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Desa. 

 

Setiap calon yang maju didalam pemilihan kepala desa pasti berkeinginan 

untuk memenangkannya, dan membutuhkan strategi untuk hal tersebut. Strategi yang 

dipilih pasti bertujuan untuk memenagkan persaingan tersebut, begitu juga dengan 

kepala desa terpilih di Desa Sikayu memiliki strategi yang digunakan untuk 

memenangkan didalam pemilihan kepala desa tahun 2012 dalam pesta demokrasi 

desa. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk 

mengetahui strategi yang digunakan oleh kepala desa terpilih dalam pesta demokrasi 

desa tahun 2012 dan (2) untuk mengetahui program-program kerja yang ditawarkan 

kepada masyarakat pada saat kampanye. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa 

Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten pemalang. Fokus penelitian ini adalah: (1) 

Strategi pemengan yang meliputi: strategi pemenangan, cara manggalang dukungan, 

visi dan misi dari kepala desa dan (2) Program kerja yang ditawarkan meliputi: cara 

merumuskan dan cara mensosialisasikan program kerja. Teknik dan alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, 

dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi politik yang digunakan 

kepala desa terpilih dimulai dengan melakukan pemantauan terhadap lawan 

politiknya untuk mengetahui kekurangan strategi yang dikembangkan oleh lawan 

politiknya, untuk mencarai dukungan dari warga masyarakat dilakukan pendekatan 

secara group dan personal, dan strategi pemenangan yang digunakan adalah (1) 

menentukan basis masa pendukung, merumuskan konsep kampanye dan juga cara 

menyususun program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat; (2) strategi ofensif 

dengan memberikan sejumlah imbalan kepada masyarakat yang menjadi targetnya 

atau masyarakat yang masih mengambang dan juga satrategi defensive dengan 

menjaga agar massa yang telah loyal pada Purnomo S.E tetap memilihnya sampai 

hari H sebelum pemilihan; (3) pemberian uang dengan memberikan sejumlah uang 

dan barang dimana nilai dan jumlahnya lebih besar bila diabandingkan dengan 

pemberian yang dilakukan oleh rivalnya (4) direct selling secara langsung mendekati
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Masyarakat yang menjadi targetnya atau masyarakat yang masih 

mengambang untuk mengenalkan visi, misi dan  program kerja yang dibawa bapak 

Purnomo S.E . Program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan 

keadaan desa dan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa.  

Oleh karena itu, saran yang dapat disampaikan adalah; (1) bagi calon kepala 

desa selanjutnya agar tidak menggunkan kampanye hitam; (2) Bagi masyarakat agar 

partisipasi dalam memilih berasal dari hati bukan dari uang;(3) Bagi warga 

masyarakat desa agar pilkades dapat dijadikan wadah sebagai pendidikan politik 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi. 

Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi 

pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya 

yang ada pada bangsa Indonesia serta tercermin didalam sistem pemerintahan 

tradisional diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan 

tersebut sudah ada sejak Bangsa Indonesia merdeka, dan didalam sistem 

pemerintahan tersebut sangat beraneka ragam tergantung corak budaya dan 

kebiasaan atau adat istiadat daerah tersebut. 

Salah satu bentuk pemerintahan di Indonesia yang bersifat tradisional 

tercermin pada daerah-dearah yang ada di Indonesia dengan menggunakan 

sebutan yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya, seperti di daerah Jawa 

disebut dengan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 

tahun 2005 perihal tentang desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan kata lain 

pemerintahan desa dilakukan dengan corak dan budaya yang ada di daerah 

tersebut. 
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Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal yang 

berharga sebagai dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu agar 

terwujud pembangunan desa yang baik maka dibutuhkan seorang pemimpin 

atau seorang kepala desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 

baik dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam 

rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kepala desa memegang peranan 

penting untuk mewujudkan otonomi di era demokratisasi dan untuk 

membantu mempercapat pembangunan desa. Kepala desa adalah seorang 

yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang 

lain yang tidak lain adalah warga desanya untuk ikut diajak kerjasama atau 

mengajaknya untuk mencapai tujuan desa yang telah ditetapkan dalam 

program desa tersebut. 

Desa sebagai pemerintahan yang tradisional menganut sistem 

pemerintahan demokrasi baik itu didalam menjalankan pemerintahannya 

maupun dalam pelaksanaan pemerintahannya, hal ini tercermin dalam 

pengambilan keputusan apabila ada suatu masalah atau kebijakan yang 

menyangkut warga masyarakatnya maka pemerintah desa mengedepankan 

musyarawarah mufakat untuk membuat keputusan. Bentuk lain dari sistem 

demokrasi yang ada di desa adalah dalam proses pemilihan kepala desa yang 

akan memimpin desanya. 
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Dalam rangka mewujudkan otonomi di desa salah satu terobosan yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan untuk menyelengarakan 

pemilihan kepala desa. Pemerintah mengatur tentang penyelengaraan 

pemilihan kepala desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 72 

tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Pemilihan kepala desa merupakan 

cerminan demokrasi yang ada ditingkat desa, hal ini karena didalam pemilihan 

ini calon kepala desa akan dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat memilih 

langsung colon kepala desa yang dianggap mampu memimpin desanya 

dengan kriteria dan syarat yang ada di desa tersebut. 

Gambaran tentang Demokrasi Indonesia sesunguhnya dapat dilihat pada 

kehidupan masyarakat desa terutama di desa yang bercorak komunalagraris. 

Dan hal seperti yang dikatakan oleh Mohamad Hatta (dalam Ngabiyanto.dkk, 

2006:78) mengatakan bahwa di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat 

dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, berdasarkan 

kepemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa harus 

bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan 

ekonomi. 

Demokrasi asli desa dicerminkan oleh kehidupan masyarakatnya yang 

gotong-royong dan serta pengambilan keputusan tentang persoalan 

masyarakat diselesaikan dengan musyawarah. Demokrasi tradisional  

digambarkan dengan pola-pola musyawarah dalam pengembilan keputusan 

dan gotong-royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dan didalam 
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masyarakatnya terdapat ikatan yang kuat antara warga yang satu dengan 

warga masyrakat yang lain. Dengan corak yang sedemikian rupa maka apabila 

desa mengadakan pesta demokrasi desa dalam bentuk pemilihan kepala desa 

partisipasi warga masyarakat desa sangat tinggi hal ini dikarenakan faktor 

kedekatan dari bakal calon kepala desa serta rasa saling memiliki antara warga 

masyarakat untuk meciptakan desa yang aman, tentram dan nyaman bagi 

setiap warga desa tersebut.  

Potret demokrasi yang sedemikian natural sudah jarang ditemui pada masa 

sekarang bahkan tidak lagi ada demokrasi desa yang seperti natural terutama 

di pedesaan daerah Jawa Tengah. Karena didalam kenyataannya 

penyelengaraan demokrasi desa sudah tidak lagi murni karena sudah 

diintervensi oleh berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada didalamnya. 

Seperti halnya yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, di Desa Sikayu 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang banyak terjadi kucurangan-

kecurangan yang ada didalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat. Bahkan 

kecurangan ini terjadi sebelum diadakannya pemilihan kepala desa, 

kecurangan-kecurangan yang ada disana adalah dalam bentuk pemberian 

imbalan (renumerasi) yang diberikan kepada warga masyarkat daerah 

tersebut. Pemberian imbalan (renumerasi) tersebut dalam berbagai wujud ada 

salah satu dari bakal calon yang membagi-bagikan bahan makanan pokok 

(sembako) kepada masyarakat dalam bentuk beras dan minyak goreng yang 

dilakukan oleh orang kepercayaan dari bakal calon tersebut atau orang yang 
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menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon (sabet), sedangkan dari 

bakal calon yang satunya adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada 

maysrakat sebesar Rp 25.000,- dan hal ini dilakuakan oleh sabet dari bakal 

calon kepala desa. Berselang kurang lebih dari 1 bulan dari pemberian 

tersebut terjdi dari kedua bakal calon tersebut mengunakan stretegi yang 

berbeda untuk meraih simpati dan empati rakyat salah satu dari bakal calon 

kepala desa mendrop warung makan yang ada di desa untuk melayani warga 

Desa yang berkanan untuk makan dan berkunjung di warung tersebut, mereka 

yang makan ditempat itu tidak bayar alias gratis, sedangkan bakal calon yang 

satunya tidak mau kalah dengan bakal calon kepala desa yang  menjadi 

rivalnya, bakal calon yang ini juga melakukan hal yang sama dengan rivalnya 

akan tetapi dia hanya menggunakan warung makanya sendiri, bagi warga 

masyarakat desa yang berkenan berkunjung, makan di warung tersebut juga 

tidak dikenakan biaya atau dengan kata lain gratis. Bermacam-macam strategi 

yang digunakan oleh bakal calon kepala desa untuk meraih simpati dan empati 

dari warga masyarakat Desa Sikayu, dengan satu tujuan agar calon yang 

mereka dukung dapat menang didalam pemilu. Meskipun telah terjadi 

pergeseran demokrasi desa, terutama karena pengaruh moderenisasi desa 

dengan unsur-unsur monerterisasi dan komersialisasi, namun setidaknya 

sebagai satuan politik lokal desa masih masih kuat dengan otonominya.  

Berdasarkan pemaparan yang ada  didalam latar belakang di atas, maka 

akan diteliti tentang  strategi yang digunakan oleh kepala desa yang terpilih, 
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dalam hal ini dibantu orang-orang  kepercayaan (tim sukses) dari kepala desa 

yang terpilih agar dapat memenangkan pemilihan kepala desa dalam pesta 

demokrasi Desa Sikayu pada tahun 2012. Maka peneliti mengambil judul 

“Strategi Pemenangan  Kepala Desa Terpilih di Desa Sikayu Kec, Comal 

Kab. Pemalang dalam Pesta Demokrasi Desa Tahun 2012” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang 

di atas, maka peneliti bermaksud akan meneliti: 

1. Bagaimanakah strategi pemenangan  yang digunakan oleh kepala desa 

yang terpilih di Desa Sikayu beserta tim suksesnya dalam pesta demokrasi 

Desa Sikayu Tahun 2012? 

2. Program kerja apakah yang ditawarkan dalam kampanye pada pesta 

demokrasi desa di Desa Sikayu tahun 2012? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti mempenyai tujuan 

yang hendak dicapai yaitu: 

1. Untuk  mengetahui strategi pemenangan yang digunakan kepala desa yang 

terpilih di Desa Sikayu beserta tim suksesnya dalam memenangkan 

pemilihan Kepala desa di Desa Sikayu Tahun 2012. 

2. Untuk mengetahui program-program kerja yang ditawarkan dalam 

kampanye pada pesta demokrasi desa di Desa Sikayu tahun 2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi mahasiswa dapat menjadi literatur dalam melihat strategi 

pemenangan yang ditempuh oleh kepala desa terpilih dimasa yang 

akan datang di Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. 

b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang politik, khususnya 

yang berkaitan dengan strategi pemenangan yang digunakan oleh 

kepala desa yang terpilih beserta dengan tim suksesnya yang bertujuan 

untuk memenangkan pilkades Desa Sikayu Tahun 2012. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah desa dapat mengetahui langkah-langkah strategi 

politik yang digunakan untuk memenangkan kepala desa terpilih 

sehinnga dapat mengawal program kerja yang ditawarkan semasa 

kampanye guna mengawal kinerja dari kepala desa terpilih. 

b. Bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan memberi masukan yang 

berharga tentang strategi pemenangan yang digunakan oleh kepala 

desa yang terpilih dan oleh tim suksesnya dalam rangka untuk 

memenagkan pilkades Desa Sikayu Tahun 2012 dalam bentuk 

pengetahuan tentang langkah-langkah atau strategi politik yang 

ditempuh untuk memenangkan calon didalam pemilihan kepala desa. 
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E. Batasan  istilah 

Beberapa istilah penting dalam judul ini perlu diberi penjelasan agar tidak 

terjadi perbedaan tafsir dan untuk memberikan kepastian kepada pembaca 

tentang arah dan tujuan yang akan dicapai. Beberapa istilah penting tersebut 

adalah. 

1. Strategi Pemenangan 

Strategi pemenangan adalah suatu cara yang sistemis dan tersusun dengan 

jelas, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek untuk 

memenangkan partai politik atau individu yang akan maju didalam 

pemilihan umum. Strategi pemenangan ini dimaksudkan untuk 

menentukan langkah-langkah yang ditempuh oleh partai politik atau 

individu dalam mensosilisasikan visi, misi dan program kerja yang 

ditawarkan pada masyarakat baik itu dengan cara ofensif  maupun  

defensif dalam rangka memenangkan didalam pemilihan.  

2. Pemilihan Kepala Desa ( PILKADES) 

Dalam hal pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 pasal 203 yang berbunyi” kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat”. Calon kepala desa 

yang terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak diangkat menjadi 

kepala desa setelah ditetapkan oleh Badan perwakilan Desa (BPD) dan 

disahkan oleh Bupati. Dalam penelitian ini akan membahas tentang 
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pemilihan pemilihan kepala desa di Desa Sikayu Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang pada Tahun 2012.  

3. Pesta Demokrasi Desa (Pemilihan kepala Desa) 

Pesta Demokrasi Desa yang dimaksud disini adalah pemilu langsung 

untuk memelih kepala desa. Pada dasarnya pemilihan umum adalah 

sarana yang digunakan rakyat untuk memilih dan menyalurkan aspirasi 

meraka untuk memilih wakil-wakil dalam pemerintahan. Selain itu 

pemilihan umum ini adalah sarana demokrasi rakyat yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yaitu “Luber Jurdil”. Dalam 

tulisan skripsi ini akan membahas tentang strategi pemenangan yang 

digunakan oleh kepala desa yang terpilih dalam  pemilahan Kepala desa 

di Desa Sikayu Tahun 2012. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi  

1. Pengertian strategi 

 Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito,2006:196) strategi adalah 

rencana atau tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi 

sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Jadi dengan kata lain strategi 

adalah suatu rencana yang dibuat oleh para pemimpin agar dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

 Sementara itu Carl Von Clausewitz (dalam Pito, 2006:196-197), 

mengatakan bahwa perbedaan taktik dan strategi adalah, jikalau taktik 

adalah seni yang menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran 

untuk memenangkan peperangan dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. 

Rencana jangka tersebut kita disebut dengan strategi. Dalam strategi ini, 

tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik, namun tanpa sebuah 

strategi taktik tidaklah berguna. 

 Strategi adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan 

strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi yang digunakan. David 

Horowitz (dalam Pito,2006: 197) Art of Political War memiliki enam prinsip 

sebagai berikut: 
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a. Politik adalah perang dengan peralatan lain. 

b. Politik adalah perang memperebutkan posisi. 

c. Dalam politik yang menang adalah yang menyerang. 

d. Posisi didefinisikan dengan kekuatan dan harapan. 

e. Senjata politik adalah simbol kekuatan dan harapan. 

f. Kemenangan selalau berada dipihak rakyat. 

 Manajemen politik adalah sebuah seni dan keterampilan tentang 

perebutan kekuasaan dan alatnya bukanlah mainan anak-anak, sedangkan 

instrumenya yang disebut dengan kekuatan dan harapan bisa berupa senjata 

tajam. 

  Dengan demikian strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh sesuatu yang ingin dicapai, atau proses penentuan rencana dari 

seorang pemimpin puncak atau ketuanya yang bertujuan pada jangka 

panjang, serta disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan 

tersebut dapat tercapai. Pengertian strategi secara khusus adalah strategi 

merupakan tindakan yang incrumental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus, serta dilakukan dari sudut pandang serta apa yang diharapkan oleh 

para pelanggan (masyarakat) dimasa depan. Dapat disimpulkan strategi 

adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan,  dengan mengintegrasikan 

komponen urutan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

secara efektif dan efesien.  

 Menurut Mendoza (2004:29) terdapat lima unsur strategi utama yang 

harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi politik adalah: 

a. Tujuan-tujuan jangka panjang. 

b. Pertimbangan-pertimbangan organisasi. 
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c. Para pemilih, para sekutu, dan lawan. 

d. Sasaran (yang dapat memberi anda apa yang anda inginkan). 

e. Taktik. 

 

 Semantara itu Cleary (2002:13-14) dalam bukunya strategi perang Sun 

Tzu mengatakan bahwa: 

Merumuskan strategi Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam pemilihan 

strategi harus ada hal-hal tertentu yang diperioritaskan. Selanjutnya 

dia berpendapat bahwa selain memimpin perang adalah meyerang 

strategi lawan. Kemudian yang terbaik berikutnya adalah menduduki 

kota-kota yang dibentengi lawan. Untuk menyerang strategi lawan 

maka kita harus mengenal strategi lawan terlebih dahulu. Oleh karena 

itu mengenal strategi lawan perlu kita ketahui dan sangatlah penting. 

Penyerangan strategi lawan terus menerus menggangu jalannya 

pelaksanaan strategi lawan sehingga lawan tidak bisa merealissasikan 

strateginya. 

 

 Dari pandapat ahli dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan 

sebuah strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu yaitu harus 

diperhatikan target atau tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu, baik 

tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, karena dengan tujuan 

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun cara-cara atau 

langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. 

 Dalam merumuskan strategi, Thomas Cleary dalam bukunya srtategi 

perang Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi ada hal-hal 

yang harus diprioritaskan, selanjutnya Sun Tzu berpendapat bahwa bentuk 

yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, 

berikutnya adalah menyerang strategi lawan, sedangkan yang paling buruk 

adalah menduduki kota-kota yang dibentengi lawan. 
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 Menurut Peter Schroder (dalam Pito, 2006:197-198), untuk 

mengetahui strategi yang digunakan oleh lawan sangatlah penting. Jika 

tidak, kita tidak akan mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti 

secara terus menerus menganggu jalanya pelaksanaan strategi lawan sehinga 

lawan tidak dapat merealisasikan strateginya. 

2. Political Marketing 

 Menurut Adman Nursal (dalam Pito, 2006:204) menyatakan bahwa 

political marketing adalah strategi kampanye politik untuk membentuk 

serangkaian makna politis tertentu dalam pikiran para pemilih. Tujuan dari 

membentuk serangkaian makna politik tertentu agar para pemilih 

memutuskan atau memilih kontestan tertentu. Kemudian masyarakat akan 

menilai mana kontestan yang memiliki ciri khas dan mana yang tidak 

mamiliki serta mana kontestan yang mengerti dan sesuai dengan keadaan 

masyarakat.  

 Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang kandidat yang 

akan maju didalam pemilihan atau sebuah parti politik dalam menyampaikan 

pesan-pesan politik agar masyrakat memilih mereka didalam pemilihan, 

yaitu push marketing, pull marketing dan pass marketing. 

a. Pendekatan push marketing 

Pendetan push marketing pada dasarnya adalah usaha agar produk 

politik dapat menyentuh para pemilih secara langsung atau dengan cara 

lebih contomized (personal). Menurut Sea dan Burton (dalam Pito, 
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2006:215) mengatakan bahwa didalan kontak langsung terdapat 

kelebihan dan kekurangan. 

1) Mengarahkan para pemilih menuju tingkatan pengetahuan yang 

lebih maju. Disini politisi berbicara langsung dan memberikan efek 

langsung kepada masyarakat berbeda dengan iklan politik. 

2) Dengan kontak langsung kepada masyarakat memungkinkan terjadi 

komunikasi dua arah, sehingga masyarakat dan para kontestan bisa 

bertemu secara langsung dapat melihat ekspresi wajah serta 

keseriusannya. 

3) Humanisasi kandidat artinya membuat calon yang akan maju 

didalam pemilihan lebih dekat kepada masyarakat. 

4) Meningkatkan antusiasme masyarakat dan menarik perhatian dari 

media. 

b. Pendekatan pull marketing 

Menurut Adman Nursal (dalam Pito, 2006:216) pendekatan pull 

marketing yaitu membayar dan tanpa membayar, pendekatan ini sangat 

berperan dalam pembentukan citra dari para kontestan. Didalam 

pendekatan ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

1) Konsistensi pada disiplin pesan. Artiya bahwa tim sukses harus 

menjaga agar produk politik atau tujuan yang ingin dicapai oleh 

calon atau kandidat yang akan maju tetap berada didalam kontrol 

politik. 
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2) Efesiensi biaya, khususnya untuk pemasangan iklan artinya bahwa 

pemasangan media harus efesien, ukuranya bukan dari jumlah 

audiens yang dicapai dari media tersebut. 

3) Timing atau momentum. Masalah ini sangat penting dalam sebuah 

kampanye, khusunya  dalam melontarkan isu-isu kampanye tertentu 

dan bereaksi terhadap pesaing atau rival. 

4) Pengemasan, yaitu terkait dengan bagaimana sebuah substansi 

dikemas meliputi 3 hal, yaitu struktur (susunan dari pesan yang 

disampaikan), format (suara,visual, dan unsur gerak), sumber 

(siapa, bagaimana menyampaikan pesan). 

5) Permainan ekspresi, didalam kampanye politik optimisme yang 

tinggi pada setiap partai harus terjaga sampai akhir kampanye 

seakan-akan bahwa kemenangan ada dipihak partai mereka.  

c. Pendekatan pass marketing 

Political marketing menjadi lebih kompleks karena adanya pihak-

pihak, baik itu perorangan maupun kelompok, yang berpengaruh besar 

terhadap pemilih. Pihak–pihak yang berpengaruh disebut juga dengan 

influencer, dan influencer dibedakan menjadi dua yaitu influencer aktif 

dan influncer pasif. Influncer aktif adalah kelompok yang ikut aktif 

mempengaruhi pemilih dengan menggunakan isu-isu yang 

menguntungkan partainya atau kandidatnya, sedangkan Influncer pasif 

adalah kelompok atau individu yang tidak ikut mempengaruhi pemilih 
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secara aktif akan tetapi menjadi panutan pemilih didalam pemilihan dan 

menentukan pilihan didalam pemilihan. Secara umum pass marketing 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1) Analisis infulcer yaitu menganalisis para kelompok atau individu 

yang ada di masyarakat mengenai kelebihan, karakteristik, siapa 

pengikutnya dan bagaimana sikapnya terhadap partai atau calon 

yang akan maju didalam pemilihan. 

2) Menetapkan sasaran objektif pass marketing. Maksudnya adalah 

tahapan ini bertujuan untuk memantapkan influencer agar mampu 

meneguhkan dukungan bahkan mampu mencari dukungan yang 

baru. Pada tahapan ini juga disusun program-program yang 

bertujuan untuk memenangkan persaingan. 

3) Implementasi pass marketing, evalusi hasil dan perubahan taktik 

bila direncanakan ( Pito, 2006:217-218) 

B.  Strategi Politik  

Politik dan strategi, adalah  merupakan  suatu meknisme bagaimana 

seseorang atau kelompok dengan ide politik yang dipahaminya dapat 

memenangkan pertarungan politik, disaat banyak orang menghendaki hal yang 

sama. Jadi dengan kata lain Strategi politik adalah seni dan ilmu yang 

mengembangkan dan mengunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan 

politik yang telah ditetapkan dan merupakan suatu cara-cara seseorang atau 

kelompok untuk memenangkan suatu  pertarungan politik. 
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Duverger (1996:310) dalam bukunya sosiologi politik mengatakan 

bahwa: 

Didalam pertempuran politik, seperti didalam pertempuran-

pertempuran semua orang harus berlaku sesuai dengan rencana yang 

dipahami terlebih dahulu. Dimana setiap orang membuat antisipasi 

bukan hanya dengan serangan akan tetapi juga tentang jawaban-

jawaban lawanya dan alat-alat untuk menyelesaikannya. Unsur-unsur 

yang berbeda didalamnya jawaban melawan musuh dan jawaban 

terhadap reaksinya merupakan taktik. 

 

Jadi strategi politik adalah suatu mekanisme atau cara yang digunakan 

oleh para pelaku politik atau para kontestan yang maju kedalam pemilihan agar 

dapat memenangkan dan dapat mencapai tujuan partainya atau individunya 

(dalam hal ini adalah suatu kemenangan didalam pemilihan).  

Menurut Firmanzah ( 2007:123) mengatakan bahwa strategi politik 

adalah suatu pendekatan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan 

atau bakal calon untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan atau bakal 

calon perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, 

massa mengambang dan pendukung kontestan atau bakal calon yang lainnya. 

Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara 

yang akan diperoleh pada saat pemilihan atau pencoblosan, juga untuk 

mengidentifikasi strategi pendekatan yang perlu strategi pendekatan yang 

diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi perlu 

diperkirakan oleh setiap kontestan atau bakal calon kerena pesaing juga intens 

melakukan upaya-upaya untuk memenangkan dalam persaingan politik. Dipihak 

lain kedekatan idologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih kedalam 
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bilik suara dan mencontreng atau mencoblos calon yang mempunyai idiologi 

yang sama, pemilih ini biasanya tidak mementingkan program atau visi dan misi 

dari kontestan atau calon yang akan maju pada pemilihan umum.  

Menurut Peter (dalam Pito, 2006: 198) Pada dasarnya strategi politik 

dibagi menjadi dua yaitu strategi ofensif (menyerang), dan strategi defensif 

(bertahan) dalam . Strategi ofensif dibagi menjadi strategi untuk memperluas 

pasar dan strategi untuk menembus pasar, sedangkan strategi defensif 

menyangkut strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi untuk menutup 

atau menyerahkan pasar. 

 

Tabel I.I. Strategi Politik Menurut Peter Schroder 

Strategi Ofensif Strategi Defensif 

Strategi memperluas pasar 

(strategi persaingan) 

 

Strategi mempertahankan 

pasar (strategi pelanggan,  

strategi multiplikator) 

Strategi menembus pasar 

(startegi pelanggan) 

Strategi menutup atau 

menyerahkan pasar (strategi 

lingkung sekitar) 

Sumber:  Peter Schroder (dalam Pito T.A, 2003, hal 103-104) 

Strategi ofensif selalu dibutuhkan, misalnya saja apabila partai ingin 

meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin 

mengimplementasikan sebuah proyek. Pada dasarnya strategi ofensif diterapkan 

pada saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas antara 

partai atau kandidat yang satu dengan partai atau kandidat pesaing-pesaing yang 
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menjadi target untuk diambil pemilihnya. Dalam strategi ofensif yang harus 

tampilkan adalah perbedaan keadaan saat berlaku dan keuntungan-keuntungan 

yang dapat diperoleh. Strategi ofensif terdiri dari dua, yaitu strategi perluasan 

pasar dan strategi menembus pasar. 

Strategi perluasan pasar dapat dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu 

didalam kampanye dan didalam implementasi, didalam kampanye pemilu 

maksudnya adalah strategi didalam pemilu pemilu, strategi perluasan pasar yang 

ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok yang baru disamping kelompok 

pemilih yang ada. Oleh karena itu harus ada penawaran yang baru atau 

penawaran yang baik bagi bagi para pemilih. Jadi yang dibahas disini adalah 

strategi persaingan yang faktual atau nyata dimana para partai atau para calon 

bersaing untuk merebut hati kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi. Strategi 

semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan 

kepada publik tentang penawaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

rivalnya. 

Dalam implementasi politik maksudnya adalah Produk baru yang 

ditawarkan atau lebih tepatnya lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik 

harus perlu diiklankan agar warga masyarakat atau publik mengerti kebaikan dan 

keuntungan yang ditawarkan dari produk politik. Maksudnya adalah program-

program baru yang dibawa oleh para kandidat yang ikut dalam pemilu perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat melalui media, bisa berupa spanduk, bener 
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atau alat yang lain dengan tujuan agar masyarakat mengerti program-program 

yang ditawaran.  

Menurut Peter Schrolder (dalam Pito, 2006:202) strategi menembus pasar 

bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak 

aktif memberikan penawaran yang lebih baik atau baru. Melainkan penggalian 

potensi yang dimiliki warga kurang maksimal. Artinya bahwa program-program 

yang ditawarkan oleh para kandidat yang maju lebih mempreriotaskan program-

program yang bertujan untuk menggali potensi warganya. 

Strategi defensif akan muncul kepermukaan, misalnya apabila partai 

pemerintah atau koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai atau individu 

ingin mempertahankan pasar dalam hal ini adalah masyarakat atau publik. 

Penutupan terhadap pasar ini diharapkan membawa keuntungan. 

Strategi defensif ada dua yaitu strategi mempertahankan pasar dan strategi 

menyerahkan pasar. Strategi mempertahankan pasar artinya bahwa partai atau 

individu akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman 

para pemilih musiman atau baru, artinya bahwa bahwa sebuah partai atau 

individu akan memilihara atau mempertahankan pemilih dan masyarakat yang 

loyal kepadanya, serta akan memberi arahan atau masukan yang diarahkan 

kepada pemilih musiman atau pemula agar memilih partainya atau kandidatnya. 

Dengan tujuan agar memenangkan dalam pertarungan politik. 
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Strategi menyerahkan pasar terdapat dua arti yang dimaksud dengan 

strategi menyerahkan pasar seperti yang dikemukakan oleh Peter Schroder 

(dalam Pito 2006:203-204), yaitu: 

a. Sebuah partai ingin menyerah dan ingin melebur dengan partai lain atau 

dengan kata lain koalisi maka partai yang menyerah akan menyerahkan 

pendukungnya agar mendukung partai koalisi. 

b. Dalam pemilihan yang menggunakan calon atau kandidat biasanya calon 

atau kandidat yang berada dibawah kandidat utama akan mengarahkan 

pendukungnya untuk mendukung calon utamanya. 

Firmansyah (2007:124) mengatakan bahwa "Strategi politik juga 

berkaitan dengan strategi penguatan, kerena strategi penguatan sangat dibutuhkan 

dalam hubungan antara partai politik dengan konstituen mereka”. Hal ini 

dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional mapun 

emosional tetap terjaga. Strategi penguatan ini dilakukan juga agar ikatan 

diantara mereka tidak melemah dan untuk menghindari masuknya pengaruh 

pesaing yang bisa menarik perhatian konstituen mereka. Dalam hal ini adalah 

penguatan yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warga masyarakat yang 

menjadi simpatisannya, agar orang-orang ini tidak mudah untuk dipengaruhi 

untuk berbelok atau mendukung calon yang lain. 

Strategi juga menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan pada 

jenis pemilih yang non-partisipan. Kepada jenis pemilih ini perlu diyakinkan 

bahwa secara program kerja ataupun ideologis, kontestan bersangkutan lebih 
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baik dengan kontestan pesaingnya. Strategi komunikasi dan penyediaan 

informasi juga perlu dilakukan untuk menyakinkan para pemilih yang 

mengambang. Kontestan harus menarik mereka dari kebimbangan. Aspek 

berfikir logis perlu dikomunikasikan kepada pemilih yang masih mengambang 

dan berorintasi pada penyelesaian masalah. Sementara itu bagi jenis pemilih yang 

masih mengambang, komunikasi ideologi perlu ditekankan, karena jenis pemilih 

ini tidak begitu memperhatikan aspek rasional dan logis suatu partai politik, 

dalam hal ini adalah calon kepala desa yang akan dipilihnya nanti. Yang perlu 

dilakukan adalah membuat jenis pemilih ini merasa yakin bahwa idiologi partai 

politik bersangkutan atau calon kepala desa sama bahkan sesuai dengan mereka. 

Atau juga sebaliknya, bagaimana menarik atau mengeser idiologi pemilih yang 

masih mengambang agar sesuai dengan ideologi partai politik atau calon yang 

tertentu. Untuk cara ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, Dan 

cara ini bisa dilakukan oleh tim sukses dari kandidat yang menjadi calon kepala 

desa, dan biasanya hal ini dilakukan dengan cara-cara tertentu. 

Menurut Firmanzah (2007:122) strategi pengenalan dan merebut massa 

dapat dilakukan suatu partai atau bakal kandidat calon kepala desa terhadap jenis 

pemilih yang merupakan pendukung bakal calon kandidat yang lainya yang 

menjadi rival dirinya. Pengenalan perlu dilakukan agar pendukung calon kepala 

desa tidak berfikir atau memandang negatif. Tujuan utama dari strategi 

pengenalan adalah untuk menarik hati dari massa yang mengambang agar 

memberikan suaranya kepada kandidat kepala desa sesuai dengan apa yang 
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diharapkan oleh tim sukses dari calon kepala desa. Tujuan lain dari penggunaan 

strategi politik ini yaitu ingin menanamkan imege positif dari calon kandidat 

kepala desa kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang masih mengambang 

untuk mengetahui visi dan misi yang dibawa oleh calon kepala desa. 

C. Image politik 

Menurut Gioia dan Thomas (dalam Firmanzah, 2007:230), image dapat 

dikategorikan sebagai strategi “positioning” suatu partai politik diantara partai-

partai lainya. Dutton (dalam Firmanzah, 2007: 230) mengartikan bahwa image 

politik biasanya diartikan sebagai cara angota organisasi dalam melihat kesan 

dan citra yang ada dipikiran orang lain atau masyarakat. 

Image politik dapat didefinisikan sebagai kontruksi atas representsi dan 

persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau mengenai individu 

mengenai semua hal yang terkait dengan aktifitas politik. Image politik tidak 

selalu mencerminkan realitas objektif. Suatu image juga dapat mencerminkan hal 

yang tidak nyata atau imajinasi yang terkadang berbeda dengan kenyataan fisik. 

Image politik dapat diciptakan, dibangun dan diperkuat. 

Image politik memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu 

untuk melakukan suatu hal. Disamping itu, image politik dapat mempengaruhi 

pula opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. 

Image politik yang bagus dari suatu partai politik atau individu akan 

memberikan efek yang positif bagi pemilih guna memberikan suaranya dalam 

pemilihan umum. dengan kata masyarakat harus memiliki pesan dan persepsi 
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yang bagus tentang partai politilk atau kontestan individu. Semakin bagus kesan 

yang dipersepsikan oleh masyarakat, maka semakin bagus juga image politiknya. 

Program kerja dan platform partai-partai atau kontestan individu sangat mungkin 

sama, yang tentunya membedakan adalah image politik dari setiap partai politik 

atau setiap kontestan yang akan terekam dalam ingatan masyarakat. Firmanzah 

(2007:232-233) mengatakan bahwa image politik adalah: 

Image partai politik atau para kontestan calon sangat sulit untuk ditiru, 

karena sangat sulit pula membangunnya. Terdapat beberapa hal yang 

terkait dalam pembangunan image politik: (1) Membangun image politik 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Image tidak dibangun dalam 

waktu yang sangat instan. Publik atau masyarakat membutuhkan rentan 

waktu yang panjang untuk bisa melihat kesesuaian pola dan alur politik 

mereka dengan suatu partai politik; (2) Membanagun image 

membutuhkan konsistensi dari semua hal yang dilakukan dari partai 

politik yang bersangkutan. seperti platform partai, program kerja, visi 

dan misi dari partai politik ataupun para kontestan calon yang akan maju 

didalam pemilihan umum. Image politik adalah kesan atau persepsi 

publik terhadap apa saja yang dilakukan oleh partai politik atar para 

calon kandidat kontestan yang akan maju didalam pemilhan umum.  

  

Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa yang terpenting dalam 

image politik adalah persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan oleh partai 

politik atau para kontestan yang akan maju didalam pemilihan umum. Partai 

politik atau para kontestan harus mampu menciptakan kesan, citra dan reputasi 

meraka didalam benak masyarakat. 

1. Membangun image 

Membangun image politik dan sampai dimasyarakat sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh suatu partai poltik atau individu bukanlah hal yang mudah 



25 

 

dan dapat cepat dicapai. Untuk itu harus adanya komuniksi politik yang baik 

antara partai politik atau individu yang akan maju didalam pemilihan dengan 

masyarakat agar terjadi kesinambungan antara masyarakat dan partai politik atau 

individu yang akan maju kedalam pemilihan. Komunikasi dalam hal ini adalah 

komunikasi dua arah dan bukan top-down (hanya dari partai politik atau individu 

kepada masyarakat) akan terwujud. 

  Kontruksi image 

 

 

 

 

  Gambar 1.2: konstruksi dalam membangun Image (Firmanzah , 2007:243) 

Dari gambar di atas terlihat bahwa semua hal yang dilakukan secara sadar 

(intended) dan tidak sadar (unintended) dapat merupakan isi dari komunikasi 

politik. Intended action adalah semua hal yang terkait dengan aktivitas politik 

seperti jargon, program kerja, figur dari  seorang pemimpin atau orang yang 

akan maju kedalam pemilihan, dan  simbolisasi yang ingin diciptakan oleh 

partai politik atau individu yang akan maju kedalam pemilihan umum.  

Hasil dari proses pembelajaran dan identifikasi inilah yang akan tertanam 

dalam benak masing-masing individu yang nantinya menjadi citra, reputasi dan 

kesan tentang suatu partai politik. Apabila kesimpulan setiap individu sesuai 

dengan apa yang terdapat dalam benak mereka, dan hal ini akan memperkuat 

Pembelajaran 

sosial 
Aksi secara 

sedar 

Image  
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Komunikasi 
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sosial 
Aksi secra 

tidak sadar 



26 

 

citra atau kesan yang tertangkap dalam masyarakat. Namun apabila yang terjadi 

justru sebaliknya apabila kesimpulan baru yang diterima oleh masyarakat 

berbeda dengan citra dan reputasi yang dibangun oleh seseorang atau partai 

politik, maka masyarakat mulai mempertanyakan serta ragu akan citra yang 

dibangun oleh individu atau partai politik. Image disini mempunyai peranan 

yang sangat besar karena masyarakat akan memilih berdarsarkan image atau 

kesan yang ditimbulkan oleh individu atau partai politik.  

D. Kampanye 

1. Pengertian Kampanye 

Kampanye pemilu menjadi objek studi ilmu politik dan ilmu komunikasi 

karena didalamnya terdapat proses penyampaian pesan-pesan yang bertujan 

untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku objek (komunikan). Lilleker 

dan Negrine (dalam Firmanzah, 2007:268) mengatakan bahwa: 

Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu 

kepada para semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk 

memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik 

serta memobilisasi masyarakat untuk memberikan suara pada saat 

pemilihan. 

 

Sementara itu Pito dalam bukunya yang berjudul mengenal teori-teori 

politik dari sistem politik sampai korupsi menagatakan bahwa: 

Kampanye politik adalah bagian dari demokrasi, kampanye merupakan 

instrument yang sah dimana kelompok kepentingan (partai politik atau 

individu-individu) berupaya menjelaskan tujuan kepada masyarakat, 

mengenai program-program yang ditawarkan kepada masyarakat 

umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu, 

karena pemilu adalah fondasi dari kebebasan individu ( Pito, 2006:185). 
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Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito, 2006:186) mengatakan bahwa 

kampanye politik modern : 

Kampanye politik modern adalah cara yang digunakan oleh para warga 

Negara dalam demokrasi siapa yang akan memerintah mereka, politik 

adalah praktek atau pekerkjaan dalam menjalankan urusan politik yaitu 

melaksanakan atau mencari kekuasaan dalam urusan 

pemerintahan……..” 

 

Selain itu menurut Fau dan Parrot (dalam Venus 2009:8) mengatakan 

bahwa: “Kampanye politik adalah suatu proses yang dirancang sacara sadar, 

bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada waktu rentan tertentu 

dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran atau masyarakat yang telah 

ditentukan.” Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan 

komunikasi politik adalah kampanye politik dan pemungutan suara.  

Dari pendapat di atas dapat simpulkan bahwa kampanye politik adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh para peserta pemilu dengan harapan masyarakat 

memilih dirinya pada saat pemilihan kerena melalui kempanya menyampaikan 

program kerja serta visi dan misi dari calon sehinnga masyarakat mengerti 

tujuan mereka ketika terpilih nanti. Kampanye politik merupakan suatu usaha 

yang terkelola, terorganisir, untuk mengihtiarkan orang yang dicalonkan, dipilih 

atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi serta didalamnya tidak ada 

paksaan. Menurut Rauf (2001:132) mengatakan bahwa:  

Ciri utama dari kampanye adalah tindakan-tindakan yang bersifat 

persuasif. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku dari objek 

komunikasi atau komunikan ingin dicapai melalui himbauan dan ajakan. 

Faktor penting disini adalah membuat komunikan tertarik sehingga mau 
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secara sadar dan sukarela menerima dan menuruti keinginan 

komunikator. 

 

Dari  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang terpenting 

dalam kampanye adalah membuat orang-orang dengan sukarela menerima nilia-

nilai yang diinformasikan oleh komunikator (dalam hal ini juru kampanye). 

Oleh karena itu pemaksaan dan ancaman bukanlah cara-cara yang lazim 

digunakan didalam kampanye. Bahkan dapat dikatakan cara-cara kampanye 

yang menggunkan kekerasan, paksaan dan ancaman tidaklah dapat disebut 

sebagai kampanye yang sesungguhnya. 

 Kampanye pemilu dapat merupakan komunikasi politik dari bawah ke 

atas bila isi kampanye tersebut mengadakan evaluasi dari kebijakan 

pemerintah.” Baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Namun 

kampanye juga dapat merupakan arus komunikasi dari atas kebawah jika 

yang melakukan kampanye adalah para juru kampanye ( jurkam) 

pendukung dari calon-calon yang ada (Rauf, 2001:133). 

 

Jadi kampanye pemilu itu memiliki dua bentuk: (1) yaitu kampanye dari 

bawah ke atas yaitu berupa kritik kepada pemerintah; (2) kampanye atas 

kebawah yang dilakukan oleh para juru kampanya (jurkam) untuk menenalkan 

visi dan misi serta progja dari calon yang akan maju dalam pemilihan 

 Rauf (2001:132) menyebutkan bahwa “Kampanye memiliki dua unsur 

yang penting yaitu pesan-pesan dan perubahan pendapat, Sikap tingkah laku 

komunikan.” Karena perubahan merupakan tujuan utama dari kampanye, maka 

isu, bentuk dan cara penyampaian pesan memainkan peranan yang sangat 

penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Apabila cara penyampaiannya tidak 
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menarik sebuah pesan sulit menghasilkan sebuah perubahan komunikan atau 

para anggota masyarakat. Sebaliknya, walaupun isi pesan sendiri kurang 

menarik, tetapi apabila disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan minat 

dan selera audience (masyarakat) ada kemungkinan bahwa pesan tersebut akan 

menghasilkan perubahan yang diinginkan. Melalui program kampanye, para 

juru kampanye menyampaikan kebaikan dan keungulan program, rencana kerja 

dan  terobosan-terobosan program yang akan dilakukan. 

Di dalam pasal 7 Kepres No. 8 tahun 1992 menyebutkan ada beberapa 

bentuk kampanye yaitu: 

a. Rapat umum. 

b. Pawai. 

c. Keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum. 

d. Penyiaran melalui media massa. 

e. Penyebaran dan penempelan poster, brosur, spanduk, poster serta pengunaa  

media massa. 

f. Segala macam dan bentuk pertunjukan umum. 

 

2. Tujuan Kampanye 

Tujuan diadakan kampanye adalah selain untuk memilih pemimpin juga 

terkait dengan adanya perubahan yang terkait dengan perubahan aspek 

pengetahuan (knowledge), sikap (atitude), dan perilaku (behavioral), yaitu: 

a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada 

tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahapan ini pengaruh yang 

diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau 

meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu-isu tertentu, 

b. Pada tahap berikutnya diharapkan pada tahap perubahan sikap. Adalah 

untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan 

khalayak kepada isu-isu yang menjadi tema kampanye. 

c. Pada tahap terakhir kegiatan kampnye diajukan untuk merubah perilaku 

khalayak secra kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya 
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tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye atau masyarakat. 

Sementara tahapan terakhir tahapan kampanye ditujukan untuk mengubah 

perilaku secara kongkrit dan terukur, dan adanya tindakan tertentu dari 

masyarakat (Pito,2006:187). 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kampanye 

masayrakat lebih cerdas dalam memilih dan menentukan pilihan untuk 

memmimpin dan mewakili dirinya didalam pemerintahan, serta masyrakat juga 

mengalami perubahan didalam pengetahuannya didalam memilih, bersikap 

dalam menanggapai isu-isu yang berkembang ketika terjadi kampanye dan juga 

masyarakat lebih berprilaku baik dalam menanggapai kekalahan didalam 

pemilu.  

3. Model Kampanye 

Sementara itu Charles U. Larson menyebutkan bahwa model kampanye 

dibagi kedalam 3 kategori, yaitu: 

a. Product-oriented campaigns (commercial campaigns atau corporate 

campaigns) atau kampanye yang berorintasi pada umumnya terjadi di 

lingkungan bisnis. Motivasi yang melandasi adalah keuntungan financial. 

b. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorintasi pada 

kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekusaan politik. 

Oleh karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political 

campaigns (kampanye politik). Tujuannya adalah untuk memenangkan 

dukungan masyrakat untuk memenangkan kandidat-kandidat yang diajukan 

partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang 

diperebutkan lewat proses pemilihan umum. 

c. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang 

berorintasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 

berdimensi perubahan sosial (Pito,2006:187-188). 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa didalam model dari 

kampanye  terdapat tujuan yang seta target dari setiap model kampanye 



31 

 

tersebut, baik itu model kampanye yang bertujuan untuk financial, mencari 

kekuasaaan atau menguasai jabatan-jabatan publik, serta adanya perubahan 

tingkah lauku soisal setelah diadakannya kampanye tersebut karena fukus disini 

menitik beratkan pada tahapan kegiatan kampanyenya bukan proses pertukaran 

pesan. 

 Akan tetapi sebelum akhirnya kegiatan tersebut berahasil atau gagal 

dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai terdapat tahapan-tahapan yang harus 

dilaksanakan. seperti yang kemukakan oleh Larson (dalam Pito,2006:188) 

dengan  menjelaskan model  the five stage development model Tahapan 

kegiatan tersebut adalah seperti identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi 

dan distribusi  

Gambar 1.3. Model perkembangan lima tahap fungsional 

  

   

 

 

Sumber: Antar Venus (dalam Pito, 2006:188) 

 Model tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap identifakasi merupakan tahap penciptaan identitas 

kampanye yang dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak. 

Karena dalam tahapan ini banyak mengunakan atribut yang sudah 

lazim digunakan dalam kampanye diantara simbol, warna, slogan 

atau gambar-gambar yang digunakan. 

b.  Berikutnya adalah tahapan legitimasi, dalam kampanye politik, 

legtimasi diperoleh ketika seseorang telah mendaftar sebagai 

kandidat yang akan maju kedalam pemilihan. 
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c. Tahapan ketiga adalah partisipasi, tahapan partisipasi dapat 

dibadakan menjadi dua yaitu tahapan partisipasi yang nyata (riel) 

dan partisipasi yang bersifat simbolik. 

d. Tahap penetrasi, adalah tahapan dimana seorang kandidat telah 

mendapatkan tempat dihati masyarakat dengan cara mengunakan 

produk atau program-progarm kerja yang diterima oleh 

masyarakat. 

e. Tahapan yang terakhir adalah tahapan distribusi yaitu tahapan 

pembuktian terhadap janji-janji yang ditawarkan semasa 

kampanye. Karena tahapan ini biasanya seorang calon telah 

berhasil menduduki jabatan kekuasaan (Pito,2006:189). 

 

 

Terdapat pendapat lain yang menjelaskan bentuk kampanye yang 

diterangkan di atas pendapat lain menjelaskan model kampanye yang berbeda 

dengan yang di atas. Model ini dinamakan model kampanye Nowak dan 

Warneryd. model ini merupakan model yang tradisonal. Tahapan dalam model 

ini dimulai dengan tujuan yang hendak dicapai, kemudian diikuti dengan cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut dan kemudian diakhiri dengan efek atau 

hasil yang diingginkan (Mc Quail dan Windahl dalam Pito,2006:191). Bentuk 

kempanye ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini: 

Gambar 1.4: model kampanye Nowak dan warneryd 

 

 

 

 

 

Sumber : Antar Venus (dalam Pito, 2006:192) 

Kelompok 

penerima 

Efek yang 

diharapakan 

Capaian 

efek 

Factor yang 

dimanipulasi 

1. Pesan 

2. Saluran atau media 

3. komunikator 

Titik tolak: 

1. Persaingan 

komunikasi objek. 

2. Objek kampanye. 

3. Target populasi 



33 

 

 Pada model kampanye Nowark dan Waneryd (dalam Pito,2006:192-

193) terdapat delapan elemen kampanye yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Efek yang diharapakan atau tyujuan yang ingin dicapai ( intende 

effect). Artinya tujuan yang ingin dicapai harus dirumuskan 

dengan jelas. Dengan demikian mempermudah cara-cara atau 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Persaingan komunikasi (kompetiting komunikasion) artinya 

bahwa sebelum malaksankan kampanya para juru kampanye harus 

memperhatiakan dan memperhitungan ganguan serta potensi 

kampanye yang bertolak belakang dengan keadaan masyarakat 

dengan tujan agar kampanye tesebut berjalan dengan efektif dan 

mecapai tujuan yang ingin dicapai. 

c. Objek komunikasi (Camminication object). Obyek kampanye 

adalah instrumen yang mendasar dalam kampanye. Karena dalam 

keadaan objek kampanye yang berbeda maka dibutuhkan motode 

kampanye juga yang berberda. Apabila objek kampanye telah 

ditentukan maka selanjutnya adalah menentukan issue yang akan 

ditunjukan pada objek tersebut. 

d. Target populasi dan kelompok penerima (target population and 

receiving group) adalah bagian dari populasi target dengan kata 

lain adalah masyarakat yang ada didalam wilayah pemilihan. Dan 

didalam masyarakat terdapat masyarakat yang mudah untuk 

menerima pesan dari kampanye dan ada juga yang sulit untuk 

menerimanya. 

e. Saluran (the channel) adalah saluran atau cara yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat. Cara 

atau saluran yang digunkan tergantung dengan karakteristik 

masyarakat dan jenis pesan kampanye.  

f. Pesan (the message) pesan dapat dibentuk tergantung pada 

kelompok atau masyarakat yang menerimanya. Tujuannya adalah 

menumbuhkan kesadaran masyarakat, mempengaruhi masyarakat 

dan memperteguh serta meyakinkan masyarakat bahwa pilihan 

dan tindakanya telah tepat. 

g. Komunikator atau pengirim pesan (the communicator atau sende ) 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang baik untuk 

berkomunikasi kepada masyarakat kaitanya untuk menyampaikan 

pesan. Hal terpenting dalam komunikator adalah memiliki 

kredibelitas yang tinggi dimata penerimanya atau masyarakat. 

h. Efek yang ingin dicapai (the obtained effect) adalah efek atau 

tujuan yang hendak dicapai, efek dan tujuan kampanye meliputi 

efek kognitif (seperti perhatian, dan kesadaran masyarakat), efek 
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afektif (meliputi berhubungan dengan perasaan dari objek: mood 

yang baik dan sikap dari objek) dan efek konatif (seperti keputusan 

dalam bertindak) (Pito, 2006:192-192). 

 

 

 Model kampanye di atas merupakan gambaran tentang pola yang 

sering digunakan dalam kampanye politik. Kampanye politik merupakan hal 

yang penting untuk mencapai kemenangan didalam pertarungan politik. Akan 

tetapi kunci kemenangan dalam kampanye politik adalah intensitas pesan yang 

disampakan dan intensitas hubungan kepada objek atau masyarakat. 

E. Pemilihan Kepala Desa 

 Menurut UU No. 5 tahun 1979 (dalam Ngabiyanto dkk, 2006:80) 

pemilihan kepala desa (PILKADES) merupakan pesta demokrasi rakyat 

pedesaan yang didalamnya kebebasan rakyat memilih terjamin. Hal ini 

merupakan adat isiadat turun temurun yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. 

 Pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon 

yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui 

tahap pencalonan dan tahap pemilihan. 

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala 

desa adalah pesta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat 

melindungi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa atau Pilkades adalah suatu 

sarana dalam demokrasi langsung yang ada didalam masyarakata desa untuk 

memeilih seorang pemimpin atau kepala desa yang akan memimpin desanya 
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didalam periode tertentu. Didalam pemilihan kepala desa biasanya dilakukan 

dalam 7 tahun sekali dalam satu periode. Artinya bahwa setiap satu periode 

seorang kepala desa memegang masa jabatanya selama dalam satu periode yaitu 

selama 7 tahun. Dalam pemilihan kepala desa biasanya partisipsi masyarakat 

desa tersebut sangatlah tergantung pada berapa besarnya uang atau imbalan 

yang mereka dapatkan. Semakain banyaknya uang yang didapatkan maka akan 

semakin meningkatnya juga partisipasi juga didalam masyarakat. Pemilihan 

kepala desa harus memenuhi syarat-syarat dalam pemilihan kepala desa.  

Sebelum melaksanakan pemelihan kepala desa terdapat tahapan-tahapan 

yang harus dilalui, dalam melaksanakan proses Pilkades berpedoman pada 

tahapan-tahapan yang telah ditentukan seperti yang dikemukakan oleh Sukarno 

(2012:18), yaitu: 

Tahapan awal adalah tahapan Pencalonan, didalamnya terdiri dari terdiri: 

a. Penjaringan Bakal Calon. 

b. Penyaringan Bakal Calon. 

c. Penetapan Calon yang berhak dipilih. 

Tahapan berikutnya adalah tahapan Pemilhan, didalam tahapan ini terdiri 

dari: 

a. Pendaftaran pemilih. 

b. Penetapan daftar pemilih. 

c. Pemungutan suara. 

d. Pengesahan dan pelantikan KADES. 
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1.  Tahap Pemilihan Kepala Desa  

Sebelum melakukan pemilihan kepala desa terdapat tahapan-tahapan 

yang harus dilalui sebelumnya dimalai dari Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 

sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia Pemilihan kepala desa yang berhak 

memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat 

yang terbuka, tentang akan diadakan pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi 

syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih.  

Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) 

setiap orang yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak satu suara dan 

tidak boleh diwakilkan. Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan 

tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa. 

Pemilihan Kepala desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk 

menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 

seluruh pemilih yang telah disahkan oleh BPD. Serta calon Kepala desa yang 

dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara 

terbanyak. Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat satu orang maka calon 

kepala desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara 

sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang 

menggunakan hak pilihnya. 

Calon kepala desa, yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak maka 

Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang. Calon kepala desa yang tidak 



37 

 

mendapat dukungan suara terbanyak, tidak diperkenankan untuk mengikuti 

pencalonan berikutnya. Panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal 

calon Kepala desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.  

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah 

dukungan suara terbanyak, dengan demikian jumlah suara yang sama, maka 

terdapat mereka dilakukan pemilihan ulang. Dalam pemilihan ulang ternyata 

hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon dinyatakan terpilih 

dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang 

telah disediakan Panitia Pemilihan dengan sampul tertutup disegel. Selain itu 

apabila pemilihan hanya terdapat satu calon, maka pelaksanaan pemungutan 

suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar 

yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak 

mendukung. 

Tahapan akhir dalam pemilihan kepala desa adalah pemungutan suara 

selesai. Penitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat Berita Acara 

Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon, materinya menurut 

jalanya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan 

hasil perhitungan suara. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan, Panitia pemilihan segera 

mengajukan Berita Acara Pemilihan (BAP) dan Laporan Pelaksanaan serta 

Pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala desa kepada BPD dan dilaporkan 

kepada Bupati melalui Camat (Sukarno, 2012:24-25). 
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Gambar 1.1 

 Untuk mendapatkan informasi mengenai strategi politik yang digunakan oleh 

kepala desa terpilih, penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berfikir pada 

gambar 1.1. hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui dan melihat strategi 

yang digunakan oleh kepala desa terpilih dalam mengunakan strategi plolitik atau 

srategi pemenangan agar dapat memenangkan pemilihan kepala desa dalam pesta 

Kandidat Calon 
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demokrasi desa tahun 2012 dimulai dengan menetukan basic massa, merumuskan 

konsep kampanye dan juga merumuskan atau membuat programkerja yang akan 

ditawrkan kepada masyarakat. Langkah berikutnya adalah mengetahui strategi 

yang digunakan dalam mencapai tujuannya. Strategi ini bisa bersifat ofensif dan 

defensif. Strategi ofensife adalah strategi yang digunakan oleh partai atau 

individu untuk memenangkan dalam pemiihan yaitu dengan cara meningkatkan 

jumlah pemilihnya pada saat kampanye dengan menampilkan perbedaan yang 

jelas dan menaraik dari pihak rival sehingga masyarakat memilih dirinya, 

sedangkan strategi defensife adalah strategi yang akan muncul kepermukaan 

apabila pihak yang berkoalisi menyarankan agar massa yang menjadi 

pengikutnya memilih calon yang utama. Pemilihan strategi yang tepat akan 

membuat sebuah partai atau individu menang didalam pemilihan. Karena dengan 

menggunkan strategi yang tepat dapat menarik simpati massa untuk memilih 

dirinya didalam pesta demokrasi desa tahun 2012. 

 Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memenangkan pertarungan politik 

desa dengan tujuan agar kandidat yang diusung dapat memenangkan pertrungan 

politik desa didalam pemilihan kepala desa di Desa Sikayu Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang tahun 2012, sehingga menjadi kepala desa terpilih didalam 

pesta demokrasi desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

strategi pemenangan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tahun 2012, maka penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan atau objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2005: 63).  

Menurut Moleong Lexy J (2009: 6), metode kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih 

banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan 

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam 

masalah. 
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B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau 

memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Alasan dipilihnya 

pemilihan lokasi penelitian di Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang sebagai lokasi penelitian yaitu: pertama karena di Desa Sikayu 

Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang telah malaksanakan proses demokrasi 

desa untuk memilih kepala desa, dan dalam hal ini ingin meneliti strategi politik 

(strategi pemenangan) yang digunakan oleh kepala desa terpilih dan dibantu oleh 

tim suksesnya beserta dengan juru kampanye untuk memenagkannya didalam 

pertarungan politik desa, kedua karena lokasi penelitian mudah dijangkau oleh 

peneliti, ketiga karena di Desa Sikayu belum pernah diadakan penelitian yang 

serupa khususnya mengenai strategi pemenangan kepala desa terpilih di Desa 

Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. 

C. Fokus Penelitian  

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. 

Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan 

masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus 

dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) 

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah 
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dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di 

arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2009: 93-94). 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi pemenangan yang digunakan meliputi: memantau strategi lawan, cara 

menggalang dukungan, cara mempengaruhi massa , visi dan misi yang dibawa 

oleh kepala desa terpilih. 

2. Program kerja apakah yang ditawarkan dalam kampanye pada pesta 

demokarasi desa di  Desa Sikayu tahun 2012 yang meliputi: Cara 

merumuskan program kerja, cara mensosialisasikan program kerja. 

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat 

diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat 

pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik 

dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektifitas hasil 

penelitian. Dengan kata lain teknik dan alat pengumpul data yang tepat dalam 

suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara 

valid dan reliabel, yang pada gilirannya akan memungkinkan dirumuskannya 

generalisasi yang obyektif.  (Hadari Nawawi, 2005: 94). 

Penelitian ini menggunkan beberapa cara dalam mengumpulkan data 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 

2005:100). Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi sistematik 

faktor-faktor yang akan observasi lengkap dengan kategorinya. Dengan kata 

lain wilayah atau ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian.  

Data yang didapat melalui observasi langsung untuk melakukan 

melakukan kegiatan terhadap strategi yang dikembangkan oleh kepala desa 

terpilih dan juga lawan politiknya kaitannyadalam hal kampanye untuk 

mempengaruhi massa dan juga kampanye untuk memenangakan kepala desa 

terpilih dan juga lawan politiknya. Metode ini digunkan untuk mengamai 

kegiatan politik yang dilakukan oleh kepala desa terpilih dan juga rival 

politiknya. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2009:186), wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara dalam penelitian ini berupa interwee terhadap responden. 

Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang ada didalam lapangan, 

mengenai strategi yang digunakan oleh kepala desa terpilih dalam pembangunan 
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image atau citra positif, penyusunan program kerja dan visi misi yang diusung 

oleh kepala desa terpilih dan juga lawan politiknya tentang strategi yang 

digunakan oleh lawan olitiknya. Selain itu disini juga masyarakat juga menjadi 

responden tentang pelaksanaan program kerja yang ditawarkan pada saat 

kampanye. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah: 

Kepala desa terpilih, tim sukses dari kepala desa terpilih dan juga lawn politiknya 

atau rivalnya, masyarakat Desa Sikayu. 

Dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yaitu instrumen 

pertanyaan yang ditujukan kepada responden yaitu kepala desa lawan politiknya, 

tim sukses dari kepala desa dan masyarakat Desa Sikayu. 

3.  Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam  Moleong, 2009 : 216) dokumentasi 

adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen adalah suatu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan 

atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian. Dokumen dapat 

berupa surat-surat, buku-buku, arsip, notulen, modul, majalah, dan catatan-

catatan. Dalam teknik dokumentasi yang diamati adalah benda mati bukan benda 

hidup.  

Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa arsip-

arsip atau dokumen-dokumen tentang pemilihan kepala desa dan profil dari Desa 

Sikayu tahun 2011-2012. Data-data ini akan membantu peneliti dalam 
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melakukan analisis dara dan penarikan kesimpulan. Pada metode ini peneliti juga 

mengambil gambar-gambar yang berupa foto-foto yang berkaitan dengan 

penelitian dan lembar-lembar pertanyan wawancara beserta foto-foto yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun alasan peneliti mengunakan metode dokumentasi adalah lebih 

hemat tenaga, waktu dan biaya karena data telah tersusun dengan baik. Data dari 

masa lalu lebih mudah mengdakan pengecekan. 

E. Validitas  Data  

Teknik pemeriksaan vaiditas merupakan suatu strategi yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh 

dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung 

jawabkan dari segala segi (Moleong Lexy J, 2009: 330). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi dengan cara 

sebagai berikut yaitu: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara; (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. Sedangkan prosedurnya yaitu peneliti membandingkan antara 

wawancara dan dokumentasi, jika hasilnya sesuai antara yang satu dengan yang 

lain maka keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi jika 

hasilnya tidak sesuai, maka peneliti memakai hasil wawancara sebagai sumber 

data.  
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F. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian 

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, 

mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta 

mengumpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis interaktif Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 337), 

yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam anilisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga 

datanya jenuh. Analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peniliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-kesimpulan 
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finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti memanfaatkan catatan 

lapangan untuk mempermudah dan memanfaatkan catatan lapangan untuk 

memudahkan data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang 

sehingga menghasilkan kesimpulan final. 

Secara sederhana dapat dijelaskan dengan “Reduksi Data” tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu: melalui seleksi yang ketat, 

melalui ringkasan, atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang 

lebih luas dan sebagainya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data (menyajikan data). Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:341) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik 

merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

       Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 
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dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

      Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan 

catatan lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, kemudian 

menarik kesimpulan dari setiap item tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka 

pengumpulan data, reduksi data, pengumpulan data dan penyajian data sebagai 

suatu yang saling brkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. 

Tahap analisis data di atas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

Gambar: komponen dalam analisis data Huberman (dalam Sugiyono, 2009:338) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Tahapan pertama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan 

data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, selain 

itu pengumpulan data digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan 

tersebut telah dilakukan maka, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi 

data.

Pengumpulan data  

Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penafsiran/ferivikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2013, 

metode pengumpulan data pada penelitian ini dalah metode wawancara dan 

dokumentasi, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

barbagai arsip yang dimiliki oleh balai Desa Sikayu. Wawancara dilakukan 

dengan beberapa orang yang terkait dalam penelitian yaitu Kepala Desa Sikayu, 

tim sukses dari kepala Desa Sikayu serta warga masyarakat Desa Sikayu. 

1. Gambaran Umum Desa Sikayu 

a. Kondisi Geografis 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sikayu, Kecamatan Comal 

Kabupaten Pemalang. Batas-batas wilayah Desa Sikayu sebagai berikut: 

(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, Kecamatan Comal; (2) 

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukorejo, kecamatan Ulujami; (3) 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwosari dan juga Desa 

Pecangakan, Kecamatan Comal; (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Perwosari, Kecamatan Comal. 

Desa Sikayu dihuni oleh sekitar 3533 orang penduduk. Secara 

administratif desa terbagi dalam empat Dukuh atau Dusun, yakni Dusun 

Sikayu, Dusun Setikung, Dusun Lawang dan Dusun Tunggul. Keempat 

dusun-dusun tersebut terletak di sebelah sungai yang mengaliri Desa 
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Sikayu. Dusun Tunggul dan Dusun lawang terletak disebelah barat sungai, 

sedangkan Dusun Sikayu dan Dusun Lawang terletak disebalah timur dari 

sungai. Desa Sikayu adalah desa yang ditengah-tengahnya terdapat sungai 

yang mengalir dan digunakan oleh warga masyarakat untuk irigasi 

persawahan. 

Data yang diperoleh dari dokumen desa dapat dilihat bahwa Desa 

Sikayu sebagian besar wilayahnya adalah areal persawahan. Desa Sikayu 

memiliki luas 105313 Ha yang terdiri atas tanah pemukiman 24455 Ha, 

tanah persawahan 61643 Ha, Tanah pemakaman 1796 Ha, tanah 

pekarangan 3113 Ha , luas tanah sawah atau ladang 61643 Ha, luas tanah 

bangunan umum 420 Ha, dan tanah yang diperuntukan untuk lain-lain 

seluas 13819 Ha. Desa Sikayu berada didaerah dataran rendah dengan rata-

rata curah hujan 2000 mm/m dengan ketinngian tanah dari permukaan laut 

7 M di atas permukaan laut. (monografi desa tahun 2011) 

Jarak Desa Sikayu dengan puasat pemerintahan  kecamatan 1 Km, 

dengan lama jarak tempuh dengan kendaraan motor roda dua kurang lebih 

12 sampai 15 menit. Sementara untuk jarak tempuh ibu kota kabupaten 

kurang lebih 17 Km., dengan lama jarak tempuh ke kabupaten kurang lebih 

1 jam. Dan jarak tempuh dengan ibu kota propinsi kurang lebih 130 Km 

Di Desa Sikayu luas lahan persawahan lebih besar dari lahan 

pemukiman, akan tetapi rata-rata pekerjaan masyarakat Desa Sikayu adalah 

wiraswasta atau pedagang dan juga karyawan swasta, hal ini terjadi karena 
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letak Desa Sikayu dekat dengan pusat pemerintahan kota kecamatan yang 

dekat pasar serta banyak pabrik-pabrik garmen yang terletak di pinggiran 

kota. 

b. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Desa Sikayu pada akhir tahun 2012 Adalah  3584 

orang, yang meliputi jumlah pendudk laki-laki 1761 orang dan jumlah 

penduduk perempuaan 1823 orang dan hampir semua penduduk Desa 

Sikayu menggunakan bahasa jawa ngoko sebagai bahasa komunikasi untuk 

sehari-hari. Didalam masyarakat Desa Sikayu masyarakatnya adalah etnis 

jawa.  

c. Tingkat pendidikan penduduk 

Tingkat pendidikan Desa Sikayu menurut data monografis Desa 

Sikayu tahun 2011, dideskripsikan sebagai berikut 

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sikayu 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Usia 7-8 tahun yang sedang bersekolah 60 orang 

2 Pernah sekolah di SD tetapi tidak tamat - 

3 Tamat SD 963 orang 

4 Tamat SLTP 592 orang 

5 Tamat SMU/SMA 528 orang 

6 Lulus (D1-D3)  30 orang 

7 Lulus S1 19 orang 

8 Lulus pasca sarjana (S2-S3) - 

Sumber: Monografi Desa Sikayu 2011 

Dari data yang diperoleh peneliti menunjukan bahwa partisipasi 

masyarakat Desa Sikayu mengenai bidang pendidikan tergolong sedang, 
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karena rata-rata penduduk Desa Sikayu lulusan SMP sampai SMA 

sangatlah tinggi yaitu 1121 orang, akan tetapi apabila semakin tinggi 

jenjang pendidikan semakin sedikit pula anak-anak yang melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil penelitian masih banyak 

anak-anak yang setelah lulus SLTP atau SMA tidak melanjutkan 

pendidikannya namun lebih memilih untuk mencari pekerjaan atau 

merantau untuk mengadu nasib di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

Table 2. Kelompok tenaga Kerja 

No Nama Kelompok Jumlah 

1 Umur 10-14 tahun 312 orang 

2 Umur 15-19 tahun 899 orang 

3 Umur 20-26 tahun 630 orang 

4 Umur 27-40 tahun 498 orang 

5 Umur 41-56 tahun 40 orang 

6 Umur 57 tahun keatas 29 orang 

Sumber: Laporan Monografi Desa Sikayu tahun 2011 

d. Agama 

Secara umum mayoritas penduduk Desa Sikayu adalah memeluk 

agama Islam yaitu dengan 3526 orang dan yang memeluk agama Kristen 

yaitu 6 orang. 

e. Mata Pencaharian 

Masyarakat Desa Sikayu tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa 

sekitarnya, yaitu sebagai pedagang atau wiraswasta dan menjadi karyawan 

swasta walaupun luas tanah desa dalam bentuk persawahan terbilang cukup 
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luas akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk berdagang atau 

wiraswasta sendiri dan juga menjadi karyawan swasta disebuah perusahaan 

sebagi mata pencahariannya. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis desa 

yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, walaupun didukung 

dengan sektor lainya yang bersifat pertanian dan non pertanian. Untuk 

lebih rincinya mata pencaharian penddudk dapat dilihat dalam table 

berikut: 

Tabel 2.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sikayu 

No Mata Pencaharian Penduduk Jumlah 

1 Petani 92 orang 

2 Buruh Tani 265 orang 

3 Nelayan - 

4 Karyawan Swasta 750 orang 

5 Pedagang/wirasasta 455 orang 

6 PNS 33 orang 

7 ABRI 16 orang 

8 Pensiunan 22 orang 

9 Jasa 28 orang 

Sumber : Monografi Desa Sikayu tahun 20 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk 

Desa Sikayu bekarja sebagai karyawan swasta pabrik dan juga berdagang 

atau wiraswasta, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis desa yang 

mendukung dekat wilayah perkotaan atau pinggiran kota.  

f. Kemasyarakatan 

Di Desa Sikayu terdapat perkumpulan atau kelompok masyarakat 

menurut bidangnya masing-masing kelompok tersebut antara lain; 
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1. Karang Taruna 

Karang taruna merupakan perkumpulan generasi muda yang 

sifatnya umum, menyeluruh atau kegiatan yang merupakan organisasi 

kepemudaan pada khusunya. 

2. PKK 

PKK merupakan merupakan salah satu kegiatan untuk kaum wanita 

yang kegiatannya agar kaum wanita turut aktif dan berpartisipasi 

pembangunan desa. Pengertian 10 program PKK adalah suatu program 

yang perlu dimengerti dan dihayati untuk kemudian dilakukan didalam 

kehidupan sehari-hari. Sasaran dari 10 program PKK adalah keluarga 

sebagai suatu sistem kehidupan masyarakat terkecil yang berada di 

daerah pedesaan. Sepuluh program PKK meliputi: (1) Penghayatan dan 

pengamalan pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) 

Pendidikan dan ketrampilan; (6) perumahan dan tata laksana rumah 

tangga; (7) Kesehatan;  (8) Pengembangan kehidupan berkoprasi; (9) 

Pelestarian lingkunagn hidup; (10) Perencanaan sehat. Kelompok PKK 

di Desa Sikayu diketuai oleh istri dari kepala desa, dan kegiatan PKK 

biasanya adalah berupa arisan 

2. Strategi Pemenangan  Kepala Desa terpilih dalam Pesta Demokrasi Desa 

tahun 2012 

 

Pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk memilih pemimpin 

desanya secara langsung. Dimana secara tidak langsung arena pemilihan 
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kepala desa juga digunakan untuk melaksanakan strategi politik untuk 

memenangkan dalam pemilihan kepala desa. Begitu juga dengan Purnomo 

S.E melaksanakan berbagai strategi politik dengan tujuan untuk 

memenangkan di dalam pemilihan kepala desa di Desa Sikayu yahun 2012 

Starategi yang dilakukan oleh purnomo S.E diawali dengan 

memetakan basis massa, menentukan langkah-langkah untuk kampanye dan 

juga merumuskan program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat. 

Hal ini dilakukan untuk mencari strategi yang ditepat untuk digunakan 

memenangkan dalam pemilihan kepala desa. Langkah-langkah yang ditempuh 

untuk memenangkan diawali dengan cara menggalang dukungan, cara 

mempengaruhi massa dan cara untuk mengimbangi strategi yang 

dikembangkan oleh lawan politiknya. 

Untuk menentukan strategi kampanye yang diterapkan kepada 

masyarakat diawali dengan melihat potensi suaranya yang sekiranya diperoleh 

dalam pemilihan kepala desa. Kegiatan  politik untuk memenangkan Punomo 

S.E diawali dengan memetakan basis dukungan yang sekiranya diperoleh 

dalam pemilihan kepala desa. Pemetaan dukungan ini dilakukan untuk 

mencari dukungan masyarakat ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa, 

Karena dengan memperkirakan dukungan yang diperoleh dalam pemilu akan 

membantu kepala desa terpilih dan tim suksesnya untuk mengembangkan 

strategi yang tepat didalam mencari dukungan masyarakat. Setelah diadakan 

survey yang dilakukan oleh para tim sukses diperkirakan basis dukungan dari 
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kepala desa terpilih Punomo S.E adalah di Dusun Tunggul dan Dusun 

Lawang. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 

ketua tim sukses dari Punomo S.E yaitu  Warjani (53th) pada tanggal 8 juni 

2013 mengatakan bahwa: 

“Berdasarkan hasil pengamatan dan melihat antusiasme warganya 

ketika ada acara yang dilakukan oleh tim kami, Basis pendukung dari 

dari bapak Purnomo yaitu di Dusun Tunggul dan Dusun Lawang, 

karena didusun tersebut terutama Dusun Lawang banyak warganya 

yang bekerja menjadi supir truck trailer di perusahaan kakaknya pak 

pur di Jakarta.”   

 

Dari hasil wawancara di atas terungkap bahwa basis pendukung dari 

Punomo S.E adalah di Dusun Tunggul dan di Dusun Lawang, karena di Dusun 

Tunggul adalah rumah dari Punomo S.E dan kerabat-kerabat atau saudara dari 

Purnomo S.E juga berperan aktif dalam mempengaruhi dan mengenalkan 

Purnomo S.E kepada masyarakat, sedangkan di Dusun Lawang banyak orang 

terutama anak-anak muda yang bekerja di perusahaan jasa peti kemas truk 

treiler di Jakarta menjadi supir truk. Hal ini secara tidak langsung 

mempengaruhi masyarakat di kedua dusun tersebut untuk memilih Punomo 

S.E, Karena masyarakat Desa Sikayu masih mengenal budaya jawa yaitu 

“ewoh pakewoh” (tidak enak hati) jadi masyarakat malu jika tidak memilih 

Punomo S.E karena banyak dari warga di kedua dusun tersebut banyak yang 

bekerja diperusahaan milik kakaknya Punomo S.E. Strategi yang 

dikembangkan didaerah ini adalah menjaga agar sampai hari H pada saat 
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pemilihan masyarakat tetap memilih Punomo S.E dan tidak terpengaruh 

dengan strategi yang dikembangkan oleh rival. 

Untuk daerah yang bukan merupakan basis pendukung dari Purnomo 

S.E digunakan cara untukk mencari dukungan di ke dua dusun yang lainnya 

adalah dengan mengumpulkan massa yang dibantu oleh tim suksesnya untuk 

mengadakan acara makan-makan sambil momen ini dimanfaatkan oleh 

Purnomo S.E untuk mempengaruhi masyarakat dan mengenalkan diri pada 

masyarakat. 

Pemantauan dan pengamatan terhadap strategi yang dikembangkan 

oleh lawan sangatlah penting, hal ini dikarenakan kita bisa mengamati 

kekurangan dan kelemahan terhadap strategi yang dikembangkan oleh lawan. 

sehingga tim sukses dan Punomo S.E dapat mencari solusi dan memecahkan 

masalah yang ada didalam masyarakat. Terungkap bahwa berdasarkan 

pemantauan yang dilakukan oleh tim suksesnya, bahwa rival dari Punomo S.E 

adalah kurang aktif dalam kegiatan anak-anak muda serta kurang bisa 

menangani tokoh-tokoh masyarakat khususnya dibidang agama.  Hal ini 

dimanfaatkan betul oleh Punomo S.E, beliau masuk didalam kegiatan dan 

menjadi sponsor dalam acara IPNU-IPPNU (Ikatan Puta-Putri Nahdhatul 

Ulama) dan beliau ikut berpartisipasi langsung dalam acara tersebut. 

Strategi pemenangan yang dikembangkan oleh rival politiknya 

sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Purnomo S.E yaitu 

dengan memasang iklan untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat dan 
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juga memberikan beberapa sejumlah uang dan beras untuk yang diberikan 

kepada masyarakat guna memenangkan pemilihan kepala desa, akan tetapi 

yang membedakannya adalah rival dari purnomo S.E sangat tergantung pada 

suaminya untuk membangun citra positif (pandangan masyarakat terhadap 

dirinya) dan mempengaruhi masyarakat dengan mangandalkan sosok 

suaminya yang tidak lain adalah mantan kepala desa yang terpilih selama dua 

periode dan rival dari purnomo S.E kurang aktif dalam menjaga massa yang 

telah menjadi pendukunya, mereka membiarkan pendukungnya menerima 

uang dan sembako yang diberikan oleh rivalnya.  

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan oleh Aji (38th) adalah 

tim sukses dari rival Purnomo S.E pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagai 

berikut: 

“untuk mengenalkan Asriatun kami menggunkan media gambar dan 

banner yang kami pasang di pinggir jalan sama seperti apa yang 

dilakukan oleh Purnomo S.E dan pemasangannya pun kami letakkan 

disamping dari gambar Purnomo S.E, selin itu kami mengandalkan 

sosok dari suaminya bu Asritun untuk meraih simpati dari 

masayarakat” 

 

Dari pernyataan di atas terungkap bahwa strategi yang dikembangkan 

oleh rival dari Purnomo S.E adalah hampir sama dengan apa yang 

dilakukannya, yaitu dengan memasang gambar-gambar atau foto-foto yang 

berkaitan dirinya guna untuk mengenalkan dirinya dan mencari dukungan dari 

masyarakat, akan tetapi yang membedakan adalah rival dari Purnomo S.E 

sangat mengandalkan suaminya yang menjabat sebagai kepala desa selama 
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dua periode untuk membentuk citra positif dari Asriatun. Akan tetapi strategi 

yang dikembangkan beliau kurang aktif untuk mempengaruhi massa yang 

mengambang dan kurang bisa masuk kedalam komunitas anak-anak muda. 

Kekurangan yang lainnya adalah beliau kurang menjaga massa yang di 

perkirakan menjadi pendukungya karena calon ini membiarkan massa yang 

menjadi pendukungnya menerima pemberian baik itu berupa beras dan  

sembako. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Daryani (48th) pada tanggal 12 

agustus 2013, sebagai berikut: 

“kalau calon yang barat (ibu Asriatun) membiarkan orang-orang yang 

menerima pemberian darinya untuk juga menerima pemberian dari 

Purnomo S.E berupa beras dan juga uang, dengan berkata ya kalau 

calon yang salatan member unagn atau beras ya diterima saja kan iku 

pemberian untuk panjenengan” 

 

Dapat dideskripsikan Kekurangan strategi yang dikembangkan oleh 

Asriatun lawan politik dari Purnomo S.E kurang aktif dalam kegiatan anak-

anak muda dan kurang memperhatikan pemuda-pemuda desa, selain itu 

mereka terkesan lebih meremahkan anak-anak muda dan kurang untuk 

mengenalkan dirinya pada masyarakat terutama para ulama. Kekurangan yang 

lainya adalah rival dari Purnomo S.E adalah kurang menjaga orang-orang 

yang dahulu loyal dan menjadi basis pendukung dari suaminya agar tetap 

memlih dirinya pada saat pemilihan kepala desa.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ceswantoro (18th) pada tanggal 5 

agustus 2013 yang menyatakan bahwa: 



60 

 

“Kalau calon yang barat itu (Asriatun) kurang ramah terhadap anak-

anak muda. Dan juga terkadang tidak nyapa walau ada anak-anak 

muda yang sedang ngumpul-ngumpul di pinggir jalan” 

 

Pendapat yang lain juga dikatakan oleh Waryanti (32th) pada saat 

wawancara pada tangga 5 Agustus 2013 sebagai berikut: 

“Kalau ada makan–makan yang dibuat oleh tim sukses dari ibu 

Asriatun, terkadang ibu Asriatun tidak datang hanya diwakili oleh 

suaminya mas”  

 

Tim sukses dan Punomo S.E dalam membangun citra positif adalah 

dengan cara menunjukan sikap yang ramah terhadap semua masyarakat, serta 

menciptakan visi yang akan dijalankan ketika terpilih menjadi kepala desa di 

Desa Siakyu periode tahun 2012-1018 dengan melihat potensi dan kebuthan 

masyarakat Desa Sikayu visi yang dibawa oleh Punomo S.E dan tim 

suksesnya yaitu dari “MENUJU SIKAYU SEJAHTERA” dan 

mensosialisasikan visi tersebut kepada masyarakat dengan cara mendatangi 

rumah masyarakat yang menjadi targetnya terutama masyarakat yang masih 

mengambang dan beliau bersifat sangat ramah dan sopan didalam 

mengenalkan dirinya serta visi misi yang akan diusung dalam pemilihan 

kepala desa selain itu ada pemberian berupa uang yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua tim 

sukses dari Punomo S.E yaitu Sucipto (45th) pada tanggal 30 april 2013 

berikut: 
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“Cara membangun citra positif yang dilakukan oleh purnomo S.E 

adalah dengan menyampaikan hal-hal yang positif tentang dirinya 

seperti menerangkan kesaharian beliau,bersikap ramah dan juga  visi 

misi yang dibawa oleh beliau pada saat pemilihan kepala desa, sikap 

kerja keras, bertakwa kepada tuhan YME dan berjiwa sosial tinggi hal 

ini terbukti beliau peka terhadap kegitan sosila yang ada di desa, 

seperti kerja bakti, ikut menyumbang dalam kegiatan acara di desa 

dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan TPQ desa.”   

  

 

Pernyataan ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan masyararakat yaitu Waryanti (32th) pada tanggal 2 Mei 2012, sebagai 

berikut: 

“Pak pur datang beserta istrinya ke rumah warga desa untuk 

mengenalkan visi, misi yang hendak dibawanya dan orangnya sangat 

ramah dan memberikan sejumlah imbalan berupa uang untuk menarik 

simpati dari masyarakat” 

 

 

Selain itu untuk mencari dukungan serta simpatik pada masyarakat 

Purnomo S.E menawarkan program-program kerja yang disesuaikan dengan 

kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh Desa Sikayu, berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala desa pada tanggal 30 april 2013 sebagai berikut: 

“saya mempunyai program kerja yaitu yang hendak diwujudkan 

adalah; (1)Memperbaiki kenerja aparat pemerintah desa. dalam hal 

ini berarti bahwa para apataratur pemerintahan desa yang bertindak 

atau berperilaku kurang baik akan diberi bimbingan dan pringatan 

agar merubah kebiasaan yang kurang baik dan agar tidak lagi 

melakukan tindakan yang kurang baik dimata masyarakat; 

(2)Membangun infrastuktur yang dibutuhkan oleh masyarakat artinya 

bahwa pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat 

yang berkaitan dengan kesehatan dan tempat ibadah menjadi prioritas 

utama didalam pembangunan infrastruktur desa; (3)Menjadikan 

sikayu menjadi desa sebagai pusat indusrti karena potensi yang 

dimiliki oleh Desa Sikayu yang sebagian besar masyarakatnya 

mempunyai industri rumah tangga yaitu industri garment atau 
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konveksi; (4) Mengadakan kursus yang berguna bagi pemuda artinya 

bahwa peran serta dan potensi generasi muda ingin dimaksimalkan, 

melalui pelatihan dan kursus-kursus yang diadakan akan memberi 

bekal kepada untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para 

pemuda karena pemuda alah agent of change (agen 

perubahan)”(Wawancara tanggal 30 april 2013) 

 

Purnomo S.E dan tim suksesnya mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kampanye adalah 3 bulan sebelum pemilihan kepala desa. 

Dalam pemilihan kepala desa di Desa Sikayu tahun 2012 yang dilaksanakan 

pada bulan November. Purnomo S.E keluar sebagai pemenanganya dengan 

memperoleh suara sebanyak 1252 suara sedangkan Asriatun mendapatkan 

suara pada saat pemilihan sebanyak 1075 suara dengan jumlah total suara 

yang masuk sebasar 2371 suara dan yang rusak sebesar 44 suara. Berdasarkan 

hasil pamilihan warga Desa Sikayu  Purnomo S.E keluar sebagai pemenangan 

dan terpilih menjadi kepala desa Sikayu untuk perode 2012-2018. 

 

a. Pemantauan lawan politik 

Dalam pemilihan kepala desa tahun 2012, tim sukses dari Punomo S.E 

berusaha mencari kekurangan dan kelemahan dari strategi yang 

dikembangkan oleh lawan atau rival dari Punomo S.E. Pemantauan ini 

dilakukan oleh tim sukses dari Punomo S.E dengan cara melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lawan politiknya, 

kemudian dari kegiatan tersebut tim sukses dari Punomo S.E menganalisis apa 

saja yang kurang maksimal dari kegiatan tersebut. Kekurangan strategi yang 
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dikembangkan oleh lawan politik adalah kurangnya menghendel tokoh-tokoh 

masyrakat serta kaula muda.  

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawncara yang dilakuakan 

kepada ketua tim sukses yang bernama Warjani (54th), beliau mengatakan 

bahwa: 

“Untuk memantau strategi yang dikembangkan oleh lawan politiknya 

kita dibantu tim sukses yang ada di lapangan untuk memantau, 

mengawasi kegiatan tersebut, dan melihat sisi kekurangannya, 

kemudian kita berkoordinasi bersama dengan anggota yang lainnya”. 

 

 

Dari apa yang ditemukan di lapangan bahwa tim sukses dari Punomo 

S.E, melihat sisi kelemahan dan kekurangan dari strategi yang dikembangan 

oleh lawan politiknya yaitu kurang aktifnya calon yang sutunya berinisial 

“A” kurang aktif dalam kegiatan anak-anak muda, kurang bisa menangani 

tokoh-tokoh agama yang ada serta kurang memperhatikan masyarakat yang 

mengambang (belum mempunyai pilihan) dan kurang untuk menjaga orang-

orang yang diperkirakan menjadi pendukungya agar tidak terpengaruh 

terhadap isu politik dan strategi yang dikembangkan oleh Purnomo S.E. 

Kelemahan ini kemudian dijadikan oleh tim sukses Punomo S.E sebagai 

senjata ampuh oleh tim sukses Punomo S.E untuk meraih dukungan dari 

masyarakat. Contohnya ketika H-2 dan H-1 banyak tim sukses dari Punomo 

S.E yang lebih giat untuk menarik simpati, empati dan dukungan dari 

masyarakat dengan uang. Beberapa warga masyarakat Desa Sikayu mengaku 

jika mandapatkan uang dan sembako. 



64 

 

Dalam sebuah pemilihan diperlukan sebuah jargon yang mudah 

diingat oleh masyarakat. Baik itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, 

pemilihan bupati maupun pemilihan kepala desa. Didalam pemilihan kepala 

desa di Desa Sikayu Purnomo S.E dengan tim suksesnya mengunakan 

sebuah jargon yang dijadikan didalam pemilihan adalah ”YANG MUDA 

YANG MEMIMPIN”. Hal ini dipiih kerena umur dari Punomo S.E 

tergolong relatif muda. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua tim sukses  

Purnomo S.E  yaitu Sucipto (45th) pada tanggal 5 Mei 2013 sebagai berikut: 

“Jargon yang digunakan oleh calon ini adalah “YANGA MUDA 

YANG MEMIMPIN” 

Untuk mensosilalisaikan jargon yang digunakan oleh Punomo S.E 

yang dibantu oleh tim suksenya adalah menggunkan media kampanye seperti 

spanduk, banner dan pamflet bergambar foto-foto secara besar-besaran yang 

dipasang di seluruh jalan-jalan desa serta di gang-gang yang ada di desa 

serta tempat-tempat yang dianggap strategis, mudah dilihat oleh masyarakat 

seperti dijalan perempatan masjid karena merupakan jalan desa yang selalu 

dilalui oleh setiap warga desa untuk beraktifitas, di tempat ini terdapat 

spanduk yang melintang di jalan dan pamflet-pamflet yang bergambar 

dirinya ditempel di bahu jalan. 

Hal ini di dukung dengan hasil wawancara dengan ketua tim sukses 

Warjani (53th)  pada tanggal 30 April 2013 sebagai berikut: 
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“Cara kampanye yang dilakukan untuk mengenalkan Punomo S.E 

dengan menggunakan gambar-gambar yang ada kaitanya dengan 

Punomo S.E dan didalam gambar-gambar itu terdapat jargon yang 

dibawanya, serta pemasangannya di tempat yang strategis dan dapat 

dilihat dan dilewati masyarakat oleh masyarakat dan setiap gambar 

yang dipasang terdapat tulisan yang dijadikan jargonya yaitu “YANG 

MUDA YANG MEMIMPIN.” 

 

Pemantauan terhadap strategi yang dikembangkan oleh lawan atau 

rival memanglah tidak begitu banyak, akan tetapi hal ini sangatlah strategis 

dalam menentukan langakah untuk memenangkan sebuah calon yang akan 

maju kedalam pemilihan. Karena dengan mengamati, melihat dan 

mengobservasi strategi yang dikembangkan oleh lawan bisa menentukan 

langkah untuk mengeimbangi strategi yang dikembangkan oleh rival dalam 

mendekati masyarakat dan menentukan strategi untuk memenangakan dalam 

pemilihan kepala desa. 

b. Pengalangan dukungan  

Cara pengalangan dukungan yang di tempuh oleh kepala desa terpilih 

yang dibantu oleh tim sukses adalah dengan cara menggunakan pendekatan 

terhadap masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok, cara pendekatan 

secara kelompok kepada masyarakat dilakukan dengan tim sukses 

mengadakan acara makan-makan untuk mengenalkan pribadi purnomo S.E 

terhadap masyarakat. Selain itu Purnomo S.E mengenalkan dirinya secara 

personal terhadap masyarakat terutama masyarakat yang masih mengambang 

atau masyarakat yang belum mempunyai pilihan. Cara yang ditempuh 

Purnomo S.Euntuk mengenalkan secara pribadi atau personal adalah dengan 
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mendatangi rumah masyarakat yang menjadi targetnya untuk mengenalkan 

dirinya secara personal, pengenalan secara personal ini dilakukan secara 

lansung kepada masyarakat dengan Purnomo S.E mengenalkan program 

kerja kepada masyarakat dan juga keseriusan untuk membuat perubahan di 

Desa Sikayu. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Daryani (49th) yang 

diwawancarai pada tanggal 1 Mei 2013 mengatakan bahwa : 

“Tim sukses dari Punomo S.E mengadakan acara makan-makan dan 

dalam setiap  acara itu pasti Punomo S.E datang dalam acara itu.” 

 

 

Penggalangan dukungan terhadap masyarakat terutama masyarakat 

orang tua dilakukan dengan cara Punomo S.E yang dibantu oleh tim 

suksenya mendatangi rumah warga masyarakat yang menjadi tergetnya dan 

masyarakat yang masih mangambang belum mempunyai pilihan untuk 

mengenalkan visi misi dan pribadi Purnomo S.E kesempatan ini dilakukan 

untuk meminta doa restu dari masyarakat dan juga mengenalkan pribadi dari 

Punomo S.E kepada masyarakat. 

Hal ini di dukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

masyarakat desa Sodikin (37th) pada tanggal 4 Mei 2013 sebagai berikut: 

“Sebelum maju didalam pemilihan datang ke rumah masyarakat desa, 

Purnomo S.E dan istrinya meminta doa restu kepada masyarakat serta 

mengenalkan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan kepada 

masyarakat.” 
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Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan tim suksenya 

Warjani (58th) pada tanggal 30 April 2013 sebagai berikut: 

“Mendatangi rumah warga desa yang menjadi targetnya dan 

masyarakat yang masih mengambang untuk mengenalkan Purnomo 

S.E, dan mengenalkan visi, misi, program kerjanya yang akan dibawa 

dan kami sebagai tim suksenya membantu untuk mempengaruhi dan 

menyakinkan bahwa Punomo S.E dapat membuat Desa Sikayu lebih 

maju, dan biasa ada sedikit uang buat membeli rokok mas. Dalam 

pemilihan kepala desa memang membutuhkan uang banyak, tidak bisa 

hanya mengandalkan dukungan saja.” 

 

Terungkap cara yang dilakukan untuk melakukan pendekatan terhadap 

anak-anak muda desa adalah dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan anak-

anak muda dan memperbaiki sarana olahraga yang ada di desa, hal ini 

dilakuakan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari anak-anak muda 

desa. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota IPNU-

IPPNU yang berinisial Asrofi (18th) pada tanggal 2 mei 2013 berikut: 

“Dalam kegiatan yang diadakan IPNU-IPPNU Punomo S.E 

memberikan hadiah untuk disumbangkan dalam kegiatan tersebut 

seperti sarung, buku dan sajadah untuk dibagikan kepada 

masyarakat.” 

 

 Selian itu juaga wawancara dengan anggota masyarakat yang 

berinisial Edi Purwanto (23th) pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai berikut: 

“Ada kerja bakti untuk membersihkan lapangan sepak bola “jati 

sakti” dan katanya mau diadakan kursus buat anak-anak muda.” 
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Selain itu juga wawancara dengan ketua tim sukses Warajani (53th) 

pada tanggal 30 April 2013 juga mengatakan hampir sama: 

“Membetulkan sarana olahraga dan juga ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan yang diadakan anak muda seperti kegatan IPNU-IPPNU 

serta menjalin keakraban dengan anak-anak muda.” 

 

Segala kegiatan dalam kampanye pemilihan kepala desa memerlukan 

dana yang sangat besar untuk kelancaran kegiatan kampanye tersebut, hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat 

Ceswantoro (19th) pada tanggal 2 mei 2013 sebagai berikut:  

“Yang terpenting saya memilih itu yang memberikan uang untuk 

memilih mas,seperti pak Pur saya mendapat 25rb dan malam sebelum 

penelitian saya dapat 50rb mas,  yang terpenting itu mas.” 

 

Pemberian uang dan sembako yang dilakukan oleh Punomo S.E yang 

dibantu oleh tim suksesnya pada masyarakat Desa Sikayu kepada mereka 

yang menjadi target dan masyarakat yang masih mengambang dilakukan 

pada H3-H1 sebelum pemilihan kepala desa untuk mengimbangi strategi 

yang digunakn rival. Hal ini juga didukung dengan wawancara salah seorang 

warga bernama Daryani (49th) pada tanggal 1 mei 2013 sebagai berikut: 

“Dalam pemilihan kalau calon yang selatan (Punomo S.E) dengan 

calon yang barat (rivalnya) bersaing ketat, jika calon yang yang barat 

memberikan sembako maka calon yang selatam memberikan uang, 

lalu calon yang barat memberikan sembako 2,5 kg ditambah dengan 

sejumlah uang maka calon yang selatan memberikan unag sebesar 25 

rb, yang paling hebat iku sewaktu malam H-1 calon yang selatan 

memberikan uang sebesar 50rb perkepala mas  
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Hal ini juga didukung dengan data yang diperoleh di lapangan banyak 

warga masyarakat yang menerima uang dan sembako dari kedua pasangan 

calon yang maju menjadi kepala desa dahulu. Pemberian uang atau 

renumerasi tidak hanya dilakukan oleh salah satu calon kepala desa untuk 

mendapatkan suara dan simpatik dari masyarakat akan tetapi hal ini 

dilakukan oleh kedua calon kepala desa yang akan maju kedalm pemilihan. 

Strategi yang dikembangkan untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat adalah dengan cara memberikan sejumlah uang atau sembako 

yang diberikan kepada masyarakat terutama masyakat yang masih 

mengambang, hampir semua masyarakat desa mendapatkan sejumlah uang 

dan juga sembako yang diberikan oleh Purnomo S.E. Stretegi ini dilakukan 

untuk mengimbangi strategi yang dikembangkan oleh rivalnya, karena rival 

juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Purnomo 

S.E. akan tetapi apa yang diberikan purnomo S.E jumlahnya dan nilainya 

lebih besar dari rivalnya. 

Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan anggota masyarakat Caswari (35th) pada tanggal 1 Mei 2013 yang 

kurang lebih mengatakan: 

“Dalam pemilihan kepala desa terjadi persaingan antara calon yang 

barat/ rivalnya dengan calon selatan / Punomo S.E, kalau rivalnya 

membirikan sembako maka tim sukses dari Punomo S.E memberikan 

uang, apalagi H-2 sebelum pemilihan kepala desa terdapat persaingan 

diantara keduanya apabila sang rival memberikan 25rb maka tim 

sukses dari Punomo S.E 50rb, dan rival membrikan beras ditambah 
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dengan uang, tim sukses dari Punomo S.E ditambah 50rb jadi 100rb 

dalam waktu hanya satu hari saja dan dengan ditambah beras. 

 

Pendapat yang lain juga mengatakan hal yang demikian, berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Ceswantoro (18th) 

pada tanggal 1 mei 2013 mengatakan: 

“Kalau saya yang terpenting iku yang memberikan uang dan mudah 

untuk dimintain rokok kalau ada rapat, itu yang akan saya pilih” 

 

Purnomo S.E juga menjaga orang-orang atau masyarakat yang telah 

loyal kepadanya, agar sampai pada saat hari H pemilihan kepala desa tetap 

memilih purnomo S.E. hal ini dilakukan untuk menjaga dari strategi yang 

dikembangkan oleh rivalnya.  

c. Strategi Mempengaruhi Massa 

Dalam pemilihan massa atau masyarakat merupakan elemen yang 

sangat penting, karena masyarakat atau massa adalah orang yang akan 

memilih nantinya dan digunakan untuk mencari dukungan yang sebanyak-

banyaknya untuk memenangkan dalam sebuah pemilu, baik itu pemilihan 

presiden, pilihan gubernur terlebih pemilihan kepala desa karena massa atau 

masyarakat sudah mengenal calon yang maju dialam pemilihan tersebut, 

baik secara pribadi maupun sosoknya. 

Cara yang ditempuh oleh Purnomo S.E melalui isu politik yang 

dibawa pada saat kampanye, dengan harapan akan mempengaruhi 

masyarakat. Isu politik yang disuarakan oleh Punomo S.E dibantu dengan 

tim suksesnya adalah tentang jenjang pendidikan yang dibawa oleh kedua 
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pasang calon dan tentang anggapan bahwa apabila seorang kepala desa 

dipimpin oleh seorang wanita maka ketika terjadi rapat tengah malam atau 

kejadian yang membutuhkan seorang kepala desa untuk bangun tengah 

malam dalam urusan desa maka akan sulit untuk membangunkannya (kurang 

efektifnya kinerja dari seorang wanita apabila menjadi kepala desa) serta 

biasanya suaminya akan ikut campur didalamnya hal ini dikarenakan rival 

yang akan maju merupakan istri dari kepala desa yang menang dalam dua 

periode. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dilapangan dengan 

masyrakat Desa Sikayu Doni (18th) pada tanggal 1 Mei 2013 sebagi berikut: 

“Lebih baik memilih laki-laki saja sebagai kepala desa dari pada 

wanita kalau diajak menyelesaikan masalah dalam keadaan malam 

hari pasti akan mengalami kesulitan.” 

 

Wawancara dengan masyarakat yang lainya juga mengatakan hampir 

sama dengan responden di atas, seperti yang dikatakan warga masyarakat 

Ceswantoro (19th) pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai berikut: 

“Lebih baik memilih calon yang laki-laki saja, kemudian kepala 

desanya ganteng dari pada seorang wanita kalau dimintai rokok pasti 

susah kalau ketemu dijalan atau kalau ketika diadakan rapat.” 

 

Selain itu visi, misi dan program keja yang dibawa oleh calon yang 

akan maju didalam pemilihan bisa mempengaruhi masyarakat, karena 

apabila visi dan misi dan program kerja yang hendak diwujudkan kepada 

masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat dan masyarakat merasa 
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bahwa visi misi dan misi yang dibawa jelas dan dapat menjadikan Desa 

Sikayu semakin baik pasti masyarakat akan memberikan suaranya dalam 

pemilihan kepala desa.  

Dapat dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan Sucipto 

(45th) pada tanggal 30 April 2013 dalam mengalang dukungan dari 

masyarakat Punomo S.E manggunakan visi, misi serta penyusunan program 

kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang 

ada, adapun visi yang dibawa oleh Punomo S.E adalah “Munuju Sikayu 

Sejahtera” sedangkan misi yang akan dibawa oleh kepala desa terpilih 

adalah:  

1) Meningkatkan pendapatan penduduk dengan mendorong kearah 

industrilialisasi. Maksudnya adalah mendorong warga masyarakat yang 

mempunyai industri rumah tangga dibidang konveksi agar lebih 

memperkuat dan mengembangkan industrinya supaya menyerap tenaga 

kerja yang lebih banyak terutama warga masyarakat Desa Sikayu. 

2) Meningkatkan pendapatan petani dengan mengorganisir petani sehingga 

lebih kuat. Maskudnya adalah mengkoordinir gapoktan-gapoktan yang 

ada di Desa Sikayu, agar bisa saling berbagi informasi khususnya 

tentang pertanian, dan mengkoordinir pembelian pupuk pertanian yang 

dikoordinir oleh ketua gapoktan yang ada di desa. 

3) Meningkatkan pembangunan infrastuktur untuk kelancaran usaha 

penduduk. Artinya bahwa perbaikan jalan-jalan desa menjadi prioritas 
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utama karena jalan merupakan sarana utama untuk menunjang aktifitas 

dan perekonomian warga masyarakat desa 

4) Meningkatkan kekuatan penduduk melalui pengajian-pengajian rutin 

yang terarah, maksudnya adalah pengajian-penagjian yang ada di desa 

seperti kelompok pengajian fatayatan digerakan kembali dan dijalan kan 

secara rutin agar warga masyarakat menjadi lebih baik.  

5) Mengoptimalkan keadaan pemuda untuk menjadi gerbong pengerak 

pembangunan. Artinya bahwa pengoptimalan potensi pemuda untuk 

dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa, yaitu dengan lebih 

memberdayakan keberadaan karang taruna desa untuk membantu 

pembangunan yang ada di desa. 

Terungkap berdasarkan wawancara dengan ketua tim sukses Sucipto 

(45th) pada tanggal 30 April 2013 program kerja yang ditawarkan kepada 

masyarakat dan penyusunan program kerja ini dibahas bersama dengan tim 

sukses yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. 

Program kerja yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 

a) Memperbaiki kenerja aparat pemerintah desa dan administrasi desa. 

Maksudnya adalah perangkat desa yang bertindak kurang baik akan 

ditegur dan akan dibimbing agar tidak mengurangi lagi perbuatannya 

serta administrasi desa khusunya berkaitan dengan ijin untuk membuat 

surat-surat dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Rt. 
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b) Membangun infrastuktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa 

maksudnya adalah pembangunan infrastuktur seperti jalan utama desa 

dan jalan-jalan penunjang aktifitas masyarakat akan diperbaiki guna 

menunjang aktifitas ke seharian warga masyarakat Desa Sikayu. 

c) Menjadikan sikayu menjadi desa sebagai pusat indusrti karena potensi 

yang dimiliki oleh Desa Sikayu yang sebagian besar masyarakatnya 

mempunyai industri rumah tangga yaitu industri konveksi. 

d) Mengadakan kursus yang berguna bagi pemuda maksudnya adalah 

memberikan kursus-kursus kepada pemuda desa yang belum 

mempunyai pekerjaan seperti kursus menjahit, kursus montir motor dll 

yang nantinya diharapkan bisa menjadi bekal bagi para pemuda desa 

sebelum terjun kedalam dunia kerja.  

Selain menggunakan cara di atas beliau mensosialisasikan program 

kerjanya adalah pada saat waktu kampanye yang disediakan oleh panitia 

pemilihan kepala desa di Desa Sikayu. Kampanye yang dilakukan adalah 

kampanye terbuka yang dihadiri oleh dua kandidat yang akan maju kedalam 

pemilihan kepala desa yang bertempat di balai Desa Sikayu. 

Kampanye merupakan salah satu cara partai politik atau kandidat yang 

akan maju kedalam pemilihan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. 

Kampanye yang dominan dilakukan dari tim sukses Punomo S.E merupakan 

kampanye yang tertutup. Kampanye tertutup ini dilakukan dengan cara 

mendatang rumah warga yang menjadi targetnya untuk mengenalkan 
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Purnomo S.E serta ada pemberian berupa uang dan sembako yang diberikan 

kepada masyarakat dengan harapan masyarakat yang mendapatkan sembako 

dan uang memilih Purnomo S.E pada saat pemilihan kepala desa.  

Namun terdapat kegiatan yang wajib yang diikuti oleh calon yang 

akan maju kedalam pemilihan kepala desa yaitu kampanye terbuka, karena 

hal ini dilakukan untuk umum dan terbuka bagi masyarakat yang ingin 

mengetahui serta mengerti visi, misi serta program kerja yang akan dibawa 

pada saat terpilih kelak menjadi kepala desa. 

Dalam kampanye terbuka yang terpenting adalah kekuatan tokoh atau 

kepribadian dari calon, karena calon yang memiliki kepribadian yang kuat 

atau memiliki citra yang baik masyarakat dapat membantu untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat. Salah satu cara untuk mengenalkan 

tokoh adalah melalui berbagai atribut kampanye yang dianggap simbol yang 

mewakili dari calon yang akan maju serta foto-foto yang dijadikan sebagai 

media masyarakat untuk mengenal calon. 

Tim sukses dari Punomo S.E lebih sering menggunakan kampanye 

tertutup bila dibandingkan dengan kampanye terbuka hal ini dapat dilihat 

dari kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses dari Purnomo S.E pada H-3 

pemilihan banyak yang terjun ke dalam masyarakat untuk mempengaruhi 

masyarakat dan memberikan sejumlah imbalan kepada masyrakat dan 

dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu kampanye tertutup dirasa lebih 

efektif menjangkau masyarakat kalangan bawah atau masyarakat yang sibuk 



76 

 

dengan pekerjaannya, selain itu kampanye ini juga dirasakan lebih 

menghemat waktu dan lebih mengena masyarakat. 

3. Program Kerja yang ditawarkan Kepada Masyarakat 

Program kerja merupakan salah satu yang digunakan oleh Punomo S.E 

dalam meraih simpati serta dukungan dari masyarakat, karena melalui 

program kerja yang akan dibawa calon kepala desa masyarakat bisa melihat 

akan dibawa kemana Desa Sikayu dimasa yang akan datang. 

Didalam menyusun program kerja yang dibawa oleh Punomo S.E yang 

dibantu tim sukses beliau melihat dan memperhatikan potensi desa yang ada. 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan kepala desa terpilih, 

Punomo S.E pada tanggal 7 Mei 2013sebagai berikut: 

“jelas itu mas, dalam menyusun progja memperhatikan potensi dan 

keadaan masyarakat desa mas,masak mau membuat progja tidak 

melihat keadaan desanya mas, dan cara merumuskan program kerja 

yang ditawarkan pada masyarakat adalah dengan melihat potensi 

desa terlebih dahulu, akan tetapi yang lebih menetahui bapak Sucipto 

dan pak Warjani.” 

 

Hal ini dilakukan karena apabila dalam menyusun program kerja 

memperhatikan potensi serta aspirasi masyarakat maka program kerja yang 

ditawarkan akan mewakili keinginan masyarakat dan hal ini akan membuat 

masyarakat menerimanya dan pada akhinrnya masyarakat memilih dirinya 

pada saat pemilu. 

Potensi Desa Sikayu seperti keadaan masyarakat desa yang banyak 

bekerja di industri rumahan (konveksi). Potensi anak-anak muda serta 
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keadaan masyarakat desa menjadi fokus utama yang dijadikan pertimbangan 

untuk menyusun program kerja, sehingga menghasilkan program kerja yang 

baik dan mewakili masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Warjani (58th) pada tanggal 30 

April 2013 Program kerja yang ditawarkan oleh bapak kepala desa adalah 

sebagai berikut: 

1) Memperbaiki kenerja aparat pemerintah desa dan memperbaiki 

administrative desa. 

2) Membangun infrastuktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

3) Menjadikan sikayu memjadi desa sebagai pusat indusrti.  

4) Mengadakan kursus yang berguna bagi pemuda.  

 

a) Cara Mensosialisan Program Kerja 

Cara yang digunakan oleh Punomo S.E dan tim suksesnya dalam 

mensosialisasikan program kerja yang dibawa pada saat kampanye 

dengan cara totok tular artinya melalui tim sukses masyarakat mengerti 

program kerja yang ditawarkan pada saat kampanye dengan cara tim 

sukses memberitahu tentang program kerja yang dibawa oleh Purnomo 

S.E dengan cara  tim sukses yang terjun langsung kedalam masyarakat. 

Selain itu masyarakat juga mengetahui program kerja yang ditawarkan 

oleh kepala desa terpilih pada saat diadakan kampanye terbuka yang 

disediakan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa yang 

bertempat di balai desa. 
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Hal ini diperkuat dengan hasil wawancra yang dilakukan kepada 

masyarakat Desa Sikayu Asrofi (18th) pada tanggal 2 Mei 2013 sebagai 

berikut: 

“Waktu di balai desa itu mas, dahulu ada pengambilan nomor urut di 

balai desa akan tetapi sebelum itu ada pidato dahulu dan pada malam 

hari sebelum pemilihan para tim sukses dan anggotanya memberitahu 

visi ,misi, dan program kerjanya.” 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Strategi Pemenangan yang Digunakan oleh Kepala Desa Terpilih  

  Setiap orang atau kandidat yang akan maju kedalam pemilihan pasti 

membutuhkan rencana atau strategi yang digunakan untuk memenangkan 

dalam pemilihan tersebut. Begitu juga dengan Purnomo S.E kepala desa 

terpilih di Desa Sikayu, sebelum menentukan strategi yang digunakan untuk 

maju kedalam pemilihan kepala desa di Desa Sikayu, hal pertama yang 

dilakukan adalah dengan menentukan basis massa cara yang digunakan untuk 

menentukan basis massa adalah dengan melihat antusiasme masyarakat ketika 

ada kegiatan atau acara yang dilakukan oleh tim sukses dari Purnomo S.E, 

merumuskan konsep kampanye dan juga penyusunan program kerja yang 

dikeadaan masyarakat desa.  

  Menentukan basis massa ini dimulai dengan mengobservasi dan 

mengamati masyarakat yang dilihat dari antusiasme masyarakat ketika 

diadakan kegiatan untuk mengenalkan Purnomo S.E sebagai calon kepala 

desa. Basis massa dari Purnomo S.E adalah di Dusun Tunggul dan Dusun 
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Lawang. Hal ini terjadi Karena di Dusun Tunggul merupakan rumah dari 

Purnomo S.E dan di dalam dusun tunggul suadara atau kerabat dari PUrnomo 

S.E sangat banyak dan terpusat di Dusun Tunggul sehingga massa yang 

sekiranya diperoleh pada saat pemilihan sangat besar. dari Purnomo dan di 

Dusun Lawang banyak orang-orang terutama anak-anak muda yang bekerja di 

perusahaan milik kakaknya Purnomo S.E jadi apabila masyarakat tidak 

memeilih atau mendukung Purnomo S.E mereka meresa malu (ewoh 

pakewoh) pada kakaknya Purnomo S.E. Hal ini digunakan untuk 

mempermudah rencana atau tindakan yang ditempuh guna memenangkan 

Purnomo S.E didalam pemilihan kepala desa di Desa Sikayu tahun 2012. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arnold Steinberg (dalam Pito, 

2006:196) strategi adalah rencana atau tindakan, Penyusunan dan pelaksanaan 

strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Jadi 

dengan kata lain strategi adalah suatu rencana yang dibuat oleh para 

pemimpin agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

  Kerabat dan saudara dari Purnomo S.E juga berperan aktif untuk 

mempengaruhi massa guna memilih PurnomoS.E dan juga memobilisasi 

massa agar menjadi pendukung Purnomo S.E .Faktor keluarga dan juga 

kekrabatan sangat berpengaruh untuk untuk memobilisasi massa dalam 

pemilihan kepla desa. karena suadara atau kerabat juga akan berperan 

mempengaruhi masyarakat guna memilih Purnomo S.E dalam pemilihan 

kepala desa, dan hal ini bisa mendukung Purnomo S.E untuk memenangkan 
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pertarungan politik desa. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Ngabiyanto dkk 2006:86 mengatakan bahwa jaringan sosial yang terbentuk 

melalui lembaga-lembaga informal dapat memperkuat solidaritas sosial. 

Dalam kaitan dengan pilkades, lembaga-lembaga informal yang harus 

diperhitungkan para calon kades adalah kelompok ketetanggaan atau lokalitas, 

kelompok kekeluargaan atau kekerabatan dan kelompok sosio keagamaan.      

  Stretegi pemenangan yang digunakan kepala desa terpilih adalah 

dengan memberikan imbalan berupa sejumlah uang dan sembako kepada 

masyarakat yang menjadi targetnya, yaitu masyarakat yang masih 

mangambang dan masyarakat desa sikayu yang belum mempunyai pilihan 

secara jelas, masyarakat desa sikayu yang telah mendapatkan unag dari 

rivalnya juga tidak ketiunggalan mendapatkan uang dan sembako dari 

Purnomo S.E yang dibantu oleh tim suksesnya untuk memberikan kepada 

masyarakat. hal ini dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat dan 

menggiring masyarakat agar memberikan suaruanya pada saat pemilihan 

kepala desa, pemberian imbalan berupa sembako dan uang ini diberikan 

kepada hampir semua masyarakat  desa baik itu orang yang telah menerima 

pemberian yang serupa dari rivalnya. 

  Pemberian imbalan yang dilakukan Purnomo S.E jumlah dan nilainya 

lebih besar bila dibandingkan rivalnya, beliau memberikan 50rb-100 per suara 

dengan sembako 5 kg, sedangkan rivalnya hanya 25rb-50rb per suara dan 

sembako 2,5kg, pemberian uang dan sembako berpengaruh pada saat 
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pemilihan kepala desa sangatlah besar, karena partispasi masyarakat Desa 

Sikayu untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa sangat 

bergantung pada jumlah uang yang diterimanya. Masyarakat cenderung 

memilih calon yang memberikan uang dan sembako yang jumlahnya lebih 

banyak, bahkan terkadang didalam pemilihan terlebih pemilihan kepala desa 

tidak ada pemberian uang didalamnya maka masyarakat akan bertanya 

“kenapa dalam pemilihan kepala desa tidak ada yang memberi uang?”. Selain 

itu Purnomo S.E juga menjaga agar masyarakat yang telah menjadi 

pendukungnya agar tetap loyal dan memberikan suaranya pada saat pemilihan 

berlangsung, Purnomo S.E membentenginya dengam memberikan pengutan-

pengutan kepada mereka agar tetap memilih dirinya pada saat hari pemilihan 

kepala desa. 

  Hal di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh  Peter (dalam Pito, 

2006: 198) Pada dasarnya strategi politik dibagi menjadi dua yaitu strategi 

ofensif (menyerang), dan strategi defensif (bertahan) dalam . Strategi ofensif 

dibagi menjadi strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menembus 

pasar (menambah jumlam pemilih atau massa), sedangkan strategi defensif 

menyangkut strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi untuk menutup 

atau menyerahkan pasar (bertujuan untuk memjaga agar orang-orang yang 

telah loyal kepadanya tetap memberikan suaranya pada saat pemilihan atau 

strategi bertahan). 
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Isu politik yang dibawa oleh Purnomo S.E adalah kurang efektifnya 

apabila seorang kepala desa dipimpin oleh seorang wanita, karena 

keterbatasan mobilitas seorang wanita apabila terjun kedalam pemerintahan,  

Hal ini dipilih karena rival dari Purnomo S.E adalah seorang wanita sehingga 

Purnomo S.E memilih isu politik tersebut. Selain itu juga di munculkan 

apabila rival dari Purnomo S.E terpilih menjadi kepala desa maka 

kemungkinan aka ada ikut campur dari suaminya yang tidak lain adalah 

kepala desa yang terpilih selama dua periode. 

Semua yang dilakukan oleh bapak Purnomo S.E yang dibantu tim 

suksenya mulai dari awal kegiatan awal kampanye hinga akhir kampanye ada 

3 strategi yang digunakan yaitu Push Marketing hal ini bisa dilhat dari adanya 

komunikasi secara langsung melalui sosialisasi yang dilakukan oleh bapak 

Purnomo S.E yang dibantu oleh tim suksesnya untuk mensosialisasikan 

program kerja serta visi dan misi yang akan dibawa. Pass Marketing yaitu 

dengan mengunakan bantuan media seperti poster, spanduk dan sebagainya 

untuk mengenalkan dirinya dan menarik perhatian masyarakat. Pengunaan 

media ini diharapkan dapat dijadikan media informasi masyarakat guna 

mengetahui dan lebih mengenal pribadi dari bapak Purnomo S.E, dan 

semunya dipasang ditempat-tempat yang mudah untuk dilihat dan diketahui 

oleh masyarakat Desa Sikayu seperti di jalan-jalan utama di Desa Sikayu, di 

perempatan masjid Desa Sikayu dan jalan-jalan yang selalu dilalui oleh 

masyarakat Desa Sikayu, Dengan harapan masyarakat dapat melihat sendiri 
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tentang pribadi bapak Purnomo S.E sehingga masyarakat akan memberikan 

suaranya pada saat pemilihan kepala desa nantinya. Pull marketing adalah 

strategi dengan membentuk citra yang baik dari bapak Purnomo S.E, hal ini 

sangat penting dilakukan oleh bapak Purnomo S.E dengan dibantu oleh tim 

suksenya karena untuk menghindari isu-isu yang negatif yang ditujukan 

kepada bapak Purnomo S.E. citra yang dibangun oleh bapak Punomo S.E 

perlu disosialisasikan kepada masyarakat dengan menunjukan hal-hal yang 

baik dari bapak Purnomo S.E. 

 Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nursal (dalam Pito, 

2006: 204) Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang kandidat 

yang akan maju didalam pemilihan atau sebuah parti politik dalam 

menyampaikan pesan-pesan politik agar masyrakat memilih mereka didalam 

pemilihan, yaitu push marketing, pull marketing dan pass marketing. 

  Dalam kampanye mengalang dukungan dari masyarakat purnomo S.E 

yang dibantu oleh tim suksesnya mengadakan sebuah acara untuk 

mengumpulkan masyarakat untuk mengenalkan Purnomo S.E. selain itu 

pendekatan secara personal dengan mendatangi rumah-rumah warga 

masyarakat yang menjadi targetnya terutama massa yang masih mangambang 

untuk mengenalkan pribadi purnomo S.E, ini dilakukan dengan bantuan tim 

sukses yang ada di tinggkat dusun dan Rt/Rw. Untuk meakukan pendekatan 

dikalangan anak-anak muda Purnomo S.E mengunakan cara pendekatan 
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secara group atau berkelompok dengan berpartisipasi didalam kegaiatan 

IPPNU-IPNU Desa Sikayu dan kelompok  sepak bola desa. 

  Strategi utama yang dilakukan Purnomo S,E dalam memenangkan 

kepala desa di Desa Sikayu tahun 2012 adalah dengan memberikan sejumlah 

uang dan barang yang diberikan kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk 

mempengaruhi masyarakat dan dengan harapan agar masyarakat memilih 

dirinya pada saat pemilihan. Hal ini bisa dikatakann money politik akan tetapi 

hal ini sulit dibuktikan karena sudah menjadi rahasia umum pada saat 

pemilihan.temuan diatas sesuai dengan pandapat dari Faizal (dalam Pito, 

2006:283) menyatakan bahwa politik uang adalah setiap pemberian, bantuan 

baik dalam uang maupun non uang yang diduga atau patut diduga dapat 

mempengaruhi dalam pemilihan. 

2. Program Kerja yang ditawarkan Kepada Masyarakat 

  Setiap calon yang ingin maju kedalam pemilihan umum, baik itu 

pemilihan presiden, pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, terlebih 

pemilihan kepala desa hendaknya sebelum membuat program kerja yang akan 

ditawarkan kepada masyarakat memperhatikan potensi yang ada didalamnya, 

dengan memperhatikan potensi tersebut maka masyarakat akan terasa 

terwakili dengan program-program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat 

dan akan diwujudkan ketika sudah menduduki jabatan publik. Hal ini sangat 

penting karena bisa mendorong masyarakat untuk memberikan suaranya 

kepada calon yang dirasa mewakili dirinya. 
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  Cara yang dilakukan untuk mensosialisaikan program kerja yang 

ditawarkan kepada masyarakat adalah dengan metode totok tular artinya 

bahwa masyarakat mengetahui program kerja yang ditawarkan kepada 

masyarakat berasal dari tim sukses yang turun ke lapangan secara langsung. 

  Begitu juga dengan yang dilakukan Punomo S.E. Dalam menyusun 

program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat, Punomo S.E yang dibantu 

dengan tim suksenya sangat teliti melihat potensi yang dimiliki desanya yang 

kemudian diwujudkan dengan program kerja yang akan diwujudkan jika 

Punomo S.E terpilih menjadi kepala desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Firmanzah (2007:73) menyusun program kerja dengan memahami apa yang 

dihadapi, mengapa hal tersebut muncul serta bagaimana efeknya, akan 

membuat program kerja yang disusun lebih akurat, fokus dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat memberikan suaranya pada saat 

pemilihan kepala desa, karena mereka menganggap program-porgram kerja 

yang ditawarkan mewakili keadaan masyarakat. 

Program kerja yang ditawarkan Purnomo S.E kepada masyarakat: 

a.  Memperbaiki kenerja aparat pemerintah desa dan administrasi desa. 

Maksudnya adalah perangkat desa yang bertindak kurang baik akan 

ditegur dan akan dibimbing agar tidak mengurangi lagi perbuatannya 

serta administrasi desa khusunya berkaitan dengan ijin untuk membuat 

surat-surat dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Rt. 
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b. Membangun infrastuktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa 

maksudnya adalah pembangunan infrastuktur seperti jalan utama desa dan 

jalan-jalan penunjang aktifitas masyarakat akan diperbaiki guna 

menunjang aktifitas ke seharian warga masyarakat Desa Sikayu. 

c. Menjadikan Desa Sikayu menjadi desa sebagai pusat indusrti karena 

potensi yang dimiliki oleh Desa Sikayu yang sebagian besar 

masyarakatnya mempunyai industri rumah tangga yaitu industri konveksi. 

d. Mengadakan kursus yang berguna bagi pemuda maksudnya adalah 

memberikan kursus-kursus kepada pemuda desa yang belum mempunyai 

pekerjaan seperti kursus menjahit, kursus montir motor dll yang nantinya 

diharapkan bisa menjadi bekal bagi para pemuda desa sebelum terjun 

kedalam dunia kerja.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Strategi politik yang ditempuh oleh Purnomo S.E adalah diawali dengan 

melakukan pemantauan terhadap kegiatan lawan politiknya dengan cara 

melakuakan pengamatan dan observasi untuk mencari kekurangan dari 

kegitan tersebut, selain itu dalam menggalang dukungan dilakukan secara 

pribadi dan juga kelompok, dengan cara pribadi atau personal dilakukan 

dengan Purnomo S.E mendatangi rumah warga yang menjadi targetnya, 

terutama masyarakat yang masih mangambang, hal ini dilakukan oleh 

Purnomo S.E dibantu dengan tim suksesnya dengan tujuan agar masyarakat 

memilih dirinya pada saat pemilihan. Sedangkan pendekatan secara kelompok 

dilkukan dengan tim sukses dari Purnomo S.E mengadakan acara makan-

makan untuk mengumpulkan masyarakat. selain itu Prunomo S.E juga ikut 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan anak muda 

seperti kegiatan IPNU-IPPNU dan ikut dalam kerjabakti untuk memperbaiki 

sarana olahraga. Strategi pemenangan yang digunakan diawali dengan 

menentukan basis massa, merumuskan konsep kampanye dan merumuskan 

program kerja yang akan ditawarkan, selain itu strategi yang lain adalah 

dengan Purnomo S.E memberikan sejumlah uang dan barang yang diberikan 
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kepada  masyarakat, baik itu uang dan juga bahan makanan hal ini dilakukan 

untuk menambah jumlah pemilih sehingga mendapatkan suaranya yang 

banyak pada saat pemilihan. Faktor kekerabatan atau saudara mempunyai 

peranan penting didalam pemilihan kepala desa, karena faktor ini bisa 

membantu calon yang akan maju didalam pemilihan tersebut, keluarga atau 

saudara bisa mempengaruhi masyarakat agar memilih calon yang menjadi 

kerabatnya. Selain itu Purnomo S.E juga menjaga agar orang-orang yang telah 

loyal kepada Purnomo S.E dan tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu yang 

dikembangkan oleh rivalnya, hal ini dilakukan  agar masyarakat yang telah 

loyal tetap memilih dirinya pada saat pemilihan kepala desa. Strategi yang 

utama dalam  memenangkan Purnomo S.E yang dibantu oleh tim suksesnya 

adalah dengan  memberikan sejumlah uang dan juga sembako yang diberikan 

kepada  masyarakat yang menjadi targetnya atau masyarakat yang masih  

mengambang. Dimana jumlah dan nilai pemberian yang dillakukan oleh 

Purnomo S.E lebih besar bila dibandingkan rivalnya. 

2. Program kerja yang ditawarkan Purnomo S.E memperhatikan kebutuhan dan 

kondisi masyarakat. Cara untuk memsosialisaikan program kerja yang 

ditawarkan kepada masyarakat dengan menggunkan cara totok tular, yaitu 

masyarakat mengetahui program kerja dari tim sukses yang terjun langsung 

didalam masyarakat dan Program kerja yang ditawarkan antara lain: (1) 

Membangun infrastuktur yang dibutuhkan oleh masyarakat; (2) Menjadikan 
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Sikayu menjadi desa sebagai pusat indusrti; (3) Mengadakan kursus yang 

berguna bagi pemuda; (4) Memperbaiki kenerja aparat pemerintah desa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas peneliti menyarankan sebagai 

berikut: 

1. Bagi calon kepala desa yang akan maju ke dalam pemilihan berikutnya agar 

menggunakan cara atau strategi yang baik dalam memenangkan pemilihan 

kepala desa, tidak menggunakan cara-cara yang merusak nila-nilai demokrasi 

seperti black compaign (kampanye gelap), money politik dalam memenangkan 

pemilihan kepala desa. 

2. Bagi masayarakat Desa Sikayu, hendaknya lebih bijak dalam menggunakan 

hak pilihnya untuk memilih kepala desa, masyarakat desa memilih calon 

kepala desa yang dianggap mampu memimpin desa dan memiliki program 

kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat, bukan berdasarkan 

pada jumlah uang yang diberikan. 

3. Bagi masyarakat desa dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan politik untuk 

berpatisipasi dalam demokrasi desa secara langsung untuk memilih 

pemimpinnya.  
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INSTRUMENT PENELITIAN 

STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH DI DESA SIKAYU 

DALAM PESTA DEMOKRASI DESA  TAHUN 2012 

 

(Untuk kepela desa terpilih beserta dengan tim suksesnya) 

Identitas responden 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Hari/tanggal  : 

Daftar pertanyaan: 

A. Pemantauan lawan politik. 

1. Apa yang anda lakukan untuk memantau stretegi pemenangan yang 

digunakan oleh lawan atau rival anda? 

2. Dengan cara apa mengantisipasi strategi yang digunakan lawan politik 

anda? 

3. Langkah-langkah apa yang anda lakukan untuk mengimbangi strategi 

yang dikambangkan oleh lawan politik atau rival anda? 

4. Apa tema yang diusung oleh anda  didalam pemilihan kepala desa di 

Desa Sikayu tahun 2012? 

5. Apakah  media yang digunakan oleh anda sebagai media untuk 

kampanye politik? 

6. Media apa saja yang digunakan oleh anda pada saat kampanye dahulu? 

7. Cara apakah yang digunakan oleh anda untuk lebih memaksimalkan 

penggunaan media pada saat kampanye? 

8. Menurut anda bagaimana  ketepatan media yang digunakan anda 

sebagai media kampanye? 

9. Apa isu politik yang anda gunakan didalam pemilihan kepala desa di 

Desa Sikayu tahun 2012. 

10. Apa alasan anda memilih isu politik tersebut?  
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B. Pengalangan dukungan 

11. Didalam masyarakat terdapat banyak golongan atau kelompok, 

Bagaiamana anda dan tim sukses anda membagi kretiria pendukung 

atau basik massa? 

12. Kriteria  pendukung yang seperti apa yang menjadi tarjet utama anda? 

13. Apa yang anda lakukan untuk menyakinkan massa yang 

mengambang? 

14. Apa yang anda dan tim sukses anda lakukan untuk melakukan  

pendekatan terhadap masyarakat dikalangan anak muda? 

15. apa yang anda  dan tim sukses anda lakukan untuk melakukan 

pendekatan terhadap masyarakat dikalangan orang-orang tua? 

16. Apa yang anda dan timsukses anda lakukan untuk melakukan 

pendekatan terhadap masayarakat dikalangan kyai atau ulama? 

17. Apa yang anda dan tim sukses anda lakukan untuk melakukan 

pendekatan dikalangan massa yang mengambang? 

18. Kriteria pendukung apakah yang menjadi target utama anda dan tim 

sukses anda? 

C. Strategi dalam mempengaruhi massa 

19. Apakah ada pemberian imbalan yang dilakukan anda dan tim sukses 

anda untuk mempengaruhi massa? 

20. Jikalau ada, dalam bentuk apakah pemberian imbalan itu? 

21. Usaha apa yang anda dan tim sukses anda lakukan untuk melobi tokoh 

yang paling berpengaruh? 

22. Janji-janji apakah yang anda berikan kepada masyarakat agar memilih 

anda? 

D. Cara merumuskan program kerja.  

23. Apakah dalam merumuskan program kerja yang ditawarkan pada 

waktu kampanye anda  memperhatikan keadaan masyarakat? 
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24. Apa saja yang menjadi pertimbangan anda dalam menyusun program 

kerja pada saat kampanye? 

25. Apa alasan anda memilih program kerja yang anda tawarkan pada saat 

kampanye dahulu ? 

26. Apakah dalam merumuskan program kerja pada waktu kampanye anda 

memperhatikan keadaan serta kebutuhan masyarakat desa? 

27. Apakah dalam perumusan program kerja pada waktu kampanye anda 

mendengarkan aspirasi dari warga desa? 

28. Apakah dalam merumuskan program kerja pada waktu kampanye  

anda melihat potensi desa yang ada? 

E. Cara mensosialisasikan program kerja.  

29. Usaha apa yang anda lakukan untuk mensosialisasikan program kerja 

kepada masyarakat? 

30. Program kerja apakah yang menjadi prioritas yang anda? 

31. Apakah Program kerja yang anda bawa sudah mencakup aspirasi 

masyarakat? 

32. Apakah dalam menyusun program kerja anda memperhatikan keadaan 

masyarakat? 

33. Apakah yang menjadi unggulan atau prioritas utama dari program 

kerja anda? 

 

F. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan program kerja yang diusung oleh 

kepala desa terpilih. 

34. Menurut anda bagaimanakah pelaksanan program kerja yang 

dilaksanakan oleh kepala desa terpilih? 

35. Jikalau pelaksanaan program kerja itu kepala desa terpilih baik, 

apakah masayrakat sudah melihat hasilnya? 

36. Jikalau, pelaksanaan program kerja dikatakatan tidak baik atau kurang 

berhasil, manapa hal ini bisa terjadi? 



100 

 

37. Menurut anda apakah program kerja yang diusung oleh kepala desa 

terpilih telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 
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INSTRUMENT PENELITIAN 

STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH DI DESA SIKAYU 

DALAM PESTA DEMOKRASI DESA  TAHUN 2012 

 

(Untuk Masyarakat dan perangkat desa di Desa Sikayu) 

Identitas responden 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Hari/tanggal  : 

Daftar pertanyaan: 

A. Bagaimana Memantau strategi lawan 

1. Apa yang dilakukan kepala desa pada saat kampanye untuk 

mengimbangi stretegi pemenangan yang digunakan oleh lawan atau 

rival anda? 

2. Dengan cara bagaimana kepala desa pada saat kampanye 

mengantisipasi strategi yang digunakan lawan politik anda? 

3. Apa tema yang diusung oleh anda  didalam pemilihan kepala desa 

di Desa Sikayu tahun 2012? 

4. Menurut anda apakah  pemasangan media yang digunakan oleh 

kepala desa terpilih pada saat kampanye sudah tepat? 

5. Jikalau, pemasangan media yang digunakan kepala desa pada saat 

kampanye  kurang tepat apa yang harus dilakukan untuk 

mengenalkan dirinya kepada masyarakat? 

6. Menurut anda  apa isu politik yang digunakan oleh kepala desa 

pada saat kampanye?  

 

B. Bagaimana menggalang dukungan. 

7. Apa yang dilakukan kepala desa pada saat kampanye dalam 

menggalang dukungan dari masyrakat? 
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8. Menurut anda target massa yang ingin dicapai oleh kepala desa 

pada saat kampanye dahulu dikalangan mana? 

9. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa pada saat kampanye 

untuk dapat mencapai hal tersebut? 

10. Hal apakah yang dilakukan kepala desa pada saat kampanye untuk  

mencapai tujuan tersebut? 

11. Pada saat kampanye dengan cara apakah kepala desa untuk 

menyakinkan masa yang mengambang? 

12.  Apa yang dilakukan kepala desa pada saat kampnye dalam 

melakukan pendekatan terhadap kaula muda? 

C. Cara mempengaruhi massa 

13. Pada waktu kampanye apa yang dilakukan kepala desa  dalam 

melakukan pendekatan dikalangan orang tua?  

14. Apakah ada pemberian imbalan pada saat kampanye yang 

dilakukan oleh kepala desa terhadap anda? 

15. Jikalau ada, dalam bentuk apakah pemberian imbalan itu? 

16. Pada saat kampanye dahulu apakah ada Janji-janji yang diberikan 

oleh kepala desa? 

D. Cara merumuskan program kerja yang ditawarkan 

17. Apakah anda mengetahui program kerja yang diusung oleh kepala 

desa terpilih pada saat kampanye?? 

18. Dari mana anda mengetahui program-program kerja yang 

ditawarkan pada saat kampanye? 

19. Apakah menurut anda program-program kerja yang ditawarkan 

oleh kepla desa pada saat kampanye dahuluu sudah mewakili 

aspirasi rakyat? 

20. Apakah menurut anda program-program kerja yang ditawarkan 

oleh kepala desa pada saat kampanye  sudah memperhatikan 

potensi desa yang ada?  
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E. Cara mensosilisasikan program kerja 

21. Apakah anda mengetahui program unggulan yang diusung oleh 

kepala desa pada saat kampanye?  

22. Dari mana anda mendapatkan informasi tentang program kerja 

yang dibawa oleh kepala desa pada waktu kampanye? 

F. Tanggapan masyarakat tentang program kerja yang diusung oleh kepala 

desa terpilih 

23. Menurut anda bagaimanakah pelaksanan program kerja yang 

dilaksanakan oleh kepala desa? 

24. Jikalau pelaksanaan program kerja  kepala desa sudah baik   baik, 

apakah masyarakat sudah bisa melihat hasilnya? 

25. Jikalau, pelaksanaan program kerja dikatakatan tidak baik atau 

kurang berhasil, mangapa hal ini terjadi? 

26. Menurut anda apakah program kerja yang diusung oleh kepala desa 

pada saat kampanye telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

  

   
  Gambar 1: Gambar Media yang digunakan Pada Saat Kampanye 

  
  Gambar 2: Gambar Monografi dari Desa Sikayu  
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  Gambar 4: Media kampanye yang  digunakan  

  

  
  

Gambar 5:  Media yang Digunakan Dalam Kampanye 
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