain.

3. Propaganda, Berasal dari kata latin propagare (menanamkan tunas suatu

tanaman) yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama khatolik

pada tahun 1822 Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yang

bernama Congregatio de Propaganda Fideuntuk menumbuhkan keimanan kristiani

diantara bangsa-bangsa. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda

yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan

politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan

sugesti kepada khalayak dan menciptakan suasana yang mudah terkena sugesti, di

negara demokratis menurut W.Dobb dipahami sebagai suatu usaha individu atau

kelompok yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu

lainnya dengan menggunakan sugesti.

4. Public Relations (PR) Politics, tumbuh besar di Amerika Serikat setelah Perang

Dunia II, sebagai suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang

dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik, presiden Theodore

Rossevelt (1945) mendeklarasikan pemerintahan sebagai square deals(jujur dan
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terbuka) dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan

timbal balik secara rasional.

5. kampanye Politik, bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau

kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat

dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Menurut Rogers dan Storey (1987)

(dalam Venus, 2004:7), merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang

terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak

yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, sehingga berbeda

dengan propaganda, dimana kampanye cirinya sumber yang melakukannya selalu

jelas, waktu pelaksanaan terikat dan dibatasi, sifat gagasan terbuka untuk

diperdebatkan khalayak, tujuannya tegas, variatif serta spesifik, modus

penerimaan pesan sukarela dan persuasi, modus tindakannya diatur kaidah dank

ode etiknya, sifat kepentingan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

6. Lobi Politik, dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat

berpengaruh seperti komptensinya, penguasaan masalah dan charisma. Lobi

politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader

politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan consensus.

7. Lewat Media Massa, Menurut MacLuhan sebagai perluasan panca indra

manusia (sense extention theory) dan sebagai media pesan (the medium in the

message) dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-

otoriras, membetuk dan merubah opini public atau dukungan serta citra politik,

untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk

komunikasi yang lain.
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2.3.4 Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik merupakan alat yang membantu untuk

menyampaikan pesan secara praktis. Dengan kata lain, saluran komunikasi politik

ini merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Saluran ini bisa

berupa lambang, gambar, kata-kata, tulisan, maupun tindakan atau visual kinetis.

Bahkan saluran ini dapat dikombinasi secara teratur bentuknya. Adapun beberapa

tipe saluran komunikasi politik di antaranya :

1. Komunikasi Massa, yang meliputi :

a. Tatap Muka, seperti contoh : pemimpin perusahaan yang memimpin rapat

di depan anggota perusahaannya.

b. Perantara, seperti contoh : Seorang Presiden yang berbicara kepada

masyarakat dan disiarkan secara langsung melalui televisi dan radio.

2. Komunikasi Interpersonal, yang dilakukan dari satu individu ke indidvidu

lain.

3. Komunikasi Organisasi, yang dilakukan seorang pemimpin organisasi ke

anggotanya dan atau organisasi satu ke organisasi lain.

Menurut peneliti saluran komunikasi politik adalah jembatan untuk

menyampaikan pesan politik kepada komunikan yang berisi ide, gagasan, dan

wawasan politik.

2.3.5 Pola Komunikasi Politik

Adapun pola-pola komunikasi politik yang tersusun di antaranya :

1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang

dipimpin).
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2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok

dengan kelompok).

3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal).

4. Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka,

tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).

2.4 Tim Sukses

Menurut Cangara 2014, tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial

sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah tim sukses biasanya terdiri dari sebagai

berikut :

1. Penasihat, berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-

langkah yang perlu diambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan,

seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak penentu yang

menentukan dalam pemberian suara. Para penasihat yang ditunjuk pada

umumnya memiliki kematangan dan pengalaman sebagai politisi.

2. Tim Ahli, kelompok ahli yang diangkat menurut bidangnya. Tugas tim

ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan oleh calon, memberi

substansi atau tema terhadap isi pidato yang akan dibawakan, dan mem-

back up calon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang

keahliannya.

3. Tim Riset dan Litbang, kelompok para peneliti yang bertugas untuk

mengumpulkan informasi yang relevan dengan partai, misalnya persepsi

masyarakat terhadap citra partai, pendapat masyarakat terhadap kapabilitas

calon yang diusung, peta politik pemilih, dan juga melakukan pelatihan-
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pelatihan untuk para kader dalam bidang-bidang yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kinerja partai.

4. Tim Pengumpul Dana, seorang calon atau kandidat memerlukan tim

pengumpul dana yang mereka bisa manfaatkan. Biasanya tim pengumpul

dana memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha.

5. Tim Kampanye, mereka yang merencanakan dan menggerakkan

kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk

menggerakkan kampanye, seharusnya ditunjuk seorang manajer kampanye

yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan strategi

komunikasi, atau memiliki pengetahuan di bidang politik dan sekaligus

juga memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan media.

6. Tim Penggalangan Massa, orang-orang yang direkrut untuk menggalang

massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun show force

untuk menunjukkan kekuatan partai kepada masyarakat dan calon pemilih.

7. Tim Hubungan Antardaerah, orang-orang yang dipercayakan untuk

menngani hubungan antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah dan

cabang yang ada. Hubungan ini penting dalam menggerakkan mesin

organisasi pada tingkat bawah sehingga hubungan itu tetap terjaga dan

berkesinambungan.

8. Tim Pengamat (intelijen), kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan

mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra partai

atau calon. Ia juga menjadi mitra tim riset dan litbang untuk penyusunan

strategi yang menguntungkan.
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9. Tim Pengamanan, memberi perlindungan keamanan kepada calon yang

diusung oleh partai. Tim pengamanan biasanya direkrut dari tenaga-tenaga

terlatih dalam menggunakan senjata api, misal tentara atau polisi.

10. Tim Pengumpul Suara (vote getter), orang-orang yang direkrut larena

pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki

kedudukan sosial ekonomi yang terpandang. Para tokoh-tokoh masyarakat

ini digalang oleh partai politik untuk menjadi pengumpul suara (vote getter)

karena pengaruhnya.

Menurut peneliti, tim sukses yaitu sekelompok orang dengan visi dan misi

yang sama untuk memenangkan suara kandidat yang diusung mulai proses

menyusun strategi yang akan digunakan sampai masa kampanye berlangsung.

2.5 Desa

Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang terendah yang secara

langsung dapat berhadapan dengan masyarakat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

No. 112 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pmrintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sendiri menurut peneliti ialah suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk

dengan interaksi sosial yang masih tinggi dibanding dengan perkotaan.

2.5.1 Kepala Desa
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Menurut Unang Sunardjo (2004:197 dalam Jandanwari 2013:237) kepala

desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,

pembangsunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk

pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga

mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh

asas usaha bersama dan kekeluargaan. Sedangkan menurut Ramlan Subakti

(2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam

melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping

itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam

melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat

menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001:92 dalam jurnal Eko Santoso)

mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang

memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan

oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha

dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori,

mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui

pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku

masyarakat desa yang dipimpinnya.

2.5.2 Pemilihan Kepala Desa
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Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang

bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan

kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar

dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat

mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 112

tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang diatur dalam bab II pasal 2, 3, 4

yakni :

- Pasal 2 “pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau

dapat bergelombang”.

- Pasal 3 “pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam

pasal dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah

Kabupaten/Kota”.

- Pasal 4 :

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di

wilayah Kabupaten/Kota;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi

persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
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(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud

padaayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu

6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Menurut Dede Mariana (2008:62 dalam jandanwari 2013:239) Kepala Desa

dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa

warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau

telah/pernah kawin. (Eko Santoso)

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung,

umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

1. Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung

memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa

tingkatan.

2. Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun

ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala

Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku

menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia

menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.
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3. Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin

keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya

pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.

4. Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-

undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan

diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

2.6 Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode
Penelitian Hasil

1. Annisa Senova Literasi Media
sebagai Strategi
Komunikasi Tim
Sukses Relawan
Pemenangan
Pemilihan Presiden
Jokowi JK di
Bandung

Kualitatif studi
kasus

Media sosial
menjadi
media utama
dalam proses
penyampaian
pesan kepada
khalayak di
kota
Bandung.
Tim sukses
memiliki
beberapa
akun media
sosial namun
timses
relawan
media hanya
sosial hanay
fokus ke
twitter dan
instagram
yang
dianggap
efektif dalam
proses
penyampaian
pesan politik
pemilu 2014.

2. Erick WB Strategi Kualitatif Hulman
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Napitupulu komunikasi politik
dan pemenangan
pemilu (studi kasus
strategi komunikasi
politik Hulma
Sitorus, SE dan
Drs. Koni Ismail
Siregar pada amsa
kampanye
pemilihan umum
kepala daerah
Pematangsiantar
2010)

deskriptif Sitorus dan
Komi Ismail
Siregar
berhasil
meraup suara
terbanyak
dalam
pemilihan
umum kepala
daerah
sebanyak
39.585 atau
sekitar
33,18% dari
119.285
suara sah
pemilih serta
dinyatakan
menang
dalam
satuputaran
saja.

Dari hasil penelitian terdahulu variabel penelitian yang akan diteliti oleh

peneliti sama yaitu meneliti strategi tim sukses. Perbedaan dengan penelitian

terdahulu yang pertama adalah menggunakan tipe pendekatan studi kasus dan

lebih fokus ke media sosial sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus

pada strategi komunikatornya yaitu tim sukses. Perbedaan dengan penelitian

terdahulu yang kedua adalah penelitian yang kedua meneliti pada tingkat

pemilihan umum kepala daerah. persamaan dengan penelitian terdahulu yang

pertama dan kedua adalah sama-sama menggunakan tipe kualitatif.

2.7 Fokus Penelitian
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Agar pembahasan dan analisis dalam penelitian terarah dan sistematis,

sekaligus menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan sekaligus

memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, adapun yang

penelitimaksud adalah memfokuskan pada komunikasi politik yang digunakan tim

sukses dalam pemilihan kepala desa Tegalgondo 2017adalah terjadinya interaksi

antara tim sukses dalam menyampaikan dan mengenalkan siapa Nur Mahmud

kepada masyarakat Tegalgondo. Sehingga visi misi Nur Mahmud diterima baik

oleh masyarakat setempat.


