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SARI 
 

Sutanto. 2011. Strategi Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu legislatif 
2009 di Kota Semarang.Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Puji Lestari, S.Pd, 
M.Si. Pembimbing II. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 
 
Kata Kunci: Strategi, Partai Demokrat, Pemilu Legislatif 

 
Pemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk 

merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif dan/atau legislatif. Partai 
politik dan kandidat perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan 
kemenangan untuk meraih kursi kekuasaan tersebut. Seperti halnya dengan Partai 
Demokrat yang baru dua kali mengikuti pemilu, keluar sebagai peraih suara 
mayoritas secara nasional mengungguli peserta pemilu lainya. Tak terkecuali di 
Kota Semarang Partai Demokrat bahkan berhasil menyapu bersih dengan meraih 
kemenangan di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. 

Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui strategi yang digunakan Partai 
Demokrat dalam pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang, (2) mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam menerapkan strateginya 
dalam pemilu legislatif 2009 Di Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota 
Semarang yaitu DPC Partai Demokrat dan DPRD Kota Semarang. Penggalian 
data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPC (Dewan 
Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Semarang dan anggota DPRD dari 
Fraksi Partai Demokrat Kota Semarang. Selain itu digunakan pula beberapa data 
dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang 
dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa 
strategi yang digunakan Partai Demokrat dan kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Strategi tersebut 
antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, 
event, kampanye, money politic dan pencitraan meliputi figur, citra partai. 
Kendala-kendala yang dihadapi meliputi ekonomi (keuangan), waktu dan tenaga. 
Melalui strategi tersebut Partai Demokrat memperoleh suara196,766 (28,018 
persen) diseluruh daerah Kota Semarang sekaligus menjadi partai pemenang 
dalam pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang lalu. 

Saran dalam penelitian adalah: (1) Partai Demokrat diharapkan tidak 
tergantung dengan figur SBY terus-menerus, harus lebih menguatkan mesin partai 
(kader dan caleg) dalam pemilu mendatang; (2) Caleg Partai Demokrat harus lebih 
berani untuk memberikan kesempatan dan membuka ruang kepada masyarakat di 
wilayah tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat 
diterima dengan baik oleh masyarakat terebut; (3) Partai Demokrat perlu 
menyusun program-program baru yang memungkinkan rakyat bisa tertarik 
kembali, dan mensejahtrakan rakyat seperti program yang dulu. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi merupakan sebuah pembebasan. Pembebasan atas 

kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia yang 

dimaksudnya. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata. Demos yang 

berarti rakyat dan kratos/kratein yang bermakna kekuasaan/berkuasa.  

Sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan (dari, untuk dan 

oleh) rakyat atau rule by the people (Budiardjo, 1985: 50). 

Jalan untuk menuju kearah negara demokrasi yaitu dengan pemilihan 

umum (pemilu) yang merupakan langkah awal untuk menentukan 

pemerintahan baru merupakan bentuk demokrasi yang harus dilakukan oleh 

setiap negara yang mengaku menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan 

kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan 

mempertahankan demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut 

demokrasi tanpa penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) termasuk 

Indonesia. Pemilu dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan 

perbaikan demokrasi di Indonesia dan dianggap sebagai tahap penyampaian 

kemajuan dalam perkembangan demokrasi negara ini. Pemilu merupakan 

perwujudan dari demokrasi yang sesunguhnya karena kedaulatan sepenuhnya 

kembali kepada rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta 

akhirnya rakyat bebas menentukan pilihannya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 ayat (1), Pemilihan umum adalah 
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sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) UU No 10 tahun 2008 

tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Proses pemilu memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya 

pemerintah atau rakyat (yang diperintah) Pemilu tidak lepas dari partai politik, 

karena partai politik dapat menyalurkan aspirasi rakyat, di mana rakyat dapat 

ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu. Dengan meluasnya 

gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta 

diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan 

dan berkembang menjadi penghubung antar rakyat dan pemerintah. Partai 

politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang 

sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Oleh 

karena itu, dewasa ini di negara-negara baru partai sudah menjadi lembaga 

politik yang biasa dijumpai. 

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah “sekelompok 

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya 
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dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya 

kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil” (Budiardjo, 2006: 161). 

Pada tanggal 9 April tahun 2009 Indonesia menggelar pesta demokrasi 

yang digunakan sebagai sarana untuk memilih anggota legislatif dan kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan presiden beserta wakil presiden pada tanggal 9 

Juli 2009. Partai politik yang masuk dalam kontestan pemilu tahun 2009 

terdiri dari 38 Partai Nasional, dan 6 Partai Lokal Aceh. Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau 

Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD 

Kabupaten/Kota) Se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara 

diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada 

tanggal 9 April 2009. 

Banyak partai yang sudah merencanakan atau menyusun strategi untuk 

memenangkan pemilu. Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu 

perencanaan strategi 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, dan infrastruktur) dapat dilakukan 

secara efisien. Selain itu, perencanaan itu dibutuhkan agar setiap program dan 

aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. 
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Strategi sangat perlu dilakukan oleh setiap kontestan atau partai politik 

yang ikut dalam pemilu karena persaingan juga secara intens melakukan 

upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik, dalam dunia politik 

persaingan sangatlah kuat untuk mendapatkan suara atau dukungan dari 

rakyat. Semua itu harus di pikirkan atau direncanakan oleh setiap partai politik 

kalau masih ingin bertahan di dunia politik yang bisa mendapat kekuasaan di 

pemerintahan (Firmansah, 2007: 121) 

Strategi berawal dari suatu perencanaan yang tidak dapat terjadi 

dengan sendirinya. Hampir semua elemen partai politik perlu dilibatkan dalam 

penyusunan perencanaan strategi partai politik yang bersangkutan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan identifikasi misi dan visi partai. Misi partai politik 

bisa menjelaskan mengapa partai politik itu berdiri dan ada. Visi partai politik 

bisa menjelaskan tujuan jangka panjang partai yang ingin mereka capai. Untuk 

dapat menyusun perencanaan yang komprehensif, partai tersebut harus 

memiliki perencanaan yang struktur dan jelas tentang apa yang akan dilakukan 

kemudian hari yaitu menjadi partai pemenang dalam pemilu . Salah satu partai 

yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Partai Demokrat sebagai partai 

baru yang memenangkan pemilu legislatif 2009 dalam sekala nasional maupun 

di tingkat lokal Kota Semarang. 

Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 Oktober 2001. Partai 

Demokrat pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan 

meraih suara sebanyak 8.455.225 (7,45 persen) dari total suara dan 

mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai 

Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Perolehan suara 

terbanyak masih di kuasai oleh partai Partai Golkar memperoleh 24.480.757 
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(21,58 persen), PDI Perjuangan dengan perolehan 21.026.629 (18,53 persen), 

Partai Kebangkitan Bangsa (10,57 persen), Partai Persatuan Pembangunan 

(8,15 persen), Partai Keadilan Sejahtera (7,34 persen), Partai Amanat Nasional 

(6,44 persen) (Data KPU Kota Semarang). 

Pada pemilu selanjutnya yaitu pemilu 2009 Partai Demokrat menjadi 

Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 148 kursi 

(26,4 persen) di DPR, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen) 

di sekala nasional. Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak 

provinsi, dan pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI 

Jakarta, dan Jawa Barat. Perolehan tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil 

suara Partai Demokrat di kota Semarang pada pemilu legislatif 2009 masih 

jauh berada di atas parpol lainnya seperti, PDI-P dengan 115.172 suara (16,39 

persen), kemudian PKS dengan 66.248 suara (9,43 persen), Partai Golkar 

61.764 suara (8,798 persen), PAN dengan 48.978 suara (6,97 persen), Partai 

Gerindra dengan 38.199 suara (5,418 persen), dan PKB dengan 25.063 suara 

(3,578 persen). Sedangkan Partai Demokat mendapatkan perolehan suara 

196.766 (28,018 persen) meraih 16 kursi di DPRD dan menjadi partai 

pemenang di Kota Semarang, hasil tersebut cukup berbeda dari prolehan suara 

Partai Demokrat di pemilu 2004 yang hanya  memiliki 7 wakil di DPRD 

dengan perolehan suara 130.845 (16,7 persen) (Sumber Data: KPU Kota 

Semarang). 

Kemenangan ini kemudian menggusur dominasi dua partai politik 

besar, yaitu Golkar (sekitar 15 persen suara) dan PDI-P (sekitar 14 persen 

suara) terlepas dari kaitan isu “kecurangan sistemik” melalui kacaunya sistem 

administrasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemenangan Partai Demokrat 
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merupakan prestasi luar biasa partai yang baru kedua kalinya mengikuti 

pemilu ini.  

Semua itu tidak lepas dari strategi apa yang di gunakan oleh suatu 

partai politik, seperti halnya Partai Demokrat yang menjadi partai pemenang 

pemilu legislatif 2009 di kota Semarang yang pada pemilu legislatif 

sebelumnya tahun 2004 hanya memperoleh suara 130.845 (16,77 persen) dan 

mengalami peningkatan menjadi 196.766 (28,018 persen) pada pemilu 

legislatif 2009. Dengan persentase tersebut strategi itu sangat di butuhkan atau 

di perlukan oleh setiap partai politik untuk mencapai tujuan yang 

diharapkannya, yaitu dengan menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif 

maupun presiden dan wakil presiden dengan tetap menampung aspirasi rakyat 

dengan baik. 

Berdasarkan asumsi diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengurai 

dengan menganalisis dan mendeskripsikan tentang strategi Partai Demokrat 

dalam pemilu legislatif. Yakni tentang strategi yang di gunakan Partai 

Demokrat sehingga menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif 2009 

khususnya di Kota Semarang. Terlebih melihat Partai Demokrat merupakan 

partai baru yang bisa mendominasi suara pemilih disetiap daearah khususnya 

yang ada di Kota Semarang. Hal ini yang kemudian melatar belakangi penulis 

untuk mengetahui strategi Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu 

legislatif 2009 di Kota Semarang. 

 
B. Perumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Strategi apakah yang digunakan Partai Demokrat dalam pemenangan 

pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Semarang? 

b. Kendala-kendala apa yang dihadapi Partai Demokrat dalam menerapkan 

strateginya untuk memenangkan pemilu legislatif 2009 di Kota 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
penelitian (research question) yang telah diajukan, yaitu mengetahui strategi 
yang digunakan Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu legislatif tahun 
2009 di Kota Semarang dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Partai 
Demokrat dalam menerapkan strateginya untuk memenangkan pemilu 
legislatif 2009 di Kota Semarang. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari hasi penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi 

kalangan atau dunia akademis (kampus) dalam melihat sebuah fenomena 

politik, secara khusus adalah kemenangan fenomenal Partai Demokrat 

dalam pemilu legislatif 2009. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi para 

pegiat politik praktis sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pembangunan kepartaian yang lebih baik, matang dan profesional 

guna meningkatkat kualitas dinamika demokrasi secara keseluruhan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi para 

pegiat politik praktis dalam menyusun strategi politik praktis terutama 

dalam persiapan pemenangan pemilu selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada 

mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu politik. 

b. Untuk memperoleh informasi tentang strategi yang digunakan Partai 

Demokrat dalam pemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi salah tafsir mengenai judul 

penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang akan dicapai menjadi jelas maka 

perlu untuk memberikan batasan penegasan judul yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

1. Partai Politik 

Didalam Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Parpol) pasal 1 ayat (1) yang dinamakan dengan Partai Politik 

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Partai politik merupakan suatu kelompok yang teroganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 

sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional 

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 1999: 166). 

Sedangkan dalam perspektif Sigmund Neumann partai politik merupakan 

organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 
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kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar 

persaingan dengan suatu beberapa golongan lainnya yang mempunyai 

pandangan berbeda (Sigmund dalam Budiarjo, 1999: 162). 

Hussar dan Stevenson dalam buku Political Science 

mengemukakan: 

“partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir serta 

berusaha mengendalikan pemerintah agar supaya dapat 

melaksanakan program-programnya dalam jabatan pemerintahan; 

partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua 

cara yaitu ikut serta dalam melaksanakan pemrintah secara syah, 

dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara 

mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja secara 

tidak syah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan 

tertinggi dalam negara yaitu melakukan revolusi atau coup 

d’etat”(Sukarna,1990: 89). 

 Kemudian berdasar definisi yang dikembangkan Neumann 

tersebut, Cheppy Hari Cahyono mengingatkan perlunya 

diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas 

pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu adalah: 

1. Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-

kegiatan politik dalam suatu masyarakat. 

2. Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan 

terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. 
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3. Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai 

kelompok dan golongan masyarakat yang mempunyai pandangan 

berbeda-beda. 

4. Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan 

antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah 

maupun lembaga-lembaga kenegaraan (Cahyono,1991: 195-196).  

Melalui beberapa pendefinisian di atas setidaknya dapat ditarik 

titik terang mengenai konsep partai politik, yang mana merupakan sebuah 

kolompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan cita-cita. 

Terutama dalam memperebutkan kekuasaan di dalam negara. Dalam 

negara demokrasi, untuk mewujudkan cita-cita partai politik 

membutuhkan simpati dan dukungan suara baik dari anggota (kader) 

partai maupun masyarakat luas guna memperoleh mandat kekuasaan 

(legitimasi) untuk memperoleh kemenangan partai dalam pemilihan 

umum legislatif atau presiden. 

2. Pemilu Legislatif 2009 

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Parwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat (1), Pemilihan umum adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pasal 1 ayat (2)  

UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pemilu merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat, 

sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, pemilu tersebut baik untuk pemilihan anggota DPR, 

DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan dilaksanakan tahun 2009. 

3. Strategi 

Strategi menurut Arnold Steinberg, adalah rencana untuk 

tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses 

atau gagalnya strategi pada akhirnya (Pito,2006: 196). Strategi adalah 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga 

diartikan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan 

terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para rakyat di masa depan. Strategi berarti 

pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan 

komponen urutan kegiatan, bagaimana cara mengorganisasikan kegiatan, 

peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

4. Pemenangan 

Pemenangan berasal dari kata menang yang berarti proses, cara, 

perbuatan memenangkan atau usaha untuk memenangkan suatu yang 

telah di rencanakan (KBBI). 

 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, 

isi skripsi dan bagian akhir skrisi. 

1. Bagian pendahuluan skripsi 
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Bagian ini berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, dan lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Bagian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, batasan istilah serta sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas landasan teori yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang dasar  penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, 

metode analisis data dan prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahaan 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpilan dan saran 

3. Bagian penutup skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Partai Politik 

Partai politik merupakan suatu kelompok yang teroganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 

sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 1999: 166) 

Didalam Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai 

politik (Parpol) pasal 1 ayat (1), yang dinamakan dengan partai politik 

adalah : 

“organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945” 

 

Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-

pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan 

perhatianya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk 

memperoleh dukungan rakyat. Definisi tentang partai politik antara lain 

disampaikan oleh Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai 

“sekelompok manusia yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut 

atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil” (Budiarjo, 1999: 

161). Selanjutnya Sigmund Neuman dalam karanganya modern political 

parties mengemukakan definisi sebagai berikut: “Partai politik adalah 

organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk kekuasaan 
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pemerintah serta merebut kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan 

rakyat atas dasar pesaingan dengan sutu golongan-golongan lain yang 

mempunyai pandangan berbeda” (Budiarjo, 1999: 166) 

Kemudian berdasar definisi yang dikembangkan Neumann tersebut, 

Cheppy Hari Cahyono mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal 

sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai 

politik. Keempat hal itu yaitu: (1) Partai politik merupakan suatu organisasi 

yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) 

Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan 

terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik 

berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan 

masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai 

politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara 

kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga 

kenegaraan (Cahyono, 1991 : 195-196). 

Melalui beberapa pendefinisian di atas setidaknya dapat ditarik titik 

terang mengenai konsep partai politik, yang mana merupakan sebuah 

kolompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan cita-cita. Cita-cita 

untuk berkuasa. Terutama dalam memperebutkan kekuasaan di dalam 

negara. Dalam iklim negara demokrasi, untuk mewujudkan cita-cita partai 

politik membutuhkan simpati dan dukungan suara baik dari anggota (kader) 

partai maupun masyarakat luas guna memperoleh mandat kekuasaan 

(legitimasi) melalui proses pemilihan umum. Partai politk berusaha 

mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan 

lembaga-lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan politik.  

Partai politik merupakan tempat menyalurkan aspirasi rakyat, di 

mana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu, 

dalam pemilu pemilu 1999, 2004 dan 2009, bukanlah pemilu multipartai 

yang tertama. Pada pemilihan umum tahun 1955 juga diikuti banyak partai 

politik politik (multipartai), yang ketika itu diikuti 36 partai politik (36 tanda 

gambar), tahun 1999 di ikuti 48 partai politik, tahun 2004 di ikuti 24 partai 



15 
 

 
 

politik dan di tahun 2009 ada 44 partai politik yng terdiri dari 38 partai 

nasional dan 6 partai daerah di aceh. 

Banyaknya partai politik ini melambangkan sebuah negara yang 

demokratis, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat 

yang beragam, serta penyeimbang kekuatan politik yang ada. Begitu juga 

dengan banyaknya partai, di harapkan menjadi lembaga kontrol terhadap 

pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. Adapun 

ada yang pro dan kontra dengan suburnya politik yang akan mendaftarkan 

diri sebagi peserta partai politik (Haryanto, 1984: 11). 

Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan 

politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 10, tujuan 

partai politik dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 

partai politik.  

Tujuan umum partai politik yaitu, (1) mewujudkan cita-cita nasional 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) menjaga dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) 

mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tujuan khusus partai politik yaitu, (1) meningkatkan partisipasi 

politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

politik dan pemerintahan; dan (2) memperjuangkan cita-cita partai politik 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan membangun 

etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.     

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa 

fungsi yaitu: 

a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam 

pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa 
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sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 

Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk 

memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian terjadi 

arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, 

dimana partai poitik memainkan peranan sebagi penghubung antara 

pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana 

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik 

yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. 

Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat 

menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke 

generasi yang lain. Salah satu upaya untuk menguasai pemerintahan 

melalui kemenangan dalam pemilihan umum maka partai harus 

melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Disinilah 

fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, tepatnya agar 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sisi lain dari fungsi partai 

politik adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa patai politik 

memperjuangkan kepentingan umum.  

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekuitmen Politik 

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 

partai (political recruitmen). Partai juga dapat memperluas 

partisipasi politik, yaitu melelui kontak pribadi, persuasi dan lain-

lain. Usahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader 

yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of 

leadership) 

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (conflict 

management)  
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Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat 

dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika terjadi konflik, 

partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam kehidupan 

masyaraka luas, dimana berbagia kepentingan bercampur baur tidak 

sedikit melahirkan konflik, semua beradu untuk mendapatkan 

kemenangan, disamping mudah terpicu konflik horizontal diantara 

warga masyarakat, juga tidak sedikit melahirkan konflik structural 

penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi 

demikian, partai politik harus tampil sebagai penengah, menjadi 

peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada 

penguasa, dan menginformasikan kehendak penguasa politik kepada 

masyarakat (Haryanto, 1984: 11). 

Sedangkan fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik adalah; (1) pendidikan politik 

bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia 

yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi 

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

(3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga 

Negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan 

politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan 

dan keadilan gender. 

Secara empiris eksistensi sebuah partai politik, menurut Ali Syafa’at, 

dapat dilihat berdasar tiga aspek. Diantaranya adalah aspek sosiologis, aspek 

yuridis dan juga aspek politis (Syafa’at, 2008: 65). Aspek sosiologis 

menurutnya nampak dari adanya gerakan-gerakan sosial yang diperjuangkan 

sebuah partai politik sejak didirikan. Sedangkan dalam aspek yuridis, 

menyitir Hans Kelsen, Syafa’at menjelaskan bahwa eksistensi partai politik 

secara hukum ada ketika menerima status secara sah sebagai badan hukum 

baik karena cara pembuatan maupun setelah proses tertentu. Kemudian 

dalam aspek politis eksistensi sebuah partai politik ada ketika partai politik 

tersebut terlibat dalam aktivitas politik, terutama dalam kaitannya dengan 
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proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi 

mekanisme utama untuk memasuki wilayah dan kekuasaan politik adalah 

dengan hanya melalui “gerbang” pemilihan umum. Oleh karenanya 

keberadaan dan kekuatan partai politik secara politis ditentukan saat 

mengikuti pemilihan umum di negara yang bersangkutan. 

 

B. Pemilu  

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Secara tidak 

langsung demokrasi di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan 

kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. 

Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakan 

pemilu. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang benar-

benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat 

yang memlilhnya. Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga 

pranata secara keseluruhan yang menghubungkanya dengan demokrasi 

(Dawam, 1996: 20) yaitu: (1) persaingan, yakni apakah setiap orang 

diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat; 

(2) peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam 

proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai 

pemimpin untuk semuanya; (3) kebebasan politik dan kebebasan sipil yang 

mewujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, 

kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan 

peran serta. Dengan demikian pemilu dapat menjadi aktualisasi asas 

kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. 

Pelaksanaan pemilu merupakan amanah berdasarkan UUD 1945  

Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pemilu 

merupakan salah satu perwujudan jaminan hak asasi warga negara. Setiap 

warga negara diberikan kebebasan untuk turut serta dalam menentukan 

kebijakan pemerintah dan salah satunya adalah melalui pemilu yang sering 

disebut sebagai pesta demokrasi bagi rakyat. 
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Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil 

rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu 

pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 

2002: 80). Menurut Ramlan, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme 

penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang 

atau partai yang dipercaya (Cholisin dkk, 2005:128”). 

 Tujuan dari pemilu dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 2 

dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan 

wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 3  juga disebutkan bahwa 

pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemilu dengan 

partisipasi rakyat maka diharapkan akan mampu menjadikan perubahan 

yang berarti bagi keidupan rakyat, bangsa dan negara. 

Pemilihan umum mempunyai peran penting dalam negara 

demokrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2, bahwa Pemilu 

dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas; (1) langsung yaitu 

rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara 

langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (2) umum 

yaitu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh 

bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial; (3) bebas 

yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun; (4) rahasia yaitu dalam 

memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan 

diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun; (5) jujur dalam 

penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau 

pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan  
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peraturan perundang-undangan; dan (6) adil yaitu dalam penyelenggaraan 

pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama 

serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses 

penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-

lembaga yang berkualitas. Para anggota DPRD sebagai peserta pemilihan 

umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara 

luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. 

Keterkaitan antara partai politik dengan pemilu legislatif yaitu 

bahwa setiap anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilu 

legislatif harus berasal dari partai politik tertentu. Hal tersebut merupakan 

syarat yang wajib dipanuhi oleh setiap calon legislatif. Parta politik 

merupakan wadah yang digunakan untuk mengantarkan calon/ individu 

untuk menduduki kursi legislatif di Indonesia. Pemilu legislatif yang sangat 

identik dengan partai politik, merupkan hal yang wajar dalam suatu negara 

demokrasi yang memiliki sistem multi partai, yang artinya prtai politik 

memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum dan/ atau pemilu legislatif 

yang diselenggarakan di negara yang bersistem demokrasi seperti halnya 

Indonesia. Partai politik tersebut akan berfungsi untuk menampung aspirasi 

rakyat dan membelajarkan pendidikan politik pada rakyat yang disalurkan 

melalui pemilu dan/ pemilu legislatif. 

 

C. Strategi 

Menurut Arnold Steinberg, strategi adalah rencana untuk tindakan. 

Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhin sukses atau gagalnya 

strategi pada akhirnya (Pito, 2005: 621). Menurut Jenderal Prusia yang 

terkenal, Carl von Clausewitz:  “Taktik adalah seni menggunakan ’kekuatan 

bersenjata’ dalam pertempuran. Strategi merupakan seni menggunakan 

pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai 

perdamaian”. Rencana jangka panjang tersebut kita sebut strategi. Dalam 

Strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun, 

tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya (Pito, 2005: 625). 
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Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi 

dapat juga diartikan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para rakyat di masa depan. Strategi berarti 

pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan komponen 

urutan kegiatan, bagaimana mengorganisasikan kegiatan, peralatan dan 

bahan serta waktu yang digunakan dalam proses kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai 

dari apa yang terjadi. 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi 

yaitu: (1) mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan 

misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut; (2) 

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi 

dalam menjalankan misinya; (3) merumuskan faktor-faktor ukuran 

keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang 

berdasarkan analisis sebelumnya; (4) menentukan tujuan dan target terukur, 

mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan (5) 

memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang (Hariadi, 2005). 

Menurut David Horowitz, Art Of Political War memiliki enam 

prinsip; (1) Politik adalah perang dengan peralatan lain; (2) politik adalah 

perang merebutkan posisi; (3) dalam politik yang menang biasanya adalah 

sang aggressor; (4) posisi didefenisikan dengan kekuatan dan harapan; (5) 

senjata politik adalah simbol ketakutan dan harapan; dan (6) kemenangan 

selalu berada di pihak rakyat. Manajemen politik adalah sebuah seni dan 

keterampilan tentang perebutan kekuasaan dan alatnya bukanlah mainan 

anak-anak, dan instrumennya yang disebut dengan ketakutan dan harapan 

bisa berupa senjata tajam (Pito, 2006: 197). 
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Dalam merumuskan strategi, Sun Tzu dalam Pito (2006: 198) 

menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang 

diprioritaskan, selanjutnya ia berpendapat bentuk yang lain dalam 

memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, kemudian yang terbaik 

berikutnya adalah menghancurkan aliansi lawan, berikutnya adalah 

menyerang tentara lawan, sedangkan yang paling buruk adalah menduduki 

kota-kota yang dibentengi lawan. Untuk dapat menyerang lawan, maka 

strategi lawan tersebut harus dapat dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu 

pengenalan atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan 

dapat mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus 

menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga lawan 

tidak bisa merealisasikan strateginya. Dalam sepak bola hal ini dikenal 

dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan pola permainan tidak dapat 

dibangun (Pito, 2006: 198). 

 

Strategi Politik Menurut Peter Schroder 

Strategi Ofensif  Strategi Defensif 

Strategi Memperluas Pasar 

(Strategi Persaingan) 

Strategi Mempertahankan Pasar 

(Strategi Pelanggan, Strategi 

Multiplikator) 

Strategi Menembus Pasar 

(Strategi Pelanggan) 

Strategi Menutup/Menyerahkan Pasar 

(Strategi Lingkungan Sekitar) 

Sumber : Peter Schroder, Strategi Politik, 2003 

Strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan strategi 

menembus pasar. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang ditetapkan saat 

kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik 

antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin kita ambil alih pemilihnya. 

Di dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan 

politik yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap 

keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat 

diharapkan. 
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Strategi defensif menurut Peter Schroder akan muncul ke permukaan, 

misalnya apabila partai pemerintah atau koalisi pemerintahan yang terdiri atas 

beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila bangsa 

pasar ingin dipertahankan. Selain itu strategi defensif juga dapat muncul 

pabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, 

dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak 

mungkin (Pito, 2006: 202). 

Strategi politik merupakan suatu cara dan tindakan untuk melakukan 

upaya-upaya dalam memenangkan persaingan politik yang bertujuan untuk 

memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan memperoleh hasil yang baik 

dalam pemilu umum legislatif, sehingga politik dapat diwujudkan dan suatu 

perubahan dalam masyarakat dapat tercapai. 

 

D. Strategi Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 

Strategi perlu dilakukan oleh kontestan partai politik untuk dapat 

memenangkan pemilu. Kontestan perlu melakukan kajian untuk 

mengidentifikasi besarnya pendukung mereka dan pendukung kontestan 

lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan 

potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencontrengan, juga untuk 

mengidentifikasi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing 

kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh para kontestan karena 

pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan 

persaingan politik.  

Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga 

tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan dan bagaimana 

partai politik memberikan sosialisasi kepada rakyat dalam kampanye. Disatu 

sisi, terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan 

rasionalitas dalam memilih calon yang akan dipilihannya, apakah baik, 

sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang bisa mendengar aspirasi 

mereka. Disini partai politik harus sangat pintar dalam mengambil hati 

rakyat, strategi sangat dibutuhkan oleh partai politik, karena dengan strategi 

sebuah partai politik dapat berkembang dengan baik sesuai dengan misi dan 

visi yang dicanangkan oleh partai politik yang bersangkutan. Sehingga 
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tujuan yang akan dicapai akan terlaksana sesuai dengan aspirasi rakyat, serta 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dalam suatu wilayah atau negara. 

Menurut Jasmin Freischlad (2003) menyatakan: 

“tujuan dari setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi 

perdamaian yang mendasar, penerangan program-program yang tepat 

dan reformasi. Jika tujuan jangka panjang strategi ini tidak tampak, 

misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi 

kekuasan dan kekayaan pribadi, sebagai sebuah perjuangan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. 

 

Strategi yang banyak diterapkan oleh kontestan dalam pemilihan 

umum yaitu strategi marketing politik dan strategi komunikasi. Dalam 

strategi marketing politik aktivitas politik mencakup desain, implementasi, 

dan pengendalian program-program yang dimaksud untuk meningkatkan 

penerimaan maksud atau tujuan dan ide-ide sosial pada kelompok sasaran. 

Aktivitas Person marketing bertujuan untuk menciptakan seorang pribadi 

terkenal yang mempunyai citra diri tertentu yang kuat karena kepribadian, 

sikap dan tindakanya.  

Aktivitas marketing politik dimulai dengan riset dan analisis untuk 

menemukan kebutuhan konsumen dan segmen pasar. Partai politik harus 

mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan sehingga mampu menawarkan 

produk politik yang memiliki nilai (value) lebih atau setidaknya berbeda 

dengan partai lainya. Produk politik meliputi program kerja, ideologi, dan 

figur seorang pemimpin yang memiliki brand berbeda dengan kandidat lain. 

Dalam berkampanye, partai politik dan kandidat dituntut untuk selalu 

memunculkan image positif sebagai brand sebagai partai politik atau 

kandidat yang berpihak pada rakyat. Khusus brand building tentang 

personal kandidat atau personal branding menjadi dimensi yang sangat 

penting yang harus ditampilkan. Dari sudut brand, kapasitas dan kualitas 

pemimpin (leader) memainkan peranan yang sangat penting. Brand sebuah 

partai dan pemimpin adalah identitas yang melekat dan tidak bisa 

dipisahkan, sehingga partai politik dan pemimpin tidak dengan mudah 

mengganti identitas atau brand sebagaimana dalam dunia politik. Faktor isu 
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dan program memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih. 

Diperlukan juga pamasan produk komersial dalam partai politik atau disebut 

juga medium presentasi yang meliputi agen (orang atau institusi), objek 

(media visual, audio visual, pernak-pernik, posko), dan event (kegiatan atau 

peristiwa tertentu) semua itu merupakan promosi yang bertujuan 

menguatkan konsumen untuk memilih partai tersebut.  

Dalam marketing politik dibutuhkan juga komunikasi yang bertujuan 

menyampaikan program-program, ide-ide meliputi merawat ketokohan dan 

mementapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan (memahami 

khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilah dan 

memilih media), membangun konsensus (seni berkompromi, bersedia 

membuka diri). Artinya dengan ketokohan seorang politikus dan 

kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, memiliki pengaruh 

tersendiri dalam berkomunikasi politik. Pada hakekatnya suatu strategi 

dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada 

saat ini tentang tindakan yang akan diambil guna mencapai politik masa 

depan. Disaat komunikasi berlangsung, yang berpengaruh bukan pesan 

politik, melainkan ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga 

politik yang mendukungnya, sangat menentukan berhasil tidaknya 

komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya. 

Selain itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam 

menyusun pesan politik, memilih metode, dan media politik yang tepat. Dan 

juga menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak dan 

menyusun pesan homofili. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah 

persamaan bahasa (simbol komunikasi), parsamaan busana, parsaman 

kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan 

media politik. Namun yang sangat penting, adalah siapa tokoh yang akan 

malakukan komunikasi kepada khalayaknya. Selanjutnya yaitu 

membanguan konsensus baik antara politikus dengan politikus dalam partai 

yang sama maupun dengan politikus dari partai lain. Hal itu pula umumnya 

terjadi baik dalam rapat dan persidangan maupun dalam lobi, dengan 

menggunakan komunukasi interaktif sesuai dengan paradigma interaksional 

(Anwar, 2004: 53). 
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Tujuan utama penggunaan strategi ini adalah memperoleh kekuasaan 

dan pengaruh dengan memperoleh hasil yang baik dalam pemilu umum 

legislatif maupun eksekutif, sehingga politik dapat diwujudkan dan suatu 

perubahan dalam masyarakat dapat tercapai. Upaya memperebutkan suara 

pemilih yang cukup dalam pemilihan umum bukanlah persoalan yang 

mudah. Oleh karena itu untuk dapat meraihnya dibutuhkan perencanaan 

strategi yang merupakan pemikiran dan perumusan yang meliputi cara 

bersikap, tujuan, dan alternatif utuk bersikap atau bertindak, pilihan optimal 

yang dimiliki dan penetapan instruksi untuk mewujudkanya secara rasional. 

Pemikiran dan perumusan ini dilakukan secara sistematis dan mengarah 

kedepan (Schroder, 2004: 13). Strategi yang matang dapat dijalankan atau 

dilaksanakan dapat membawa ketitik puncak dari sebuah partai yaitu dapat 

dikenal dimasyarakat bahwa partai tersebut baik, dapat dipercaya untuk 

menyapaikan aspirasi rakyat dan paling penting strategi ini dapat membawa 

kemenangan dalam pemilu legislatif maupun eksekutif.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Partai 

Demokrat yang dibangun dengan cita-cita sebagai partai yang mencitrakan 

modernitas, kedamaian, kesejukan, menjunjung tinggi moralitas dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, 

Partai Demokrat sebagai partai baru mengusung platform yang berupaya 

merangkul kaum nasionalis dan kaum agama sekaligus. Sehingga kemudian 

ideologi yang dirumuskan adalah nasionalis-religius.  

 

Visi Partai Demokrat antara lain sebagai berikut: 

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan 

keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam 

kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, 

menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan 

Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa 

dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera. 

Untuk mencapai visi diatas, Dewan Pengurus Cabang Partai 

Demokrat Kota Semarang mengembangkan misi sebagai berikut: 
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1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan 

peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia 

baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam 

semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para 

pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya 

mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan 

kesejahteraaan. 

2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru 

dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai 

tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan 

perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut 

kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi 

kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. 

3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara 

tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka 

menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah 

yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur 

lembaga perwakilan dan permusyawaratan. 

Kebijakan umum Partai Demokrat 

Partai Demokrat merupakan partai politik yang lahir paskareformasi 

dan seketika melejit menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan 

dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Terlebih ketika Partai Demokrat 

menjadi partai berkuasa setelah calon presiden dan wakil presiden yang 

diusungnya (SBY-JK) mampu memenangi Pilpres 2004 lalu. Sebagai partai 

baru dan langsung berkuasa, Partai Demokrat dalam perjalanannya kian 

menarik hati masyarakat pemilih. Hal ini salah satunya disebabkan oleh 

figur dan capaian kepemimpinan SBY yang diapresiasi positif oleh 

mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu adanya terobosan dalam 

program-progam pemerintahan SBY ternyata turut mendongkrak popularitas 

maupun tingkat elektabilitas partai ini. 
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Sebagai partai besar dan berpotensi besar  memenangi Pemilu 2009 

kala itu, Partai Demokrat dengan sigap menyusun program umum partai 

yang disesuaikan dengan karakteristik geografis, geopolitik dan geoekonomi 

serta wawasan partai. Kesadaran ini didasari pula oleh pemikiran bahwa 

untuk menjadi partai politik yang mampu tumbuh dan mengakar di  akar 

rumput (grassroot), maka haruslah kita sadar bahwa Partai Demokrat tidak 

sekedar sebagai wadah perpolitikan saja, tetapi harus berperan sebagai 

organisasi masyarakat yang peduli pada kehidupan rakyat kecil. Mereka itu 

yang harus kita angkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai 

kodrat alam. Oleh karena itu program partai mendatang benar-benar 

berorientasi pada: 

1) Manajemen partai harus pada tataran keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan. 

2) Manajemen partai haruslah bersih, simpatik, berwibawa, akuntabel, 

terbuka dan komunikatif. 

3) Pembinaan kader dimulai dari struktur organisasi yang terendah adalah 

ranting (Pekarting=Pembinaan Kader Ranting, Pekarancab=Pembinaan 

Kader Anak Cabang, Pekercab=Pembinaan Kader Cabang, Perkarda= 

Pembinaan Kader Daerah, Pekapus=Pembinaan Kader Pusat). 

4) Partai harus membuat wadah koordinasi yang kuat baik daerah maupun 

pusat untuk merekam, mendiskusikan dan mencari solusinya terhadap 

isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik isu perpolitikan maupun 

isu pembangunan yang sedang berjalan. Wadah ini harus melibatkan 

para tokoh masyarakat, agama, dan para akademis. 

5) Untuk menjadi organisasi sosial yang kuat, perlu ada gerakan sosial yang 

menarik empati masyarakat. 

 

Sasaran dan Pokok-Pokok Program  

1) Sasaran ke dalam adalah : 

a) Memantapkan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial 

politik dalam mengembangkan kepercayaan rakyat dalam memikul 

dan melaksanakan tugas pembaruan dan pembangunan bagi 

kepentingan 
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b) Mantapnya Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial 

politik yang semakin bertumbuh, mengakar, berkualitas, mandiri dan 

demokratis sehingga lebih tanggap dan mampu memperjuangkan 

aspirasi rakyat serta meningkatkan pemantapan perwujudan 

kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, 

efektif, efisien serta dinamis menuju Indonesia yang demokratis, 

sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman, dan penuh 

kedamaian lahir dan batin. 

c) Meningkatnya kemampuan dan peranan pengurus dan anggota di 

semua tingkatan organisasi Partai Demokrat melalui program 

pelatihan kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader-kader 

Partai Demokrat. 

d) Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi di semua 

tingkatan. 

e) Terwujudnya kader Partai Demokrat yang berkualitas, beriman, tidak 

tercemar, bermoral baik dan memiliki militansi yang tinggi. 

 

2) Sasaran keluar adalah: 

a. Tetap tegaknya dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Suksesnya pembangunan nasional yang menjadi program pemerintah 

dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman, 

adil da sejahtera. 

c. Gairahnya semangat partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan 

nasional. 

d. Suksesnya Partai Demokrat membanguna opini publik bahwa Partai 

Demokrat adalah partai yang dapat diharapkan oleh masyarakat 

Indonesia. 

Sesuai dengan pendapat Haryono, (2009), menyatakan bahwa 

strategi partai politik  secara umum meliputi, (1) penyusunan konsep 

pemenangan mutlak diperlukan agar ada acuan yang dipakai untuk 

menentukan arah dan tujuan pemenangan; (2) arah pergerakan pemenangan 

harus dilakukan terstruktur, terprogram secara efektif dan efisien; (3) 
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memahami peta kekuatan pendukung dan kantong–kantong pemilih yang 

signifikan; (4) membentuk tim sukses yang bergerak secara langsung dan 

terus memantau pergeseran kekuatan pemilih; dan (5) mengedepankan 

independensi untuk meraup suara pemilih dengan pendekatan secara 

menyeluruh dengan tidak berkonsentrasi pada hanya satu partai. 

Adapun strategi khusus yang digunakan Partai Demokrat dalam 

menghadapi pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang tidak lepas dari 

marketing politik dan komunikasi, strategi yang di gunakan Partai Demokrat 

Kota Semarang  dalam memenangkan pemilu legislatif 2009 meliputi 

strategi komunikasi dan pencitraan. 

Strategi yang pertama yaitu komunikasi, menurut Anwar Arifin 

dalam buku ‘Strategi Komunikasi’ menyatakan bahwa:  

“sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional 

tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi 

merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan 

situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin 

dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi 

komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai 

komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri 

khalayak dengan mudah dan cepat” (Arifin, 1984: 10). 

 

Secara umum ada tujuh alat penyampaian produk politik kepada 

pasar. Pertama, iklan, yakni cara mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan 

produk-produk melalui media massa tertentu oleh kontestan tertentu dengan 

member bayaran kepada pihak media tersebut seperti iklan media 

elektronik, iklan layar lebar, brosur dan lain-lain; kedua, direct marketing 

atau pemasaran langsung adalah penggunaan surat, telepon dan alat-alat 

kontak nonpersonal lainya untuk berkomunikasi atau meminta respon 

kepada orang yang dihubungi mengenai gagasan atau produk politik 

tertentu; ketiga, special event adalah event khusus yang diadakan untuk 

mengumpulkan para pemilih atau pihak-pihak tertentu sebagai ajang untuk 

menyampaikan gagasan atau produk politik; keempat, personal contak atau 

kontak personal adalah interaksi tatap muka dengan orang-orang tertentu 
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untuk menyampaikan gagasan atau produk politik seperti obrolan ramah-

tamah, lobi politik, persentasi personal, pertemuan terbatas dan lain-lain; 

kelima, public relation adalah berbgai program yang didesain unuk agar 

pasar (pemilih), media massa, dan influencer mempercayai produk politik 

sebuah kontestan dengan mengkomunikasikan informasi dan kesan yang 

kredibel; keenam, merchandise adalah barang pernak-pernik yang dapat 

dilatakkan dengan pesan-pesan politik dan diberikan kepada pihak-pihak 

tertentu sebagai cinderamata seperti audio visual, kaset, baju kaos, topi, 

foto, pena, bros, logo, dan sebagainya; ketujuh, pos politik adalah bangunan 

yang dapat dijadikan tempar pertemuan, baik pertemuan orang-orang di 

tingkat akar rumput maupun pertemuan antara orang-orang penting 

kontestan dengan orang di tingkat akar rumput (Adman, 2004 :236). 

Strategi komunikasi bertujuan menyampaikan program-program, 

ide-ide meliputi merawat ketokohan dan mementapkan kelembagaan, 

menciptakan kebersamaan (memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, 

menetapkan metode, memilah dan memilih media), membangun konsensus 

(seni berkompromi, bersedia membuka diri). Artinya dengan ketokohan 

seorang politikus dan kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, 

memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi. Pada hakekatnya suatu 

strategi komunikasi adalah suatu penyampaian pesan ke masyarakat yang di 

sampaikan oleh caleg yang bertujuan menyampaikan program-progam yang 

akan di lakukan kalau caleg tersebut sudah menjadi anggota legislatif. 

Penyampaian program-progam yang di sampaikan oleh caleg kepada 

masyarakat harus benar-benar disampaikan dengan baik dan sungguh-

sungguh sehingga rakyat dapat menerima progam-progam yang di 

sampaikan. Ketika komunikasi berlangsung, yang berpengaruh bukan 

progaram politik semata, melainkan ketokohan seorang komunikator politik 

(caleg) dan partai politik yang mendukungnya, sangat menentukan berhasil 

tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.  

Dalam penelitin ini, peneliti tidak bisa menjelaskan secara detail 

mengenai strategi komunikasi secara khusus. Karena strategi yang secara 

detail mengenai strategi komunikasi merupakan rahasia intern Partai 



32 
 

 
 

Demokrat. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa membuka lebih detail 

tentang strategi komunikasi.  

Strategi yang kedua yaitu pencitraan adalah sebuah upaya untuk 

mendapatkan kesan yang baik dari publik dari tokoh atau partai politik agar 

bisa menjadi sebuah figur atau gambaran ideal dimata rakyat. Sasaran dari 

politik pencitraan adalah kepercayaan rakyat untuk beredia secara sadar atau 

tidak untuk mengikuti, meniru, dan membenarkan setiap gagasan serta 

tindakan yang dilakukan oleh tokoh atau parta politik tersebut. pencitraan 

ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, figur pemimpinya, sebagai mana yang 

telah diwacakan, figure seorang pemimpin dan kepemimpinanya memiliki 

pengaruh positif terhadap kemenangan suatu partai politik tertentu dalam 

pemilu. Kedua, organisasi partai. Yang dimaksud organisasi partai disini 

adalah DPC yang menjadi organisasi partai tinggi di tingkat Kota/kabupten, 

DPC Partai Demokrat kota Semarang merupakan lembaga eksekutif tingkat 

kota atau kecamatan yang berkedudukan di kota atau kabupaten. Ketiga, 

program atau visi partai. Partai Demokrat harus benar-benar mampu 

menyelaraska misi dan visi partainya, sehingga seimbang antara 

kepentingan partai dengan kepentingan kadernya, atau kepentingan elit 

politik dengan para kader-kadernya ataupun dengan simpatisannya 

 Sebagaimana yang telah banyak diwacakan, bahwa figur seorang 

pemimpin dan kepemimpinannya memiliki pengaruh positif terhadap 

kemenangan suatu partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Hal ini 

jugalah yang nampaknya berlaku terhadap Partai Demokrat dewasa ini di 

Kota Semarang. Tak bisa ditolak bahwa figur seorang Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) mempunyai peran sentral dalam kemenangan partai yang 

baru dua kali mengikuti pemilu. 

Organisasi partai dan misi, visi partai juga sangat mendukung 

terjadinya kemenangan sebuah partai, yang dimaksud dalam pembahasan ini 

adalah DPC Partai Demokrat Kota Semarang, yang dapat membawa Partai 

Demokrat memenangkat pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Tetapi 

behasil tidaknya pencitraan Partai Demokrat, tidak semata-mata terletak 

pada visi partai yang baik, tetapi juga di tentukan oleh cara penyampaian 

visi atau program Partai Demokrat kepada rakyat, sehingga sebenarnya 
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program yang baik adalah program yang dapat dipahami dan dipercaya oleh 

rakyat dapat membawa kemajuan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu 

suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memepelajari mutu 

atau bobot suatu benda ataupun dari suatu keadaan sosial yang sulit di ukur 

dengan angka. Dalam metode pendekatan kualitatif, dimana pendekatan 

kualitatif perhatianya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori 

substantif berdasarkan teori konsep-konsep yang timbul dari data empiris. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 3) mendifinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian melakukan penelitian pada 

latar alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada dilapangan. 

Data deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek 

yang diteliti secara tepat. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian. Penetapan lokasi 

penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data 

yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang 

yang pada pemilu legislatif 2009 menjadi partai pemenang. Fenomena 

tersebut yang mengarahkan untuk meneliti tentang strategi yang digunakan 

Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu legislatif 2009. Penulis 

mengambil data dan wawancara dengan anggota DPC (Dewan Cabang 

Partai) Partai Demokrat Kota Semarang yang beralamatkan di Jl. Setiabudi 

Nomor 234 Semarang dan DPRD Kota Semarang. 
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C. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus penelitian dalam membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukkan-mengeluarkan 

suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2002: 6) 

Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam 

membuat keputusan untuk membung atau menyimpan informasi yang 

diperolehnya. Berdasarkan konsep diatas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah.  

a. Strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 

2009 di Kota Semarang. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam 

menerapkan strateginya untuk memenangkan pemilu legislatif 

2009 di Kota Semarang. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2007: 157) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber 

data primer adalah Bendahara DPC dan  anggotanya serta anggota DPRD dari 

Fraksi Partai Demokrat Kota Semarang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip, dan dokumen resmi. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan 

pengumpulan data sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan 

dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135) 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai strategi dan kendala yang dilakukan oleh 

Partai Demokrat yaitu Bendahara DPC, Sekertaris DPC, Ketua PAC 

Candisari dan anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat yang 

menjabat diperiode 2009-2014. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2006:231). Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, 

menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan yang berkaitan dengan 

pemilu legislatif 2009. 

 

F. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada empat kriteria yaitu 

kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 

20007:324). 

Dalam hal ini untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di 

lapangan menggunakan teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data 
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yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2007: 330). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber, di mana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada 

digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai 

macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini 

diperlukan format wawancara/pedoman wawancara (dalam metode 

wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data 

lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini. 

Triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan antara hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan 

observasi dengan wawancara yang dilakukan kepada para informan serta 

subjek penelitian. 

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Dalam hal ini peneliti membandingkan antara apa yang 

dikatakan seseorang secara pribadi dengan apa yang dikatakan orang 

secara umum. Karena seseorang sering kali berbeda antara apa yang 

dikatakan  dalam hati dengan apa yang dikatakan kepada orang banyak. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan antara apa yang dikatakan objek pada saat penelitian 

berlangsung dengan apa yang dikatakan objek kedepan. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah dan orang 

yang berpendidikan tinggi. 

Peneliti membandingkan hasil informasi dari informan dan 

subjek penelitian kemudian mengambil kesimpulan yang sesuai dengan 

fokus penelitian sehingga  permasalahaan dalam penelitian terjawab. 

Dalam hal ini peneliti membandingkan antara hasil pengamatan dan 
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pernyataan rakyat biasa, orang berpendidikan menengah dan orang yang 

berpendidikan tinggi. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang mendukung. 

Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

yang mendukung. Teknik pemeriksaan data atau validitas data yang 

digunakan dalam penelitian adalah dengan cara membandingkan antara 

hasil pengamatan peneliti dengan hasil pengamatan responden. Hal ini 

bertujuan untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap data. 

 

Berikut bagan triangulasi pada pengujian validitas data: 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1: Bagan triangulasi pengujian validitas data 

 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Moleong, 2007: 248) analisis data adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. 

Data sama 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 
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Analisis data teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang 

dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verikasi 

data (Miles dan Huberman, 1992: 16): 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang 

diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi. 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis menonjol, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian Data 

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan kolom-kolom 

dalam sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis bentuk 

data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik. 
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4. Verifikasi Data 

Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau 

kesimpulan dapat diartikan sebagai makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenaranya, kekokohanya dan kecocokanya, yaitu yang 

merupakan validitas. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfirmasi yang utuh. 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai tinjauan 

ulang terhadap hasil penelitian di lapangan. Keempat alur di atas, bila 

digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut. 

Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Analisis Data Kualitatif 

 

H. Prosedur Penelitian 

Sebagaimana pendapat Bogdan (1972) dalam Moleong (2002: 85) 
bahwa tahap-tahap dalam penelitian kualitatif salah satu ciri pokoknya 
adalah peneliti menjadi alat penelitian.  
a. Tahapan pra lapangan  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan Simpulan 
dan Verivikasi  
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Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 
instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

b. Tahap studi lapangan 

1. Menghubungi informan awal untuk mendapatkan masukan atau 

informans awal mengenai objek yang hendak diteliti. 

2. Mengumpulkan data dan mengola data yang diperoleh dari lapangan. 

c. Tahap analisis data dan lapoan hasil penelitian 

1. Menganalisis dan memberikan interpretasi data yang telah diolah 

dengan analisis deskriptif. 

2. Membuat draf laporan, mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait, dan 

menyususl laporan akhir skripsi. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

G. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya Partai Demokrat 

Tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 membuka babak 

baru pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Kebebasan berserikat dan 

berkumpul memperoleh tempat terbaiknya kembali setelah sekian tahun 

dipinggirkan bersama dengan keterbukaan dan kebebasan pers. Dengan 

dibukanya demokrasi tersebut, terbukalah kesempatan yang begitu luas 

bagi masyarakat sipil untuk mendirikan organisasi sosial-politik sesuai 

dengan aspirasi dan ideologi yang diyakini kebenarannya. Faktanya 

masa sebelum sebelum digelarnya Pemilu 1999 merupakan masa 

“panen” keberdirian partai politik meski dalam perkembangannya hanya 

terdapat 48 partai politik saja yang tercatat sebagai peserta pemilu.   

Pada tanggal 10 September 2001 merupakan awal dari Partai 

Demokrat yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI 

oleh Vence Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan 

Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli dan Prof. 

Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran 

Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 

September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor 

M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. 

Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Partai Demokrat secara 

hukum telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. 
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Pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM 

RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 

Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. 

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention 

Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan 

Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 

2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. 

Partai Demokrat dibangun dengan cita-cita sebagai partai yang 

mencitrakan modernitas, kedamaian, kesejukan, menjunjung tinggi 

moralitas dan bertanggung jawab terhadap pendidikan politik 

masyarakat. Selain itu, Partai Demokrat sebagai partai baru mengusung 

platform yang berupaya merangkul kaum nasionalis dan kaum agama 

sekaligus. Sehingga kemudian ideologi yang dirumuskan adalah 

nasionalis-religius. 

b. Lambang Partai Demokrat 

 

Gambar 4. 1 Lambang Partai Demokrat 

Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, 

bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan 

latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut dan bintang merah 

putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dari tiga wawasan. 
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c. DPC Partai Demokrat Kota Semarang 

Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat (PD) Kota Semarang 

berkedudukan di Kecamatan Banyumanik di Jl. Setiabudi nomor 234 

Semarang. Struktur organisasi DPC Partai Demokrat Kota Semarang 

berdasarkan SK DPP Partai Demokrat nomor 

308/SK/DPP.DPC/PD/JATENG/IV/2008 adalah sebagai berikut: 

Ketua  : Ir. Rudi Nurahmat, MT., Arch. 

Sekretaris : Tony Prayogo, SE 

Bendahara : Sumartono, ST 

Wakil-Wakil Ketua 

1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi  : Didik Marsudi, SH 

2. Pendidikan dan Peningkatan Sumber    : Novriadi, SH   

Daya Manusia  

3. Ekonomi, Koperasi dan UKM   : Ir. Suhadi 

4. Pemuda dan Olahraga, Kominfo   : Irawan Yuswono 

5. Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan  :Drs. Teguh Budi     

dan Perkebunan     Utomo 

6. Sosial, Kesehatan, Agama, dan Aliran   :Drs. Ulin Nuha 

Kepercayaan 

7. Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan   : Arif Eko Wibowo, ST 

Hidup, Kelestarian Alam dan Bencana Alam 

8. Pemda dan Pertahanan  : Drs. Slamet Harzuanto 

9. Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian  : Ardhana Arifianto, SE 

10. Hukum, HAM Buruh, Tani, Nelayan, dan  : Novel Albakari, SH 

Tenaga Kerja 

11. Pemberdayaan Perempuan   : Sri Mariatningsih 

Wakil-Wakil Sekretaris 
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1. Wakil Sekretaris I  : Helly Hariyoko 

2. Wakil Sekretaris II  : Simon S Wakum, S.pd, M.Si 

3. Wakil Sekretaris III  : Wahyu Winarno 

4. Wakil Sekretaris IV  : Danur Rispriyanto 

5. Wakil Sekretaris V  : Lukas Gustomo 

6. Wakil Sekretaris VI  : Dita Artika A,SKM 

7. Wakil Sekretaris VII  : Muh. Geys 

8. Wakil Sekretaris VIII  : Ana Indrawati, SIP, M.Si 

9. Wakil Sekretaris IX  : Fuad Elly Gatot 

10. Wakil Sekretaris X  : Nur Haris, S.H 

11. Wakil Sekretaris XI  : Hasti Mayrina, A.Md 

Wakil-Wakil Bendahara 

1. Wakil Bendahara I  : Ani Widiastuti, SE 

2. Wakil Bendahara II  : Hesti Hindarwati, SS 

3. Wakil Bendahara III  : Anggreini Angjaya, .Kom 

4. Wakil Bendahara IV  : Hj. Sri Handayani, A.Md 

5. Wakil Bendahara V  : Naning Anggreini 

6. Wakil Bendahara VI  : Milka Setyowati 

Kepengurusan tersebut di atas didukung oleh sebanyak 177 

pengurus ranting yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang. 

Dengan jumlah ranting terbanyak di wilayah Kecamatan Gunungpati dan 

Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah sebanyak 16 pengurus 

ranting. Kemudian disusul oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan 15 

pengurus ranting dan Kecamatan Mijen sebanyak 14 pengurus ranting. 
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Persebaran pengurus ranting tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang 

terdapat di daerah masing-masing. 

Tabel 4. 2 Jumlah Persebaran Pengurus Ranting Partai 

Demokrat di Kota Semarang 

No Kecamatan Jumlah Ranting 
1 Kec. Semarang Selatan 10 
2 Kec. Semarang Barat 16 
3 Kec. Semarang Utara 9 
4 Kec. Semarang Timur 10 
5 Kec. Semarang Tengah 15 
6 Kec. Banyumanik 11 
7 Kec. Tugu 7 
8 Kec. Gunungpati 16 
9 Kec. Gajahmungkur 8 
10 Kec. Tembalang 12 
11 Kec. Gayamsari 7 
12 Kec. Genuk 13 
13 Kec. Pedurungan 12 
14 Kec. Candisari 7 
15 Kec. Ngaliyan 10 
16 Kec. Mijen 14 

Total 177 
    Sumber: Diolah dari data DPC Partai Demokrat Kota Semarang 

Perolehan kursi di DPRD Kota Semarang berdasarkan hasil 

Pemilu 2009 mengalami peningkatan sebanyak 9 kursi, dari semula 7 

kursi hasil Pemilu 2004 menjadi 16 kursi pada pemilu selanjutnya. 

Peningkatan perolehan ini menjadikan Fraksi Partai Demokrat 

merupakan penguasa kursi terbanyak di DPRD Kota Semarang. 

Meningkatnya jumlah kursi yang diraih oleh Partai Demokrat 

merupakan konsekuensi langsung dari meningkatnya perolehan suara 

partai tersebut.  
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Tabel 4. 3 Perolehan Kursi DPRD Kota Semarang 

Periode 2004-2009 dan 2009-2014 

Fraksi Periode 
2004-2009 2009-2014 

P. Demokrat 7 16 
PDI-P 12 9 
PKS 5 6 
P. Golkar 6 6 
P. Gerindra 0 6 
PAN 6 7 
PDS 3 0 
PKB 4 0 
PPP 2 0 
Total 45 50 

Sumber: Diolah dari DPRD Kota Semarang 
 

2. Strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu 

Legislatif 2009 di Kota Semarang  

Strategi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi juga digunakan 

partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum untuk memperoleh 

dukungan dari rakyat sebanyak mungkin untuk memenangkan pemilu 

legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Penggunaan strategi juga 

dapat dikatakan berhasil untuk Partai Demokrat yang pada pemilu legislatif 

2004 hanya menduduki peringkat kedua menjadi partai pemeroleh suara 

mayoritas disetiap kecamatan yang ada di Kota Semarang pada pemilu 

legislatif 2009.  

Terkait dengan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 

2009 di Kota Semarang, setidaknya penelitian ini berhasil mengungkap 

strategi-strategi yang secara garis besar, dapat menjadi fenomena 

kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2009. Seperti yang 
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diutarakan oleh Sumartono selaku Ketua fraksi dan bendahara DPC Partai 

Demokrat Kota Semarang: 

“Taktik, ya kalau tentang taktik itu untuk jangka pendek, 
sedangkan strategi untuk jangka panjang dan strategi tidak jauh 
berbeda dengan partai lain, tetapi yang di gunakan Partai Demokrat 
strateginya hampir sama dengan di pemilu sebelumnya (pemilu 
2004) tetapi juga ada penguatan dibeberapa sektor yang 
mendukung, seperti citra partai yang sudah dikenal oleh 
masyarakat, birokrasi yang ada di pemerintahan, figur pimpinan 
partai memalui SBY”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Anna Endrawati, SIP, M.Si 

selaku anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat yakni: 

“taktik atau strategi dalam pemilu legislatif 2009 kemaren, kami 
selaku caleg menjalankan strategi memang dari pusat, tetapi kami 
dalam menjalankanya tergantung daerah kita masing-masing seperti 
dalam penguatan kelembagaan partai, berkomunikasi yang baik 
dengan masyarakat, dan mencitrakan diri kami selaku caleg dengan 
baik supaya dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasi 
mereka”. 
 
Sedangkan Tony Prayogo SE, mengenai strategi yang digunakan 

dalam pemilu legislatif 2009 mengatakan: 

“Cara, taktik, strategi kan hampir sama, tetapi kami selaku caleg 
hanya mengabil poin-poin dari pusat dan penerapanya disesuaikan 
dengan daerah masing-masing, melalui komunikasi yang baik dan 
didukung dengan citra partai, tokoh (figur), seperti itu”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 
 
Jadi berdasarkan pernyataan Sumartono, Anna Endrawati dan Tony 

Prayogo strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat dalam pemilu 

legislatif 2009 yaitu lebih mengacu pada strategi komunikasi dan strategi 

pencitraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Strategi Komunikasi Partai Demokrat.  

Strategi komunikasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

Partai Demokrat untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat 

pada pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Hal tersebut dikuatkan 

oleh pernyataan Sumartono dalam wawancara dengan penulis, selaku 

bendahara DPC Partai Demokrat: 

“Partai Demokrat lebih mengacu pada komunikasi  mas, karena 
dengan komunikasi kita bisa secara langsung berhubungan 
dengan masyarakat, walaupun dari Partai Demokrat sudah ada 
anak ranting, tapi lebih baik lagi kalau caleg terjun langsung, 
kebetulan saya juga bertempat tinggal di daerah itu, jadi bisa 
lebih mudah dalam berkomunikasi, karena mereka sudah kenal 
saya”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 
 
Komunikasi juga datang dari pernyataan Anna Endrawati selaku 

ketua PAC Partai Demokrat di Candisari menegaskan: 

“komunikasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 
semua orang untuk menjalin hubungan, begitu juga dengan 
partai, kalau mau dikenal oleh masyarakat ya komunikasi harus 
banyak dilakukan oleh partai,  melalui pendekatan atau program 
yang baik juga bisa” 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 
 
Dikuatkan juga dengan pernyataan dari Arif Sambodo selaku 

ketua RW IV Candisari yaitu: 

“beberapa caleg ikut kegiatan yang diadakan oleh masyarakat di 
wilayah kami. ya kami menghargai dengan baik para caleg yang 
datang. kalau dari caleg Partai Demokrat komunikasinya dengan 
masyarakat di wilayah kami cukup baik kok, bahkan dari caleg 
Partai Demokrat tidak takut untuk mengikuti kegiatan yang 
dalam masyarakat contohnya seperti rapat RT-RW dan lain-lain”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 
 

Strategi komunikasi yang digunakan Partai Demokrat dalam 

pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang berdasarkan pernyataan 
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informan dalam wawancara dengan penulis, meliputi beberapa hal yaitu 

jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kegiatan yang terselenggara 

(event), kampanye dan money politic. 

 

1) Jaringan Kekuasaan Tingkat Lokal 

Kekuasaan yang dimaksud adalah dimiliki para elite yang ada di 

Kota Semarang yaitu dari elite di tingkat struktural birokrasi (Pemerintah 

Kota, Kecamatan, Kelurahan bahkan hingga pengurus RT-RW), elite 

pengusaha, elite dilingkungan kepengurusan PSIS hingga elite di dalam 

kelompok pendukung (supporter) tim PSIS (Persatuan Sepak Bola 

Indonesia Semarang) sendiri. Hal ini merujuk dari pernyataan 

Sumartono, ST selaku bendahara DPC Partai Demokrat bahwa:  

“kekuasaan Bapak Sukawi sebagai walikota merupakan 
keuntungan dan itu digunakan Partai Demokrat untuk menjaring 
massa, pendukung atau pemilih Kota Semarang, Dari elite 
ditingkat struktural birokrasi (Pemerintah Kota, Kecamatan, 
Kelurahan bahkan hingga pengurus RT-RW), elite pengusaha, 
elite dilingkungan kepengurusan PSIS hingga elite di dalam 
kelompok pendukung (supporter) tim PSIS (Persatuan Sepak 
Bola Indonesia Semarang)”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Kemudian ditambah oleh pernyataan Toni Prayogo, SE yakni: 

“memang saya tidak terlibat langsung dengan PSIS, tetapi tidak 
dipungkiri bahwa Pak Sukawi memang memiliki andil dalam 
supporter PSIS, karena pak Sukawi menjadi manager tim sepak 
bola Semarang, secara tidak langsung supporter mengenal Partai 
Demokrat melalui Sukawi”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010)  

   
Banyaknya massa simpatisan dan suporter sepakbola dalam hal 

ini PSIS memang menjadi sasaran yang dimanfaatkan Partai Demokrat, 

terutama melalui pengakomodasian elite-elitenya ke dalam Partai 
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Demokrat (pengurus tim Sepakbola PSIS). Dan jaringan kekuasaan yang 

dimiliki Partai Demokrat terhadap kelompok pengusaha di Kota 

Semarang sangat kentara melihat sebagaian pengurus dan calegnya 

memiliki latar belakang pengusaha. Sementara dari tingkat kekuasaan 

birokrasi juga digunakan dalam menyokong kemenangan Partai 

Demokrat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumartono, ST 

selaku ketua fraksi Partai Demokrat menyatakan:  

“kalau birokrasi itu wajar. Dalam artian begini ketika 
pemimpinnya berasal dari Partai tertentu kecenderungan 
bawahannya akan mengikuti. Lihat saja Untung, Bupati Sragen, 
misalnya. ke bawah semua orang PDI atau Rustriningsing di 
Kebumen. Nah, karena ini Semarang dan pemimpinnya kebetulan 
Sukawi yang kebetulan adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa 
Tengah ya wajar kalau begitu”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Sedangkan menurut Anna Endrawati, SIP, M.Si tentang 

kekuasaan birokrasi yakni: 

“birokrasi yang dimiliki Sukawi memang membantu dalam 
menguatkan Partai Demokrat di daerah Kota Semarang, karena 
beliau merupakan Walikota sekaligus ketua DPD Partai Demokrat 
yang secara tidak langsung banyak dikenal oleh masyarakat Kota 
Semarang waktu itu”. 

 
 Kemudian ditambah pernyataan lagi mengenai kerjasama dengan 

perangkat desa yakni: 

“kami juga bekerja sama dengan perangkat desa dengan 
mengadakan pertemuan-pertemuan dan di dalam pertemuan 
diusulkan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di masyarakat 
supaya saya (caleg) bisa turun langsung ke bewah atau 
kemasyarakat. Dengan bisa turun langsung kemasyarakat, saya 
bisa sekalian bersosialisasi untuk partai dan disatu sisi untuk saya 
sendiri (caleg)”.  

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 
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Menurut Sumartono pengusaha yang juga menjadi Bendahara 

Umum DPC Partai Demokrat Kota Semarang dan kemudian Ketua Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, menyatakan bahwa fenomena 

seperti ini sebagai hal yang wajar dan lumrah terjadi dibelantika 

perpolitikan Indonesia. Beliau mencontohkan seperti Kabupaten Sragen 

ataupun Kabupaten Karanganyar, misalnya, yang menurutnya mengalami 

fenomena ataupun pengalaman serupa. Birokrasi merupakan hal yang 

menjadi keuntungan yang dimiliki oleh setiap pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahannya, seperti halnya Sukawi yang menjabat 

Walikota Semarang dulu. Dengan kekuatan atau adanya birokrasi yang 

dilakukan dari Partai Demokrat selaku partai di pemerintahan mendapat 

penguatan dari Arif Sambodo selaku ketua RW Candisari mengatakan: 

“Kalau birokrasi ya tidak tahu juga mas, kalau Bapak Sukawi kan 
Walikota juga dari Partai Demokrat, kalau PSIS atau pendukung 
snex, memungkinkan juga ada, kan banyak yang suka dengan 
PSIS secara tidak langsung ada yang memilih Partai Demokrat 
dari Yoyok sukawi selaku manager ya, tetapi caleg sendiri kalau 
ada kegiatan seperti wayang kulit, pengajian sepertinya dari 
perangkat desa seperti lurah, kadus, RT-RW selalu ada, caleg juga 
ada, seperti Bapak Sumartono sendiri sering-seringnya ada. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 

 
Beberapa informasi tersebut jejaring kekuasaan yang 

dimanfaatkan Partai Demokrat Kota Semarang memiliki pengaruh besar 

terhadap masyarakat. Berbagai kelompok elite lokal yang berhasil 

dihimpun menjadikannya sebagai satu-satunya partai politik yang mampu 

memperoleh suara mayoritas disetiap kecamatan yang ada di Kota 

Semarang. Dalam artian bahwa berdasarkan berbagai informasi yang 

diperoleh nampak bahwa sejauh ini Partai Demokrat telah berhasil 

menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di Kota Semarang dengan 
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memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di struktural birokrasi, 

pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung (supporter) sepak 

bola. 

2) Sosialisasi  

Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan partai 

politik dalam rangka mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari 

masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam 

memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait 

dengan persoalan dan kegiatan politik supaya mendapatkan dukungan 

yang seluas-luasnya dari masyarakat. 

Partai Demokrat Kota Semarang dalam melaksanakan sosialisasi 

politik tidak hanya dari partai tetapi diserahkan ke caleg yang mengikuti 

pemilu di daerah pemilihanya atau binaannya. DPC Partai Demokrat 

hanya organisasi partai sebagai kendaraan caleg. Sosialisasi yang 

diberikan merupakan motivator bagi masyarakat dengan memberikan 

nilai-nilai politik kepada warga masyarakat sehingga memotivasi mereka 

untuk berpartisipasi dalam proses politik.  Hal tersebut berdasarkan 

pernyataan Anna Endrawati, SIP, M.Si selaku ketua PAC Partai 

Demokrat menyatakan: 

“sosialisasi pertama kali diberikan ke kader-kader dulu, mereka 
nanti yang akan membatu mensosialisasikan program-program ke 
mayarakat, dan dengan diadakan pertemuan rutin untuk kader dan 
perekrutan anggta partai baru melalui KTAnisasi, satu kader 
minimal harus mendapatkan atau merangkul lima anggota baru, 
dengan itu diharapkan basis massa dapat lebih luas”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 

 
Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memperkenalkan 

partai dan caleg ke masyarakat, dengan sosialisasi memungkinkan 
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masyarakat dapat lebih tahu dan mengerti tentang apa yang di sampaikan 

oleh caleg seperti figur dirinya, penguatan jati diri partai yang 

mengusungnya (karakter partai, visi dan misi Partai Demokrat) yang 

tujuannya untuk mengenalkan diri, memperoleh dukungan dan partisipasi 

masyarakat dan menggaet orang tersebut sampai ketingkat memberikan 

dukungan dan pilihan dan sosialisasi yang disampaikan tergantung latar 

belakang masyarakatnya. Seperti pernyataan dari Sumartono, ST yaitu: 

“Pendekatan atau sosialisai yang dilakukan oleh caleg berbeda-
beda tergantung karakteristik daerah pemilihan masing-masing. 
Bila di daerah yang religius maka para caleg juga ikut, seperti 
sosialisasi di pengajian, bakti sosial. Tergantung potensi dan 
karekter masing-masing. Sedangkan untuk caleg dari pusat (DPR) 
mereka ikut kita, bareng-bareng dan sosialisai harus dibarengi 
dengan program-program”. 

  
Dikuatkan oleh pernyataan oleh Tony Prayogo, FE yakni: 

“sosialisasi yang saya lakukan ke masyarakat itu berbeda-beda 
walaupun disatu kecamatan, disetiap RW juga berbeda tergantung 
kegiatan apa yang ada di wilayah tersebut, saya hanya 
menyesuaikan apa yang diinginan masyarakat, maka saya 
mencoba membantu”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 

 
Berdasarkan pernyataan caleg Partai Demokrat pendekatan yang 

dilakukan itu berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing dan 

sosialisasi yang dilakukan barengi dengan program-program supaya 

berjalan dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan caleg merupakan 

pendekatan-pendekatan dilakukan caleg Partai Demokrat, seperti 

pendekatan yang diutarakan oleh Sumartono selaku caleg dan ketua 

fraksi Partai Demokrat adalah bersosialisasi tentang akan diadakan 

kegiatan yang masyarakat seperti pengajian, program sosial yakni 

fogging, khitanan massal, pengobatan gratis dan memberikan bantuan 
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kepada warga masyarakat yang susah dalam mendapatkan dana atau 

keluarnya dana untuk perbaikan jalan seperti aspal atau paving. 

Sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memberikan suara atau 

dukunganaya kepada Partai Demokrat maupun calegnya. Pernyataan 

tersebut dibenarkan oleh Anna Endrawati, SIP, M.Si yakni: 

“dalam bersosialisasi saya menyesuaikan, kalau di lingkungan 
pemuda, ya bersosialisasi tentang apa yang biasa mereka lakukan, 
biasanya menyangkut olah raga, saya usahakan untuk 
mengadakan seperti ternamen-turnamen,  dan sosialisasi 
menyangkut kerja sosial seperti fogging gratis, pengobatan gratis, 
sunatan massal, semua sosialisasi tersebut saya sesuaikan dengan 
apa yang diinginkan masyarakat”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 

 
Dalam bersosialisasi dengan masyaraat dari kalangan pemuda 

ataupun orang tua Partai Demokrat menyesuaikan dengan apa yang biasa 

mereka lakukan dan mereka butuhkan dan disetiap daerah atau kelurahan 

itu berbeda-beda, ada yang butuh fogging, sunatan massal, ada juga yang 

menginginkan pengobatan gratis, dan caleg Partai Demokrat pandai 

dalam mengunakan peluang yang ada di masyarakat untuk menarik 

simpati mereka. Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan caleg 

ditegaskan oleh Arief Sambodo menyatakan: 

“pengobatan gratis kan ada dari pemerintah, tapi yang sosialisi 
ada mas, kalau Fogging ada disetiap RW candisari serentak 
bersama, caleg Partai Demokrat juga, khitanan massal juga ada, 
malah banyak masyarakat yang senang, banyak warga yang 
menyunatkan anaknya. Tanggapan masyarakat disini banyak yang 
senang, masyarakat masih bnayak juga yang menanyakan tentang 
BLT”. 

 
Dan ditambahkan pernyataan lagi yakni:   

“tentang sosialisasi yang dilakukan caleg dari Partai Demokrat, 
kalau disinikan Bapak Sumartono yang jadi caleg, kami sudah 
mengenal dia karena dulu sudah menjadi anggota legislatif, waktu 
mau mencalonkan diri ya kami sudah tahu, kalau waktu ada 
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pertemuan dia pernah bilang gitu, kan sering datang waktu 
pertemuan, jadi warga sudah tahu Bapak Sumartono seperti apa, 
dan di masyarakat juga kenal baik karena biasa nimbrung dan 
dimintai bantuan oleh warga sini”.  

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 

  
Berdasarkan pernyataan Arif Sambodo yang dilakukan caleg 

Partai Demokrat yaitu melalui kegitan kecil seperti rapat RT-RW, 

bertukar pendapat (nimbrung) dengan masyarakat, door to door ke tokoh 

masyarakat, bersilaturahmi, beramah tamah dengan warga dan mengkuti 

kegiatan organisasi atau perkumpulan seperti pengajian secara langsung, 

tujuannya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. 

Partai Demokrat memprioritaskan para caleg untuk selalu aktif di daerah 

pemilihannya atau binaannya dengan terus bekerja sebaik mungkin untuk 

dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang berujung 

untuk mendapat dukungan dari masyarakat pada waktu pemilu legislatif 

2009 khususnya di Kota Semarang. 

3) Kegiatan yang Terselenggara (Event) 

Event merupakan kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan 

pihak-pihak tertentu untuk saling bertukar pendapat atau menyampaikan 

gagasan. Event juga dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mendekatkan 

diri kepada mayarakat atau salah satu strategi yang digunakan dalam 

menghadapi pemilu legislatif 2009 khususnya di Kota Semarang. Event 

atau kegiatan bisa datang dari mana saja, salah satunya dari organisasi 

pemuda seperti pernyataan Sumartono, ST selaku Ketua Fraksi Partai 

Demokrat Kota Semarang yaitu: 

“organisasi pemuda lahir langsung dari Partai Demokrat seperti 
Pemuda Demokrat atau perempuan Demokrat tetapi belum 
terstuktur sampai bawah, yang sudah berjalanya itu PAC, 
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Ranting, Anak Ranting, yang membantu dalam menjaring kader-
kader baru (perekrutan melalui KTAnisasi), yang bisa merangkul 
organisasi pemuda lain, seperti mengajak mendekati tim sepak 
bola yang ada dalam daerah pemilihan, dan ada yang merangkul 
remaja masjid dll”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda seperti dalam hal 

olah raga sepak bola (tim sepak bola), remaja masjid dengan pengajian 

merupakan kegiatan-kegiatan yang mereka senangi, dengan merangkul 

pemuda-pemudi melalui kegiatan tersebut merupakan pendekatan yang 

dilakukan caleg Partai Demokrat beserta kadernya yang dilakukan di 

setiap dapil-dapil yang ada Di Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan 

Partai Demokrat bertujuan untuk menarik, merangkul dan mendapatkan 

dukungan atau suara dari pemilih dari lingkungan anak muda yang 

nantinya menjadi peserta pemilu. 

Kegiatan lain yang dimanfaatkan caleg Partai Demokrat yaitu 

kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti menghadiri rapat 

RT-RW, bakti sosial (fogging, khitanan massal, pengobatan gratis) 

dijadikan sebagai event pendekatan yang dilakukan partai Demokrat 

maupun caleg untuk saluran politik dalam melaksanakan sosialisasi 

politik di Kota Semarang untuk memperoleh dukungan dari semua 

elemen masyarakat dan tidak membeda-bedakan pemilih dari golongan 

pemuda maupun orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan Sumartono, 

ST sebagai bendahara DPC Partai Demokrat mengatakan: 

“Partai Pemokrat tidak membeda-bedakan pemilih. Semua elemen 
masyarakat menjadi target dan garapan partai ini. Tak hanya 
masyarakat menengah saja. Partai Demokrat sangat pro terhadap 
wong cilik dan Partai Demokrat juga pro terhadap investasi. Jadi 
tidak ada spesifikasi khusus terhadap para pemilih. Semuanya 
diakomodir di Partai Demokrat”. 
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(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Menurut pernyataan tersebut yang menjadi sasaran Partai 

Demokrat bukan hanya masyarakat menengah tetapi juga pro terhadap 

wong cilik. Dalam menjaga loyalitas para pemilih Partai Demokrat terus 

bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat, yaitu dengan terus bekerja 

sebaik mungkin untuk dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-

kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan Partai Demokrat bukanlah 

membuat event semata melainkan mengikuti atau menghadiri event yang 

diadakan masyarakat yang diwakili oleh caleg yang mengikuti pemilihan 

di daerah tersebut dan dibantu oleh para kader. Seperti pengakuan Tony 

Prayogo, SE selaku anggota DPRD dari Partai Demokrat Kota Semarang: 

“disetiap kelurahan itu eventnya berbeda-beda tergantung apa 
yang dibutuhkan masyarakat, melalui anak ranting saya bisa 
menghadiri kegiatan apa yang ada di masyarakat, saya tidak 
hanya yang mengadakan event tetapi menghadiri event yang 
diadakan di masyarakat nanti gantian kalau kami mengadakan 
kegiatan atau event seperti peresmian PAC dan lain-lain saya 
juga mengundang mereka dari tokoh masyarakat, RT-RW, lurah 
dan masyarakat yang lain”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 

 
  Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang 

ditawarkan caleg untuk masyarakat dengan mengikuti atau menghadiri 

secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat. Kegiatan yang 

ada di masyarakat tidak hanya dihadiri oleh caleg dari Partai Demokrat 

saja, tetapi juga diikuti oleh caleg-caleg dari partai lain, sehingga caleg 

Partai Demokrat harus memanfaatkan peluang yang ada dan terus bekerja 

sesuai dengan aspirasi masyarakat supaya bisa dekat dengan masyarakat. 

Mengahiri kegiatan yang ada di masyarakat merupakan pendekatan yang 
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terus dilakuan caleg Partai Demokrat karena biasanya caleg lain enggan 

untuk menggikuti acara atau event kecil tersebut, sesuai dengan apa yang 

diutarakan Sumartono, ST selaku anggota legislatif dari fraksi Partai 

Demokrat menyatakan: 

“biasanya caleg lain takut untuk menghadiri acara yang diadakan 
masyarakat, mereka berfikir akan dimintai uang kalau ada caleg 
yang datang, kalau saya tidak berfikir seperti itu. Saya hanya 
menyakinkan kepada masyarakat silahkan untuk memilih ataupun 
tidak sesuai dengan kehendak hati mereka sehingga tidak akan 
dimintai uang karena kita tidak menyuruh mereka tetapi hanya 
memberitahu bahwa saya mencalonkan diri”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Dari pernyataan Sumartono bahwa event yang dilakukan caleg 

Partai Demokrat bertujuan untuk menjaring suara pemiih, dan juga 

supaya caleg dikenal oleh masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut 

disambut oleh warga dengan baik, karena jarang sekali caleg yang mau 

menghadiri kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti rapat RT-RW, dan 

banyak juga warga yang meminta bantuan kepada caleg seperti halnya 

perbaikan jalan atau meminta bantuan dalam mengadakan kegiatan yang 

ada di masyarakat, hal tersebut merupakan kesempatan yang digunakan 

caleg untuk mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat. 

Dikuatkan oleh perkataan Arif Sambodo selaku ketua RW yakni: 

“pendekatan-pendekatanya …, ikut kegiatan gitu, kalau Bapak 
Sumartono  sering menghadiri rapat-rapat disini, kan sering kami 
undang, tetapi jarang berbicara tentang partai, kampanye juga 
tidak, tetapi waktu mau mencalonkan menjadi anggota Dewan 
lagi, menyapaikanya ke kami dan meminta do’a juga supaya 
terpilih lagi dan mau menampung aspirasi kami lagi. Terkadang 
mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat bakti sosial juga, 
ada yang kegiatan pengajian juga ikut membantu nimbrung lah”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 
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Pemanfaaan event juga diperoleh dari pemerintahan desa seperti 

pernyataan Anna Endrawati, SIP, M.Si selaku Ketua PAC Partai 

Demokrat menyatakan: 

“kami juga bekerja sama dengan perangkat desa dengan 
mengadakan pertemuan-pertemuan dan di dalam pertemuan 
diusulkan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di masyarakat 
supaya saya (caleg) bisa turun langsung ke bewah atau 
kemasyarakat. Dengan bisa turun langsung kemasyarakat, saya 
bisa sekalian bersosialisasi untuk partai dan disatu sisi untuk saya 
sendiri (caleg)”.  

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 

  
Kegiatan yang dilakukan caleg Partai Demokrat tidak 

dilaksanakan pada waktu menjelang pemilihan saja, melainkan dilakukan 

sebelum maju menjadi calon legislatif dan dilakukan di wilayah atau 

kecamatan yang menjadi daerah pemilihannya. Dengan banyaknya 

kegiatan yang sudah diatur oleh ranting dan anak ranting, caleg bisa 

menghadiri kegiatan-kegatan atau event yang ada di masyarakat dan bisa 

turun langsung kemasyarakat dengan begitu caleg bisa bersosiaisasi 

sambil berkampanye dan mencitrakan dirinya yang bertujuan supaya bisa 

dikenal oleh masyarakat. Hal ini salah satu yang diutarakan oleh 

Sumartono, ST (Ketua fraksi Partai Demokrat Kota Semarang) yang 

menyatakan: 

“event sangat membantu sekali dalam menjaring suara pemilih, 
dengan menghadiri event atau kegiatan-kegiatan yang 
menyangkut masyarakat seperti halnya rapat RT atau RW yang 
diadakan, dengan begitu secara otomatis caleg akan dikenal oleh 
masyarakat dan saya akan mengetahui apa yang diinginkan oleh 
masyarakat”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Jadi berdasarkan pernyataan Sumartono bahwa event merupakan 

strategi yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat supaya dapat dikenal 
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oleh warga masyarakat, sehingga dalam menyampaikan program, 

kampanye atau sosialisasi ke masyarakat dapat lebih mudah dilakukan. 

Karena masyarakat sudah mengenal caleg melalui kegiatan yang 

diadakan masyarakat dan caleg mengetahui sesuatu yang diinginkan 

masyarakat sebagai pemilih. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 

Ketua RW IV Kecamatan Candisari yakni: 

“ya kalo caleg Partai Demokrat yaitu Bapak Sumartono tidak 
asing lagi, bahkan masyarakat sini sudah tahu siapa beliau karena 
sudah biasa ketemu dalam pertemuan-pertemuan desa bahkan 
waktu diundang dirapat RW di mau datang, terkadang di 
rumahnya juga mudah ditemui kalau mau meminta bantuan dan 
dengan masyarakat juga baik, mau membantu apa yang menjadi 
menjadi kebutuhan masyarakat, seperti bantuan jalan atau paving 
disini, “para caleg Partai Demokrat memang sering terjun 
langsung ke masyarakat, khususnya para caleg yang 
mencalonkan diri untuk daerah pemilihan disini mas, hal tersebut 
pun tidak wajar, karena seorang calon legislatif mau mengikuti 
rapat di tingkat RT maupun RW dan kegiatan pengajian dsb,  
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 

 
Berdasarkan wawancara dengan penulis bahwa caleg dari Partai 

Demokrat sering berinteraksi dengan masyarakat didaerah pemilihannya, 

Para caleg Partai Demokrat memiliki pendekatan maupun cara tersendiri 

untuk menarik masyarakat pemilih di daerah pemilihanya (dapil), seperti 

menghadiri acara yang diadakan masyarakat, mengadakan kerja sosial, 

bertukar pendapat dalam forum-forum pertemuan yang diadakan 

masyarakat untuk lebih akrab dengan masyarakat. Sehingga caleg dapat 

mengerti dan mengetahui mengenai yang diinginkan masyarakat, 

tujuannya untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu legisalatif dan 

terbukti dengan perolehan suara mayoritas Partai Demokrat di Kota 

Semarang pada pemilu legislatif 2009. 
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4) Kampanye 

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan dalam mendorong dan 

memantapkan masyarakat dalam memberikan dukungan dan 

menggunakan hak pilih masyarakat dalam kegiatan atau proses politik 

seperti, pemilihan umum (pemilu). Kampanye merupakan salah satu 

bentuk upaya yang dilakukan Partai Demokrat dalam meraih dukungan 

masyarakat. Dalam berkampanye menggunakan dua cara seperti hasil 

wawancara dengan Sumartono, ST selaku Bendahara DPC Partai 

Demorat Kota Semarang di dapil IV yaitu: 

“kampanye sangat dibutuhkan untuk menjaring massa, melalui 
model kampanye terbuka dan model kampanye tertutup. 
Kampanye terbuka dilakukan dengan melakukan long march, 
berorasi dihadapan para simpatisan dan pendukung partai 
sedangkan kampanye tertutup dilakukan dengan mendatangi 
langsung ketokoh warga masyarakat”. 

 
Tidak cukup hanya dengan pernyataan tersebut, kemudian 

kembali ditegaskan melalui pernyataan berikut: 

“saya selalu menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang 
dilaksanakan masyarakat seperti rapat RT-RW dan kegiatan 
lainya, bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, saling 
beramah tamah, door to door dengan kegiatan tersebut secara 
tidak langsung saya dapat dikenal di masyarakat dan masyarakat 
juga akan mengenal kita”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Berdasarkan jawaban yang disampaikan Sumartono, kampanye 

tersebut merupakan langkah awal yang baik karena dengan mengikuti 

kegiatan tersebut, secara tidak langsung Caleg Partai Demorat dapat 

dikenal dalam masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat juga akan 

mengenal calegnya. Penyampaian misi dan visi Partai Demokrat juga 

dilakukan caleg dalam setiap kampanye, baik secara terbuka maupun 
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tertutup. Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan Partai Demokrat 

kepada masyarakat, supaya masyarakat mengenal Partai Demokrat 

dengan visi dan misinya yang baik beserta program-program yang 

ditujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Kekuatan figur juga menjadi sangat penting untuk dijadikan 

kekuatan Partai Demokrat untuk meperoleh dukungan sebanyak 

mungkin, dari figur SBY selaku pimpinan partai, Sedangkan di Semarang 

Sukawi sebagai pemimpin pemkot dan figur caleg. Salah satu cara 

memperkenal figur tersebut melalui berbagai atribut kampanye yang 

dianggap simbol representasi caleg. Meskipun tidak memberikan 

pengaruh signifikan, tetapi penggunaan baliho dan spanduk dapat 

memperjelas untuk mengenalkan caleg Partai Demokrat ke masyaraat. 

Melalui iklan politik tersebut dapat mencitrakan positif untuk caleg 

maupun partai. Hal terebut dikuatkan oleh pernyataan Anna Endrawati, 

SIP, M.Si selaku anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat: 

“dalam berkampanye baliho, sepanduk, bendera partai, itu sangat 
dibutuhkan sekali oleh partai maupun caleg, dengan  atribut 
kampanye seperti itu akan membantu masyarakat, kalau tidak 
mengenal caleg kan bisa mengenal partainya, kalau sudah 
mengenal caleg akan lebih baik, walaupun dari mana partai yang 
mengusungnya, atribut tersebut sangat membantu sekali”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 

 
Tidak cukup dengan pernyataan tersebut, kemudian kembali 

ditegaskan lagi yakni: 

“kampanye juga bisa dilakukan pada waktu kami mengikuti 
kegiatan yang ada atau pertemuan-pertemuan di masyarakat, 
seperti pengajian atau apalah…, tujuan kami ya mengahadiri 
kegiatan tersebut, tetapi secara tidak langsung masyarakat melihat 
kita baik, mau datang dan menghadiri kegiatan tersebut to…., 
mungkin itu juga yang menbantu dalam perolehan suara”. 
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(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 desember 2010) 
 

Bahwa selain untuk mencari dukungan, kampanye juga 

digunakan Partai Demokrat untuk menyegarkan dan mengukuhkan 

kembali dukungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan politik seperti 

membagikan kaos partai, bendera partai dan lain sebagainya. Melalui 

kampanye semua peserta pemilu diberi kesempatan untuk 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan dukungan dan kegembiraan 

semua pihak. Media kampanye sangat diprioritaskan oleh sebagian caleg 

Partai Demokrat Kota Semarang tidaklah kampanye yang besar, 

melainkan banyak melakukan kampanye yang tertutup. Seperti 

pernyataan Tony Parayogo, SE selaku anggota DPRD Kota Semarang 

dari Partai Demokrat mengenai kampanye yang dilakukanya yaitu: 

“saya berkampanyae terbuka dan tertutup, semuanya sama-sama 
baik, saya menyampaikan program-program dari pusat seperti 
BLT, BOS, PNPM mandiri, tetapi saya sesuaikan dengan keadaan 
yang ada di daerah pemilihan saya, di daerah saya banyak 
membutuhkan dana BLT ya saya usahan untuk mengurusnya, 
BOS juga, kalau perbaikan jalan atau paving kan bisa lewat 
PNPM kan dan semua daerah bisa mendapatkanya, saya hanya 
membantu dalam mendapatkan dananya, yang penting masyarakat 
senang”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 

 
Kampanye yang dilakukan Caleg Partai Demokrat disesuaikan 

dengan keadaan suatu daerah yang dibinanya, program-program juga 

berasal dari pusat tetapi dalam penyampaian di masyarakat ditentukan 

oleh caleg Partai Demokrat sendiri, dan disesuaikan dengan keadaan 

daerah tersebut. Dikuatkan oleh pernyataan ketua RW IV Candisari Arif 

Sambodo menyatakan: 

“Partai Demokrat dalam kampanye disini ya membagikan pin, 
sticker partai dan caleg, itu yang langsung diberikan di rumah, 
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kalau spanduk dan bendera partai banyak yang bersebaran di 
desa. tapi kalau kampanye yang besar cuma sekali…mungkin, 
tapi kami lebih suka yang langsung datang ke rumah atau melalui 
kegiatan yang langsung melibatkan kami, seperti pada waktu ada 
kegiatan masyarakat, caleg meminta ijin dan do’a supaya dapat 
menjadi wakil mereka, kami malah senang, dan penyampaian 
tentang kegiatan atau program yang akan dilakukan kalau 
terpilih”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 
 
Partai Demokrat dalam berkampanye yang diwakili caleg lebih 

banyak melakukan kampanye secara tertutup atau langsung bertemu 

dengan masyarakat dari pada kampanye yang terbuka, dikarenakan 

dengan kampanye yang tertutup diharapkan dapat lebih mengena 

kemasyarakat.   

5)  Money Politic (Politik uang) 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali diselenggarakan 

pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden maka money politic 

menjadi “corak hitam” yang selalu pekat mewarnai. Tak jarang hingga 

masyarakat akhirnya menganggap hal ini sebagai perilaku yang lumrah 

(biasa). Hal ini tidak saja terjadi di Kota Semarang saja melainkan merata 

dihampir seluruh wilayah Indonesia. 

Secara khusus Partai Demokrat dalam melakuan pemberian 

bantuan bertujuan untuk menjaring dukungan pemilih. Kegiatan tersebut 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui kampanye terbuka 

dan kampanye tertutup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumartono, ST 

selaku bendahara DPC Partai Demokrat: 

“sudah menjadi rahasia umum transaksi merupakan hal yang 
wajar dalam kancah perpolitikan, Partai Demokrat bukan satu-
satunya partai yang melakukan hal ini, tetapi hampir semua partai, 
dalam Partai Demokrat tidak secara langsung memberi, tetapi 
dilakukan dalam bentuk bantuan dan diiringi dengan program, 
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tanpa program tidak akan berhasil seperti fogging secara gratis, 
sunatan massal dan lain-lain”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Pemanfaatan atau pendekatan lain yang dilakukan Partai 

Demokrat di Kota Semarang yaitu dengan memberikan bantuan ke 

masyarakat tidak secara langsung berupa uang atau barang melainkan 

hanya berupa bantuan dalam proses pengurusan untuk mendapatan 

barang atau bantuan tersebut, seperti dana perbaikan jalan dari 

pemerintah daerah. Dikuatkan lagi dengan pernyataan sebagai berikut:  

“pemberian tidak kami berikan secara langsung berupa uang dari 
kami, tetapi kemi hanya memberikan bantuan proses supaya dana 
dari daerah dapat diproses seperti PNPM mandiri (pembangunan 
jalan, paving dll), dan prosesnya kami harus tahu seperti 
proposalnya, kami juga ikut dalam rapatnya sehingga jelas bahwa 
yang meminta benar dari warga masyarakat”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 

 
Ditambah lagi pernyataan oleh Anna Endrawati, SIP, M.Si selaku 

anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat mengenai 

pemberian bantuan yaitu: 

“transaksi yang saya lakukan itu tidak berupa uang yang langsung 
diberikan kemasyarakat, tetapi melalui suatu kegiatan yang ada di 
masyarakat, dalam kegiatan tersebut pasti membutuhkan snek, 
makan minum dan alain-lain, pemberian itu yang dikeluarkan 
partai maupun caleg tidak berupa uang tunai. Kalau pemberian 
uang juga ada tetapi untuk kader yang mengurusi kegiatan 
tersebut. dan maksud dari politik transaksinal berbeda dengan 
money politik, kalau poitik tranaksional kami hanya memberikan 
bantuan atau barang pada waktu ada kegiatan/event, tetapi kalau 
money politikkan langsung membeli suara contohnya caleg butuh 
100 suara, e..perkepala Rp20.000 ya, politik itu yang saya 
hindari”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 

  
Kegiatan pemberian tersebut merupkan langkah yang efektif 

untuk mendapatkan simpatik dari mayarakat khususya untuk daerah yang 
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mendapatkan bantuan akan menganggap caleg Partai Demokrat sebagai 

pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Selain itu terkait dengan 

pemberian bantuan yang dilakukan Partai Demokrat diperjelas lagi oleh 

Tony Prayogo, SE mengatakan: 

“kalau tentang bantuan pembangunan jalan berupa aspal maupun 
paving memang ada, tatapi yang meminta masyarakat sendiri, 
saya tidak bisa membantu dalam memberikan uang, tatapi hanya 
membantu mengurus proposal tersebut dan meminta bantuan 
anggota dewan yang sudah jadi, itukan wajar hanya membantu 
prosesnya” 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 

 
Bantuan yang diberikan oleh caleg Partai Demokrat kemasyarakat 

dalam bentuk perbaikan jalan atau paving tidak diberikan kesemua 

daerah, tetapi kebanyakan masyarakat lebih mengenal Partai Demokrat 

dengan program yang dikeluarkan dari pusat seperti dana BLT, BOS, 

PNPM Mandiri dan secara tidak langsung masyarakat akan terpengaruh 

dan tertarik dengan program tersebut yang mereka anggap bisa 

membantu dalam kehidupan mereka nantinya. Seperti pernyataan 

masyarakat candisari yaitu Arif Sambodo mengatakan: 

“kalau BLT, BOS, PNPM Mandiri masih ada, e..e.masih 
disampaikan, yang menyampaikan memang caleg Partai 
Demokrat, tapi hanya sekilas yang lebih banyak hanya 
menguatkan hal itu, kadang masyarakat sini juga ada yang 
menanyakan hal tersbut, jadinya lebih jelas, mengenai BLT masih 
banyak yang membutuhkan, kan bisa sedikit membantu 
masyarakat”. 

 
Didukung dengan pernyataan tambahan lagi yaitu: 

“kalau pengaruh itu mungkin, seperti dulu di daerah mungkin, 
Wonogiri daerah pedesaan itukan jalannya bagus-bagus, ini 
jamanya Pak Harto, mereka mengenang itu, oh ya jasanya Pak 
Harto. Mereka mendapat BLT, 300 ribu per tiga bulan o ya itu 
jasanya Pak SBY, mungkin banyak masyarakat yang senang 
dengan program tersebut, dan masih memilih Partai Demokrat 
karena programnya yang baik”.  
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(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2010) 
 
Dengan adanya program tersebut mengganggap itu adalah jasanya 

Pak SBY sehingga masyarakat menganggap Pak SBY pemimpin yang 

“bermurah hati” (benevolent) yaitu pemimpin yang pemurah, baik hati 

serta pelindung bagi masyarakat, sehingga Partai Demokrat masih 

menjadi partai yang banyak didukung dan dipilih oleh rakyat. Pemberian 

bantuan yang dilakukan caleg Partai Demokrat hanya memberikan 

barang atau makanan waktu ada pertemuan dengan masyarakat (kegiatan 

dimasyarakat/event) atau bantuan berupa pemberian uang untuk 

perbaikan jalan, itupun tidak dari kantong Caleg Demokrat saja, tetapi 

bisa didapat dari dana daerah yang bisa dibantu mendapatkan dana 

tersebut dari anggota dewan dari Partai Demokrat sesuai dengan 

pernyataan Sumatono selaku Caleg Partai Demokrat Kota Semarang. 

Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui caleg 

merupakan pendekatan lain yang dilakukan untuk menjaring pemilih dan 

pendukung untuk memperluas jaringan kekuasaan di Kota Semarang dala 

pemilu legislatif 2009.  

 

b. Strategi Pencitraan Partai Demokrat 

Pencitraan adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kesan yang 

baik dari publik dari tokoh atau partai politik agar bisa menjadi sebuah 

figur atau gambaran ideal dimata rakyat. Sasaran dari politik pencitraan 

adalah kepercayaan rakyat untuk beredia secara sadar atau tidak untuk 

mengikuti, meniru, dan membenarkan setiap gagasan serta tindakan yang 

dilakukan oleh tokoh atau partai politik tersebut. 
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Tujuan pencitraan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap 

suatu hal yang ditawarkan partai, seperti halnya figur maupun partai itu 

sendiri, dengan adanya pencitraan maka masyarakat dapats mengenal 

figur caleg maupun partai yang mengusungnya. Pencitraan merupakan 

hal utama yang digunakan partai politik untuk mengenalkan tokoh atau 

partainya untuk mendapatkan kesan yang baik dari publik. Sasaran dari 

pencitraan adalah kepercayaan rakyat untuk bersedia secara sadar atau 

tidak untuk mengikuti, meniru, dan menerima tindakan dari tokoh atau 

partai tersebut. Pencitraan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2009 

meliputi figur kepemimpinan, citra partai yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

 

1) Figur Kepemimpinan 

Sebagaimana yang telah banyak diwacakan, bahwa figur 

seorang pemimpin dan kepemimpinannya memiliki pengaruh positif 

terhadap kemenangan suatu partai politik tertentu dalam pemilihan 

umum. Strategi ini yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat Kota 

Semarang sebagai pendobrak perolehan suara pada pemilu legislatif 

2009. Tak bisa ditolak bahwa figur seorang SBY mempunyai peran 

sentral dalam kemenangan partai yang baru dua kali mengikuti 

pemilu ini.  

Menurut Sumartono selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat 

DPRD Kota Semarang menyatakan meski dirinya beserta caleg-caleg 

Demokrat lainnya dan juga “mesin politik” partai telah bekerja 

secara optimal, tetapi tak bisa disangkal bahwa figur SBY-lah yang 
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menjadi kekuatan utama penunjang kemenangan ini. Selama massa 

kepemimpinannya sebagai presiden pada periode awal, SBY 

terhitung berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang 

benevolent yaitu pemimpin yang pemurah, baik hati serta pelindung 

bagi masyarakatnya. Ditambah pernyataan lagi yakni:  

“kekuatan Partai Demokrat ada pada figur SBY.  
Menurutnya figur, terutama Dewan Pembina Partai 
Demokrat, SBY yang telah terbukti membela kepentingan 
wong cilik selama kepemimpinannya. Melalui berbagai 
pelaksanaan program-program pemerintahannya yang 
banyak menguntungkan masyarakat. Seperti BLT dsb. 
Sedangkan dalam black campaign yang kemarin muncul 
adalah terkait dengan kenaikan harga BBM. Padahal bila 
dilihat semua Presiden yang pernah memimpin negeri ini 
semuanya pernah menaikkan harga BBM. Bahkan Habibi 
yang hanya 10 bulan memimpin negeri ini sempat 
menaikkan harga BBM”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 
2010) 
 

Ditegaskan oleh Arif Sambodo yang menyatakan bahwa SBY 

sebagai top leader di Indonesia saat itu, memiliki kharisma yang 

sejajar dengan pemimpin-pemimpin pendahulunya, misalnya seperti 

Soekarno dan Soeharto,. Sehingga hal ini membangkitkan 

kepercayaannya terhadap figur SBY sebagai pemimpin selanjutnya 

yang mampu mengadakan perubahan di berbagai sektor kehidupan 

ke depan. Dikuatkan dengan pernyataan Ibu Anna Endrawati, SIP, 

M.Si selaku Ketua PAC Partai Demokrat Candisari mengatakan: 

“kalau SBY memiliki pengaruh yang besar terhadap 
kebesaran Partai Demokrat, di Kota Semarang sendiri juga 
demikian, SBY dengan programnya yang banyak ditujukan 
kemasyarakat kecil, walaupun masih banyak yang pro dan 
kontra terhadap kebijakan tersebut, tetapi masyarakat banyak 
yang senang dengan beberapa program yang dikeluarkan 
misal BLT, walaupun ada yang setuju dan tidak, tetapi 
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sekarang banyak masyarakat yang menanyakan tentang BLT, 
masih ada atau tidak, gitu?”.  
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 
2010) 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan kalau program SBY masih 

diterima di masyarakat, dan menunjukkan citra atau figur SBY masih 

kuat melekat di masyarakat dan dapat dilihat dari kepeduliannya 

terhadap wong cilik selama masa kepemimpinannya diperiode 

pertama melalui beberapa program yang telah ditelurkan. Salah 

satunya melalui BLT, Raskin, BOS, dan PNPM Mandiri yang secara 

tidak langsung masyarakat terpengaruh dan tertarik dengan program 

tersebut yang mereka anggap bisa membantu dalam kehidupan 

mereka nantinya. 

Pencitraan tidak hanya ditunjukkan oleh SBY semata, tetapi 

pencitraan juga ditunjukkan oleh calon legislatif (caleg) Partai 

Demokrat Kota Semarang, pencitran yang dilakukan caleg tidak 

sama dengan yang dilakukan SBY, caleg dalam melakukan 

pencitraan dilakukan di daerah pemilihanya, yaitu dilingkup dapil 

mereka mencalonkan diri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

Sumartono, ST selaku bendahara DPC Partai Demokrat Kota 

Semarang sebagai berikut:  

“calon legeslatif perlu mencitraakan dirinya walaupun hanya 
di dapil masing-masing untuk mendapatkan dukungan, 
waluapun citra caleg tidak sebesar SBY, tetapi caleg dari 
Partai Demokrat sangat di bantu sekali dengan adanya figur 
SBY, yang dianggap SBY adalah pemimpin yang santun, 
yang agamis, benevolent, yang memperhatikan wong cilik, 
jadi kalau pemimpin/ketuanya  baik  pengikutnya juga baik”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 
2010) 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh Tony Prayogo, SE 

selaku anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat 

mengatakan: 

“caleg dalam mencitrakan dirinya itu berbeda-beda, yang bisa 
menilai citra atau figur saya baik atau jelek kan orang lain, 
saya hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya, 
saya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, jadi saya siap 
dan harus benar-benar menampung aspirasi mereka dan tahu 
tentang apa yang di ingginkan masyarakat, saya kan anggota 
DPC jadi melayani masyarakat yang meminta bantuan dalam 
kegiatan masyarakat ya saya bantu”.  
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 
2010, pukul 13: 20 WIB) 
 
Menurut pendapat tersebut pencitraan yang baik merupakan 

langkah awal yang harus diutamakan dalam diri setiap Caleg Partai 

Demokrat. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan-

pendekatan langsung ke masyarakat dengan menghadir atau 

mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat tersebut, seperti yang 

diutarakan oleh Sumartono, ST selaku anggota DPRD Kota 

Semarang dari Partai Demokrat yaitu: 

“dulu saya pernah menjenguk orang yang saya tidak tahu 
namaya, dia penjual mie ayam, istriya mengalami kecelakaan 
dan masuk Rumah Sakit, la saya dimintai bantuan, saya gak 
membayar biaya RS, tapi saya membantu dalam membantu 
mempermudah pendanaan adminitrasi (jamkesmas) dan 
mereka merasa terbantu. Sampai sekarang masyarakat di 
daerah itu kenal dengan saya”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 
2010) 
 
Melihat informasi tersebut figur pemimpin yang baik 

merupakan modal awal untuk mendapatkan simpati dari masyarakat 

misalnya seperti pernyataan Sumartono dengan mau membantu 
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orang yang sedang kesusahan, kegiatan sosial dan ikut atau 

mengahiri kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan 

yang dilakukan caleg Partai Demokrat tersebut melalui kegiatan yang 

dilakukanya, masyarakat dapat lebih mengenal caleg tersebut. 

Setelah warga masyarakat mengenal dan menaruh simpatik terhadap 

caleg tersebut kemungkinan warga dapat memberikan suara dalam 

pemilu legislatif nantinya. Dikuatkan oleh pernyataan oleh Arif 

Sambodo selaku masyarakat candisari dan Ketua RW mengatakan: 

 “Kalau…kalau orang, orang ya, saya bilang orang cenderung 
melihat kharismanya SBY. Lepas dari itu e..sisi lain 
sebenarnya ketika munculnya nama SBY itu kan sebenarnya 
orang jenuh dengan, di puncak itu orangnya ya hanya itu-itu 
saja. Kalau engga Mega ya Gus Dur, kalau engga Gus Dur ya 
Wiranto, kalau engga Wiranto ya ini. Jadikan muncul tokoh 
pilihan SBY, yang dilihat dapat menjadi pemimpin baru dan 
dapat dijadikan panutan, kalau caleg dapat dilihat nanti kalau 
sudah menjadi anggota legislatif, dapat dilihat dari masih 
memikirkan rakyat gak, jadi saya masih melihat caleg dari 
kesehariannya dan tingkah lakunya dalam masyarakat 
sekarang”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 
2010) 
 
Masyarakat berpandangan lain dengan sosok SBY yang 

pertama kali mencalonkan diri, masyarakat menganggap SBY dapat 

dapat mejadi pemimpin yang beda dengan calon yang lain, mampu 

memperhatikan masyarakat, mengayomi masyarakat, menjadi 

panutan dan adanya kejenuhan dari masyarakat dengan calon yang 

itu-itu saja, jadi waktu muncul SBY masyarakat banyak yang beralih 

dan dibuktikan dengan terpilihnya SBY menjadi presiden keenam 

dan pencapaian perolehan suara mayoritas dalam pemilu legislatif 

2009.  
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2) Citra Partai 

Pencitraan selanjutnya yang turut berpengaruh dalam 

kemenangan ini adalah citra dari Partai Demokrat. Sebagaimana 

yang telah banyak didengar bahwa garis ideologi partai ini adalah 

nasionalis-religius. Citra partai yang baik dapat dilihat dari 

pemimpinya, kalau pemimpinya baik maka partai juga baik, dapat 

dilihat dari program-program yang di keluarkan partai, program yang 

baik yaitu program yang dapat membawa masyarakat kearah 

kemakmuran dan kesejahteraan. Begitu juga dengan Partai Demokrat 

yang dipimpin oleh SBY dengan mengelurkan Program-program 

yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat walaupun masih pro 

dan kontra di masyarakat seperti BLT dsb. Sejak SBY menjadi 

presiden di tahun 2004 menjadikan Partai Demokrat semakin besar 

dan berkembang di seluruh Indonesia begitu juga di Kota Semarang, 

Sumartono, ST selaku Caleg Partai Demokrat Kota Semarang dari 

dapil IV mengatakan: 

“Partai Demokrat dikatakan baik karena yang memimpin 
baik. Figur SBY adalah pemimpin yang santun, yang 
agamis, benevolent, yang memperhatikan wong cilik, jadi 
kalau pemimpin/ketuanya baik pengikutnya juga baik. SBY 
ya Demokrat” dikatakan baik karena mengeluarkan 
program-progam yang baik dan dapat diterma masyarakat 
dan mermanfaat untuk rakyat. Seperti BLT dsb”. 

(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 
2010) 

Partai Demokrat di masyarakat dipandang sebagai partai yang 

pro terhadap rakyat, yang peka terhadap persoalan yang dihadapi 

rakyat dan mampu membantu rakyat kecil dalam memberikan solusi 

yang dihadapi rakyat, walaupun Partai Demokrat tidak beridentitas 
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sebagai wong cilik dapat dilihat dari program-progam yang di 

keluarkan Partai Demokrat melalui kebijakan pemerintah seperti 

BLT dsb. Terkait dengan citra Partai Demokrat Anna Endrawati, 

SIP, M.Si selaku anggota DPRD Kota Semarang dari Partai 

Demokrat menyatakan bahwa: 

“citra partai benar-benar ditunjukkan oleh semua element 
yang terlibat dalam partai tersebut dari pemimpin sampai 
paling bawah, karena dengan citra yang baik dapat dikenal 
dengan cepat oleh masyarakat luas, kalau Partai Demokrat 
dapat dilihat dari SBY yang mengeluarkan program-
program yang banyak memperhatikan rakyat, seperti BLT 
atau BOS, itu sudah mewakili rakyat kecil”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 
2010) 
  
 Semua itu dipertahankan Partai Demokrat untuk 

menghadapi pemilu legislatif 2009 dan supaya tetap dikenal 

sebagai partai yang memiliki komitmen terhadap nasib rakyat 

kecil. Partai Demokrat muncul sebagai partai diharapkan oleh 

masyarakat Kota Semarang sebagai pendobrak kemandegan partai-

partai politik sebelumnya, dengan ideologi (nasional-religius) yang 

dimanfaatkan Partai Demokrat di Kota Semarang yang latar 

belakang masyarakatnya yang cukup beragam (baik agama, 

pekerjaan, tingkat pendidikan  maupun tingkat kesejahteraan), 

menjadikan Partai Demokat mudah diterima dari segala agama, 

sebagai partai yang baik, dapat membela rakyat kecil, mengerti 

kondisi rakyat sehinggga rakyat bisa sejahtera. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan Tony Prayogo, SE selaku sekretaris 

DPC Partai Demokrat mengatakan: 
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“citra Partai Demokrat dikalangan masyarakat di kenal 
baik, loyalitas yang tinggi terhadap rakyat, itu karena SBY, 
kita (caleg) dalam menjalankan sosialisasi, berkampanye, 
yang dilihat pertama itu Partai Demokratnya, baru kitanya 
(caleg) yang dikenal, e..dari Partai Demokrat to, itu 
membuktikan bahwa Parti Demokrat masih mempunyai 
citra yang baik di masyarakat, dan banyak masyarakat yang 
tanya apakah programnya nanti masih dijalankan, itu BLT, 
BOS…?”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 
2010) 

 
Partai Demokrat mencitrakan dirinya sebagai partai yang 

memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi dalam memperjuangkan 

aspirasi masyarakat serta menjadi inspirator bagi suluruh masyarakat, 

sehingga merangsang partisipasi politik masyarakat untuk 

membentuk image atau citra yang baik dimata masyarakat, dengan 

berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat seacar tidak 

langsung dapat menari simpatik masyarakat dan dapat meraih 

dukungan seluas-luasnya dari masyarakat. Kemudian ditegaskan oleh 

pendapat dari perwakilan masyarakat tentang citra Partai Demokrat 

yang disampaikan oleh Arif Sambodo selaku Ketua RW IV 

Candisari:  

“Partai Demokrat pilihan alternatif dari partai-partai yang 
sifatnya tradisional yang ada, yang rasa-rasanya 
e..menjanjikan sesuatu, yang dapat membantu rakyat. Pada 
saat itu kepada para pemilih. Jadi e…mungkin kita orang 
sudah jenuh dengan yang Golkar, PPP, PDI-P. Coba lihat 
sekarang dengan Gerindra itu seperti itu nanti, kelak nanti dia 
saya ramalkan orang akan jenuh dengan partai yang ada 
pindah ke Gerindra. Coba aja nanti coba”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 
2010) 

 
Dengan pendapat tersebut Partai Demokrat merupakan partai 

alternatif yang ditunggu oleh masyarakat, yang dapat membawa 
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masyarakat ke keadaan yang lebih baik, melalui program-program 

yang dikeluarkan dapat dirasakan bisa membantu perekonomian 

rakyat dan semua program itu dikeluarkan oleh Partai Demokrat 

untuk membantu masyarakat untuk kesejhtraan masyarakat dan  yang 

secara tidak langsung juga bertujuan untuk mendapat citra yang baik 

dari masyarakat supaya Partai Demokrat dapat dikenal oleh masyakat 

sebagai prtai yang membela rakyat. Program atau kegiatan tersebut 

dapat menarik empati, simpatik masyarakat dan dihaparkan dapat 

mendongkrat perolehan suara Partai Demokrat di Kota Semarang 

dalam pemilu legislatif 2009 lalu. 

 

3. Kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam Menerapkan 

Strategi untuk Memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kota 

Semarang. 

Dalam menjalankan strategi dalam pemilu legislatif terdapat kendala-

kendala yang dihadapi Partai Demokrat Kota Semarang yaitu Ekonomi 

(keuangan).  

Dalam setiap pelaksanaan pemilu akan membutuhkan dana yang 

tidak sedikit. Pengeluaran biaya (uang) dalam pelaksanaan pemilu tidak 

hanya dikeluarkan oleh negara saja, tetapi para calon yang maju dalam 

pemilihan umum yaitu calon legislatif, juga merasakan mengeluarkan dana 

yang tidak sedikit dalam pencalonanya.  

Begitu juga dengan Partai Demokrat maupun calegnya, ekonomi 

(keuangan) merupakan kendala awal yang harus dihadapi dalam menerapkan 
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strategi partai khususnya di Kota Semarang. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan Sumartono ST, selaku bendahara DPC Partai Demokrat bahwa: 

“kendala yang utama yang dihadapi adalah masalah dana atau uang, 
semua kegiatan yang akan dilakukan membutuhan uang, dari 
sosialisasi, event-event, kampanye dan politik transaksional, tidak 
terkecuali mengikuti kegiatan masyarakatpun juga harus 
mengeluarkan uang, Karena masyarakat masih membutukan hal 
seperti itu”. 
 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2010) 
 
Menurut pernyataan tersebut semua kegiatan harus dibiayai oleh 

caleg sendiri yang akan mengikuti pemilihan umum dan digunakanya sendiri 

seperti dalam mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat, serta 

digunakan untuk kegiatan event, kampanye, sosialisai, serta kegiatan-

kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pencalonan demi 

kesuksesan dirinya dalam pemilu. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan 

Tony Praogo, SE selaku Caleg Partai Demokrat menyatakan: 

“biasanya para caleg yang bertandang atau bersilaturahmi ke 
lingkungan warga masyarakat akan dimintai uang atau dana untuk 
pembangunan di daerahnya. Jadi banyak caleg yang takut untuk 
bertandang atau menghadiri acara-acara dalam masyarakat 
mas…tetapi itu yang dimanfatkan caleg Partai Demokrat supaya bisa 
dekat dengan masyarakat”. 

 
(Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember 2010) 

 
Dalam pernyataan tersebut setiap Caleg Partai Demokrat memiliki 

pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda untuk menarik simpatik para 

calon pemilih. Pelaksanaan transaksional dalam hal keuangan terhadap 

masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dirahasiakan lagi atau suatu hal 

yang biasa (lumrah) bagi masyarakat dan calon legislatif. Sedangkan dari 

Anna Endrwati, SIP, M.Si selaku anggota DPRD Kota Semarang dari Partai 

Demokrat beliau mengatakan: 
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“caleg harus mengalokasikan dana atau uang jauh-jauh hari, dalam 
kampanye saja pasti sudah banyak mengeluarkan uang, dalam 
kegiatan di masyarakat juga mengeluarkan uang, untuk kader-
kaderpun harus dikasih, karena sudah membantu dalam proses dalam 
pemilu, jadi semuaya tidak terlepas dari ekonomi (uang), sehingga 
banyak calon yang depresi waktu mengalami kekalahan, mungkin 
tidak siap, karena menghabisakan uang yang cukup banyak, jadi 
uang dianggap kendala”. 

 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2010) 
 
Hal tersebut mengharuskan para calon legislatif Partai Demokrat 

untuk menyiapkan dan memiliki biaya (uang) yang cukup besar dan dirasa 

berat oleh para calon legislatif yang maju dalam pemilihan umum. Sehingga 

biaya (uang) yang dikeluarkan dalam pemilihan umum legislatif menjadi 

suatu yang sangat penting demi berlangsung dan suksesnya pencalonan 

calon legislatif seperti halnya dalam berkampanye mengeluarkan uang untuk 

spanduk, stiker, pamplet, bendera dan lain-lain. Walaupun dana atau uang 

sudah menjadi keharusan yang harus dikeluarkan oleg setiap diri caleg dari 

partai manapun dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tetapi ekonomi 

(uang) merupakan kendala yang dialami oleh setiap diri caleg Partai 

Demokrat dalam pemilu legislatif 2009 khusunya di Kota Semarang. 

Sehingga caleg Partai Demokrat diharuskan untuk pintar-pintar dalam 

memanfaatkan dan mengunakan kesempatan, sehingga dalam pengeluaran 

yang digunakan dalam pemilu sudah sesuai dengan yang telah direncakan. 

 

H. Pembahasan 

1. Strategi Partai Pemokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di 

Kota Semarang 

Apakah perbedaan antara taktik dan sebuah strategi, Menurut jenderal 

Prusia yang terkenal, Carl von Clausewitz dalam Pito (2005: 196-197) 



80 
 

 
 

perbedaan taktik dengan strategi, sebagai berikut: Taktik adalah seni 

menggunakan ’kekuatan bersenjata’ dalam pertempuran. Strategi merupakan 

seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan dan 

bertujuan  mencapai perdamaian”. Rencana jangka panjang tersebut kita sebut 

strategi. Dalam Strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. 

Namun, tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. 

Strategi penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara partai 

politik ataupun kandidat yang diusungnya. Penggunaan strategi juga digunakan 

Partai Demokrat guna mencapai tujuan yang diharapakan yaitu dapat 

memenangkan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Kelahiran Partai 

Demokrat yang mengusung ideologi nasionalis-religius nampaknya disambut 

baik oleh masyarakat pemilih di Kota Semarang. terbukti dengan capain posisi 

perolehan suara terbanyak ke dua dalam pengalaman pertamanya mengikuti 

pemilu, yaitu pada Pemilu legislatif 2004. Karakteristik masyarakat Kota 

Semarang yang merupakan basis massa nasionalis seperti menemukan kembali 

kepercayaannya terhadap partai politik di dalam “tubuh” maupun “ruh” 

perjuangan Partai Demokrat. 

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai 

lama, baik yang berhaluan nasionalis maupun agama, menjadi momentum yang 

berhasil dimanfaatkan Partai Demokrat untuk menjadi besar di Kota Semarang. 

Seperti dalam Pemilu Legislatif 2009 Partai Demokrat melakukan “gebrakan” 

dengan berhasil menyapu bersih dominasi di 16 kecamatan yang ada di Kota 

Semarang. Kemenangan ini bahkan menjadi fenomenal dikarenakan suara 

Partai Demokrat hampir dua kali lipat bila dibandingkan pemilu sebelumnya, 
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pada Pemilu 2004 tercatat sebanyak 138.768 suara melonjak menjadi 215.853 

suara pada Pemilu 2009.  

Strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat dalam pemenangan 

pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang lebih mengacu pada strategi 

komunikasi dan pencitraan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan strategi 

yang digunakan oleh Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2004, tetapi 

dengan penguatan di beberapa sektor, seperti lebih kuatnya citra Partai 

Demokrat yang lebih dikenal oleh masyarakat karena SBY selaku presiden 

yang juga merupakan pimpinan partai, birokrasi yang ada di pemerintahan 

seperti halnya di Kota Semarang, dalam artian ketika pemimpinnya berasal dari 

Partai tertentu kecenderungan bawahannya akan mengikuti, seperti halnya 

Sukawi yang merupakan Walikota Semarang tahun itu dan Ketua DPD Partai 

Demokrat Jawa Tengah. 

a. Strategi Komunikasi Partai Demokrat 

Menurut Onong Uchjana Effendi (2004: 5) dalam buku berjudul 

“Dinamika komunikasi” menyatakan bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh sesorang kepada orang lain untuk memeberi 

tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung 

secara lesan, maupun tidak langsung melalui media.  

Sedangkan menurut Anwar Arifin (1984: 10) dalam buku ‘Strategi 

Komunikasi’ menyatakan bahwa: 

“sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan 
kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai 
tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti 
memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang 
dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna 
mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat 
ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk 
menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat”  
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Strategi komunikasi bertujuan menyampaikan program-program, 

ide-ide meliputi merawat ketokohan dan mementapkan kelembagaan, 

menciptakan kebersamaan (memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, 

menetapkan metode, memilah dan memilih media), membangun konsensus 

(seni berkompromi, bersedia membuka diri). Artinya dengan ketokohan 

seorang politikus dan kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, 

memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi (Firmansah, 2007: 256). 

Sedangkan menurut Nursal Adman (2004: 236) berpendapat secara 

umum ada tujuh alat komunikasi produk politik kepada pasar: 

“Pertama, iklan adalah cara mengkomunikasikan gagasan-gagasan 
dan produk-produk melalui media massa tertentu oleh kontestan 
tertentu dengan member bayaran kepada pihak media tersebut seperti 
iklan media elektronik, iklan layar lebar, brosur dan lain-lain; kedua, 
direct marketing atau pemasaran langsung adalah penggunaan surat, 
telepon dan alat-alat kontak nonpersonal lainya untuk berkomunikasi 
atau meminta respon kepada orang yang dihubungi mengenai 
gagasan atau produk politik tertentu; ketiga, special event adalah 
event khusus yang diadakan untuk mengumpulkan para pemilih atau 
pihak-pihak tertentu sebagai ajang untuk menyampaikan gagasan 
atau produk politik; keempat, personal contak atau kontak personal 
adalah interaksi tatap muka dengan orang-orang tertentu untuk 
menyampaikan gagasan atau produk politik seperti obrolan ramah-
tamah, lobi politik, persentasi personal, pertemuan terbatas dan lain-
lain; kelima, public relation adalah berbgai program yang didesain 
unuk agar pasar (pemilih), media massa, dan influencer 
mempercayai peroduk politik sebuah kontestan dengan 
mengkomunikasikan informasi dan kesan yang kredibel; keenam, 
merchandise adalah barang pernak-pernik yang dapat dilatakkan 
dengan pesan-pesan politik dan diberikan kepada pihak-pihak 
tertentu sebagai cinderamata seperti audio visual, kaset, baju kaos, 
topi, foto, pena, bros, logo, dan sebagainya; ketujuh, pos politik 
adalah bangunan yang dapat dijadikan tempar pertemuan, baik 
pertemuan orang-orang di tingkat akar rumput maupun pertemuan 
antara orang-orang penting kontestan dengan orang di tingkat akar 
rumput” 

 
Komunikasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 

semua orang untuk menjalin hubungan, begitu juga dengan Partai 
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Demokrat, dengan komunikasi dapat mendekatkan atau mengenalkan caleg 

maupun partai kepada masyarakat dan juga sebagai alat penghubung secara 

langsung dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media 

elektronik. Strategi komunikasi merupakan pendekatan yang dilakukan atau 

digunakan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang 

yang meliputi jaringan kekuasaan tingkal lokal, sosialisasi, kegiatan yang 

terselenggara (event), kampanye dan money politic. 

 

1) Jaringan Kekuasaan Tingkat Lokal 

Kota Semarang sejak tahun 2000 silam telah dipimpin oleh 

Sukawi Sutarip sebagai Walikota. Pada awalnya Sukawi merupakan 

pengusaha yang dicalonkan oleh PDI-Perjuangan di tahun 2000. 

Kemudian pada Pilkada 2005 berganti diusung oleh koalisi pelangi 

(PKB, PPP dan PAN) berpasangan dengan Mahfudz Anis. Namun di 

tengah masa pemerintahannya Sukawi Sutarip berpindah merapat ke 

Partai Demokrat dan hingga saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai 

Demokrat Jawa Tengah. Sepuluh tahun menggenggam wewenang 

(authority) dengan jabatan sebagai Walikota Semarang memberikannya 

akses untuk dapat merangkai simpul atau jejaring kekuasaan secara luas 

di wilayah ini.  

Konsep kekuasaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Harold 

Laswell Laswell dalam Budiardjo (1994: 84) pada intinya merupakan 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku orang yang disebutkan terakhir 

menjadi sesuai dengan keinginan orang pertama, yang memiliki 
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kekuasaan. Sedangkan jaringan kekuasaan di sini adalah sebagaimana 

yang dikatakan Budiardjo sebagai domain of power (jangkauan 

kekuasaan). Yaitu untuk mengenai siapa-siapa saja yang dikuasai oleh 

pemilik kekuasaan. 

Partai Demokrat Kota Semarang menggunakan kekuasaan 

Sukawi Sutarip sebagai walikota Semarang  yang memiliki peran penting 

sebagai “jembatan” untuk mendapatkan perolehan suara dan kekuasaan 

yang ada di Kota Semarang. Secara mikro kekuasaan sukawi digunakan 

untuk memperoleh dukungan atau suara untuk memenangan Partai 

Demokrat pada Pemilu 2009 dan untuk mempengaruhi masyarakat secara 

umum. kekuasaan yang dimaksud adalah sebagimana yang dimiliki para 

elite yang ada di Kota Semarang. Dari elite ditingkat struktural birokrasi 

(pemerintah kota, kecamatan, kelurahan bahkan hingga pengurus RT-

RW), elite pengusaha, elite dilingkungan kepengurusan PSIS hingga elite 

di dalam kelompok pendukung (supporter) tim PSIS (Persatuan Sepak 

Bola Indonesia Semarang) sendiri. 

Banyaknya massa simpatisan dan suporter sepakbola dalam hal 

ini PSIS memang menjadi sasaran yang digunakan Partai Demokrat 

untuk menjaring massa dan dukungan, melalui Sukawi sendiri masih 

aktif menjabat sebagai Ketua Umum PSIS dan anaknya, Yoyok Sukawi, 

masih tercatat sebagai manajer tim PSIS dan Direktur PT Mahesa Jenar. 

Ada lagi nama seperti Edi Purwanto (atau yang dikenal sebagai “Bos 

Edi”) adalah ketua kelompok pendukung SNEX (Semarang Extreme) 

yang juga adalah Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai 

Demokrat Kota Semarang serta Caleg Partai Demokrat Dapil 5 (meliputi 
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kecamatan Banyumanik) Kota Semarang, secara tidak langsung 

supporter tersebut akan mendukung ketuanya organisasinya, seperti 

dalam kampanye pasti mudah dalam mengumpulkan massa karena sudah 

mempunyai hubungan langsung dengan supporter dan terbukti dengan 

kemenangan  Yoyok Sukawi dan Bos Edi menjadi anggota DPR. 

Partai Demokrat juga menguatkan ditingkat birokrasi dan 

pengusaha dalam menyokong kemenangan Partai Demokrat. Birokrasi 

merupakan keuntungan yang digunakan oleh partai Demokrat Kota 

Semarang karena tahun 2009 Walikotanya yaitu Sukawi merupakan dari 

Partai Demokrat, birokrasi itu tidak semata-mata Walikota menyuruh 

bawahan-bawahanya untuk memilih partai yang dinaunginya, tetapi 

dalam artian ketika pemimpinya berasal dari partai tertentu kecendrungan 

bawahanya akan mengikutinya.  

Sedangkan pernyataan Anna Endrawati selaku anggota DPRD 

dan ketua PAC mengatakan birokrasi memang mendukung tetapi 

didukung dari pintar-pintarnya caleg dalam menjalin silaturahmi yang 

baik dengan birokrat tersebut (Camat, Lurah, tokoh masyarakat sampai 

ketingakat RT-RW) supaya mau menerina caleg dengan baik, dengan 

saling bekerja sama untuk menjalin hubungan yang baik, dengan 

penguatan hubungan contohnya antara Pak Lurah dengan LP4 kalau 

ditingkat pusat antara Walikota dengan DPRD yang saling bekerja sama 

dalam pertemuan-pertemuan, di dalam pertemuan tersebut digunakan 

caleg untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan atau 

diselenggarakan di daerah tersebut, sehingga caleg bisa turun langsung 

ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, berkampanye, mencitrakan 
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partai dan figur dirinya, dan bisa membantu masyarakat secara langsung, 

walaupun disatu sisi juga memiliki tujuan yaitu supaya dapat dikenal, 

diterima dalam masyarakat dan kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi 

masyarakat seperti kegiatan sunatan massal, fogging gratis dan atau 

hiburan wayang kulit dan sebagainya, dengan event tersebut caleg bisa 

berpartisipasi dan turun langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi 

dengan mengenalkan figur caleg maupun citra partai, dan membantu 

dalam menyumbang dana (uang) atau barang yang dapat membantu 

dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

Sedangkan kekuasan dalam elit pengusaha dapat dilihat dari 

sebagian pengurus dan caleg memiliki latar belakang pengusaha, dan 

mungkin ada sebagian memegang perusahaan, teorinya pegawai akan 

mematuhi atau mengikuti apa yang diperintahkan atasanya, sehingga 

dapat membatu perolehan suara walapun hanya sedikit. Luas jejaring 

kekuasaan yang dimanfaatkan Partai Demokrat Kota Semarang memiliki 

pengaruh besar terhadap masyarakat. Berbagai kelompok elite lokal yang 

berhasil dihimpun menjadikannya sebagai penyumbang suara Partai 

Demokrat yang mampu memenangkan perolehan suara hampir diseluruh 

kecamatan yang ada di Kota Semarang.  

Dalam kaitan ini, elite sebagaimana yang dikemukakan Pareto 

(1848-1923) merupakan sekelompok orang dengan jumlah yang relatif 

lebih kecil di dalam setiap masyarakat tetapi berkuasa (the ruling class) 

atas kelompok orang yang lebih besar (rakyat jelata), menurut Pareto 

dalam SP. Varma (2007: 200-207). Secara umum masyarakat terdiri dari 

dua kelas, (1) lapisan atas, yaitu elite yang terbagi dalam elite yang 
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memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-

governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non elite. Teori ini 

kemudian dikembangkan oleh C.Wright Mills dengan menggambarkan 

struktur kekuasaan yang berlaku disetiap masyarakat ke dalam piramida 

kekuasaan. Tak terkecuali masyarakat di Kota Semarang. 

Gambar 4. 4 Piramida Kekuasaan 

 

 

 

 

Sumber: Diadopsi dari piramida kekuasaan C. Wright Mills 

Menurut pandangan C. Wright Mills dalam Miriam Budiardjo 

(1985: 100-101) secara umum elite kekuasaan terbagi ke dalam tiga 

golongan (Gambar 4.4). Pada lapisan pertama (lapisan A) dihuni oleh 

tokoh-tokoh politik, pengusaha dan golongan militer yang terpadu 

sifatnya, homogen dan erat berpautan. Golongan atas ini selain 

menguasai sumber kekayaan juga memutuskan semua keputusan dan 

kebijakan penting. Sedangakan lapisan kedua (lapisan B) disebut sebagai 

“lapisan kekuasaan menengah” (middle level of power) terdiri dari para 

senator, pemimpin kelompok kepentingan, serikat buruh, pengurus partai 

dan sebagainya. Golongan ini paling maksimal hanya dapat memveto 

keputusan yang telah diambil oleh lapisan di atasnya tetapi tidak dapat 

memprakarsai dan memutuskan masalah penting. Kemudian lapisan 

terakhir (lapisan C) terdiri dari rakyat jelata, apatis, tak terorganisir dan 

     A 

    B 

    C 
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tidak memiliki kekuasaan. Partisipasi mereka terbatas dan begitu pula 

opini yang mampu dibangunnya. 

Berdasarkan konsep kekuasaan yang dibangun Mills tersebut, 

sangat berguna dalam menjelaskan rangkaian rangkaian jejaring 

kekuasaan sebagaimana yang telah muncul dan dibahas sebelumnya. 

Dalam artian bahwa berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh 

nampak bahwa sejauh ini Partai Demokrat telah berhasil menghimpun 

kekuasaan mayoritas elite lokal di Kota Semarang untuk kemudian 

mengikatnya (baik secara sukarela ataupun melalui tekanan struktural) ke 

dalam sebuah kekuatan politik baru yang mendominasi. Dengan 

memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik distruktural birokrasi, 

pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung (supporter) sepak bola 

Kota Semarang (snex dan panser biru). 

Terakhir mengacu pada kecenderungan patronage masyarakat 

Indonesia secara umum, dan masyarakat Kota Semarang pada khususnya, 

sebagaimana ditunjukkan Affan Gaffar (2005: 109-118) secara tidak 

langsung terjalinlah pola hubungan patron-client hingga menyentuh 

lapisan terbawah (lapisan C), dimana masyarakat awam yang lebih luas 

akan terbawa arus mengikuti ke mana para elitenya berlabuh. 

 

2) Sosialisasi 

Sosialisasi politik merupakan upaya partai dalam memberikan 

informasi yang membawa pengenalan dan penyampaian nilai politik 

kepada masyarakat yang berdampak terhadap dukungan halayak kepada 

partai politik. Sosialisai politik menurut David F. Aberle dalam Rahman 
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(2001: 67) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola 

mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan 

pada individu keterampilan-keterampilan )termasuk ilmu pengetahuan), 

motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-

peranan yang sekarang atau yang telah diantisipasikan (dan yang terus 

berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-

peranan baru masih harus terus dipelajari.  

Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan partai 

politik dalam rangka mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari 

masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam 

memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait 

dengan persoalan dan kegiatan politik supaya mendapatkan dukungan 

yang seluas-luasnya dari masyarakat. 

Tujuan dari sosialisasi politik adalah pertama, untuk memperluas 

pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah 

politk yang berkembang; kedua, mampu meningkatkan kualitas diri 

dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; dan ketiga, 

dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif 

dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara 

keseluruhan. 

Partai Demokrat Kota Semarang dalam melaksanakan sosialisasi 

politik tidak hanya dari partai tetapi diserahkan kepada calon legslatif 

yang mengikuti pemilu di daerah pemilihanya atau binaannya. DPC 

Partai Demokrat hanya organisasi partai sebagai kendaraan calon 

legislatif (caleg). Sosialisasi yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat 
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pertama kali diberikan untuk kader-kader Partai Demokrat terlebih 

dahulu dengan menguatkan kelembagaan struktural dari DPC, PAC, 

Ranting dan Anak Ranting yaitu reorganisasi dan refungsionalisasi 

organisasi dari tingkat kota sampai tingkat anak ranting (RW-RT), 

penguatan struktural dengan mengoptimalkan mesin partai melalui 

kegiatan-kegiatan atau program partai dari tingkat pusat, kota sampai 

kecamatan disesuai dengan kemampuan seperti pertemuan rutin kader 

yang menekankan untuk rekruitmen anggota baru di dalam Partai 

Demokrat melalui KTAnisasi, dengan menekankan kepada kader yaitu 

satu kader minimal merangkul lima orang anggota baru, berlaku untuk 

semua kader dari PAC, Ranting dan Anak Ranting yang bertujuanya 

untuk memperluas basis massa.  

Sosialisasi harus diberikan ke kader-kader terlebih dahulu, karena 

mereka nanti yang akan membatu caleg yang terjun langsung 

kemasyarakat untuk mensosialisasikan figur dirinya (caleg), penguatan 

jati diri partai yang mengusungnya (karakter partai, visi, misi dan 

program-program Partai Demokrat) dan tugas kader membantu mengatur 

pertemuan-pertemuan atau yang mengatur atas adanya kegiatan-kegiatan 

yang ada dimasyarakat dan supaya caleg bisa turun langsung ke 

masyarakat untuk bersosialisasi mengenalkan diri caleg maupun partai 

dan mengikuti kegiatan  tersebut. sosialisasi yang disampaikan caleg 

Partai Demokrat yang dibantu oleh para kader belum tentu masyarakat 

akan menerima sosialisasi tersebut, kemungkinkan masyarakat sudah 

mempunyai pilihan caleg yang lain, tatapi caleg Partai Demokrat berusaha 

berinteraksi kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-
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pendekatan dengan sikap yang santun, baik diharapkan masyarakat akan 

menerimanya walaupun nantinya hanya mendapatkan dukungan yang 

sedikit. tujuan dari pendekatan secara langsung yang dilakukan caleg 

yaitu mengenalkan diri (figur) supaya memperoleh dukungan, mendapat 

partisiapasi dari masyarakat, dan menggaet orang tersebut sampai 

ketingkat memberikan dukungan dan pilihan. Sosialisasi yang 

disampaikan oleh Patai Demokrat melalui caleg tergantung latar belakang 

masyarakat tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan caleg itu berbeda-beda tergantung 

daerahnya masing-masing dan sosialisasi yang dilakukan caleg Partai 

Demokrat yang dibantu oleh para kader juga dibarengi dengan program-

program supaya berjalan dengan baik dan dapat dilihat positif oleh 

masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan caleg langsung ditujukan dan 

disampaikan kemasyarakat pada waktu menghadiri pertemuan-pertemuan 

atau undangan dari warga, dalam acara yang ada di masyarakat seperti 

halnya pengajian, rapat RT atau RW dan kegiatan lainya, sebaliknya juga 

dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mengundang tokoh-tokoh 

masyarakat seperti Lurah, RT-RW dan lain-lain dalam acara seperti 

peresmian gedung PAC, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk 

berbersilaturahmi dan beramah tamah dengan warga untuk mendekatkan 

diri denagn masyarakat, kegiatan tersebut merupakan salah satu stratregi 

sosialisasi yang dilakukan caleg Partai Demokrat untuk mendapatkan 

simpati dari masyarkat yang berujung untuk mendapatkan dukungan 

waktu pencontrengan. 
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Bersosialisasi dilakukan waktu ada pengajian dilingkungan 

masyarakat kalau daerah tersebut berbasis religius yang kuat, 

bersosialisasi saat bakti sosial, dan memberikan program sosial dalam 

masyarakat seperti kegiatan fogging (penyemprotan nyamuk terutama 

menghindarkan penyakit demam berdarah) secara gratis, sunatan missal, 

pengobatan gratis dan akan membantu warga masyarakat yang susah 

dalam mendapatkan dana atau keluarnya dana untuk perbaikan jalan 

seperti aspal atau paving dari pemerintah daerah (terdapat di dapil IV 

Tembalanang). Bisa juga waktu ada pertemuan dengan camat atau lurah, 

dipertemuan tersebut caleg mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk 

diadakan di masyarakat supaya caleg bisa turun langsung ke bawah, 

dengan begitu caleg bisa bersosialisasi untuk partai Demokrat dan disatu 

sisi bersosialisasi untuk caleg sendiri. Sosialisasi tersebut diharapkan 

masyarakat dapat menaruh empati, simpati dan memberikan suara atau 

dukunganaya kepada Partai Demokrat maupun calegnya dan terbukti 

dengan perolehan suara Partai Demokrat menduduki peringkat teratas di 

Kecamatan Candisari, Tembalang. 

Sosialisasi program kerja merupakan manivestasi atau tindak 

lanjut dari apa yang telah menjadi visi dan misi partai. Melalui program 

kerja yang disampaikan caleg kemudian partai melakukan langkah-

langkah konkret yang ditujukan kepada masyarakat tentang agenda 

kegiatan yang dikerjakan partai melalui calegnya kalau duduk 

diparlemen untuk menyelesaikan persolan yang dihadapi masyarakat. 

Program kerja menjadi instrumen bagi masyarakat dalam menilai sejauh 

mana program kerja yang ditawarkan Partai Demokrat mampu 
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mengentaskan permasalahan sekaligus menjawab tantangan dimasa 

mendatang. 

 Dalam menjaga loyalitas para pemilih Partai Demokrat terus 

bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti memprioritaskan para 

caleg untuk selalu aktif di daerah pemilihannya atau binaannya dengan 

terus bekerja sebaik mungkin supaya dekat dengan masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan sosial, untuk mengetahui keinginkan masyarakat dan 

dapat membantu masyarakat. Caleg Partai Demokrat diprioritaskan 

supaya selalu aktif dan fokus di daerah pemilihanya atau binaanya 

dengan terus bekerja sebaik mungkin untuk dekat dengan masyarakat 

melalui program atau kegiatan-kegiatan sosial untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat dan memperoleh suara semaksimal mungkin 

yang berujung pada kemenangan caleg maupun partai dalam pemilu 

legislatif 2009 di Kota Semarang.  

3) Kegiatan yang Terselenggara (Event) 

Mc Graw-Hill dalam Kotler (1994: 237) menyatakan event adalah 

kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan para pemilih atau pihak-

pihak tertentu sebagai ajang untuk menyampaikan gagasan atau produk 

politik.  Kelebihan special event adalah mampu menampilkan unsur 

drama dan unsur-unsur lainnya yang dapat mempengaruhi afeksi dan 

emosi para hadirin dan para penyaji dapat merespon dan berinteraksi 

dengan massa. Dengan kelebihan ini dapat memberikan multipler effect 

atau effect berganda pasca event/kegiatan, yakni menjadi pembicaraan 

dari mulut ke mulut dan menjadi daya tarik untuk memberikan pers. 
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Event merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai 

Demokrat untuk mendekatkan diri kepada mayarakat atau salah satu 

strategi yang digunakan dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 

khususnya di Kota Semarang. Partai Demokrat tidak membeda-bedakan 

pemilih, semua elemen masyarakat menjadi target atau sasaran dari 

masyarakat bawah, menengah sampai tingkat pengusaha, dan semuanya 

diakomodir oleh Partai Demokrat. 

 Event atau kegiatan juga datang dari organisasi pemuda yang 

lahir langsung dari Partai Demokrat seperti Pemuda Demokrat atau 

perempuan Demokrat tetapi masih berada ditingkat pusat yang 

mendukung dari pusat tetapi belum terstuktur sampai bawah, yang sudah 

tersetruktur, berjalan dan mendukung dalam pemilu yaitu PAC, Ranting, 

sampai Anak Ranting, yang membantu dalam menjaring kader-kader 

baru (perekrutan melalui KTAnisasi), yang bisa merangkul organisasi 

pemuda lain, seperti organisasi pemuda remaja masjid dengan melakukan 

pendekatan-pendekatan seperti waktu ada kegiatan pengajian dan terjun 

langsung dan ikut berpartisipasi dalam bentuk dana (uang) maupun 

barang yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengajian 

tersebut. Organisasi pemuda lain yang dirangkul caleg Partai Demokrat 

adalah tim sepakbola setempat dengan cara mengadakan turnamen-

turamen untuk sepak bola, semua kegiatan tersebut dilakukan disetiap 

dapil-dapil pemilihan yang ada atau sudah menyebar diseluruh daerah 

ada di Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan Partai Demokrat 

bertujuan untuk menarik, merangkul dan mendapatkan dukungan atau 

suara dari pemilih dari lingkungan anak muda yang nantinya menjadi 



95 
 

 
 

peserta pemilu. Dengan kegiatan tersebut maka para remaja atau pemuda 

akan lebih pintar untuk memilih caleg atau partai mana yang bisa 

memperhatikan rakyat dan memperhatikan kemajuan negara. 

Organisasi pemuda maupun kegiatan yang ada di masyarakat 

seperti rapat RT atau RW dan bakti sosial dijadikan sebagai pendekatan 

yang dilakuan Partai Demokrat maupun caleg untuk dijadikan saluran 

politik dalam melaksanakan sosialisasi politik seperti halnya Sumartono 

walaupun sudah menjadi anggota dewan, tetapi tetap mau menghadiri 

acara seperti rapat RT atau RW di lingkunganya, sehingga dengan warga 

sudah biasa berkumpul, bersilaturahmi, beramah tamah, dan waktu 

mencalonkan diri lagi, tidak perlu kampanye yang berlebihan karena 

warga masyarakat di daerah tersebut sudah tahu dengan kepriadianya dan 

kualitasnya dapat dilihat dari tingkah lakunya di masyarakat. Partai 

Demokrat untuk memperoleh dukungan melibtkan semua elemen 

masyarakat, tidak membeda-bedakan pemilih dari golongan pemuda 

maupun orang tua. 

Event merupakan kegiatan yang dapat mengenalkan secara 

langsung caleg kepada masyarakat, dengan berinteraksi langsung melalui 

kegiatan yang sudah ada di masyarakat atau yang biasa dilakukan oleh 

masyakat seperti pengajian, rapat RT-RW atau perkumpulan ibu-ibu 

yang bertujuan untuk mendekatkan diri caleg dengan masyarakat. 

Kegiatan yang dari caleg disesuaikan dengan programnya, seperti 

program kerja sosial misalnya saja khitanan massal, fogging gratis, 

pengobatan gratis yang terjadi di Kecamatan Candisari, Tembalang yang 

diselenggarakan oleh caleg Partai Demokrat, melalui kegiatan tersebut 
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caleg bisa turun langsung bertemu dengan masyarakat yang mau 

mengkhitankan anaknya, penyemprotan nyamuk demam berdarah 

dilingkungan warga, pengobatan gratis untuk masyrakat yang tiak 

mampu dan secara tidak langsung caleg bisa dikenal oleh masyarakat dan 

mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Pendekatan lain yang dilakukan caleg Partai Demokrat yaitu 

berpartisipasi terhadap kegiatan yang ada didalam masyarakat seperti 

contoh kegiatan penyelanggaranaan wayang kulit yang diselenggaran 

oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat, caleg Patai Demokrat 

juga berusaha berpartisipasi dalam kegiatan tersebut berupa segi dana 

(uang) maupun memberikan supports supaya kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik, sehingga pemerintah desa maupun masyarakat merasa 

terbantu dan lebih mengenal caleg ataupun partai, kegitan-kegiatan 

tersebut yang dimanfaatkan caleg Partai Demokrat untuk mengenalkan 

partai maupun figur dirinya melalui event atau kegiatan tersebut. 

Organisasi pemuda maupun kegiatan warga seperti rapat RT-RW juga 

dijadiakan sebagai saluran politik Partai Demokrat dan calegnya dalam 

bersosialisasi, melalui organisasi pemuda seperti melakukan kegiatan 

yang dilakukan dalam lingkup pemuda yang bertujuan untuk menarik 

empati, simpatik untuk memperoleh dukungan para remaja yang 

mempunyai hak suara yang nantinya akan menjadi peserta pemilu. 

Dalam menjaga loyalitas para pemilih Partai Demokrat terus 

bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan terus bekerja sebaik 

mungkin untuk dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

sosial atau kerja sosial. Pemanfaatan event/kegiatan yang dilakukan 
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partai maupun Caleg Partai Demokrat berbeda disetiap kelurahan, 

disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, melalui informasi 

dari ranting maupun anak ranting caleg bisa menghadiri kegiatan apa 

yang ada di masyarakat, Caleg Partai Demokrat tidak hanya mengadakan 

kegiatan tetapi juga menghadiri kegiatan yang diadakan di masyarakat. 

Kegiatan tersebut juga datang dari caleg seperti pada waktu peresmian 

Kantor PAC dan lain-lain juga mengundang tokoh masyarakat, RT-RW, 

lurah dan masyarakat yang lain. 

Kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi 

yang ditawarkan caleg untuk masyarakat dalam mengikuti atau 

menghadiri secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, 

kegiatan yang dilakukan Partai Demokrat melalui caleg dan kader partai 

bertujuan untuk menjaring suara pemiih, supaya Caleg Partai Demokrat 

dikenal oleh masyarakat secara langsung, melalui kegiatan yang di 

lakukan caleg seperti mau menghadiri pengajian, rapat RT-RW atau 

kegiatan lainnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat 

sekitar dan banyak juga masyarakat yang meminta bantuan kepada caleg 

melaui pertemuan-pertemuan di masyarakat atau datang langsung ke 

rumah caleg seperti halnya meminta bantuan dana untuk perbaikan jalan 

(aspal atau paving) hal tersebut merupakan kesempatan yang digunakan 

caleg untuk mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat 

Caleg sering berinteraksi dengan masyarakat, melalui bersedia 

menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti rapat RT-

RW dan membantu masyarakat seperti halnya kegiatan khitanan massal, 

pengobatan gratis, fooging merupakan pendekatan yang dilakukan Caleg 
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Partai Demokrat terus menerus dan kegiatan tersebut dapat menarik 

simpatik warga masyarakat dan memungkinkan masyarakat akan 

memilih siapa yang bisa memimpin di daerah mereka, yang bisa 

dijadikan panutan dan yang dapat dipercaya untuk menyampaikan 

aspisari masyarakat. Hal tersebut merupakan kesempatan yang 

dimanfaatkan caleg Partai Demokrat untuk mendapatkan empati, simpati 

dari masyarakat dan terbukti dengan menghadiri kegiatan kecil tersebut 

membawa Sumartono menjadi anggota DPRD untuk yang kedua kalinya 

mewakli dapil IV Tembalang dari Partai Demokrat.  

Event merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Paleg 

Partai Demokrat Kota Semarang supaya dapat dikenal oleh warga 

masyarakat, sehingga dalam menyampaikan program-program partai 

maupun caleg dalam berkampanye atau sosialisai ke masyarakat dapat 

lebih mudah dilakukan. Karena masyarakat sudah mengenal caleg 

melalui kegiatan yang diadakan masyarakat maupun melalui kegiatan 

yang diadakan partai melalui caleg sehingga dapat mengetahui apa yang 

diinginkan masyarakat sebagai pemilih yang bertujuan untuk 

memperoleh dukungan suara dari masyarakat dalam pemilu legislatif 

2009 khususnya di Kota Semarang. 

4) Kampanye 

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan DPC beserta caleg 

Partai Demokrat Kota Semarang dalam mendorong dan memantapkan 

masyarakat dalam memberikan dukungan dalam menggunakan hak pilih 

masyarakat dalam kegiatan atau proses politik seperti, pemilihan umum 
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(pemilu). Kampanye adalah sederetan peristiwa komunikasi Pito (2006: 

609) dalam bukunya mengenal teori-teori politik mengartikan: 

“kampanye adalah bagian dari demokrasi, meskipun kritik 
terhadap partai politik yang disampaikan melalui karikatur sering 
memberikan kesan tidak baik tetapi kampanye pemilu tidak dapat 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak legitim atau tidak bermoral. 
Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana 
kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran 
tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik 
mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena 
pemilihan umum adalah fondasi dari kebebasan individu”. 

 
Kampanye yang baik sebagai kampanye komunikasi harus; 

pertama, memancing perhatian; kedua, mempresentasikan pesan dalam 

bentuk gambar dan kata; ketiga, membedakan kandidat, partai dan 

masalah secara jelas dari mereka yang bersaing; keempat, bercita-cita 

atau membangun hubungan/kontak yang terus menerus; kunci 

kemenangan dalam kampanye adalah intensitas pasan dan intensitas 

hubungan, yaitu repetisi (Pito, 2006: 196) 

Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana 

kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran 

tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan 

legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilihan umum adalah 

fondasi dari kebebasan individu.  

Kampanye merupakan salah satu bentuk upaya Partai Demokrat 

dalam meraih dukungan masyarakat, dalam kampanye yang dilakukan 

Partai Demokrat dan calegnya menggunakan dua cara yaitu melalui 

model kampanye terbuka dan model kampanye tertutup. Kampanye 

terbuka dilakukan dengan melakukan long marc, berorasi dihadapan para 

simpatisan dan pendukung partai, sedangkan kampanye tertutup 
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dilakukan dengan bertemu dengan warga melalui tokoh masyarakat (door 

to door). kampanye dengan turun langsung ke masyarakat yang 

dilakukan caleg Patai Demokrat dengan menyampaikan program-

program dari partai maupun dari caleg itu sendiri, atau melakukan 

pendekatan seperti berusaha mengikuti kegiatan yang dikerjakan 

masyarakat seperti halnya rapat RT-RW atau kegiatakan pengajian dan 

lain-lain yang ada di masyarakat merupakan langkah awal yang 

dilakukan caleg untuk menarik simpati masyarakat, karena dengan 

mengikuti kegiatan tersebut secara tidak langsung caleg dapat dikenal di 

masyarakat dan masyarakat juga akan mengenal caleg. Kampanye yang 

dilakukan caleg Partai Demokrat Kota Semarang dalam menarik 

perhatian masyarakat lebih menekankan pada kegiatan kampanye secara 

langsung beriteraksi dengan masyarakat seperti halnya mengikuti 

kegiatan rapat RT maupun RW maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada 

di masyarakat, yang dapat mendekatkan diri caleg dengan pemilih yaitu 

masyarakat. 

Caleg Partai Demokrat juga menyampaikan misi, visi dan 

program partai maupun program caleg sendiri disetiap berkampanye. 

mengenai program Caleg Partai Demokrat semuanya berasal dari pusat 

partai, caleg hanya mengambil pokok-pokoknya sesuai dengan 

lingkungan dimana caleg tersebut mencalonkan diri. Dengan 

penyampaian program kepada masyarakat dapat memberikan keuntungan 

yaitu mendapatkan empati dan simpati dari masyarakat terhadap Partai 

Demokrat maupun calegnya itu sendiri. 
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Kekuatan figur juga menjadi pendorong untuk meperoleh 

dukungan sebanyak mungkin dapat dilihat dari figur SBY selaku 

pimpinan partai yang dapat mempermudah dan membantu caleg untuk 

berkampanye, bersosialisasi dengan menyampaikan program-program 

yang ada dari pusat seperti PNPM Mandiri, BOS yang sudah melekat 

dengan masyarakat, dengan adanya program tersebut secara tidak 

langsung Caleg Partai Demokrat lebih cepat dikenal oleh masyarakat dan 

dapat lebih mudah untuk mencitrakan figur dirinya di dalam masyarakat. 

Sedangkan di Kota Semarang Sukawi sebagai pemimpin pemkot 

yang dapat mempengaruhi partai secara umum di Kota Semarang, tetapi 

caleg juga harus turun mempromosikan dan melaksanakan program 

partai, dan juga program caleg pribadi. Antara figur dari pusat (SBY dan 

Sukawi) dengan figur caleg harus sama-sama saling mendukung untuk 

menguatkan jati diri partai, mencitrakan partai dan supaya dapat dikenal 

oleh masyarakat sebagai partai yang memiliki figur pemimpin yang baik, 

yang peduli terhadap nasib rakyat dan dapat menampung aspirasi rakyat. 

Salah  satu  cara  memperkenalkan  figur  tersebut  melalui  berbagai 

atribut kampanye yang dianggap simbol representasi caleg yang wajib 

dilakukan oleh caleg untuk memperkenalkan caleg tersebut, kalau 

masyarakat tidak kenal dengan calegnya, memungkinkan meliihat dari 

partainya dan tahu siapa saja yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil 

mereka. 

Dalam berkampenye caleg maupun partai memberikan kaos 

partai, sticker, bendera partai, yang dapat membantu untuk 

mengingkatkan pemilih dalam pencoblosan, karena barang-barang 
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tersebut dipakai atau dilihat setiap hari di rumah maupun di lingkungan 

mereka dan bermanfaat sekali untuk mengiatkan masyarakat dengan 

caleg atau partai dari atribut tersebut. Caleg Partai Demokrat juga 

menyamp\aikan program yang akan dilakukan kalau seperti program 

bantuan perbaikan jalan (aspal/paving), fogging gratis, khitanan massal 

dan lain-lain, terkadang usulan tersebut juga datang sendiri dari 

masyarakat dan  

Media kampanye sangat diprioritaskan oleh sebagian caleg Partai 

Demokrat Kota Semarang tidaklah kampanye yang besar, melainkan 

banyak melakukan kampanye yang tertutup seperti turun langsung ke 

masyarakat melaului program turun kebawah yaitu bertemu dengan 

masyarakat secara langsung supaya bisa berkomunikasi, bersosialisasi, 

dan menyampaikan program-program partai maupun caleg sendiri. 

Dengan menghadiri kegiatan yang di lakukan masyarakat tersebut seperti 

kegiatan rapat RT, RW dan kegiatakan lainya di masyarakat tanpa 

berkampanye yang berlebihan caleg secara tidak langsung dapat dikenal 

di masyarakat dan memungkinkan masyarakat memberikan dukungan 

suara kepada caleg maupun partai karena sudah mau memperhatikan 

masyarakat. Dan terbukti dengan kemenangan Partai Demokrat di dapil 

IV Candisari, Tembalang yang membawa Sumartono dan Anna 

Endrawati, SIP., M.Si menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 

2009-2014.  

5) Money Politic 

Dalam dunia perpolitikan sudah menjadi rahasia umum bahwa 

setiap kali diselenggarakan pemilu legislatif maupun presiden dan wakil 
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presiden maka money politic menjadi “corak hitam” yang selalu pekat 

mewarnai. Tak jarang hingga masyarakat akhirnya menganggap hal ini 

sebagai perilaku yang lumrah (salah kaprah). Pandangan seperti ini 

bahkan kini telah menjadi wajar dan dianggap sebagai tindakan yang 

seharusnya dilakukan. Hal ini tidak saja terjadi di Kota Semarang saja 

melainkan merata dihampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak 

hanya dilakukan salah satu partai, melainkan hampir semua partai yang 

tujuanya untuk menggalang dukungan pemilih.  

Partai Demokrat meski bukan satu-satunya partai yang melakukan 

hal ini, di Kota Semarang Partai Demokrat melakukan money politic 

dapat terjadi melalui kegiatan atau pedekatan yang dilakukan Partai 

Demokrat maupun kandidatnya yang secara langsung seperti pemberian 

kaos, makanan dan lain-lain pada waktu melangsungkan kampanye 

terbuka. Dalam kampanye tertutup kandidat melakukan ramah tamah, 

door to door ke tokoh-tokoh masyaakat, mengenalkan diri (pencitraan 

diri), dan meminta do’anya supaya terpilih dan hanya memberikan 

kalender ataupun stiker untuk mengukuhkan masyarakat sebagai pemilih. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan Partai Demokrat dan kandidatnya di 

Kota Semarang secara tidak langsung seperti membantu proses untuk 

mendapatkan pendanaan yang didapat dari pemerintahan daerah yang 

digunakan untuk jalan (aspal atau paving) yang terjadi di jalan. Kagok, 

Kel.Wonotingal, Kec.Candisari dan membrikan sarana olah raga dalam 

hal menyiapkan perbaikan lapangan, alat-alat untuk menunjang kegiatan 

tersebut seperti bola untuk anak muda dan di daerah tersebut Partai 
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Demokrat berhasil memperolahan suara mayoritas dalam pemilu 

legislatif 2009.  

Pemanfaatan celah lain yang dilakukan Partai Demokrat yang 

dilakukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat secara tidak 

langsung yaitu melalui program yang dikeluarkan dari Partai Demokrat 

pusat melalui kebijakan pemerintah misalnya, seperti yang sampai saat 

ini terus menyisakan pro-kontra, yaitu melalui program pemerintah 

seperti pengucuran dana BLT, Raskin, BOS, PNPM mandiri secara tidak 

langsung masyarakat akan tertarik dengan program tersebut yang mereka 

anggap bisa membantu dalam kehidupan mereka nantinya.  

Sedangkan pendekatan yang dilakukan caleg Partai Demokrat 

yang lain juga tidak mengasih uang atau barang melainkan melului 

kegiatan atau pertemuan dangan warga, caleg meminta bantuan  melalui 

RT atau RW karena ingin bertemu dengan warga masyarakat secara 

langsung dan disetiap pertemuan pasti membutuhkan makan, snek, 

minum, alat-alat untuk kegiatan, semua itu perlu dilakukan untuk 

menunjang kegiatan atau pertemuan tersebut. Dalam hal pemberian uang 

money politic tetap ada, tetapi hanya diberikan ke kader karena yang 

mengurusi kegiatan atau petemuan celag dengan warga masyarakat, 

kader yang menentukan jadwal pertemuannya, hari apa, tanggal berapa, 

jam berapa, di RW-RT mana, sehingga caleg dibantu struktur-struktur 

yang ada seperti PAC, Ranting dan Anak Ranting dalam 

menyelenggaraan pertemuan atau kegiatan dengan masyarakat. 

Melalui kegiatan bantuan-bantuan yang diberikan Partai 

Demokrat kepada masyarakat melalui program-program seperti BLT 
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untuk masyarakat kecil atau yang tidak mampu dan yang pantas 

mendapatkanya, BOS ditujukan anak bersekolah yang orang tuanya 

kurang mampu, raskin untuk membantu masyarakat yang  masih 

kekurangan, sedangkan PNPM mandiri ditujukan untuk setiap daerah 

yang masih kekurangan dalam hal sarana dan prasana yang belum 

memadai seperti perbaikan jalan, sumur untuk air bersih atau PDAM dan 

bantuan kegiatan masyarakat, perbaikan jalan, kerja sosial seperti fogging 

gratis, khitanan missal, pengobatan gratis secara tidak langsung 

masyarakat akan terpengaruh dan tertarik dengan program tersebut yang 

mereka anggap bisa membantu dalam kehidupan mereka nantinya, 

Sehingga banyak masyarakat yang menganggap Partai Demokrat 

merupakan partai yang baik dan memikirkan rakyat kecil. Itu merupakan 

modal yang besar yang digunakan Partai Demokrat untuk mendapatkan 

dukungan suara dari masyarakat sehingga dapat memperoleh suara 

mayoritas dan memenangkan pemilu legislatif tahun 2009 khususnya di 

Kota Semarang. 

 

b. Strategi Pencitraan Partai Demokrat 

Dan Nimmo dalam Arifin (2001: 2) menjelaskan bahwa citra 

seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan, dan 

kesucian subyektif akan memberikan kepuasan baginya, dan memiliki 

paling sedikit tiga kegunaan. Pertama, memberi pemahaman tentang 

peristiwa politik tertentu; kedua, kesukaan atau ketidaksukaan umum 

kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek 
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politik; ketiga, citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan diri 

dengan orang lain. 

Pencitraan adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kesan yang baik 

dari publik dari tokoh atau partai politik agar bisa menjadi sebuah figur atau 

gambaran ideal dimata rakyat. Sasaran dari politik pencitraan adalah 

kepercayaan rakyat untuk bersedia secara sadar atau tidak untuk mengikuti, 

meniru, dan membenarkan setiap gagasan serta tindakan yang dilakukan 

oleh tokoh atau partai politik tersebut. 

Tujuan pencitraan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap apa 

yang ditawarkan partai, pencitraan merupakan hal utama yang digunakan 

partai politik untuk mengenalkan tokoh atau partainya untuk mendapatkan 

kesan yang baik dari publik. Sasaran dari pencitraan adalah kepercayaan 

rakyat untuk bersedia secara sadar atau tidak untuk mengikuti, meniru, dan 

menerima tindakan dari tokoh atau partai tersebut. Meliputi 2 (dua) hal. 

Pertama, dilihat dari figur pemimpinya. Citra pemimpin mewakili citra 

partai secara keseluruhan. Oleh karena itu upaya melakukan politik 

pencitraan dapat dimulai dari figur tokoh pemimpinya. Para pemimpin 

partai harus menampilkan sebagai sosok yang mampu membara rakyat 

kearah kesejahteraan. Segala keunggulan yang dimiliki oleh figur pemimpin 

harus disampaikan kepada rakyat, sebaliknya kekurangan yang dimiliki 

tokoh tersebut harus ditutupi atau setidaknya jangan sampai menjadi 

persoalan didalam masyarakat. Kedua, citra partai. Partai sebagai kekuatan 

politik yang baru mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. 

Partai politik harus senantiasa memperhatikan tingkat kualitas kadernya 

untuk perduli terhadap orang kecil, hal tersebut akan menambah citra di 
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mata rakyat. Citra partai harus dikenal bail oleh rakyat karena dengan citra 

partai yang baik rakyat akan semikin mendukung partai tersebut. Untuk itu 

diperlukanya strategi komunikasi yang tepat agar pesan partai dapat 

disampaikan. Terutama para calon pemiih di luar massa sehingga dapat 

memperluas dukungan itu merupakan sasaran dari pencitraan (Susanti, 

2008: 51). Pencitraan partai meliputi figur pemimpin, citra partai yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Figur Kepemimpinan 

Figur seorang pemimpin dan kepemimpinannya memiliki 

pengaruh positif terhadap kemenangan suatu partai politik tertentu dalam 

pemilihan umum. strategi ini yang digunakan oleh Partai Demokrat Kota 

Semarang sebagai pendobrak perolehan suara pada pemilu legislatif 

2009. Tak bisa ditolak bahwa figur seorang SBY mempunyai peran 

sentral dalam kemenangan partai yang baru dua kali mengikuti pemilu 

ini. 

Caleg-caleg Partai Demokrat hanya merupakan “mesin politik” 

partai telah bekerja secara optimal, tetapi tak bisa disangkal bahwa figur 

SBY-lah yang menjadi kekuatan utama yang digunakan Partai Demokrat 

untuk mendapatkan suara atau meraih dukungan dari masyarakat. 

Menurut kebanyakan masyarakat SBY dianggap top leader di Indonesia 

waktu itu, yang memiliki kharisma yang sejajar dengan pemimpin-

pemimpin pendahulunya, seperti Soekarno dan Soeharto. Sehingga 

membangkitkan kepercayaannya terhadap figur SBY sebagai pemimpin 

selanjutnya yang mampu mengadakan perubahan diberbagai sektor 

kehidupan ke depan.  
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Masyarakat berpandangan lain dengan sosok SBY yang pertama 

kali mencalonkan diri, masyarakat menganggap SBY dapat dapat mejadi 

pemimpin yang beda dengan calon yang lain, mampu memperhatikan 

masyarakat, mengayomi masyarakat, menjadi panutan dan kejenuhan 

dengan calon yang itu-itu saja, jadi waktu muncul SBY masyarakat 

banyak yang beralih ke figur Ketua Dewan Pertimbangan, yang adalah 

Presiden SBY, telah banyak membuktikan sebagai Pemimpin benevolent. 

Pemimpin benevolent merupakan konsep pemimpin yang pemurah, baik 

hati serta pelindung bagi masyarakatnya. Sehingga pada gilirannya 

masyarakat harus patuh, tunduk, setia serta taat kepada penguasa (Gaffar, 

2005: 107-108). 

Melihat beberapa informasi tersebut maka hal lain yang dapat 

dijelaskan di sini adalah bahwa figur SBY dapat dikatakan telah 

menghegemoni masyarakat pemilih bahkan secara luas serta lintas batas 

(geografis, agama maupun aliran ideologis). Sebagaimana diperkenalkan 

oleh Antonio Gramsci dalam Roger (1999: 19) bahwa hegemoni 

bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, 

melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan 

dan ideologis. 

Selama periode pertama kepemimpinannya SBY telah mampu 

melalui tahapan atau fase hegemoni sebagaimana yang dirumuskan oleh 

Gramsci, yaitu kesadaran yang melampaui batas-batas kepentingan 

individu maupun kelompoknya untuk turut mengangkat kepentingan-

kepentingan kelompok sosial lain yang lebih rendah. Hal ini 

dilakukannya melalui penyelenggaraan kebijakan-kebijakan populis yang 
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seolah memihak kepada masyarakat kecil, wong cilik. Seperti misalnya 

melalui penurunan harga BBM sebanyak tiga kali, pencairan dana BLT 

untuk masyarakat yang kurang mampu, Program BOS untuk anak-anak 

sekolah dari SD sampai SMP, dan PNPM Mandiri ditujukan untuk setiap 

daerah yang masih kekurangan dalam hal sarana dan prasana yang belum 

memadai seperti perbaikan jalan, sumur untuk air bersih atau PDAM dan 

Jamkesmas secara tidak langsung masyarakat terpengaruh dan tertarik 

dengan program tersebut yang mereka anggap bisa membantu dalam 

kehidupan mereka nantinya. Untuk kelompok-kelompok kelas menengah 

pengusaha, SBY pada periode pertama pemerintahannya dikenal sangat 

consern membangun serta meningkatkan stabilitas iklim investasi 

sehingga tak ayal dituding sebagai neolib. Terlepas dari pro dan kontra 

yang muncul, hal-hal tersebut di atas sesungguhnya mencerminkan 

bahwa secara perlahan SBY telah memasuki fase hegemonik terhadap 

berbagai kelompok masyarakat. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam fase 

hegemonik ini mensyarakatkan adanya keseimbangan antara kekuatas 

(power) dengan penerimaan publik (Piliang, 2005: 25). Masyarakat 

merasa cukup puas terhadap kepemimpinan SBY pada periode 

pertamanya Kemampuan hegemonik inilah yang kemudian menjadi daya 

dorong bagi Partai Demokrat untuk menjaring pemilih, termasuk para 

pemilih di Kota Semarang.  

Pencitraan tidak hanya dari SBY semata, tetapi pencitraan juga 

ditunjukkan oleh calon legislatif (caleg) Partai Demokrat Kota Semarang, 

pencitran yang dilakukan caleg tidak sama dengan yang dilakukan SBY, 

caleg dalam melakukan pencitraan dilakukan di daerah pemilihanya, 
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yaitu dilingkup dapil mereka mencalonkan diri. Pencitraan yang baik 

merupakan langkah awal yang diutamakan dalam diri setiap caleg Partai 

Demokrat Kota Semarang yaitu melakukan pendekatan-pendekatan 

langsung ke masyarakat dengan bersikap terbuka terhadap masyarakat 

seperti halnya mengutamakan silaturahmi terhadap masyarakat, sopan 

santun dan adat istiadat yang baik dengan menghadiri kegiatan yang ada 

di lingkungan masyarakat seperti (rapat RT atau RW atau perkumpulan 

warga), mnghadiri pengajian yang diselenggarakan masyarakat, 

membantu warga masyarakat yang sedang mengalami masalah seperti 

pembangunan jalan, membantu warga masyarakat yang mengalami 

kesusahan dalam mempermudah pembiayaan administrasi di rumah sakit 

(jamkesmas), serta kegiatan sosial dan ikut atau mengahiri kegiatan yang 

ada dimasyarakat.  

Dengan pendekatan yang dilakukan caleg tersebut melalui 

kegiatan yang dilakukanya diharapkan warga dapat mengenal caleg 

tersebut dan mendapatkan simpati yang nantinya bermanfaat untuk caleg 

pada waktu pemilhan umum dan kemungkinan warga masyarakat 

memberikan dukungan suara dalam pemilu legislatif nantinya. Selama 

berinteraksi dengan masyarakat, caleg disarankan untuk menjaga sopan 

santun, akhlak mulia dan memelihara image yang selama ini dibangun, 

semua itu dapat diterima dalam masyarakat walaupun hanya berjumlah 

sedikit.  

Figur pemimpin yang baik merupakan modal yang utama untuk 

bisa cepat dikenal oleh masyarakat seperti halnya SBY yang banyak 

masyarakat menganggap SBY dapat mejadi pemimpin yang beda dengan 
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calon yang lain, mampu memperhatikan masyarakat, mengayomi 

masyarakat, menjadi panutan dan kejenuhan masyarakat dengan calon 

yang itu-itu saja, jadi masyarakat banyak yang beralih ke SBY dan 

didukung oleh figur caleg dengan program-programnya yang 

memperhatikan dan membantu masyarakat, hal tersebut merupakan 

modal awal untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Dengan 

kegiatan tersebut yang dilakukan Partai Demokrat melalui calegnya yang 

bertujuan untuk meraih dukungan seluas-luasnya dari masyarakat dan 

terbukti dengan melonjaknya suara Partai Demokrat menjadi partai 

perolehan suara mayoritas dan menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 

tahun 2009 di Kota Semarang. 

2) Citra Partai 

Pencitraan selanjutnya yang turut berpengaruh dalam 

kemenangan ini adalah citra dari Partai Demokrat. Sebagaimana yang 

telah banyak didengar bahwa garis ideologi partai ini adalah nasionalis-

religius. Partai Demokrat tidak dikategorikan sebagai ideologi melainkan 

lebih sebagai citra ideologi. Sesuai degan ideologi yang dianut Partai 

Demokrat merupakan partai nasionalis-religius. Telah terbukti bahwa 

selama kebijakannya Partai Demokrat merupakan partai yang nasionalis. 

Mengakomodir pluralisme. Sedangkan religius adalah sebagai 

landasannya.  

Lebih jauh berdasar tafsiran yang termaktub dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat menjelaskan 

bahwa secara horisontal pusat perhatian partai adalah pada 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta 
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memupuk, kecintaan, kepada bangsa dan negara; dan secara vertikal 

adalah membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia yang 

dilandasi dengan semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan 

sang Pencipta dan menyebarluaskan kasih sayang Tuhan di muka bumi 

(ADRT, 2007: 83). 

Citra dalam artian yang sederhana merupakan gambaran mental 

yang sebenarnya tidak nyata (Piliang, 2004: 255). Sedangkan ideologi 

sendiri, menurut Gramsci dalam Roger (1999: 83-84) bukanlah sekedar 

sistem ide, melainkan lebih jauh melampauinya. Karenanya ideologi 

bukanlah konsep yang mengawang di langit, melainkan memiliki 

eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas praktis manusia, tak 

sekedar dalam aktifitas politik. Citra partai yang baik dapat dilihat dari 

pemimpinya, kalau pemimpinya baik maka partai juga baik, dapat dilihat 

dari program-program yang di keluarkan partai, program yang baik yaitu 

program yang dapat membawa masyarakat kearah kemakmuran dan 

kesejahteraan. 

Partai Demokrat merupakan partai yang sudah cukup besar di 

masyarakat sejak SBY menjadi presiden di tahun 2004 menjadikan Partai 

Demokrat juga semakin besar dan berkembang di seluruh Indonesia 

begitu juga di Kota Semarang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, 

cepat besarnya Partai Demokrat bisa dikarenakan figur SBY atau 

kejenuhan masyarakat atas calon yang itu-itu saja, sehingga waktu 

muncul sosok SBY yang dianggap bisa menjadi pemimpin yang baik, 

yang dapt memperhtikan rakyat dan dapat dijadikan panutan, sehingga di 

masyarakat Partai Demokrat di pandang sebagai partai yang pro terhadap 
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rakyat, yang peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan mampu 

membantu rakyat kecil dalam memberikan solusi yang dihadapi rakyat, 

walaupun Partai Demokrat tidak beridentitas sebagai wong cilik, tetapi 

dapat dilihat dari selama kepemimpinannya, melalui berbagai 

pelaksanaan program-program pemerintahannya yang banyak 

menguntungkan masyarakat, seperti BLT, Raskin, BOS, PNPM mandiri 

dsb. 

Citra partai tidak hanya dapat dilihat oleh sosok pemimpin  

semata tetapi harus didukung oleh setiap anggota elemen-elemen partai 

dari tingkat pusat, DPD (daerah), DPC (kecamatan), Ranting (kelurahan) 

dan anak ranting (RT-RW) seperti halnya Partai Demokrat yang dipimpin 

oleh SBY dan didukung oleh anggota partai dari tingkat pusat sampai 

paling bawah, dengan menjalankan apa yang telah diprogramkan dari 

pusat dan dijalankan sampai tingkat bawah, seperti halnya BLT yang 

dapat dirasakan oleh rakyat kecil sehingga Partai Demokrat dapat dikenal 

oleh seluruh rakyat indonesia. 

Semua itu dipertahankan dan digunakan Partai Demokrat supaya 

dikenal sebagai partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan 

memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil. Partai Demokrat sebagai 

alternatif yang diharapkan oleh masyarakat Kota Semarang sebagai 

pendobrak kemandegan partai-partai politik sebelumnya, ideologi 

(nasional-religius) itu yang dimanfaatkan Partai Demokrat untuk 

menguatkan suara pemilih di Kota Semarang, dengan komposisi latar 

belakang masyarakatnya yang cukup beragam (baik agama, pekerjaan, 

tingkat pendidikan  maupun tingkat kesejahteraan), menjadikan partai 
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Demokrat mudah diterima dari segala agama, sebagai partai yang baik, 

dapat membela rakyat kecil, mengerti kondisi rakyat sehinggga rakyat 

bisa sejahtera.  

Partai Demokrat memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menjadi dapat menjadi 

inspirator bagi suluruh masyarakat sehingga merangsang partisipasi 

politik masyarakat dan untuk membentuk image atau citra bahwa Partai 

Demokrat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui 

program yang digunakan dan dikeluarkan oleh Partai Demokrat untuk 

membantu masyarakat yang secara tidak langsung dapat membawa 

masyarakat ke keadaan yang lebih baik, melalui program-program yang 

dikeluarkan seperti BLT, BOS dsb. Melalui program tersebut dapat 

dirasakan bisa membantu perekonomian rakyat seperti BLT yang keluar 

tiga bulan sekali untuk masyarakat yang kurang mampu, BOS untuk 

orang yang sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anaknya 

dengan program wajib belajar sembilan tahun. 

Citra yang ditunjukan Partai Demokrat melalui program-program 

tersebut digunakan dan dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Semua 

itu merupakan modal yang baik untuk Partai Demokrat dan hal tersebut 

yang menguntungkan partai dalam menghadapi pemilu legislatif maupun 

presiden yang bertujuan untuk mendapat simpati, empati dari masyarakat 

dan meraih dukungan seluas-luasnya. Terbukti dengan perolehan suara 

Partai Demokrat yang dapat mendominasi disetiap kecamatan yang ada 

di Kota Semarang pada pemilu legislatif 2009. 
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Sasaran dari politik pencitraan adalah para calon pemilih di luar 

massa tradisional sehingga dapat memperluas basis dukungan dari partai. 

Kelompok yang sering menjadi sasaran adalah floating mass, swing 

voter, dan pemilih pemula, mereka adalah kelompok masyarakat yang 

memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan sebelum memilih partai 

dalam pemilu (Susanti, 2008: 52).  

Pencitraan harus benar-benar disadari oleh para anggota legislatif, 

pencitraan tersebut harus terus menerus dilakukan supaya masyarakat 

mengenal partai, figur caleg, melalui kegiatan yang wajib dilakukan 

partai meluli caleg yaitu terjun langsung  kemasyarakat dalam melakukan 

sosialisasi, menghadiri kegiatan atau membuat kegiatan (event), 

berkampanye, dan program-program yang akan dikeluarkan merupakan 

program dari pusat, caleg hanya menterjemahkan sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang menjadi daerah pemilihanya atau binaanya, caleg juga 

berdasar pada target dari pusat yaitu satu caleg harus berfokus pada satu 

binaanya atau satu kecamatan untuk memperoleh suara sebanyak-

banyaknya, dan terbukti dengan perolehan suara yang didapat Partai 

Demokrat disetiap dapil atau kecamatan yang dapat mendominasi dan 

berujung dengan kemenangan Partai Demokrat di Kota Semarang dalam 

pemilu legislatif 2009. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam Menerapkan 

Strategi untuk Memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang. 

Dalam menjalankan strategi dalam pemilu legislatif 2009 terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat Kota Semarang yaitu ekonomi 

(keuangan).  
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Dalam setiap pelaksanaan pemilu membutuhkan atau mengeluarkan 

uang yang tidak sedikit. Pengeluaran uang dalam pelaksanaan pemilu tidak 

hanya di keluarkan oleh negara saja, tetapi para calon yang maju dalam 

pemilihan umum yaitu calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden 

yang menganut sistem demokrasi juga merasakan mengeluarkan uang yang 

tidak sedikit dalam pencalonannya. Para calon legislatif yang maju dalam 

pemilihan umum wajib melalui partai politik, dalam hal ini yaitu Partai 

Demokrat yang merupakan organisasi yang digunakan oleh para calon 

legislatif sebagai kendaraan politik untuk maju dalam pemilihan umum. Dalam 

hal ini partai politik tidak memberikan dana (uang) yang cukup sehingga calon 

legislatif harus mengeluarkan dana pribadi dalam pelaksanaan pemilu dan 

merupakan konsekuensi dari setiap caleg begitu juga berlaku untuk caleg Partai 

Demkrat di Kota Semarang.  

Ekonomi (keuangan) merupakan kendala awal yang harus dihadapi 

DPC maupun caleg Partai Demokrat Kota Semarang dalam menerapkan 

strategi partai dalam Pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. Dana atau uang 

dikeluarkan oleh caleg sendiri yang akan mengikuti pemilihan umum dan 

digunakanya sendiri dalam pelaksanaan pencalonan, transaksional dalam hal 

keuangan yang digunkan untuk menaik pendukunng yaitu masyarakat 

merupakan sesuatu yang tidak rahasia lagi atau suatu hal yang biasa untuk 

masyarakat dan calon legislatif. Caleg Partai Demokrat mengalokasikan uang 

jauh-jauh hari untuk semua kegiatan tersebut, seperti dalam kampanye pasti 

tidak lepas dari biaya seperti halnya untuk spanduk, kaos, pamflet dan lain-lain 

waktu melakukan kampanye terbuka, dan dalam kampanye tertutup juga tidak 

lepas dari biaya, seperti pemberian sticker, foto caleg, kalender dan biaya untuk 
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melangsungkan suatu kegiataan yang ada dalam masyarakat di daerah 

pemilihanya, sedangkan dalam kegiatan dimasyarakat juga mengeluarkan biaya 

seperti kegiatan (event) yang ada di masyarakat seperti turnamen sepak bola 

untuk remaja atau anak muda yang ada di daerah pemilihan dan kegiatan 

pengajian atau event wayang kulit. Caleg Partai Demokrat harus berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk menarik simpatik masyarakat, dalam 

bentuk dana (uang) maupun dukungan untuk penyelenggaraan kegiatan 

tersebut dan biaya juga keluar untuk diberikan ke para kader-kader yang sudah 

membantu dalam caleg dalam bentuk menentukakan jadwal pertemuan dan 

yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti turnamen sepakbola, 

pengajian yang digunakan caleg untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di 

daerah pemilihanya. Jadi semuanya tidak terlepas dari ekonomi (uang), 

sehingga banyak calon yang depresi waktu mengalami kekalahan, mungkin 

tidak siap, karena menghabisakan uang yang cukup banyak, jadi uang dianggap 

kendala yang terlalu besar tetapi semuanya dapat berjalan dengan bauk juga 

karena uang atau dana. 

Pemberian bantuan dana atau uang untuk memperlancar kegiatan dalam 

kampanye, sosialisasi, event, dan polotik transaksional yang dilakukan caleg 

bertujuan untuk mencitrakan dirinya, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pencalonan demi kesuksesan dirinya dalam 

pemilu, para calon legislatif Partai Demokrat untuk menyiapkan dan memiliki 

dana (uang) yang cukup besar dan dirasa berat oleh para calon legislatif yang 

maju dalam pemilihan umum. Sehingga uang yang dikeluarkan dalam 

pemilihan umum menjadi suatu yang sangat penting demi berlangsung dan 

suksesnya pencalonannya dalam pemilu legislatif. Walaupun dana atau uang 
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sudah menjadi keharusan yang harus dikeluarkan oleg setiap diri caleg dari 

partai manapun dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tetapi ekonomi (uang) 

merupakan kendala yang dialami oleh setiap diri Caleg Partai Demokrat dalam 

pemilu legislatif 2009 khusunya di Kota Semarang. Sehingga Caleg Partai 

Demokrat diharuskan untuk pintar-pintar dalam memanfaatkan dan 

mengunakan kesempatan, sehingga dalam pengeluaran yang digunakan dalam 

pemilu sudah sesuai dengan yang direncakan. 

Ekonomi (keuangan) menjadi kendala bagi caleg Partai Demokrat yang 

maju dalam pemilu legislatif 2009. Dengan adanya kegiatan tersebut 

mengharuskan para caleg untuk berfikir cermat dalam pembagian demi 

mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan yang sudah menjadi keharusan 

oleh setiap caleg yang maju dalam pemilu legislatif, caleg harus siap semuanya 

dari segi dana (uang), apalagi rata-rata caleg dari Partai Demokrat baru 

mengikuti dalam pencalonan untuk yang pertama kalinya, walaupun ada juga 

yang sudah menjadi dewan dan mencalonkan untuk yang ke dua kalinya. 

Tetapi ekonomi (keuangan) tatap menjadi kendala yang dialami caleg Partai 

Demokrat dalam menerapan strategi yang digunakan dalam menghadapi 

pemilu lagislatif, khususnya dalam pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang. 

Strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat dalam memenangkan 

pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Semarang yaitu strategi komunikasi 

meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kegiatan yang 

terselenggara (event), kampanye, money politic dan strategi pencitraan yang 

meliputi figur pemimpin, citra partai, serta kendala-kendala yang dihadapi 

dalam melakukan strategi tersebut yaitu meliputi ekonomi (uang). 
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Model Strategi Pemenangan Partai Demokrat yang digunakan dalam 

Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Model Strategi Pemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu 

Legislatif 2009 di Kota Semarang (Sumber: Diolah Penulis). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Partai Demokrat dalam 

pemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Strategi Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu legislatif 2009 di 

Kota Semarang meliputi: Pertama, strategi komunikasi terdiri dari; (a) 

jaringan kekuasaan tingkat lokal yaitu menghimpun kekuasaan mayoritas 

elite lokal di Kota Semarang untuk kemudian mengikatnya (baik secara 

sukarela ataupun melalui tekanan struktural), dengan memanfaatkan 

pengaruh elite secara luas, baik di struktural birokrasi, pengusaha maupun 

elite di lingkungan pendukung (supporter) sepakbola; (b) Sosialisasi 

dengan melakukan pencitraan (figur caleg) dan penguatan jati diri 

(karakter partai) terhadap masyarakat serta menyampaikan visi dan misi 

serta program Partai Demokat; (c) menghadiri atau mengadakan event 

dilingkungan mayarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau 

sosialisai ke masyarakat (d) melakukan kampanye tertutup atau kampanye 

langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung; (e) money 

politic dilakukan melalui kampanye terbuka atau tertutup. Strategi kedua 

yaitu pencitraan meliputi; (a) figur pemimpin yakni Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, kepiawaiannya membangun citra 

(sebagai pemimpin yang santun, jujur serta pemurah (benevolent), yang 

menghegemoni masyarakat; (b) citra Partai Demokrat dikenal sebagai 
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partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan memiliki komitmen 

terhadap nasib rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi 

masyarakat. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat dalam menerapkan 

strategi untuk memenangkan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang 

yaitu ekonomi (keuangan) yakni dana atau biaya yang di gunakan untuk 

kampanye, sosialisasi, kegiatan yang terselenggara (event) dan money 

politic ditanggung oleh caleg yang mencalonkan diri, partai hanya sebagai 

kendaraan politik. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan penelitian dengan judul Strategi Partai Demokrat 

dalam pemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang, maka penulis 

menyarankan; 

1. Partai Demokrat diharapkan tidak tergantung dengan figur SBY terus-

menerus, harus lebih menguatkan mesin partai (kader dan caleg) dalam 

pemilu mendatang.  

2. Caleg Partai Demokrat harus lebih berani untuk memberikan kesempatan 

dan membuka ruang kepada masyarakat di wilayah tertentu yang terdapat 

bassis partai lain, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. 

3. Partai Demokrat perlu menyusun program-program baru yang 

memungkinkan rakyat bisa tertarik kembali dan yang dapat 

mensejahtrakan rakyat seperti program yang dulu. 
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