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SARI 

 

Yuliawati, Efi. 2011. “Strategi partai Demokrat Dalam Pemilihan Bupati 
Rembang Tahun 2010 ”. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Ngabiyanto, M.Si. 
Pembimbing II Moh. Aris Munandar, S. Sos, MM. 91 hlm.  

Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Bupati  

Peran Partai politik dalam Pemilu hanya sebagai tunggangan para 
kandidatnya untuk memenangkan pemilihan tersebut setelah menang maka akan 
sedikit menghilang kinerja partai politik tersebut di masyarakat. Begitu pula 
Pemilihan bupati Rembang Tahun 2010 yang dimenangkan oleh HMS (Haji 
Mohammad Salim) dari Partai Demokrat. Hal yang tidak diduga HMS kembali 
terpilih dalam Pemilihan Bupati Rembang padahal HMS tengah diterpa isu 
korupsi, tentu saja ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan dalam pemilihan 
bupati tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: a) mengetahui strategi apa 
yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2010, 
b) mengetahui implementasi strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam 
Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik 
triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu 
triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: strategi yang digunakan Partai 
Demokrat dalam memenangkan HMS adalah dengan menggunakan beberapa cara 
diantaranya: 1) strategi dalam pemantauan lawan politik yang dilakukan secara 
tertutup oleh tim sukses HMS dengan melihat sisi lemah dari lawan politik HMS, 
2) strategi dalam penggalangan dukungan yang diutamakan adalah masyarakat di 
tingkat bawah (grass root), 3) strategi dalam penggalangan dana dari kalangan 
swasta dan semua anggota yang ikut mendukung HMS dan Partai Demokrat, 4) 
strategi dalam memperbesar dukungan dengan melakukan kampanye tertutup dan 
terbuka. Semua strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat tidak lain 
merupakan implementasi dari strategi komunikasi politik. Selain strategi-strategi 
di atas juga terdapat grand strategy yang dimiliki oleh Partai Demokrat dalam 
Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2010 yaitu: 1) Konsolidasi yang dilakukan 
dengan pelatihan dan rapat terlebih dahulu kepada setiap tim sukses sebelum 
terjun ke lapangan, 2) Pendekatan tokoh baik secara vertikal (birokrasi) maupun 
secara horizontal (tokoh masyarakat), 3) Dirrect Selling secara door to door 
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mendekati masyarakat secara langsung dengan memperkenalkan visi, misi dan 
juga tujuan dari HMS.  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Partai 
Demokrat agar lebih meningkatkan dan memantapkan mekanisme kerja di setiap 
tingkatan, 2) Strategi yang digunakan oleh HMS dan Partai Demokrat semoga 
dapat dijadikan masukan bagi partai politik yang lain maupun bagi partai 
demokrat sendiri, 3) Para tim sukses Partai Demokrat Rembang diharapkan 
mampu lebih bersikap bijak dan bertanggung jawab ketika melakukan kegiatan 
Pemilihan bupati maupun pemilihan lainnya, 4) Masyarakat Rembang bisa lebih 
pintar dalm memilih calon bupati sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa 
harus ada iming-iming ataupun paksaan dari orang lain, 5) Partai Demokrat harus 
bisa mawas diri jangan sampai menjadi partai politik yang sombong dan tidak 
memperhatikan msyarakat sekitar. 
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negaramu (John F. Kennedy). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam negara demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi 

adalah  rakyat, sedangkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak 

mungkin menjalankan kekuasaannya itu secara langsung, ini disebabkan antara 

lain jumlah Warga Negara yang terlalu banyak dan luas wilayah tempat tinggal 

serta Warga Negara itu sendiri sudah terlalu disibukkan dengan kepentingan-

kepentingan yang kompleks (Wiyono, 1982:7). Karena itu diperlukan sarana 

untuk mewakili kekuasaan rakyat tersebut dan yang paling efektif adalah dengan 

partai politik. 

Partai politik merupakan alat rekruitmen politik yang menjadi salah satu 

ciri Negara demokrasi. Dalam Partai politik terdapat penyaringan para calon 

pemimpin yang akan dipilih rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu melalui partai 

politik baik tidaknya kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat terpilih akan terlihat 

dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, adanya 

pemilihan umum sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan 

rakyat dan praktek pemerintahan sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang 

dianggap sudah dewasa dan memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang  

berhak untuk   memilih wakil mereka di pemerintahan. Terpilihnya wakil rakyat 

ini berarti wakil tersebut memimpin atas nama rakyat dan yang akan 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya secara optimal. 
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Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dan juga 

melaksanakan pemilihan umum di dalam melaksanakan rotasi kepemimpinan 

pemerintahan maupun lembaga legislatif. Paska reformasi tahun 1999, terjadi 

perubahan dalam pemilihan umum di Negara Indonesia, dan yang paling terlihat 

jelas adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan 

kepala daerah tingkat I dan II secara langsung. 

Rembang merupakan kabupaten yang juga ikut melaksanakan pemilihan 

kepala daerah secara langsung. Kabupaten yang terletak di paling timur dari 

provinsi Jawa Tengah ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara 

langsung sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan terakhir tahun 2010. Pada 

pemilihan kepala daerah tahun 2005, dilaksanakan untuk memilih Bupati 

Rembang dan yang berhasil memenangkan pemilihan bupati tersebut adalah Haji 

Mohamad HMS (HMS) yang merupakan orang baru dari dunia bisnis, dan 

diusung oleh Partai Demokrat yang notabene adalah partai baru juga. 

HMS pertama kali terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri 

menjadi calon legislatif untuk Partai Demokrat. Berdasarkan perolehan suara 

Pemilihan Legislatif, HMS menang dan mampu membuat dirinya dipercaya 

masyarakat Rembang untuk menjadi anggota Partai Demokrat. Dari pemenangan 

dalam pileg tersebut merupakan awal mula HMS masuk dunia politik dan berhasil 

menjadi ketua DPC Partai Demokrat. 

Pada pemilihan bupati tahun 2010 HMS kembali dicalonkan oleh Partai 

Demokrat menjadi Bupati Rembang untuk kedua kalinya. Alasan Partai Demokrat 

kembali mencalonkan HMS adalah karena sudah memiliki nama dikalangan 

masyarakat Rembang sehinga ini akan mempermudah untuk menarik hati para
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pemilih (voters). Popularitas HMS ini yang dijadikan kekuatan partai Demokrat 

dalam pemilihan bupati Rembang tahun 2010. Sesuai dengan apa yang telah 

diharapkan oleh Partai Demokrat HMS kembali menang dalam pemilihan Bupati 

tahun 2010. Padahal telah diketahui banyak orang dan berdasarkan pemberitaan di 

media massa, bahwa HMS adalah seorang incumbent yang memiliki track of 

record yang kurang baik pada masa pemerintahannya karena permasalahan 

korupsi, walaupun begitu HMS beserta Partai Demokrat bisa memenangkan 

pemilihan bupati ini.  

Hasil perolehan suara pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 bisa dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Data Perolehan Suara Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2010 

No. Nama pasangan calon 
bupati dan calon wakil 
bupati Rembang tahun 
2010 

Partai 
Usungan 

Perolehan 
suara 

persentase 

1. H. A. Kholid M dan H. A. 
Djoemali, S. Sos 

Partai Golkar 13.306 3,98% 

2. Drs, Mulyomo dan Imam B, 
S.Ag, M.H 

Independen 13.926 4,17% 

3. H. M. HMS dan H. Abdul 
Hafidz 

Partai 
Demokrat 

187.106 55,96% 

4. H. Yaqut C. Q dan H. Arif 
Budiman, S. E 

PKB dan PAN 60.784 18,18% 

5. Ir. H. yahya Amin, M. P dan 
H. N Suryana, S. TP 

Independen 59.223 17,71% 

Sumber: KPUD Rembang 

Dalam Pemilihan bupati peran Partai Politik sangatlah kecil bila 

dibandingkan dengan kandidatnya. Partai biasanya hanya dijadikan sebagai 

tunggangan kandidat untuk maju dan menang dalam panggung demokrasi, bahkan 

kebanyakan orang-orang dalam tim sukses pun bukan dari parpol. Berangkat dari 

peran partai politik yang kecil ini sebenarnya apa kontribusi dan strategi partai 
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politik dalam hal ini Partai Demokrat dalam pemilihan bupati Rembang untuk 

memenangkan kandidatnya yaitu HMS. Inilah mengapa peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Partai Demokrat Dalam Pemilihan 

Bupati Rembang Tahun 2010”. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi apa yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati 

Rembang tahun 2010? 

2. Bagaimana implementasi strategi yang digunakan  Partai Demokrat dalam 

usaha memenangkan HMS pada Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui strategi apa yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan 

Bupati Rembang tahun 2010. 

2. Mengetahui implementasi strategi Partai Demokrat dalam usaha 

memenangkan HMS pada Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Masyarakat 

Mampu memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi 

perkembangan khasanah kajian teori-teori sosial politik terutama 

berkaitan dengan strategi pemenangan Pilkada atau Pemilihan Bupati. 
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b. Bagi Penulis 

Bisa menjadi literatur bagi penulis dalam melihat strategi partai 

politik di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat agar dapat dimanfaatkan guna menambah atau 

meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai strategi partai dalam 

Pilkada atau Pemilihan Bupati. 

b. Bagi Penulis 

Bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

penulis melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori 

khususnya mengenai strategi politik Partai Politik yang penulis 

dapatkan selama dalam masa perkuliahan. 

E. Batasan Istilah 

a. Strategi  

Strategi adalah keputusan kebijaksanaan untuk perhitungan jangka 

panjang, bersifat terpadu, integratif, simultan, sinergis dan koheren. Bisa 

tercermin dalam mencapai tujuan, target, program jangka panjang, prioritas 

kegiatan dan alokasi sumber daya yang ingin dicapai oleh beberapa orang 

atau individu. 

b. Partai Politik 

Partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara 

teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitmen 
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keanggotaan dengan tujuan pokok yaitu menguasai, merebut kekuasaannya 

dalam pemerintahan secara konstitusional. 

c. Partai Demokrat 

Partai Demokrat merupakan partai yang berasaskan pada Pancasila. 

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan 

luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan 

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

tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang 

damai, demokratis dan sejahtera. 

d. Pemilihan Bupati  

Pemilihan Bupati berarti menggunakan hak pilih aktifnya dalam 

memilih bupati dan wakil bupati sesuai dengan pandangan masyarakat. Dasar 

hukum yang mendasari adanya pemilihan bupati adalah UU No. 32 tahun 

2004, dari dasar hukum inilah muncul adanya pemilihan kepala daerah atau 

pemilihan bupati secara langsung di Indonesia. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan 

skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui topik penelitian, alasan dan 

pentingnya penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Landasan teori adalah teori yang digunakan 

untuk membangun kerangka kerja penelitian. Bab ini berisi teori-teori tentang 

dan penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini diakhiri kerangka berpikir. 

Bab III metode penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang 

berkaitan dengan desain penelitian dan alasannya, meliputi metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta metode analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

Bab V penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran yang bermanfaat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi  

Menurut Gatot Widayanto asal mula strategi adalah dari lingkungan 

militer. Strategi umumnya digunakan untuk merencanakan bagaimana sebuah 

peperangan dapat dimenangkan. Strategi juga mengevaluasi modal, sumber 

daya, dan alat yang dapat dimaksimalkan untuk mengalahkan lawan sebagai 

suatu visi. Tidak jarang jika dalam penerapannya, strategi tidak mengenal nilai 

etis karena strategi memang disusun untuk fokus dalam menggapai suatu visi 

(Widagdo, 1999: 20). 

Dalam perkembangannya, strategi militer telah memunculkan strategi-

strategi baru di bidang keamanan dan ekonomi. Strategi-strategi baru itu seperti 

strategi nuklir, bisnis, manajemen, dan sebagainya. Kemunculan strategi-

strategi baru itu tentu saja dilatar-belakangi oleh kebutuhan dunia yang telah 

berkembang dengan pesat. Sebelum membahas tentang perkembangan dimensi 

strtategi, perlu diketahui bahwa strategi pertama kali dikenalkan oleh militer. 

Strategi militer yang disebut juga sebagai strategi klasik karena dianggap 

menjadi awal mula munculnya strategi. Memabahas strategi militer maka tidak 

bisa dilepaskan dari perang. Terdapat beberapa konsep tentang strategi militer 

yang diungkapkan oleh dua ahli militer terkenal, “What is of supreme 

importance in war is to upset the enemy’s strategic plans, next best is to 

disrupt his alliance by diplomacy, and the next best is to attack his army, the 

worst policy is to attack cities” (SunTzu). Kemudian, “Strategy as The use of 

engagement for the purpose of war”, “War is thus an act of force to compel 
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our enemy to do our will” (Clausewitz). Dari segi militer strategi dimaknai 

sebagai sebuah perencanaan dan mengalahkan musuh. 

Selanjutnya yang kedua adalah strategi nuklir. Strategi nuklir merupakan 

pergeseran ruang lingkup strategi militer. Keadaan terasa sangat menakutkan 

saat ancaman akan perang nuklir muncul. Perang nuklir adalah perang yang 

melibatkan nuklir bukan hanya ancaman konflik fisik melainkan juga konflik 

batin. Perkembangan teknologi militer yaitu nuklir membuat tingkat 

ketegangan yang dirasakan oleh tidak hanya mereka yang berperang tetapi juga 

masyarakat sipil bahkan juga dunia semakin tinggi. 

Ranah yang ketiga adalah strategi bisnis. Strategi ini berbeda dengan dua 

strategi sebelumnya yaitu militer dan nuklir yang sedikit memiliki kesamaan 

yaitu berkaitan dengan adanya perang. Strategi bisnis lebih memainkan 

perannya di bidang ekonomi, hal ini berbeda dengan perang yang ada dalam 

dunia militer dan nuklir. Dalam strategi bisnis perang yang terjadi tidak dalam 

ukuran hidup dan mati sehingga lebih bersifat kompetisi bukan pertandingan, 

selain itu fokusnya juga pada internal recognizing yang menjadikan strategi 

bisnis tidak bisa terlepas dari manajemen (Widagdo, 1999: 22). 

1. Strategi Generic Porter 

Porter mengemukakan teori tentang strategi yang disebut dengan 

strategi generic dimana dalam strategi generic tersebut isinya berbeda-beda 

yaitu strategi antar industri, antar perusahaan dan antar situasi. Strategi 

generic adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam rangka 

mengungguli pesaing dalam industri sejenis (Amalia, 2010). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Menurut Porter (Amalia, 2008: 2) bila suatu organisasi ingin 

memperoleh keunggulan yang kompetitif ada tiga landasan yang dapat 

ditempuh, yaitu: 

Keunggulan biaya (Overall cost Leadership), yang menjadi tolak 

ukurnya adalah harga jual produk yang murah supaya menekan biaya 

produksi, promosi maupun riset. Walaupun menciptakan produk dengan 

harga murah tetapi kualitas produk juga menjadi prioritas utama dalam 

melaksanakan strategi ini, tujuannya adalah mencapai keuntungan dengan 

pengetatan pengeluaran. 

Strategi Diferensiasi (Differentiation), tujuannya adalah membuat 

suatu produk yang unggul dan unik agar terlihat berbeda dengan produk 

lainnya. Sasarannya adalah para konsumen yang kurang peka terhadap 

perubahan harga, diharapkan para konsumen bersedia membeli dengan 

harga yang mahal karena perbedaan ini. 

Strategi Fokus (Focus), membuat produk atau jasa untuk memenuhi 

sejumlah kelompok kecil konsumen. Strategi ini menekankan pada pangsa 

pasar tertentu untuk menghindari para pesaingnya. 

Dari pemikiran dari Porter jika disesuaikan dengan keadaan Partai 

Politik maka ketiga strategi yang ditawarkan pun menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan. Dalam berkampanye dana untuk membuat kampanye 

yang mengena di hati masyarakat adalah sesuatu yang vital, agar tujuan dari 

kampanye tersebut bisa menarik hati masyarakat untuk memilih apa yang 

telah di promosikan dalam kampanye. Besar kecilnya pengeluaran dalam 

berkampanye adalah sesuatu yang terkadang tidak diperhatikan, ketika 
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dalam berkampanye tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk 

mendapatkan pendukung yang banyak maka hal ini pasti akan dilakukan. 

Namun akan lebih baik jika bisa meminimalisir pengeluaran tetapi hasil 

yang diinginkan juga tercapai, di sinilah perlu taktik/strategi yang tepat agar 

dana yang dikeluarkan tidak sia-sia. Produk dalam hal ini adalah parpol dan 

kandidatnya bukanlah sembarang produk asal jadi tetapi perlu karakteristik 

yang kuat atau ciri yang membedakan dari parpol atau kandidat lain, 

masyarakatpun perlu diberitahu mengenai kelebihan dari parpol atau 

kandidatnya ini. 

2. Strategi Perang Sun Tzu 

Seorang ahli perang dari Cina yang bernama Sun Tzu juga telah 

mengemukakan teori tentang strategi, seperti  ikat seluruh kapal musuh 

secara bersamaan (jangan pernah bergantung pada satu strategi). Dalam hal-

hal yang sangat penting, seseorang harus menggunakan beberapa strategi 

yang dijalankan secara simultan namun tetap berpedoman pada rencana-

rencana yang berbeda yang dijalankan dalam sebuah skema besar, maka jika 

satu strategi kalah atau gagal, masih ada beberapa strategi yang lain untuk 

tetap maju.  

Dalam merumuskan strategi, Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam 

pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan, selanjutnya 

ia berpendapat bentuk lain dalam memimpin perang adalah menyerang 

strategi lawan, kemudian yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara 

lawan, sedangkan yang paling buruk adalah menduduki kota-kota yang 

dibentengi lawan. Untuk dapat menyerang lawan maka strategi lawan 
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tersebut harus dapat dikenali terlebih dahulu. Oleh sebab itu pengenalan atas 

pihak lawan sangatlah penting. Penyerangan strategi lawan berarti secara 

terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga 

lawan tidak bisa merealisasikan strateginya  (Clearly, 2002: 8-9). 

Perang yang dilakukan suatu Partai Politik bisa berupa kampanye, di 

dalam kampanye inilah strategi-strategi yang jitu menentukan keberhasilan 

tujuan dari parpol tersebut. Strategi yang digunakan hendaknya bukan hanya 

satu strategi tetapi perlu terdapat strategi cadangan apabila strategi yang 

pertama gagal mencapai tujuan. Contoh, strategi yang digunakan Partai 

Demokrat adalah 4 Pilar pembangunan, tetapi Partai Demokrat juga 

memiliki alternatif strategi yang lain yaitu menunjukkan keberhasilan-

keberhasilan Partai Demokrat dan acuh terhadap pencitraan buruk oleh 

saingannya. 

3. Political Marketing 

Political marketing merupakan sebagai suatu domain baru tidak 

terlepas dari polemik yang menyertainya artinya, Political marketing 

merupakan penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. Dalam 

konteks politik dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat mempasilitasi 

kontestan (individu atau Partai Politik) yakni dalam memasarkan inisiatif 

politik, gagasan politik, isu politik, idiologi partai, dan juga karakteristik 

pemimpinan Partai Politik pada program kerjanya kepada masyarakat 

(Firmanzah, 24: 2007). 

 Pandangan political marketing menurut Adman Nursal yakni 

dimana dalam kajian ilmu politik political marketing merupakan 
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serangkaian aktivitas terencana, strategis namun juga taktis dalam 

menyebarkan makna politik terhadap masyarakat yang akan memilih bagi 

Nursal political marketing meliputi unsur-unsur berupa strategi pemasaran, 

bauran politik, dan proses pemasaran (delivery process) (Adman, 23: 2004). 

Political marketing telah menjadi suatu fenomena, tidak hanya dalam 

ilmu politik, tetapi juga memunculkan berbagai ragam pertanyaan para 

marketer yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia usaha. 

Tentunya terdapat beberapa asumsi-asumsi yang mesti dilihat dapat 

memahami political marketing, karena konteks dunia politik memang 

mengandung banyak perdebatan dengan dunia usaha. 

 Menurut O’Shaughnessy, politik berbeda dengan produk retail, 

sehingga akan berbeda pula muatan yang ada diantara keduanya politik 

terkait erat dengan sebah nilai (value). Jadi, isu politik bukan sekedar 

produk yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula keterikatan 

simbol dan nilai yang menghubungkan individu-individu. Dalam hal ini 

politik lebih dilihat sebagai aktivitas sosial untuk menegaskan identitas 

masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan oleh Lock dan Harris (1996) terdapat 

beberapa karateristik mendasar yang membedakan political marketing 

dengan marketing dalam dunia bisnis. Perbedaan ini berasal dari kenyataan 

bahwa pada pemilihan umum memang berbeda dengan konteks dunia usaha 

pada umumnya. Dalam Marketing politik dikenal pula adanya strategi 

pemasaran yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan marketing 

politik itu sendiri. 
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Pemasaran menurut pandangan Philip kotler adalah kegiatan manusia 

yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan malalui proses 

pertukaran. Pada dasarnya strategi pemasaran merupakan proses menyusun 

nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi para pemilih dan sumber daya 

kontestan yang dipasarkan. Strategi pemasaran dalam domain merupakan 

perencanaan sebagai langkah-langkah adaptasi terhadap semua gejala yang 

terjadi untuk mendapatkan pemahaman apa yang dibutuhkan masyarakat 

(lingkungan politik).  

Jika ditelaah secara mendalam, pengertan strategi pemasaran 

menyangkut tiga hal yaitu, segmentasi , positioning dan targeting politik. 

1) Pengelompokkan audience atau dalam hal ini adalah masyarakat yang 

menjadi target parpol berdasarkan karakteristik tertetntu guna mencapai 

efektivitas dan efisiensi merupakan strategi yang disebut segmentasi 

pasar. Pengelompokan tersebut bisa didasarkan pada kategori sebagai 

berikut: Geografik, Masyarkat dapat disegmentasi berdasarkan geografi 

dan kerapatan (dencyty) populasi. Partai politik melakukan kegiatan di 

suatu daerah geografik dengan melakukan kegiatan pada semua daerah, 

tetapi hanya memberikan variasi dalam kebutuhan dan preferensi 

geografik tertentu. Demografik, Masyarakat dapat dibedakan 

berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, 

pekerjaan dan kelas sosial. Masing-masing kategori memiliki 

karakteristik yang berbeda tentang isu politik atau dengan yang lain. 

Sehingga perlu untuk dikelompokkan berdasarkan kriteria demografi. 

Psikografi, Memberikan tambahan metode ini segmentasi berdasarkan 
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geografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan 

kebiasaan, pola hidup, dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu 

politik. Perilaku, Masyarakat dapat dibedakan dan dikelompokkan 

berdasarkan proses pengambilan keputusan, identitas ketertarikan dan 

keterlibatan dengan isu politik, loyalitas dan perhatian terhadap 

permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki perbedaan, 

Sehingga perlu untuik diidentifikasi (Widagdo, 1999: 24).  Sosial 

Budaya, Pengelompokan masyarakat dapat dilakukan melalui 

karakteristik sosial dan budaya. Klasifikasi seperti suku, agama, etnis, 

dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan, dan 

perilaku terhadap isu-isu politik. Sebab-akibat, Selain metode yang 

bersifat statis,metode ini mengelompokkan mesyarakat berdasarkan 

perilaku yang muncul dari isu-isu politik. Sebab-akibat ini melandaskan 

metode pengelompokkan berdasarkan perspektif pemilih (voters) 

(Firmanzah, 2007: 193). 

2) Positioning merupakan sesuatu yang sngat penting ketika dalam situasi 

penting seperti Pemilu. Dengan melakukan positioning maka partai 

politik atau kandidat berusaha untuk menjaga fokus pikiran, orientasi, 

dan kesadaran voters atau masyarakat untuk tetap mengingat serta 

mengarahkan referensi utama tentang partai politik atau kandidat yang 

akan mereka pilih (Widagdo, 1999: 27). 

3) Targeting politik, produk dari targeting adalah pemilihan kepada suatu 

segmen tertentu yang ingin dicapai. Memang sebenarnya targeting 

adalah persoalan bagimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau 
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masyarakat yang akan tetapkan sebagai kalayak sasaran kegiatan 

pemasaran politik. Setidaknya ada tujuh pertanyaan yang harus disikapi 

dalam hal targeting,yaitu; 1. Apakah masyarakat (voters) telah berubah 

dalam beberapa waktu terakhir 2. Apakah target audience yang 

sesunggguhnya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Mengapa 

berbeda? 3. Apa landasan atau alasan memilih target audience atau 

segmen tersebut? 4. Mengapa bukan target audience atau segmen yang 

lain? 5. Apa yang membedakan target audience atau segmen tersebut 

dengan target audience atau segmen yang lain? 6. Proses apa yang 

digunakan untuk menentukan target audience atau segmen ini? 7.  

Dapatkah membuktikan bahwa target audience atau segmen tersebut 

potensial dan menguntungkan? 8. Berapa lama membutuhkan waktu 

untuk menggerakkan target audience atau segmen ini untuk memberi 

respon? 9. Apakah lingkungan politik tidak berubah ketika saatnya 

memetik hasil? 10. Apakah yang akan dilakukan ketika target audience 

atau segmen tidak merespons? 11. Mengapa mereka tidak merespon? 12. 

Apakah ada target audience atau segmen lain yang lebih 

menguntungkan? (Widagdo, 1999: 26). 

4. Proses Strategi Pendekatan Pasar 

Menurut Philip Kotler (1998) yang dikutip Zafar (2010) dalam 

skripsinya, strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Kotler (1998) memberikan penekanan pada proses 

transakasi yang terjadi antara pemilih dan kandidat. Dan hal ini bisa 

dilakukan dengan strategi pendekatan pasar yaitu: 
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a. Push marketing 

   Push-marketing (Nursal, 2004: 242) adalah bagaimana 

penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih. Dalam 

pendekatan ini partai poitik berusaha mendapatkan dukungan malalui 

stimulasi yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan 

dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos suat 

kontestan. Disamping itu partai politik perlu menyediakan sejumlah 

alasan yang rasional maupun emosional kepada para pemilih untuk bisa 

memotivasi mereka agar tergerak dan bersedia mendukung suatu 

kontestan. 

b. Pass—marketing 

 Pass-marketing (Nursal, 2004: 254)  adalah bagaimana 

penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa. 

Strategi ini menggunakan individu-individu maupun kelompok yang 

dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses atau tidak penggalangan 

massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer ini. 

Semakin tepat influencer yang terpilih, efek yang diraih pun akan 

menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan 

pikiran publik. 

c. Pull-marketing 

 Strategi seperti ini menitik beratkan pada pembentukan image 

politik yang positif. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan 

yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan (Zafar, 

2010:25).  
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5. Tahapan Strategi 

Menurut David Hunger dan Thomas Wheelen (1996), proses dari 

strategi yaitu:  

a. Menetapkan arah dan misi organisasi 

Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi dan tujuan. Visi, misi 

dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. 

Tanpa adanya visi, misi dan tujuan maka kinerja organisasi akan berjalan 

acak dan kurang jelas serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh 

situasi eksternal. 

Perubahan yang tidak mempunyai visi, misi dan tujuan seringkali 

bertindak spontantitas dan kurang sistematis seperti yang dilakukan oleh 

pedagang kecil hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak 

boleh terjadi bagi suatu organisasi bisnis (perusahaan) apalagi jika 

perusahaan tersebut boleh dikatakan skala menengah dan atas. 

b. Memahami lingkungan internal dan eksternal 

Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan 

memahami lingkungan oraganisasi sehingga manajemen akan dapat 

melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, selain itu agar 

manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai 

lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap 

perusahaan. 

Lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. 

Lingkungan eksternal berada di luar perusahaan sedangkan lingkungan 

internal berada di dalam perusahaan. 
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Lingkungan eksternal, memiliki dua variabel yakni peluang 

(opportunity) dan ancaman (threats). Terdiri dari dua bagian yaitu 

lingkungan tugas dan lingkungan umum. 

Lingkungan internal, memiliki dua variabel yakni kekuatan (strength) 

dan kelemahan (weakness). Mencakup semua unsur bisnis yang ada di 

dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan 

dan sumber daya. 

c. Memformulasikan strategi 

Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang 

tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi 

pengembangan misi bisnis, analisa SWOT: mengidentifikasi peluang dan 

ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan 

kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. 

SWOT merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Pendekatan ini 

mencoba menyeimbangkan kekutaan dan kelemahan internal organisasi 

dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. 

Kekuatan (strength) adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu 

melakukan semua tugasnya secara sangat baik (diatas rata-rata industri). 

Kelemahan (weakness) adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik di karenakan sarana dan prasarananya 

kurang mencukupi. Peluang (opportunity) adalah suatu potensi bisnis 

menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum di 

kuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. 
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Ancaman (threats) adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami 

kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan 

maka perusahaan akan mengalami kesulitan dikemudiaan hari. 

d. Mengimplementasikan strategi 

Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan 

atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan (annual objective of the 

business), memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan 

serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah di 

formulasikan dapat dilaksanakan. 

Mengimplementasikan berarti menggerakan para karyawan dan 

manajer untuk menempatkan strategi yang telah formulasikan menjadi 

tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang 

tinggi tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. 

Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan 

karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan 

dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Mengevaluasi dan mengawasi strategi 

Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam 

proses strategi. Pada dasarnya evaluasi strategi mencakup 3 hal, yaitu: 

• Mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi 

yang sedang berlangsung, 

• Mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan 

• Mengambil berbagai tindakan perbaikan. 
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Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan 

dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan pengertian-pengertian strategi yang diuraikan oleh 

beberapa tokoh di atas dapat ditarik simpulan bahwa strategi merupakan 

serentetan rencana yang diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang telah 

dimiliki oleh suatu organisasi maupun individu. Strategi bukan hanya sekedar 

rencana yang tanpa pertimbangan masak, tetapi dalam strategi juga diperlukan 

proses-proses supaya strategi tersebut benar-benar menjadi srtategi yang baik 

yang bisa memaksimalkan pencapaian tujuan suatu organisasi, perusahaan 

maupun individu. 

Setiap Partai Politik yang menjadi peserta pemilu pasti menginginkan 

partainya menang, dan jalan menuju kemenangan tersebut berbeda-beda, mulai 

dari rencana strategi hingga memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari Partai 

Politik saingannya. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh 

sebuah pasukan yang akan bertempur di medan pertempuran, dimana pasukan 

tersebut diibaratkan Partai Politik dan medan pertempurannya adalah pemilu. 

Pasukan tersebut juga memerlukan strategi yang baik yang mampu 

mengalahkan musuhnya. Strategi tersebut juga perlu dilengkapi dengan seni 

perang sehingga bisa memenangkan pertempuran.  

Standarisasi dari strategi yang akan dilakukan juga mempengaruhi citra 

prtai demokrat dalam berkampanye, hasil apa yang akan dicapai untuk dapat 

memuaskan rakyat sehingga dominan kepada Partai Demokrat dan memilih 

calon bupati usungan Partai Demokrat adalah puncak dari strategi. 
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Keberhasilan strategi Partai Politik juga bergantung pada: tipe Partai 

Politik, besar tidaknya pengaruh Partai Politik, sifat Partai Politik (visi dan misi 

yang dimiliki), (Masruroh, 6: 2008).  

Strategi dalam membangun image Partai Politik juga merupakan 

strategi yang cukup dapat menarik hati masyarakat, apalagi image politik ini 

berguna untuk mengantisipasi adanya isu politik diantaranya: idiologi partai, 

program kerja partai, figur pemimpin partai, latar belakang pendirian partai, 

visi dan tujuan jangka panjang partai, dan permasalahan yang diungkapkannya. 

ini menjadi pekerjaan rumah bagi Partai Demokrat setelah pada periode yang 

lalu terdapat isu politik yang kurang baik dikenakan pada HMS (Zafar: 2010). 

B. Strategi Politik 

Strategi politik adalah seni dan ilmu yang mengembangkan dan 

menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan politik yang telah 

ditetapkan. Strategi politik harus bersifat dinamis, disesuaikan dengan keadaan 

yang ada. 

Art of Political War  dalam Pito (2006) memiliki enam prinsip yaitu: 

1. Politik adalah perang dengan peralatan lain 

2. Politik adalah perang memperebutkan posisi 

3. Dalam politik yang menang biasanya adalah sang aggressor 

4. Posisi didefinisikan dengan kekuatan dan harapan 

5. Senjata politik adalah simbol ketakutan dan harapan 

6. Kemenangan selalu berada di pihak rakyat. 
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Sedangkan 10 langkah strategi politik (Peter, 2004: 41) yaitu: 

1. Apa yang harus direncanakan dan dengan tujuan strategi apa? (menentukan 

misi) 

2. Bagaimana kita menilai situasi aktual dimana misi akan dijalankan? 

(analisis penilaian situasi) 

3. Keputusan strategis apa yang harus diambil agar misi dapat berhasil 

dijalankan di tengah situasi yang ada? (perumusan Sub- strategi) 

4. Sasaran  taktis apa yang harus dicapai untuk menjalankan misi? (perumusan 

tujuan) 

5. Bagaimana sebaiknya lingkungan internal dan eksternal memandang kita? 

(citra target) 

6. Kelompok mana saja (internal / eksternal) yang penting bagi pencapaian 

sasaran taktis kita, dan kelompok mana sajakah yang ternyata tertarik pada 

kita karena citra target kita? (kelompok target) 

7. Kelompok citra khusus mana yang penting bagi kelompok target tertentu? 

(pesan kelompok target) 

8. Dengan cara apa kita mencapai sasaran kita di dalam kelompok target? 

(instrument pokok) 

9. Bagaimana kita menerjemahkan strategi menjadi perencanaan taktis? 

(rencana waktu dan rencana aksi) 

10. Instrumen apa yang kita gunakan untuk mengontrol pelaksanaan strategi 

dan mencatat perubahan pada data lingkungan agar strategi dapat 

disesuaikan? (kontrol terhadap strategi) 
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Pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan 

untuk memenangkan pemilu. Perlu adanya identifikasi terhadap jumlah 

pendukung dan juga strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-

masing kelompok pemilih. Hal ini dikarenakan para pesaing lainnya juga 

menginginkan pemenangan dalam pemilu. 

Karakteristik masyarakat pun berbeda-beda dalam menentukan 

pilihannya. Di kehidupan ini ada dua karakteristik masyarakat yaitu, kelompok 

masyarakat yang lebih mengutamakan logika dan rasionalitas dalam 

menimbang kontestan. Adapula masyarakat yang mudah terpengaruh oleh 

kedekatan ideologis suatu Partai Politik (kontestan) dan tidak mengutamakan 

program, sehingga dengan mudah tertarik dan mencoblos kontestan dengan 

ideologis yang sama. 

Tabel 2. Jenis Pemilih dan Alasan Pemilih 

 

 

Problem solving 

 

Ideology 

Pembagian Pemilih 

Konstituen Non-partisipan Pendukung lain 

Penguatan dan 
proteksi secara 
rasional. 

Penguatan dan 
proteksi secara 
ideology 

Peyakinan secara 
rasional 

Peyakinan secara 
ideologis 

Pengenalan dan merebut 
secara rasional 

Pengenalan dan merebut 
secara ideologis 

Sumber: Firmanzah, 2007:125 

Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki 

kedekatan dengan suatu Partai Politik. Non-partisipan adalah massa 

mengambang yang masih belum mamutuskan Partai Politik apa yang akan 
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mereka dukung. Pemilih yang terakhir adalah pendukung atau konstituen Partai 

Politik lain. Suatu Partai Politik atau kontestan individu juga perlu 

mengembangkan hubungan dengan pendukung partai lain (Firmanzah, 2007: 

124). 

Strategi digunakan oleh Partai Politik guna mempromosikan 

kandidatnya yang dalam hal ini kandidat dari parpol dianggap sebagai produk 

yang nanti akan dibeli oleh pembeli yaitu pemilih (Voters). Maka dari itu 

strategi tepat digunakan ketika kampanye karena di sini para kandidat dan 

parpol beramai-ramai mengkampanyekan kelebihan masing-masing dari 

kandidat maupun parpolnya sendiri hanya untuk menarik minat masyarakat.  

Strategi yang digunakan oleh partai politik adalah untuk tujuan jangka 

panjang, macam strategi partai politik adalah: 

1. Strategi yang terkait dengan penggolongan dana dan mobilisasi massa 

dalam pembentukan opini publik atau selama periode pemilu. 

2. Strategi dalam berkoalisi dengan partai lain, sejauh partai yang akan 

diajak berkoalisi konsisten dengan ideologi partai politiknya dan tidak 

hanya mengejar tujuan praktis. Hal ini akan diperhatikan oleh masyarakat 

bagaimana image yang dibangun oleh partai koalisi tersebut. 

3. Strategi dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai 

politik secara keseluruhan mulai dari strategi penggalangan dana, 

pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme 

pemilihan anggota serta pemimpin partai. 

4. Strategi umum untuk bisa terus menerus menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan, seperti: peraturan pemerintah, lawan politik, 
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masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers dan media serta 

kecenderungan di level global (Firmanzah, 2007: 125). 

C. Budaya Politik 

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan 

penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya 

sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain 

dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia 

tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian 

dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan 

pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk 

pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota 

suatu partai politik tertentu dan sebagainya.  

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu 

bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol 

maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung 

atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak 

langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang 

peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang 

tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. 

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam 

interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di 

luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi 

pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku 

politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa 
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melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga 

negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.  

Budaya Politik adalah suatu kehidupan masyarakat dengan ciri-ciri 

khas. Budaya Politik sering diartikan sebagai pola tingkah laku individu dan 

orientasinya terhadap kehidupan politik (Kantraprawira, 19983: 29). Ada 

tiga tingkat budaya politik dalam perkembangan masyarakat (Sunarto, 2004: 

14) yaitu: 

a) Tingkatan Kognitif, adalah tingkatan budaya politik dimana suatu 

masyarakat hanya memiliki pengetahuan saja tentang sistem politik, 

tanpa memiliki perasaan maupun penghayatan tertentu terhadap sistem 

politik tersebut. 

b) Tingkatan Afektif, yaitu tingkatan budaya politik dimana suatu 

masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mempunyai 

perasaan dan penghayatan tertentu dalam sistem politik. 

c) Tingkatan Evaluatif, yaitu tingkatan budaya politik dimana masyarakat 

telah mampu memberikan penilaian terhadap sistem poltiik yang 

dimilikinya. 

 Klasifikasi Budaya politik menurut R. Davies and Vaughan A. 

Lewis (Sunarto, 2004: 15) adalah: 

a) Budaya Politik Parokial, terdapat pada masyarakat yang masih 

tradisional dan ditandai dengan adanya spesialisasi dalam masyarakat 

yang sangat kecil, diferensiasi terbatas, orientasi politik sempit dari 

warga masyarakat dan actor politik sekaligus menjalankan peran 

berbagai peran yang lain. 
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b) Budaya Politik Kaula, terdapat dalam masyarakat yang sudah beranjak 

maju dari kehidupan yang tradisional. Masyarakat telah memiliki 

perhatian dan kesadaran di bidang politik namun baru ditujukan pada 

segi output. Masyarakat menyerah pada kebijaksanaan dan keputusan 

dari pemegang kekuasaan. 

c) Budaya Politik Partisipan, terdapat dalam masyarakat yang sudah maju 

dan modern. Setiap orang menganggap dirinya dan orang lain sebagai 

anggota aktif dalam kehidupan politik. Setiap orang sadar akan hak dan 

kewajibannya serta memberikan penilaian secara menyeluruh kepada 

sistem politiknya. 

D. Komunikasi Politik 

Menurut Arifin Rahman, komunikasi politik merupakan salah satu input 

dari sistem politik, dimana komunikasi politik ini menggambarkan proses-

proses informasi-informasi politik. 

Pada hakekatnya suatu strategi dalam komunikasi politik adalah 

keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan 

diambil guna mencapai tujuan politik masa depan (Arifin, 2006: 53). 

Komunikasi politik dapat menentukan kualitas tanggapan dari sistem 

politik itu. Bilamana komunikasi politik berjalan dengan lancar, wajar dan 

sehat maka akan meningkatkan kualitas responsif yang tinggi terhadap 

perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan 

zaman.  

Menurut Redi Panuju, unsur-unsur dari komunikasi politik (Arifin, 2006) 

umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek dan 
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sumber komunikasi. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ada enam bagian 

skenario berfikir: 

1. Komunikasi merupakan cara dan teknik penyerahan sejumlah tuntutan 

dan dukungan sebagai input dalam sistem politik. 

2. Komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan 

rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, 

memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan dan integrasi politik. 

Komunikasi politik juga digunakan sebagai bentuk feedback atas 

sejumlah output (kebijakan pemerintah). 

3. Komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga Negara. 

4. Komunikasi menjalankan peran memberI ancaman (Coersion) sekaligus 

juga memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang ditabukan 

untuk membatasi ruang gerak aktifitas politik masyarakat. 

5. Komunikasi mengoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan, 

sehingga mencapai tingkat hegemonis yang reaktif. 

6. Komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi 

sosial dan keseimbangan politik. 

E. Kampanye Politik 

Strategi yang diungkapkan di atas memiliki variasi yang beragam, bisa 

ditarik garis besar dari teori-teori di atas bahwa strategi dalam Partai Politik 

bisa berupa strategi dalam hal menetapkan dasar Partai Politik (visi misi), 

memobilisasi masyarakat, melaksanakan strategi (kampanye), hingga strategi 

menyerang lawan. Untuk itu penelitian ini hanya menekankan pada salah satu 

strategi saja yaitu strategi dalam berkampanye sebagai implementasi strategi 
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Partai Demokrat yang telah dirancang. Maksud dari penulis di sini adalah tidak 

hanya memberatkan salah satu strategi yang dimiliki oleh Partai Demokrat, 

hanya saja untuk memperjelas dan menitik beratkan pada strategi berkampanye 

Partai Demokrat tanpa adanya diskriminasi dari strategi-strategi yang dimiliki 

oleh Partai Demokrat saja. 

Kampanye politik adalah cara yang digunakan warga Negara dalam 

demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka, kampanye 

politik merupakan usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan 

orang dicalonkan, dipilih atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. 

Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat (Steinberg: 

2). 

Di atas telah disinggung mengenai tahapan-tahapan dari strategi, salah 

satunya adalah implementasi strategi. Kampanye merupakan implementasi 

strategi karena berkaitan langsung kepada visi, misi, program calon bupati 

(cabup) maupun parpol yang mengusung kepada masyarakat. Melalui 

kampanye ini strategi yang telah dirancang akan dibuktikan keberhasilannya 

dalam menarik hati masyarakat. Di titik inilah faktor urgent untuk menentukan 

masa depan parpol dan cabup dalam pemilu bupati. 

Kegiatan kampanye selalu berkaitan dengan aspek pengetahuan 

(Knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral). Dimana dalam aspek 

pengetahuan kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan 

perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Tahap ini diharapkan munculnya 

kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak 

terhadap isu tertentu. Berkaitan dengan aspek sikap, sasarannya adalah 
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memunculkan rasa simpati, rasa suka, kepedulian dan keberpihakan khalayak 

pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Aspek terakhir ditujukan untuk 

mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini 

menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. 

Menurut Charles U. Larson kampanye dibagi kedalam (Ibid: 14) 3 jenis 

yaitu: 

1. Product Oriented Campaign ( Comercial campaign / corporate 

campaign), adalah kampanye yang berorientasi pada produk, hal ini 

dilatarbelakangi oleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah 

dengan memperkenalkan produk dan melipatgandakan penjualan sehingga 

didapatkan keuntungan yang diharapkan. 

2. Candidate Oriented Campaigns atau sering disebut juga kampanye politik, 

yaitu kampanye yang berorientasi pada kandidat karena adanya hasrat 

untuk meraih kekuasaan politik. Tujuannya adalah untuk memenangkan 

dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh 

partai poltik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang 

diperebutkan melalui proses pemilu. 

3. Ideology or Cause Oriented Campaigns adalah jenis kampanye yang 

berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali 

berdimensi perubahan sosial. 

F. Tim Kampanye 

Kampanye dalam pemilu/pilkada tentu tidak akan dapat dilaksanakan 

tanpa adanya kinerja dari koordinator kampanye dan para koordinator 

kampanye ini terbentuk dalam sebuah tim, yang biasa disebut tim kampanye 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Tim kampanye sebagai sebuah tim menentukan sebuah keahlian-keahlian 

dan tanggung jawab dari anggotanya. Tim kampanye juga memiliki tujuan 

untuk memenangkan sang calon dalam suatu pemilihan. Tim kampanye 

terbentuk oleh sebuah kepanitiaan, bendahara, tenaga sukarela dan tiap-tiap 

individu yang memiliki porsi yang berbeda-beda dalam kampanye. Seorang 

kandidat biasanya akan bergantung kepada orang-orang yang menjadi anggota 

tim kampanyenya. 

Untuk Partai Demokrat tim kampanye yang mendukung HMS diambil 

berdasarkan penunjukan dari DPC Partai Demokrat sendiri, penunjukan ini 

didasarkan pada kemampuan dan kepercayaan yang diketahui oleh Partai 

Demokrat. Dalam tim kampanye terdapat koordinator yang mengkooordinir 

jalannya kampanye mulai dari persiapan sammpai dengan penyelesaian 

kampanye sendiri. Koordinator kampanye tersebut disebar ke berbagai daerah-

daerah sehingga merata. 

Dalam pelaksanaan kampanye ini diperlukan pula strategi-strategi yang 

baik sehingga sasaran target bisa tercapai, strategi ini tentunya juga telah 

difikirkan oleh tim kampanye jauh hari sebelum hari kampanye berlangsung. 

Dalam tubuh strategi tersebut juga terdapat unsur-unsur yang mendukungnya 

(Steinberg: 73), diantaranya:  

1. Perencanaan, pemimpin/ketua kampanye harus menentukan dan 

menetapkan tujuan dari sub-sub tujuan dengan tanggal jatuh tempo 

masing-masing. 

2. Pengorganisasian, jangka waktu kampanye adalah sangat pendek. Oleh 

tim harus cermat dan bergerak menurut suatu metode. Ketua tim harus 
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menentukan posisi yang harus diisi dan menentukan tugas dan tanggung 

jawab yang melekat pada posisi tersebut. 

3. Pengisi Tenaga, setelah menetapkan posisi-posisi yang harus diisi, maka 

pimpinan/ketua tim menempatkan orang-orang yang ada dalam tim pada 

posisi yang sesuai. 

4. Bimbingan dan Pemimpin, anggota tim kampanye tidak dapat 

meramalkan dengan pasti masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan 

yang akan timbul dalam pekerjaan sehari-hari sedangkan daftar-daftar 

tugas disusun dalam bentuk yang umum. Karena itu diperlukan petunjuk 

dan bimbingan dari ketua tim kampanye kepada anggotanya. 

5. Pengawasan, dalam pengawasan ketua tim menentukan berapa baik 

pekerjaan-pekerjaan telah dilaksanakan oleh anggotanya dan kemajuan 

apa saja yang telah dibuat kearah tujuan. Pembuatan laporan adalah salah 

satu contoh dari pengawasan ketua tim kepada anggotanya. 

6. Pembaharuan, kampanye yang menggunakan metode dan strategi dimasa 

lampau sebagai pedoman dan yang menolak mengakui sifat unik dari 

tiap-tiap pemilihan dan tiap-tiap calon hanya dapat berhasil apabila 

kondisi lingkungan tidak berubah. Inovasi/pembaharuan diperlukan di 

dalam kampanye karena lingkungan dan rakyat tidak statis. 

7. Perwakilan, di luar kampanye yang biasa, ketua tim kampanye kerap kali 

harus mewakili sang calon dalam musyawarah dengan kelompok-

kelompok luar seperti donator kampanye, kelompok pendukung, 

wartawan dan media massa. 
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G. Pemilihan Bupati  

Pemilihan Bupati merupakan salah satu dari serangkaian pemilu yang 

dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dikatakan oleh 

Henry B. Mayo bahwa adanya pamilihan umum maka salah satu nilai 

demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari 

pemegang yang lama ke pemegang yang baru secara damai (Budiarjo: 1988). 

Pemilu selain memilih presiden dan wapres, pemilu juga dapat memilih 

lembaga legislatif yang termasuk juga bupati dan wakil bupati dan sering 

disebut dengan Pilkada atau Pilbup. 

Pemilihan bupati Kabupaten Rembang diselenggarakan pada tanggal 26 

April 2010 untuk memilih pasangan bupati yang diselenggarakan secara 

langsung yang kedua kalinya di Rembang. 

Dalam pasal 2 Undang-undang tentang pemilu, pelaksanaan pemilu 

berdasarkan asas “LUBER JURDIL” yang juga disebutkan dalam pasal 22 ayat 

(1) UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Ini juga berlaku untuk pilkada/pilbup.diharapkan 

dengan adanya asas ini maka dalam pelaksanaan pilkada/pilbup di setiap 

daerah dapat terhindar dari segala macam manipulatif, tidak jujur dan tidak 

sewenang-wenang.  

Pelaksanaan pilkada langsung lahir sesuai dengan Undang-undang No. 

22 tahun 1999, selain itu juga terdapat dasar hukum lain yang juga 

mempengaruhi pelaksanaan pilkada yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaiki dalam UU No. 12 tahun 2008.  
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Tahapan pelaksanaan pilkada (Agustino: 2010) dibagi menjadi dua: 

1. Tahap persiapan, yang meliputi pemberitahuan mengenai laporan 

keterangan pertangung jawaban yang isinya penetapan rencana 

penyelenggaran pilkada mulai dari penetapan tata cara dan jadwal 

tahapan pilkada sampai pemilihan panitia pilkada dari masing-masing 

tim calon. 

2. Tahap pelaksanaan, di sini meliputi penetapan daftar pemilih, 

pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, 

masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan 

pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan 

pengesahan serta pelantikan calon terpilih. 

Pemilihan bupati tentu saja memunculkan suatu realitas politik baru bagi 

Indonesia. Salah satu yang nyata terlihat adalah adanya perubahan pola state-

society, yakni masyarakat memerankan peran sentral dalam pengambilan 

keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Harapan masyarakat dengan 

pilkada/pilbup ini adalah mewujudnya good local government, seperti apa yang 

dikatakan oleh O’ Neill yaitu all politics is all local, dimana berarti 

keberhasilan demokrasi di tingkat nasional bermula dari adanya demokrasi 

yang mengakar dan berjalan baik di tingkat lokal.  

H. Partai Politik 

Partai politik pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya 

gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta ikut 

serta dalam proses politik. Dengan adanya gagasan ini melibatkan rakyat dalam 
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proses politik maka secara spontan partai politik berkembang menjadi 

penghubung antara rakyat dan pemerintah (Budiarjo,2005: 159). 

Menurut Garfield Grettell dalam Political Science partai politik terdiri 

dari sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang 

bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang memakai kekuasaan memilih 

bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum 

mereka. 

Menurut Carl J. Friedrich yaitu, Sekelompok manusia yang terorganisir 

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 

terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan 

ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal 

maupun materiil. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka partai politik adalah 

suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal 

pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitman keanggotaan dengan tujuan 

pokok yaitu menguasai, merebut kekuasaannya dalam pemerintahan secara 

konstitusional. 

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-

tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai politik. Tujuan 

pembentukan suatu partai politik, disamping yang utama adalah merebut, 

mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu 

negara juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan. Rusadi 

Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Partai 

Politik pada umumnya mengandung tujuan (Kantraprawira, 1988: 26) : 
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1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan 

orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta 

mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada 

umumnya. 

2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap 

kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama 

dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai 

Politik yang bersangkutan). 

3. Berperan untuk dapat memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang 

masih mentah (raw opinion), Sehingga Partai Politik bertindak sebagai 

penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (political 

issue) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. 

I. Partai Demokrat 

Partai Demokrat lahir di dalam suasana euforia reformasi yang sedang 

mencari bentuk demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Partai Demokrat 

didirikan pada tanggal 9 September 2001 di Jakarta, dan dideklarasikan pada 

tanggal 17 oktober 2002 oleh 29 Ketua DPD di seluruh Indonesia. Partai 

Demokrat terus melebarkan sayapnya sampai ke daerah-daerah, hingga akhir 

tahun 2003 Partai Demokrat telah memiliki 329.000 anggota. Hal ini yang 

membuat Partai Demokrat merupakan Partai dengan tingkat kelolosan jumlah 

provinsi yang diverifikasikan paling tinggi (Kompas: 174). 

1. Asas 
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Partai Demokrat berasaskan pada ideologi dasar Negara Indonesia 

yaitu Pancasila (Kompas: 175). 

2. Jati Diri 

Jati diri Partai Demokrat adalah nasionalis religius, yaitu kerja keras 

untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta 

memperhatikan aspek-aspek humanisme, nasionalisme dan 

internasionalisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi 

dan kesejahteraan rakyat (Kompas: 175). 

3. Visi dan Misi 

Visi dari Partai Demokrat adalah “ Bersama Partai Demokrat Kita 

Wujudkan Masyarakat Demokratis, Aman, Adil dan Sejahtera, yang 

Nasionalis Religius”. 

Didasarkan pada kondisi aktual dan permasalahan yang sedang 

dihadapi serta untuk mewujudkan visi Partai Demokrat, maka misi dari 

Partai Demokrat adalah: membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas, beriman dan tangguh; mewujudkan kehidupan bangsa yang 

nasionalis religius; menciptakan lingkungan politik yang dinamis, 

demokratis, aman dan damai; menciptakan suasana kehidupan masyarakat 

Indonesia dalam bingkai NKRI; membangun pemerintahan yang 

berpedoman pada “good governance”; menciptakan ekonomi makro yang 

kondusif; mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia; melindungi 

gender dan lingkungan hidup; menaikan harkat bangsa dan Negara 

Indonesia (DPP Partai Demokrat: 2). 
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4. Sifat 

Sifat dari Partai Demokrat disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

Indonesia yang demokratis yaitu terbuka, dengan sifatr terbuka ini berarti 

Partai Demokrat tidak memihak etnis, agama, profesi maupun jenis kelamin. 

Semua warga Negara Indonesia bisa masuk dan menjadi anggota Partai 

Demokrat). 

5. Tujuan Partai 

Berdasarkan jati diri yang dimiliki maka Partai Demokrat bertujuan 

untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam menentukan jalannya 

pemerintahan modern dan berjiwa nasionalis religius dalam rangka 

membangun Indonesia baru yang damai, demokratis dan sejahtera (Kompas: 

175).  

6. Strategi 

Ada dua strategi yang dimiliki Partai Demokrat yaitu strategi Umum 

dan strategi khusus. Untuk strategi Umum, Partai Demokrat: 

• Bergabung dengan berbagai stakeholders didalam membangun kerjasama 

parati melalui gerakan-gerakan misal pembangunan. 

• Memberdayakan masyarakat didalam membangun basis massa partai di 

tingkat grass root. 

• Di dalam menjaga kelestarian sumber daya  dan lingkungannya Partai 

Demokrat memberlakukan perhatian khusus, demi meningkatkan citra 

partai di masyarakat. 
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• Membangun jaringan kerja produktif dengan berbagai institusi maupun 

ormas dalam rangka mengembangkan pengaruh partai melalui 

pengembangan SDM. 

• Menjalin kerjasama dengan media massa dalam rangka eksistensi setiap 

implementasi kegiatannya. 

Sedangkan untuk strategi Khususnya adalah: 

• Membangun infrastuktur partai, yaitu memperkuat struktur partai mulai 

dari pusat hingga ke daerah. 

• Melaksanakan proyek penggalangan, hal ini dmaksudkan untuk menarik 

dan mengikat konstituen Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat: 7). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan 

penelitian ini memang secara ilmiah, dalam situasi norma yang tidak dimanipulasi 

keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 12). Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang 

dan peneliti yang diamati. 

a. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini yaitu kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten 

Rembang, Informan Partai Demokrat dan KPUD Rembang. 

b. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1) Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Bupati Rembang pada 

Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010. 

2) Implementasi strategi Partai Demokrat dalam memenangkan HMS pada 

pemilihan bupati Rembang tahun 2010. 

c. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2002: 112). 
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1) Data Primer   

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan subjek penelitian  dilapangan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah ketua dan wakil ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten 

Rembang, kader Partai Demokrat di Kabupaten Rembang, simpatisan Partai 

Demokrat di Kabupaten Rembang, sampel warga masyarakat Kabupaten 

Rembang yang memilih dan tidak memilih Partai Demokrat. 

2) Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh 

secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari 

sumber tertulis, yaitu bersumber dari buku-buku atau literatur yang berkaitan 

dengan judul dan tema dari penelitian ini. Data ini biasanya dari perpustakaan 

atau laporan dari peneliti terdahulu (Moleong, 2002: 157). Untuk penelitian 

ini data sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang 

terkait dengan materi strategi pemenangan, Partai Demokrat dan dokumen-

dokumen lainnya yang mendukung. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data 

yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan 

data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan 

data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

dokumenter, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data 

diatas digunakan dalam penelitian ini. 

1) Wawancara 

Proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002 : 186). 

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara terbuka 

maupun wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang valid 

tentang strategi pemenangan Partai Demokrat dalam Pemilihan Kepala 

Daerah kabupaten Rembang tahun 2010. Wawancara ini akan diajukan pada 

para subjek penelitian dengan kunjungan langsung ke DPC Partai Demokrat 

dan masyarakat Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-

pihak terkait atau subyek penelitian, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat, 

Sekretaris Partai Demokrat, Kader partai Demokrat, Pendukung Partai 

Demokrat dan Bupati Rembang dalam rangka memperoleh data mengenai: 

a. Strategi Partai Demokrat dalam Pemilu Bupati Rembang tahun 2010. 

b. Program-program yang dilkasanakan Partai Demokrat dalam 

memenangkan HMS pada pemilihan bupati Rembang tahun 2010. 

2) Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dokumen, catatan, majalah, foto dan sebagainya yang berada di DPC 

Partai Demokrat ataupun lingkungan yang mendukung penelitian ini serta 

yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi bukti resmi. 
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e. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung dalam 

menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa teknik 

untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Triangulasi yang dipakai dalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

dalam Moleong, 2002 : 178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang. 

4) Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan sepanjang 

waktu. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2002: 178). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

f. AnalisisData 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang 

harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

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

dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data.  

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data-data yang di reduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan 

peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. 

Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Sedangkan 

data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-

waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. 
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Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah 

didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian 

disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, 

cart atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data.  

3. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Keempatnya dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

  

 

  

 

  

         

 

Gb. 3.1 Empat analisis data model interaktif (Miles, 1992:20). 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

(2) Reduksi Data (3) Penyajian Data 

(4) Penarikan simpulan 
atau Verifikasi 

(1) Pengumpulan Data 
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reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 

data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Rembang 

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 Kecamatan dimana terdiri 

dari 7 kelurahan dan 287 desa, mempunyai luas wilayah 1.014,08 km2 dan 

pada akhir tahun 2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 611.886 jiwa 

yang terdiri dai 304.972 jiwa laki-laki dan 306.914 jiwa perempuan.  

Apabila dilihat penyebaran penduduknya, maka daerah Kecamatan 

yang paling tinggi prosentasenya adalah Kecamatan Rembang sebesar 13,84 

% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Rembang, kemudian 

berturut-turut Kecamatan Sarang sebesar 10,01 %, Kecamatan Kragan 

sebesar 9,80 %. Sedangkan Kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya 

adalah Kecamatan Gunem sebesar 3,89 %. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gb. 4.1. Persentase Penduduk Kabupaten Rembang Tahun 2009 
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Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Rembang pada akhir tahun 2009 

sebesar 99,37. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap 10.000 

penduduk perempuan terdapat 9.937 penduduk laki-laki atau dengan 

perkataan lain penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki. Jika dilihat dari rata-rata Kecamatan di Kabupaten 

Rembang, angka rasio jenis kelamin berkisar antara 96 dan 105. Hal ini bisa 

dilihat pada grafik berikut: 
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Gb. 4.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 

Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2009 

sebesar 0,68 %. Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di 

Kecamatan Rembang sebesar 0,86 %, urutan kedua adalah Kecamatan 

Sarang sebesar 0,81 % dan ketiga adalah Kecamatan Kragan sebesar 0,43 

%. Laju pertumbuhan penduduk perkecamatan dan desa dapat dilihat dalam 

grafik berikut: 
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Gb. 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Rembang Tahun 2009 

Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang pada akhir tahun 2009 

sebanyak 611.886 jiwa dengan luas wilayah 1.014,08 km2 , maka kepadatan 

penduduk per km2 rata-ratanya mencapai 603 jiwa.  

Pada akhir tahun 2009, Kecamatan yang mempunyai kepadatan 

penduduk tertinggi adalah Kecamatan Rembang sebesar 1.440 jiwa per km2, 

urutan kedua adalah Kecamatan Lasem sebesar 1.086 jiwa per km2 dan 

urutan ketiga adalah Kecamatan Kragan sebesar 973 jiwa km2. Sedangkan 

Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terendah adalah 

Kecamatan Bulu sebesar 262 jiwa per km2.Kecamatan Gunem sebesar 296 

jiwa per km2. Untuk menegtahui lebih jelas kepadatan penduduk per desa / 

kelurahan dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gb. 4.4 Kepadatan penduduk per desa / kelurahan Rembang Tahun 2009 

Jumlah Rumah tangga di Kabupaten Rembang pada akhir tahun 

2009 sebanyak 160.193 rumah tangga dengan jumlah penduduk 611.886 

jiwa, maka rata-rata anggota rumah tangganya sebesar 3,82 atau sekitar 4 

jiwa. Jika dilihat untuk seluruh Kecamatan, maka angka rata-rata anggota 

rumah tangga ini tidak ada yang mencapai angka 5. Ini berarti penduduk di 

Kabupaten Rembang sudah mempunyai keinginan untuk mewujudkan suatu 

keluarga kecil yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh pemerintah. 

 

Gb. 4.5 Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rembang tahun 2009. 
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Tabel 3. Tabel Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Rembang tahun 2009. 
Kecamatan Jumlah RT 
Sumber 9801 
Bulu 7581 
Gunem 6784 
Sale 10164 
Sarang 14892 
Sedan 13733 
Pamotan 11788 
Sulang 9640 
Kaliori 10873 
Rembang 21637 
Pancur 7242 
Kragan 16355 
Sluke 7661 
Lasem 12042 

Sumber: BPS Kabupaten Rembang tahun 2010 

Dalam masalah politik masyarakat Rembang sudah memiliki 

keinginan untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang 

baik, yaitu dengan menggunakan hak pilih aktifnya pada setiap pemilihan 

umum. Hal ini bisa dilihat pada pemilihan bupati Rembang tahun 2010 lalu 

yang mana partisipasi masyarakat Rembang cukup baik dengan persentase 

di atas 60%.  

Untuk wilayah Kecamatan Sumber partisipasi masyarakat sekitar 

82,5% dan ini merupakan persentasi tertinggi di Kabupaten Rembang, untuk 

Kecamatan terendah dalam melakukan partisipasi pada pemilihan bupati 

tahun 2010 adalah Kecamatan Sluke. Data rinci mengenai persentase 

partisipasi masyarakat Kabupaten Rembang dalam pemilihan bupati 2010 

bisa dilihat pada lampiran. 

Jumlah penduduk yang mengikuti pemilihan bupati Rembang tahun 

2010 adalah sebanyak 458.795 orang terdiri dari 228.136 laki-laki dan 

230.659 perempuan. Rincian perkecamatannya adalah sebagai berikut:   
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Tabel 4. Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati 
        Rembang tahun 2010. 

 

No. Kecamatan 

JUMLAH 

Jumlah 
Desa TPS 

PEMILIH 

Laki-laki Perempuan 

1 Rembang 34 149 30.608 32.554 63.162 

2 Kaliori 23 69 15.125 15.591 30.716 

3 Sumber 18 62 13.468 13.979 27.447 

4 Sulang 21 77 14.027 14.463 28.490 

5 Bulu 16 51 10.274 10.492 20.766 

6 Gunem 16 44 9.264 9.186 18.450 

7 Pancur 23 55 10.730 10.631 21.361 

8 Pamotan 23 83 17.424 17.189 34.613 

9 Lasem 20 81 17.975 18.160 36.135 

10 Sluke 14 53 10.840 10.962 21.802 

11 Kragan 27 105 22.904 22.727 45.631 

12 Sarang 23 100 21.940 21.246 43.186 

13 Sedan 21 99 19.274 18.974 38.248 

14 Sale 15 72 14.283 14.505 28.788 

Sumber: KPUD Rembang. 

Untuk surat suara yang sah adalah 334.345 suara, dan surat suara 

yang tidak sah adalah 11.257, sehingga total surat suara yang sah dan tidak 

sah adalah 345.602 suara, sedagkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 

yang telah disebutkan diatas adalah 458.795 orang. Ini berarti ada 113.193 
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orang yang tidak ikut memilih dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 

2010. 

Masyarakat Rembang  sudah memiliki pendidikan politik yang 

cukup baik, terbukti dengan antusiasme masyarakat dalam menyambut 

setiap pemilihan umum yang diselenggarakan di Kabupaten Rembang. 

Masyarakat Rembang cenderung mendukung seseorang yang sudah 

memiliki popularitas tinggi, ataupun ikut kepada atasan/tokoh yang 

disegani. Ini yang menjadi  sedikit permasalahan dalam masyarakat 

Rembang, kurang begitu bisa  memilih sesuai dengan hati nurani mereka. 

Perilaku memilih masyarakat Rembang juga didasarkan pada alasan 

sosiologis diantaranya yaitu: putra Rembang, keluarga/kawan, ikut-ikutan, 

bebas KKN, panutan masyarakat, terkenal, pandai/cerdas, kesamaan partai, 

lain-lain. Berdasarkan survey popularitas terhadap masyarakat Rembang 

yang dilakukan oleh tim survey Partai Demokrat prosentase masyarakat 

terhadap calon bupati Rembang tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Keyakinan masyarakat Rembang terhadap pilihan semua calon. 
No. Alasan Persentase Keterangan 
1. Putra Rembang 26,6 - 
2. Keluarga/kawan 2,7 - 
3. Ikut-ikutan 10,0 - 
4. Bebas KKN 10,6 - 
5. Panutan Masyarakat 13,7 - 
6. Terkenal 0,5 - 

7.  Pandai/cerdas 11,6 - 
8.  Kesamaan partai 3,4 - 
9.  Lain-lain 21,00 - 

 Jumlah 100 - 
Sumber: Partai Demokrat Tahun 2010. 
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B. Strategi Pemenangan DPC Partai Demokrat Dalam Pemilihan Bupati 
Rembang Tahun 2010 
 

Pemilihan bupati Rembang merupakan arena untuk melaksanakan 

strategi suatu Partai Politik ataupun dari kandidatnya dengan sebaik-baiknya. 

Tujuannya yaitu untuk memenangkan kursi bupati. Begitu pula dengan Partai 

Demokrat dan kandidat usungannya yaitu HMS. 

Strategi yang digunakan Partai Demokrat untuk memenangkan HMS 

dimulai dari memetakan medan, merumuskan konsep gerakan hingga 

implementasinya tentu saja ada proses yang berjalan secara sistematis dan 

terarah. Hal ini pun dilakukan oleh Partai Demokrat Rembang yaitu dengan 

cara menggalang dukungan, menggalang dana, mempengaruhi massa, 

mengimbangi lawan politik.  

Pemetaan medan dukungan oleh Partai Demokrat dilakukan dengan 

melihat dominasi pendukung HMS di daerah-daerah (lihat tabel 5). Pemetaan 

wilayah dukungan ini guna mencari dukungan masyarakat supaya dapat 

memilih HMS pada Pemilihan Bupati. Sebelumnyapun telah diadakan survey 

popularitas terhadap HMS kepada masyarakat Kabupaten Rembang, sehingga 

dari hasil survey ini Partai Demokrat mengetahui daerah-daerah mana yang 

merupakan daerah dominasi HMS dan bukan dominasi HMS, dengan begitu 

maka akan lebih mudah menggunakan strategi yang tepat di masing-masing 

daerah. Misalnya saja daerah yang merupakan basis HMS adalah di Kaliori, 

di daerah ini tim sukses HMS berusaha agar masyarakat Kaliori tetap memilih 

HMS pada hari H jangan sampai terpengaruh oleh lawan politik HMS. 

Dengan menggunakan kekuasaan HMS sebagai pemilik perusahaan yang 
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mana masyarakat kaliori mayoritas bekerja di perusahaan tersebut, maka 

untuk menarik hati masyarakat Kaliori dapat dengan mudah dilaksanakan. 

Untuk daerah yang tidak dominan terhadap HMS maka tim sukses 

HMS berusaha melihat kelemahan pembangunan daerah tersebut, sehingga 

jika diketahui apa yang sedang dibutuhkan di daerah tersebut itupun dijadikan 

kunci untuk menarik simpati masyarakat daerah tersebut. Contoh di daerah 

Lasem, daerah ini dirasa kurang memiliki akses jalan yang cukup baik 

khususnya jalan menuju arah Sarang, Sluke dan sekitarnya yang kira-kira 

memiliki panjang 2 Km. Perbaikan jalan pun dilakukan untuk menarik 

dukungan masyarakat Lasem. 

 Pemantauan ini dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelemahan 

lawan politik dalam terjun memecahkan masalah masyarakat, setelah 

mengetahui kekurangan dan kelemahan tersebut maka Partai Demokrat 

berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan 

pemanatauan lawan yang dilakukan oleh beberapa anggota tim sukses HMS 

kelemahan dan kekurangan dari lawan politik adalah kurang bisa menghandle 

tokoh masyarakat yang disegani di setiap daerah. Contoh kongkrit adalah di 

daerah Sedan, daerah ini walaupun basis pendukung dari salah satu lawan 

politik HMS namun kenyataannya dalam Pemilihan Bupati lalu yang menang 

adalah HMS, ini dikarenakan HMS memiliki pendukung yang cukup disegani 

masyarakat Sedan dan inilah yang tidak dilakukan lawan politik HMS, 

mencari dukungan dari tokoh masyarakat. 

Selain itu Partai Demokrat juga ikut membantu HMS dalam 

mengalokasikan bantuan BOS bagi anak sekolah di Rembang. Dari kegiatan 
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inilah maka masyarakat akan semakin simpati terhadap HMS dan Partai 

Demokrat. 

Pernyataaan ini diperkuat oleh pendapat dari salah seorang 

masyarakat Sedan berinisial SM berikut: 

“Bupati neg gak bias ngayomi masyarakat yo susah mbak, mending 
seng pasti-pasti wae, jelas kelihatan”. 
(Wawancara tanggal 10 April 2011). 
 
Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 lalu 

berusaha mengedepankan kelebihan yang dimiliki, seperti pendidikan gratis 

dan kesehatan gratis yang cukup dibutuhkan masyarakat Rembang, hal ini 

kembali yang akan dijanjikan HMS pada kepemimpinannya jika terpilih 

kembali. Hal ini suatu keuntungan bagi Partai Demokrat karena tokoh yang 

diusung Partai Demokrat merupakan seorang incumbent sehingga dengan 

mudah memperlihatkan segala sesuatu yang telah dicapai oleh HMS di 

masyarakat seperti apa yang telah diutarakan di depan. 

Dampak dari beberapa kelebihan tersebut juga jelas terlihat, dalam 

Pendidikan gratis banyak masyarakat yang dulu lebih memilih 

memperkejakan anak-anaknya daripada sekolah, sekarang tidak perlu berfikir 

panjang lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Contoh, beberapa daerah 

yang tergolong daerah terpencil seperti desa Kalijambe yang terletak jauh di 

tengah hutan, kini mulai banyak terlihat anak-anak berseragam sekolah 

berasal dari desa tersebut. 

Dari segi kesehatan gratis pun kini masyarakat dapat dengan mudah 

mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Rembang dengan 
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menunjukkan kartu jamkesmas. Contoh, salah seorang warga dari desa 

Bogorejo kecamatan Sedan berinisial SR berikut: 

“Yo mbak, mbiyen aq gak pernah berobat neg loro mikirke duite, 
saiki wes penak ono jamkesmas dadi gak usah bayar neg berobat lan 
inap”. 
(Wawancara tanggal 30 April 2011). 
 
Kenyatannya sekarang pendidikan dan kesehatan gratis bisa 

meringankan beban masyarakat Rembang, tanpa untuk berfikir panjang 

berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk pendidikan anak-anaknya 

dan pengobatan ketika sakit. Walaupun terkadang perlu waktu untuk 

mendapatkan akses gratis tersebut karena banyak sekali masyarakat yang 

memerlukannya. 

Mengenai lama waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

digunakan untuk mendukung calon usungannya, DPC Partai Demokrat 

memulai kegiatan sejak H minus 7 bulan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan 

Pak Charis selaku wakil sekretaris DPC Partai Demokrat: 

“H minus 7 kita mulai kegiatan survey popularitas, sudah ok, kita 
hanya diam sampai H minus 3 bulan”. 
(Wawancara tanggal 6 April 2011). 

1) Pemantauan Lawan Politik 

Dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010, DPC Partai 

Demokrat berusaha mencari kelemahan dan kekurangan dari lawan 

politiknya. Jika lawan politiknya mengadakan suatu kegiatan yang bisa 

menarik hati masyarakat maka Partai Demokrat akan tetap berusaha 

menarik perahatian masyarakat di daerah yang lain. Dalam mengimbangi 

kegiatan lawan politiknya ini Partai Demokrat juga mengadakan kegiatan 

yang lain yang lebih menarik untuk masyarakat. Contoh kegiatan yang 
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menarik hati masyarakat adalah pemberian sembako gratis di daerah yang 

juga menjadi sasaran dari lawan politik Partai Demokrat, seperti di daerah 

Pancur. Daerah pancur merupakan daerah yang kurang begitu dominan 

HMS dan Partai Demokrat, maka di daerah ini lah Partai Demokrat 

berusaha mencari perhatian masyarakat untuk dapat memilih HMS dengan 

pembagian sembako.  

Dari apa yang ditemukan di lapangan bahwa Partai Demokrat 

melihat sisi kelemahan lawan politiknya adalah dalam segi mendekati 

masyarakat kelas bawah. Kelemahan ini yang kemudian dijadikan salah 

satu senjata Partai Demokrat dan HMS. Contoh, ketika H-1 banyak dari 

tim sukses yang lebih giat untuk menarik masyarakat kelas bawah dengan 

menggunakan uang. Salah seorang warga mengaku jika diberi uang oleh 

tim sukses dari T sebesar Rp. 15.000,00 sedangkan dari HMS sebesar Rp. 

25.000,00. Maka tanpa pikir panjang warga tersebut berkata akan condong 

memilih HMS.  

Segala kegiatan dalam pemilihan Bupati memerlukan dana yang 

besar untuk kelancaran kegiatan tersebut. Sesuai pernyataan Pak Islahudin 

selaku ketua PAC Sedan: 

“Jenenge pemilu mbak, neg gak nduwe duit yo bakal kalah, lawane 
HMS kae emang menang pendukung tapi pas arep hari H ne neg 
gak nganggo duit yo podo wae”. 
(Wawancara tanggal 27 Mei 2011). 
 

Pemberian uang ini dilakukan oleh beberapa tim sukses yang 

berada di daerah-daerah kepada masyarakat yang menjadi target Partai 

Demokrat dan HMS sebelum hari pemilihan bupati berlangsung. 
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Didukung pula oleh pernyataan Pak Roni selaku sekretaris PAC Partai 

Demokrat Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang: 

“Pak HMS iku yo wong sugeh mbak, dadi yo neg materi sich bisa 
mawon”. 
(Wawancara tanggal 28 Mei 2011). 
 

Hal lain yang mendukung pernyataan di atas juga berasal dari 

pernyataan masyarakat di lapangan. Bahwa banyak dari masyarakat yang 

mendapat sangu dari tim sukses HMS. 

Jadi pemantauan terhadap lawan politik oleh Partai Demokrat 

memang tidak begitu banyak namun Partai Demokrat membaca kelemahan 

lawan politiknya dalam segi materi, maka hal ini yang memutuskan Partai 

Demokrat untuk menyerang dan mengumpulkan massa dengan materi. 

Jargon yang diangkat oleh DPC Partai Demokrat dalam pemilihan 

Bupati Rembang tahun 2010 merupakan kelanjutan dari apa yang 

digunakan oleh pemerintah pusat, yaitu Lanjutkan. Hal ini dipilih karena 

secara pragmatis merupakan jargon dari Presiden terpilih Indonesia (SBY) 

yang merupakan usungan dari Partai Demokrat. Jargon ini dipilih 

berdasarkan pemikiran HMS sendiri dan disetujui oleh anggota Partai 

Demokrat. 

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pak Charis: 

“Kami memiliki jargon lanjutkan.Lanjutkan perjuangan, pragmatis 
saja karena pasca pilpres SBY juga menggunakan jargon tersebut”. 

(Wawancara tanggal 6 April 2011) 

Untuk mensosialisasikan jargon tersebut media yang digunakan 

oleh DPC Partai Demokrat serta tim suksesnya adalah spanduk, banner 
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dan pamflet yang secara besar-besaran dipasang hampir di setiap sudut 

tempat-tempat strategis seperti di pinggir jalan umum seperti di bahu Jalan 

Pemuda yang merupakan tempat berlalu lalangnya  masyarakat untuk 

bepergian dari dan dalam Kota Rembang. Hal ini sesuai pernyataan wakil 

sekretaris DPC Partai Demokrat: 

“Kita masif, secara besar-besaran tidak jauh-jauh hari, kita 
memasang H-2 minggu sebelum hari tenang, di seluruh kabupaten 
dengan mengandalkan partisipasi masyarakat langsung”. 
(Wawancara tanggal 12 April 2011).. 

2) Penggalangan Dukungan oleh Partai Demokrat 

Penggalangan dukungan masa oleh Partai Demokrat dilaksanakan 

dengan cara pendekatan baik pendekatan personal maupun grup. 

Pendekatan personal dilakukan dengan mengunjungi rumah beberapa 

masyarakat yang sekiranya dapat dijadikan panutan oleh masyarakat 

setempat, selain itu juga ketika ada acara kumpulan ataupun ketika target 

sedang berkumpul dengan teman-temannya (grup) di poskamling, di 

warung-warung dan sebagainya. 

Pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat dan HMS pada 

dasarnya digunakan untuk memperkenalkan partai politik maupun 

pasangan calon bupati. Ini juga biasa disebut dengan sosialisasi. Partai 

Demokrat beserta tim sukses dari HMS berusaha memberikan pemahaman 

dan pengertian kepada masyarakat terkait dengan persoalan dan kegiatan 

politik supaya mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. 

Sosialisasi ataupun pendekatan yang dilaksanakan bukan hanya 

dari pihak partai pengusung HMS tetapi juga dari tim sukses HMS yang 

terdiri dari anggota-anggota koalisi partai politik yang memutuskan 
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bergabung dengan Partai Demokrat. DPC Partai Demokrat hanya 

merupakan kendaraan HMS. 

Pendekatan yang dilakukan di setiap daerah pada dasarnya sama 

yaitu door to door kepada masyarakat yang dirasa bisa memberikan 

dukungan bagi HMS dan Partai Demokrat. Pendekatan dengan cara ini 

memang memerlukan waktu yang cukup banyak namun hal ini telah 

diantisipasi oleh HMS dan Partai demokrat jauh-jauh hari sebelum hari 

Pemilihan Bupati berlangsung. Dengan posisinya yang seorang bupati 

pada masa silam maka hal ini akan mempermudah untuk melaksanakan 

pendekatan personal. Popularitas HMS yang sudah dikenal masyarakat 

Rembang juga meringankan sedikit kinerja tim sukses dalam 

melaksanakan pendekatan personal ini.  

Namun ketika menjelang pemilihan bupati memang baru 

dilakukan secara intensif tidak seperti ketika masih menjabat sebagai 

bupati dan hanya sebagai penguatan saja. Pendekatan ini dilakukan pada 

jam-jam yang sekiranya target ada di rumah, namun kebanyakan dilakukan 

ketika lepas magrib sekitar antara jam 18.30 ke atas. Kegiatan ini 

dilakukan oleh semua anggota tim sukses tak terkecuali HMS, beliau juga 

turut terjun langsung mengunjungi rumah-rumah tokoh-tokoh masyarakat 

ataupun masyarakat sekitar Rembang. 

Pendekatan merupakan langkah awal untuk memperkenalkan 

pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kepada masyarakat, dan 

tentu juga tidak ketinggalan partai politik pengusungnya. Namun pada 

pemilihan bupati Rembang tahun 2010 ini tim sukses di Kecamatan Sedan 
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yang mengadakan sosialisasi langsung kepada masa tidak 

memperkenalkan Partai Demokrat sebagai partai pengusung HMS, karena 

jika diperkenalkan atas nama Partai Demokrat hal ini akan membuat 

pemikiran masyarakat Kecamatan Sedan ragu untuk memilih HMS. 

Pasalnya basis dari kecamatan Sedan adalah PPP bukan Partai Demokrat 

namun jika disuruh memilih berdasarkan personalnya maka mereka akan 

memilih HMS. Inilah satu hal unik yang terjadi di Kecamatan Sedan. 

Terbukti ketika Pemilihan Legislatif lalu yang menang di kecamatan 

Sedan adalah PPP bukan Partai Demokrat. Hal ini kembali membuktikan 

bahwa seorang HMS adalah seorang figur yang bisa diterima masyarakat. 

Setiap partai politik yang ingin maju dalam pemilihan umum pasti 

akan melihat daerah-daerah mana sekiranya yang bisa dijadikan sasaran 

untuk memperoleh dukungan yang dominan agar partai politik tersebut 

bisa menang, tak terkecuali Partai Demokrat di Rembang. Mereka telah 

mengadakan survey popularitas yang mana dapat diketahui daerah-daerah 

yang dominan HMS dan bukan. 

Kecamatan Kaliori merupakan daerah basis terkuat dari HMS 

karena secara tidak langsung daerah Kaliori ini merupakan daerah para 

pekerja KM Putra (perusahaan milik HMS). Seperti kebanyakan orang 

jawa yang manut sama pimpinannya, hal ini pun yang membawa orang-

orang di Kaliori utnuk memilih HMS yang merupakan usungan Partai 

Demokrat. Popularitas HMS di daerah ini bisa dilihat dari data hasil survey 

Partai Demokrat terhadap masyarakat Rembang berikut: 
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Tabel 6. Tabel Hasil Survey Popularitas Partai Demokrat 
    terhadap Calon Bupati Rembang Tahun 2010. 
No. Kecamatan  Persentase Nomor 

urut 
 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
Rembang ` 
Sumber 
Kaliori 
Bulu 
Gunem 
Sulang 
Sale 
Pamotan 
Pancur 
Lasem 
Sarang 
Sedan 
Kragan 
Sluke 

 
36,88 
53,12 
82,22 
42,85 
72,73 
72,73 
50,88 
60,00 
36,06 
29,41 
66,07 
61,66 
67,30 
67,30 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

Sumber: DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang 
 
Isu politik yang disuarakan HMS dan Partai Demokrat adalah 4 

pilar pembangunan dan hal ini juga merupakan jiplakan dari pemerintah 

pusat. Empat pilar pembangunan tersebut adalah: 

1) Pembangunan infrastruktur yang komprehensif, terutama infrastruktur 

jalan dan jembatan. Ini berupa, Pembangunan jalan lapis hotmix & 

beton hingga poros desa seperti di desa Pundong kecamatan Sedan 

dan jalan antara kecamatan Pamotan Gunem, Pembangunan 

Pelabuhan Umum Nasional, Pembangunan Pelabuhan Perikanan 

Pantai Nasional, Pembangunan Pabrik Semen, Percepatan eksploitasi 

Blok Randugunting. 

2) Pendidikan gratis tetapi berkualitas untuk WAJAR (Wajib Belajar) 

yaitu siswa SD dan SMP yang kurang mampu. Pembangunan SMK 

baru dan Politeknik kelautan dan perikanan di daerah Banggi. 
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Beasiswa bagi siswa berprestasi, ini atas rekomendasi dari sekolah-

sekolah. 

3) Kesehatan gratis namun berkualitas di puskesmas dan Rumah Sakit 

kelas III. Peningkatan sarana dan prasana serta mutu pelayanan di 

Rumah sakit dan Puskesmas. Revitalisasi Puskesmas menjadi 

Puskesmas rawat inap di seluruh wilayah Kabupaten. Layanan rawat 

inap sudah diberlakukan di beberapa daerah seperti di kecamatan 

Kragan, puskesmas Kecamatan Kragan sekarang sudah dikembangkan 

lagi sehingga bisa menerima layanan inap. 

4) Ekonomi rakyat, dengan memberdayakan sumber-sumber 

perekonomian di segala lapis wilayah dan memajukan klaster-klaster 

industri sesuai dengan tingkatannya. Penataan sarana dan prasarana 

TPI se Kabupaten Rembang, memberikan bantuan modal kerja untuk 

industri kecil dan dana talangan untuk pupuk & garam khususnya 

untuk daerah Kaliori, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, 

peternakan dan perikanan. Hal ini bisa dibuktikan pada bidang 

peternakan khusunya peternakan ayam, banyak dibangun kandang-

kandang ayam besar hampir di setiap kecamatan, seperti di 

Kecamatan Sedan. Untuk daerah Sale kelestarian hutan dijaga benar 

supaya tidak terjadi kebakaran hutan seperti tahun-tahun lalu. 

Hal ini berdasarkan pernyataan wakil sekretaris DPC Partai 

Demokrat: 

“Satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang berani 
menggunakan 4 pilar sebaagi programnya adalah Rembang, 
pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan, sekolah 
gratis bagi tingkat SD maupun SMP, kesehatan gratis di RSU 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Rembang. Empat pilar ini merupakan program pemerintah daerah 
dan dijadikan HMS sebagai program pembangunannya.Dan yang 
dirasa peling berhasil adalah kesehatan dan pendidikan gratis”. 
(Wawancara tanggal 12 April 2011 ). 

Namun menurut Pak Ni’am selaku anggota tim sukses HMS yang 

paling berhasil digalakkan pemerintahan dari HMS dan Partai Demokrat 

adalah pembangunan infrastruktur jalan. 

Dalam mencari dukungan masa, DPC Partai Demokrat lebih 

menekankan pada warga menengah ke bawah, seperti petani, pedagang 

dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Partai Demokrat pro terhadap 

wong cilik. Dalam menjaga loyalitas para pemilih Partai Demokrat terus 

bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Untuk PNS, tim sukses HMS hanya mendekati yang dirasa 

memiliki kendali dalam masyarakat, seperti Kepala Desa. Contoh Kepala 

Desa Sidorejo yang bernama H. Solli, karena posisinya yang seorang 

Kepala desa ini maka diharapkan mampu mengarahkan masyarakatnya 

untuk ikut mendukung HMS.  

Nama HMS paling terkenal di kalangan ibu-ibu Rumah Tangga, 

hal ini berdasarkan lembaga survey Partai Demokrat di kabupaten 

Rembang. Sebagaimana pernyataan dari Wakil Sekretaris DPC Partai 

Demokrat: 

“Melihat data survey yang difasilitasi oleh DPD Jawa Tengah 
hasil yang keluar adalah 60% -70% dari  ibu-ibu RT di Kabupaten 
Rembang mengenal HMS, dan HMS paling tidak popular di 
kalangan anak-anak muda dan sekolah”. 
(Wawancara tanggal 12 April 2011 ). 

Mengenai warga di kalangan swasta, di sini HMS dan DPC Partai 

Demokrat menggarap betul warga di kalangan swasta tersebut. Warga di 
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kalangan ini direkrut untuk membantu sosialisasi visi misi HMS. Bukan 

hanya itu tim sukses HMS juga melakukan door to door dan anjangsana ke 

setiap warga swasta. Pendekatan terhadap warga swasta ini bisa 

ditunjukkan dari banyaknya donatur HMS dari kalangan swasta seperti 

salah seorang pedagang sukses di Kecamatan Sedan. 

Lain lagi dengan pendekatan yang dilakukan di kalangan nelayan 

yang merupakan basic  dari orang tua HMS. Personal Culture menjadi 

salah satu cara HMS untuk mengumpulkan dukungan masa. Di kalangan 

nelayan ini pun pernah terjadi isu negatif dari lawan politik HMS, dimana 

sulitnya mendapatkan bahan bakar adalah merupakan kelemahan HMS 

selama menjabat menjadi Bupati Rembang tahun 2005 lalu. Namun seiring 

dengan berjalannya waktu, isu itupun menghilang. Isu negatif ini telah 

diantisipasi oleh Partai Demokrat dengan memberikan bukti-bukti real 

kepada masyarakat. Seperti ketika terdapat isu korupsi maka Partai 

Demokrat menunjukkan hasil pantauan KPK kepada masyarakat bahwa 

HMS bersih dari korupsi. 

Untuk kalangan kyai dan ulama, HMS dan Partai Demokrat tidak 

begitu intensif mendekati. Hal ini dikarenakan seorang kyai ataupun ulama 

dirasa memiliki significancy yang tidak besar. Seorang kyai tugas 

utamanya adalah berdakwah dan jika dibelokkan untuk berpolitik hal ini 

akan mengurangi kepercayaan para santri untuk mengikuti ucapan kyai 

atau ulamanya tersebut. Untuk daerah Sedan dan Sarang yang cukup 

dominan dengan ulama dan kyai maka tim sukses HMS berusaha 

menunjukkan bahwa HMS merupakan seorang muslim yang taat 
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disamping itu juga salah satu partai pendukung HMS yang menjadi koalisi 

HMS adalah PPP yang merupakan partai panutan masyarakat daerah 

tersebut.  

Serupa dengan hal di atas, untuk organisasi resmi tidak terdapat 

pendekatan dari tim sukses HMS, menurut mereka kelak yang menentukan 

suara adalah pribadi orang masing-masing dan bukan kelompok. itu 

mengapa Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat mengatakan sebagai 

berikut 

“Kita gak merekrut organisasi resmi, karena dianggap percuma 
signifikansinya sangat kecil, yang mementukan suara adalah 
personal bukan grup”. 
(Wawancara tanggal 12 April 2011 ). 

3. Penggalangan Dana 

Suatu kegiatan yang memerlukan dukungan banyak orang tentu 

saja tidak boleh dilupakan dengan hal utama penyokong kegiatan tersebut, 

yaitu dana. Dengan adanya dana maka semua kegiatan akan berjalan 

lancar. Partai Demokrat yang merupakan kendaraan HMS menuju 

kemenangan pemilihan bupati ini juga tidak luput dari kebutuhan akan 

dana. 

Sumber dana kampanye HMS didapat dari beberapa donatur yang 

juga turut andil dalam mendukung HMS. Sesuai pernyataan salah satu 

anggota tim sukses dari Partai Demokrat berikut: 

“Dana selain berasal dari pasangan cabup dan cawabup juga 
berasal dari beberapa donatur yang mendukung HMS dan Partai 
Demokrat kebanyakan dari kalngan swasta”. 
(Wawancara tanggal 10 April 2011 ). 
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Dana yang diperoleh ini, dialokasikan untuk kegiatan kampanye, 

rapat dan sosialisasi visi misi pasangan cabup dan cawabup. Dana 

dialokasikan ke beberapa kegiatan dengan melihat porsi kegiatan dan 

keutamaannya. Kegiatan yang sekiranya penting diberi dana yang cukup 

banyak daripada kegiatan lain, contoh kegiatan kampanye dan sosialisasi 

masyarakat diberikan dana 50% lebih daripada kegiatan lain seperti 

konsolidasi anggota. Pengalokasian ini dilakukan oleh beberapa 

koordinator bendahara dengan diawasi oleh beberapa saksi dari tim sukses.  

Berkaitan dengan dana maka tim sukses sendiri mengaku 

mendapatkan renumerasi berupa barang dan uang untuk transport. Sesuai 

pernyataan Ketua PAC Sedan berikut: 

“ Ketika selesai dari rapat memang biasanya ada uang 
pengganti transport selain itu juga disuguhi makanan dan 
minuman dalam rapat tersebut, itu saja mbak”. 
(Wawancara tanggal 28 April 2011). 

Money politc yang sudah menjadi rahasia umum di setiap 

pemilihan. Partai Demokrat di kabupaten Rembang mengaku memberikan 

bantuan ke masyarakat tidak secara langsung berupa uang melainkan 

berupa barang dan bantuan dalam proses pengurusan untuk mendapatkan 

apa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan pemberian tersebut merupakan 

langkah yang efektif untuk menarik simpatik masyarakat. 

Berbeda dengan pernyataan masyarakat sekitar yang peneliti 

temui, masyarakat mengaku mendapatkan uang dari pihak HMS atau 

Partai Demokrat, dan kisaran uang yang diberikan di setiap daerah 

berbeda-beda mulai dari Rp. 20.000,00 hingga Rp. 25.000,00. 
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Terkait dengan hal di atas diperjelas oleh salah seorang warga 

desa Sidorejo Kecamatan Sedan bernama MA berikut: 

“Gak usah ditanya mbak, saya memilih siapa, tentu saja Pak HMS 
karena ada uangnya kok”. 
(Wawancara tanggal 13 April 2011 ). 

Dan diperkuat pula dengan pernyataan warga desa Gandrirojo 

Kecamatan Sedan berinisial RN: 

“Ya HMS wong ada uangnya kok yang lainnya gak ada. Saya 
nerima Rp. 20.000,00”. 
(Wawancara tanggal 13 April 2011 ). 

Pernyataan serupa juga diungkapkan hampir setiap warga yang 

saya wawancarai. Namun adapula yang berpendapat sebagai berikut: 

“Lha ya mesti HMS, siapa lagi kalau bukan HMS.Lha wong saya 
ikut atasan karena saya tinggal di tanah bengkok kok mbak. Rata-
rata orang sini juga memilih HMS karena atasan pendukung HMS”. 
(Wawancara tanggal 13 April 2011 ). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas kenyataannya masih 

terdapat money politic yang sudah menjadi tradisi di setiap perhelatan 

politik. Walaupun Partai yang bersangkutan tidak merasa melakukan 

money politic tetapi kenyataannya masyarakat mengaku telah 

mendapatkan uang dari tim sukses HMS ketika menjelang hari pemilihan 

bupati berlangsung. 

4. Kampanye 

Kampanye merupakan salah satu cara Partai Demokrat untuk 

memperoleh dukungan suara masyarakat. Kampanye yang dominan 

dilakukan tim sukses dari HMS merupakan kampanye tertutup. Namun  

terdapat satu kegiatan sosialisasi diri di atas panggung yang  menjadi 

kegiatan wajib bagi para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati 
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Rembang. Penyampaian visi misi pasangan calon bupati dan calon wakil 

bupati juga diperkenalkan melalui kampanye, sehingga masyarakt bisa 

mengenal pasangan calon tersebut lebih dalam. Kampanye tersebut 

diadakan di lapangan alun-alun Rembang pada H-1 minggu dengan konsep 

panggung dan menyuguhkan beberapa nyanyian dan musik dari  penyanyi 

lokal. Kegiatan ini mendapat antusiasme masyarakat Rembang yang cukup 

banyak karena masyarakat jauh-jauh hari telah mendapatkan pengumuman 

baik dari spanduk-spanduk ataupun dari pembicaraan orang-orang sekitar. 

Kekuatan figur atau personality juga menjadi moment yang 

penting untuk dijadikan kekuatan Partai Demokrat untuk memperoleh 

dukungan masyarakat. HMS sudah memiliki satu kelebihan tersebut, HMS 

sudah dikenal masyarakat Rembang daripada pasanagn lawan politiknya, 

karena HMS merupakan incumbent. Masyarakat tentu saja lebih mengenal 

bagaimana kinerja HMS terdahulu disbanding lawan politiknya. 

Salah satu cara memperkenalkan figur tersebut melalui berbagai 

atribut kampanye yang dianggap sebagai simbol representasi calon bupati. 

Melalui iklan politik tersebut sedikit banyak telah memperkenalkan citra 

positif pasangan calon bupati dan calon wakil bupati beserta partai politik 

pengusungnya. 

Partai Demokrat dalam berkampanye lebih sering menggunakan 

kampanye tertutup daripada kampanye terbuka karena selain dirasa efisien 

waktu juga karena dirasa lebih mengena di masyarakat. 

Pada dasarnya, partai Demokrat sendiri kurang begitu memiliki 

andil dalam kampanye HMS, Partai Demokrat hanya menyumbangkan 
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tenaga dan fikiran mendukung terlaksananya kegiatan. Partai Demokrat 

hanya manut dengan apa yang dikatakan ketuanya yaitu HMS. HMS 

sendiri menggunakan Partai Demokrat hanya sebagai kendaraan utnuk 

maju ke pemilihan bupati Rembang tahun 2010 dengan begitu HMS dan 

pasangannya akan lebih lancar maju ke pemilihan bupati Rembang tahun 

2010. 

B. PEMBAHASAN 

1) Budaya Politik Masyarakat Rembang 
 

Budaya politik suatu masyarakat menjadi sangat penting karena 

merupakan penentu dari terbentuknya sistem politik yang ada dalam suatu 

Negara. Budaya politik masyarakat Indonesia jika melihat dari tingkatannya 

termasuk ke dalam tingkatan kognitif dan sebagian tingkatan afektif. Ini 

berarti sebgaian masyarakat Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk 

memahami sistem politik Indonesia. 

 Untuk masyarakat Rembang sendiri, dilihat dari partisipasi politik 

dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 memang telah masuk ke 

dalam budaya politik Kaula artinya masyarakat Rembang sudah memiliki 

kesadaran politik yang cukup tinggi (dilihat dari keaktifan dalam 

menggunakan hak pilih aktif) namun tidak dapat mempengaruhi kebijkan 

yang dibuat oleh pemimpinnya. Masyarakat Rembang sudah memiliki 

harapan akan kebijakan yang dibuat pemimpinnya kelak mampu membawa 

perubahan yang baik namun untuk mengubah kebijakan tersebut jika tidak 

sesuai dengan kondisi masyarakat yang belum bisa dilakukan oleh 

masyarakat. 
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Mengenai masyarakat partisipan di Rembang hanya terdapat dalam 

orang yang ikut dalam Partai Politik selebihnya adalah masyarakat kaula. 

Budaya politik partisipan menuntut adanya keterlibatan dirinya dalam dunia 

perpolitikan dan masyarakat seperti ini yang kurang ada dalam masyarakat 

Rembang pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dari partisipan Partai 

Demokrat maupun partai politik lainnya yang memang dengan 

kemampuannya untuk membela apa yang telah didukungnya, sedangkan 

untuk masyarakat umum yang tidak masuk dalam partai politik hanya 

bersikap biasa saja dengan pemerintahan yang berlaku. Mengenai kebijakan 

yang telah dibuat oleh HMS seperti penjualan tanah di daerah Sluke 

terhadap pengembang yang akan membangun PLTU, yang dianggap 

merugikan oleh sebagian orang, namun masyarakat tidak mampu untuk 

merubah keputusan tersebut dan untuk partisipan politik kebanyakan 

mendukung keputusan HMS tersebut. 

2) Strategi Pemenangan DPC Partai Demokrat  

  Asal kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu, Strat dan Egia 

yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. 

Tujuan dari strategi dalam pemilu adalah untuk mencapai kemenangan, 

kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya, 

dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi 

kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan (Schroder, 2004: 5).  

Seorang peserta pemilihan hendaknya memiliki kendaraan untuk 

mengantarkan langkahnya maju dalam pemilihan tersebut. Berdasarkan 

fakta yang ada, partai politik sebagai organisasi yang sudah memiliki 
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jaringan sampai ke level akar rumput (grass root), sangat dibutuhkan oleh 

para kandidat. Pertama sebagai syarat administratif, dalam UU Politik 

Indonesia satu yang berhak, disamping calon independen mencalonkan 

kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kedua, 

sebagai aset strategis dan mesin politik untuk menggerakkan dan 

menjalankan strategi dan program pemenangan dengan sumberdaya yang 

dimiliki oleh partai seperti jaringan, SDM, citra maupun strukturnya sampai 

tingkat yang terbawah. 

Mengacu pada beberapa hal di atas, Partai Demokrat dan HMS 

telah memiliki kesemuanya mulai dari tim sukses, HMS dan Partai 

Demokrat memiliki beberapa kelompok tim sukses yang disebar di 

berbagai daerah di Kabupaten Rembang dimana terdiri dari beberapa 

koordinator di tingkat kecamatan dan koordinator tersebut yang nantinya 

menentukan anggota dari tim suksesnya. HMS didukung oleh Partai 

usungannya yaitu Partai Demokrat dalam maju pada Pemilihan Bupati 

Rembang tahun 2010.Partai Demokrat merupakan kendaraan HMS untuk 

bisa memenangkan pemilihan tersebut. 

Dari segi ekonomi, semua yang dilakukan oleh Partai Demokrat 

mulai dari awal hingga akhir telah menggunakan 3 strategi pendekatan 

pasar yaitu push marketing yang bisa dilihat dari adanya komunikasi 

secara langsung melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses 

maupun HMS sendiri terhadap masyarakat Kabupaten Rembang. Pass 

Marketing, yaitu menggunakan media seperti baliho, banner, spanduk dan 

sebagainya untuk menarik perhatian masyarakat. Penggunaan media-
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media ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat 

mengenai sosok HMS dan Partai Demokrat. Semuanya diletakan di daerah 

yang mudah untuk dilihat masyarakat, dengan begitu masyarakat akan 

dapat menilai sendiri HMS dan diharapkan memberikan suaranya untuk 

memilih HMS pada pemilihan bupati Rembang tahun 2010. Pull 

Marketing, membentuk image baik seorang HMS adalah faktor penting 

guna menarik suara masyarakat selain itu juga untuk mematahkan isu-isu 

miring yang dilimpahkan kepada HMS. Image ini juga disosialisasikan 

kepada masyarakat dengan menunjukkan keberhasilan HMS selama 

menjabat menjadi bupati Rembang pada periode pertama. 

Strategi penting digunakan karena menentukan kemenangan 

perolehan suara partai politik maupun kandidatnya. Penggunaan strategi 

juga dilakukan DPC Partai Demokrat untuk memenangkan Kandidat yang 

diusungnya yaitu HMS (Haji Mohamad Salim) dalam pemilihan bupati 

Rembang tahun 2010. Dengan mengusung ideologi yang sama seperti DPP 

Partai Demokrat, yaitu Nasionalis religius dapat diterima masyarakat 

Rembang dengan baik, terbukti dengan dimenangkannya pemilihan bupati 

sejak tahun 2010. 

1. Rekruitmen Politik Tim Sukses HMS 

Rekruitmen politik bertujuan untuk memilih orang-orang yang 

berkualitas dan mampu memperjuangkan kesejahteraan nasib rakyat dan 

menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga Negara. 

Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis 

bisa menjauhkan tujuan dari rekruitmen itu sendiri. 
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Rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi anggota kelompok 

untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif 

maupun politik. Ada 5 sistem rekruitmen politik menurut Gabriel 

Almond dalam bukunya Arifin rahman, yaitu: 

a. Sistem terbuka, yaitu sistem rekruitmen politik yang memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya pada semua orang/masyarakat untuk 

bergabung dengan partai politik 

b. Sistem tertutup, yaitu sistem rekruitmen politik yang dilakukan 

dengan sistem seleksi dengan melihat karakteristik tertentu yang ada 

pada individu ataupun masyarakat seperti kelompok suku, agama dan 

ras. 

c. Sistem rotasi, sistem ini terbagi dalam dua pola rekruitmen politik 

antara lain, rekruitmen yang didasarkan atas masa jabatan yang sudah 

ditentukan, misalnya jabatan pada tingkat legislatif dan eksekutif. 

Sedangkan sistem rotasi pilih kasih lebih cenderung pada hal 

rekruitmen politik yang berdasarkan kepentingan, dengan kata lain 

merupakan hak prerogatif elit partai. 

d. Sistem kudeta, adalah bentuk rekruitmen politik yang dilakukan 

secara paksaan ataupun kekerasan untuk dapat tergabung dalam suatu 

organisasi kepartaian, cenderung pada partai dalam sistem komunis. 

e. Sistem patronase, yaitu suatu bentuk rekruitmen politik yang 

dilakukan dengan cara penyuapan ataupun nepotisme akan tetapi tidak 

dapat dibuktikan secara hukum. 
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Selain kelima sistem di atas ada juga bentuk rekruitmen politik 

yang sering dianggap penting, yaitu: 

a. Sistem patronase, adalah suatu bentuk rekruitmen atas orang-orang 

tertentu yang dianggap cocok dengan keinginan elit politik untuk 

menduduki jabatan-jabatan politik atau struktur kekuasaan lainnya. 

Orang–orang yang dapat masuk ke dalam struktur kekuasaan sangat 

ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dari pihak elit politik. 

Dengan mengangkat orang–orang yang cocok dengan elit politik maka 

diharapkan dapat mudah untuk membangun basis kekuatan dan 

mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik serta dapat melihat 

besarnya dukungan masyarakat.  

b. Sistem Pilih kasih (Spoil System), merupakan suatu bentuk yang 

didasarkan pada kriteria atau faktor imbalan jasa. Kedudukan yang 

diberikan kepada orang-orang ini sebenarnya merupakan penghargaan 

dari elit politik, dimana dengan kedudukan itu diharapkan mereka 

akan lebih bersimpati pada elit partai dan tidak akan merongrong 

tujuan maupun tindakan elit tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi 

simbiosis mutualisme yaitu masing-masing pihak mendapatkan 

keuntungan berupa imbal jasa.  

c. Sistem Koopsi (Cooption System), merupakan suatu bentuk perekrutan 

orang-orang di luar kelompok atau organisasi yang karena keahlian-

keahliannya mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan 

tertentu dalam struktur kekuasaan. Sistem ini terbatas pada suatu 

lembaga atau suatu organisasi tertentu. 
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Rekruitmen politik dari partai Demokrat dalam menghadapi 

Pemilihan Bupati lebih mengutamakan kepada terbentuknya tim sukses 

yang diharapkan bisa lebih mendekatkan HMS dan Partai Demokrat pada 

khususnya kepada masyarakat Kabupaten Rembang. 

Dalam merekruit tim sukses ini HMS bekerja sama dengan Partai 

Demokrat untuk memilih siapa saja yang pantas menjadi tim sukses 

HMS. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota tim sukses 

HMS menyatakan bahwa beliau dipilih langsug oleh HMS untuk jadi tim 

sukses HMS, ini berarti HMS dan partai Demokrat menggunakan sistem 

Patronase yaitu penunjukan anggota tim sukses didasarkan pada 

kecocokan dan keinginan pimpinan (dalam hal ini HMS dan DPC Partai 

Demokrat).  

Penunjukan tim sukses ini diawali dengan penunjukan 

koordinator masing-masing tim sukses dari Partai Demokrat kemudian 

koordinator-koordinator tersebut diberi kesempatan untuk mencari 

koordinator tim sukses untuk di tingkat kecamatan. Dari koordinator 

tingkat kecamatan ini juga melebar kembali menjadi anggota tim sukses 

di wilayah desa, seorang anggota tim sukses HMS akan melingkupi 3-4 

desa.  

Tim sukses di tingkat desa ini nantinya akan memiliki orang-

orang yang dianggap bisa membantu mencari dukungan masyarakat, 

sebisa mungkin mereka mencari sasaran seorang vote geters.  Melihat 

rekruitmen Partai demokrat tersebut maka bisa dikatakan tim sukses yang 

dimiliki HMS dan Partai Demokrat membentuk jaringan piramida, 
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dimana semakin ke pelosok daerah semakin banyak anggota tim 

suksesnya. 

Adapun susunan tim sukses HMS adalah sebagai berikut: 

Tabel. 7. Struktur organisasi Tim Sukses HMS dan Hafidz 

Dewan Penasehat 
 

1. K.H. MAEMUN ZUBAER 
2. K.H. Hasan Basri 
3. Sumadi HS 

Ketua 
 

4. Ir. H. Sunarto 
5. H. Moch Nur Achlis 

Wakil Ketua  6. Suparyanto, B.Chk 
7. Jumanun nur 

Sekretaris 8. H. Musafak 
9. M Charis Kurniawan, S.IP 

Bendahara 10. Dani Khumaristyanto, S.Kom 

Koordinator Bid. Humas 11. Slamet Kamek  
12. Irwan 

Koordinator Bid. Administrasi 13. Pelda Purn. Soemarmo 

Koordinator Bid. Logistik 14. Ir. Roben Siringo-ringo 
15. Untung Canggih Wibowo 

Koordinator Bid. Advokasi dan 
Hukum 

16. Ridwan, SH 
17. Ali Hadi, SH 

Sumber: DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

Penunjukkan tim sukses oleh HMS dan Partai Demokrat ini tidak 

hanya asal tunjuk tetapi juga melihat kemampuan yang dimiliki dari tim 

sukses tersebut, apakah tim sukses tersebut mampu untuk 

mensosialisasikan HMS dan Partai Demokrat ataupun mengenalkan lebih 

dekat HMS sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan terhadap 

HMS dan Partai Demokrat. 

2. Komunikasi politik 

Menurut Arifin Rahman pengertian komunikasi politik adalah 

merupakan salah satu input dari sistem politik dimana komunikasi politik 

ini menggambarkan proses informasi-informasi politik (Opcit: 867). 
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Lucian Pye (Schroder, 2004: 5) menjelaskan pendapatnya tentang 

komunikasi politik yaitu: 

“Komunikasi adalah jaring masyarakat manusia. Struktur 
sebuah sistem komunikasi dengan saluran-salurannya yang sedikit 
banyak terdefinisikan baik adalah seperti halnya kerangka dari 
tubuh sosial yang membungkusnya. kandungan komunikasi 
merupakan sumber substansi dasar hubungan manusia. aliran 
Komunikasi menentukan arah dan jejak perkembangan sosial 
yang dinamis”. 

 
Partai Demokrat juga melaksanakan komunikasi politik terhadap 

targetnya, komunikasi politik yang dilakukan berupa sosialisasi 

mengenai visi, misi dan tujuan dari HMS mencalonkan diri kembali 

dalam Pemilihan Bupati Rembang. 

Tujuan dari sosialisasi ini sebenarnya adalah untuk memperluas 

pemahaman dan penghayatan serta wawasan-wawasan politik yang 

sedang berkembang, meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, meningkatkan kualitas kesadaran 

politik masyarakat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap 

pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. 

Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dari HMS sendiri yang 

terjun langsung ke masyarakat namun juga dari tim sukses HMS yang 

ditunjuk. HMS selaku kandidat dari partai Demokrat juga mengambil 

peran aktif di masyarakat, beliau turut silaturahmi ke rumah-rumah 

masyarakat untuk memperkenalkan dirinya lebih dekat dengan 

masyarakat. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa 

bersosialisasi dengan warganya, ini yang menjadi alasan kenapa HMS 

terjun langsung di masyarakat. 
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Sosialisasi juga dilakukan oleh tim sukses HMS, dalam 

melaksanakan sosialisasi ini tim sukses berusaha memperkenalkan 

kelebihan HMS dan visi misi yang diangkat juga program-program yang 

akan dilaksanakan ketika HMS menjadi bupati kembali.  Salah satu yang 

ditonjolkan dalam sosialisasi dengan masyarakat adalah pemahaman 

mengenai 4 pilar pembangunan dimana yang dijadikan program 

utamanya adalah pendidikan dan kesehatan gratis. 

Mengenai penanganan isu-isu negatif yang diterima HMS seperti 

kasus korupsi, tim sukses mencoba menjelaskan dengan membawa bukti 

dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mana HMS pernah 

diperiksa oleh KPK tetapi ternyata tidak terdapat bukti yang mengarah 

pada persoalan korupsi. Dengan bukti hasil pemerikasaan KPK tersebut 

maka diharapkan masyarakat bisa lebih percaya kepada HMS. 

Tim sukses dalam melakukan pendekatan bersifat door to door 

atau mendatangi setiap rumah, dan sasarannya adalah warga di bawah 

garis keturunan. Terbukti dengan strategi sosialisasi yang seperti ini 

HMS dan Partai Demokrat bisa meraih suara yang cukup signifikan 

dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 lalu. 

Sebelum seorang tim sukses mengadakan sosialisasi dengan 

masyarakat terlebih dahulu diadakan sosialisasi oleh DPC Partai 

Demokrat kepada tim sukses tersebut, tim sukses harus faham dahulu 

profil HMS. Sehingga dengan begitu apa yang ingin disampakan HMS 

bisa tercapai dengan baik.  
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Sosialisai yang dilakukan oleh partai Demokrat bersifat vertikal 

dan horizontal. Dimana sosialisasi vertical dilakukan kepada birokrasi 

seperti camat, kepala desa, carik dan sebagainya. Sedangkan sosialisasi 

secara horizontal adalah sosialisasi terhadap tokoh masyarakat seperti 

kyai dan sebagainya. 

3. Money Politic 

Money politic merupakan kegatan pemberian uang kepada 

masyarakat untuk bersedia memilih si pemberi uang tersebut dalam suatu 

pemilihan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum jika akan diadakan 

pemilihan umum, bahkan jika tidak ada money politic kebanyakan warga 

bertanya-tanya “kenapa tidak ada uangnya ya?”.Money politic bukan 

hanya dilakukan oleh salah satu partai politik yang ikut dalam pemilihan 

tetapi hampir semuanya pasti melakukan money politic. 

Partai Demokrat dalam pemilihan bupati Rembang tahun 2010 pun 

melakukan Money Politic, ini dilakukan melalui pendekatan yang 

dilakukan tim sukses HMS. Bukan hanya berupa uang saja tetapi bisa 

berupa barang seperti sarung, kain batik, makanan dan sebagainya. Selain 

memperkenalkan program HMS dan Partai Demokrat kepada setiap 

personal yang ditemui, ketika pulangpun tak lupa mereka disangoni oleh 

tim sukses tersebut. 

Selain dengan pendekatan seperti tersebut di atas, tim sukses HMS 

juga memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk diwujudkan. Seperti 

perbaikan jalan di daerah Sluke yang terlihat rusak parah, pendidikan 

gratis bagi siswa SD dan SMP, dan kesehatan gratis. 
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Lawan Politik dari HMS dan partai Demokrat pun sebenarnya tidak 

ketinggalan melakukan money politic ini, tetapi kenyataan di lapangan 

money politic dari HMS dan partai Demokrat lebih banyak daripada yang 

diberikan oleh lawan politiknya. Ini mengapa salah satu yang memicu 

masyarakat untuk memilih HMS.  

Segala upaya di atas dilakukan hanya semata untuk mencari 

dukungan dari masyarakat supaya HMS bisa memenangkan pemilihan 

bupati kembali. Jika dilihat dari media kampanye yang besar-besaran dan 

juga money politic yang dilakukan memang tidak sedikit dana yang 

dikeluarkan oleh HMS dan pasangannya, maka tidak salah terdapat isu 

korupsi yang dilakukan oleh HMS, namun semua itu dilakukan untuk 

bisa memenangkan pemilihan bupati dengan mengendarai Partai 

Demokrat. 

4. Kampanye 

Kampanye yang baik menurut Pito TA adalah kampanye yang 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: pertama, memancing perhatian; 

kedua, mempresentasikan pesan dalam bentuk gambar dan kata; ketiga, 

membedakan kandidat, partai dan masalah secaara jelas dari mereka yang 

bersaing; keempat, bercita-cita atau membangun hubungan/kontak  yang 

terus menerus; kunci kemenangan dalam kampanye adalah intensitas 

pesan dan intensitas hubungan (Pito, 2006: 196). 

Kampanye ada dua yaitu kampanye politik dan kampanye pemilu 

dimana keduanya memiliki perbedaan yaitu: 
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Kampanye pemilu adalah semua aktivitas politik yang ditujukan 

untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan, sedangkan 

kampanye politik lebih bersifat jangka panjang dan dilakukan secara 

terus menerus untuk membangun image politik (Firmanzah, 2007: 276). 

Partai Demokrat juga melakukan kampanye untuk mendapatkan 

dukungan masa namun sifatnya tertutup, yaitu dengan bertemu warga 

melalui tokoh masyarakat (door to door). Untuk kampanye terbuka Partai 

Demokrat tidak menggunakannya karena waktu yang dirasa tidak cukup, 

kampanye terbuka biasanya dilakukan dengan long march, berorasi di 

depan para simpatisan dan pendukung partai. Kampanye yang dilakukan 

partai Demokrat lebih menekankan pada interaksi langsung dengan 

warga sehingga warga bisa lebih mengenal calon pimpinannya kelak. 

Kekuatan figur juga menjadi pendorong untuk memperoleh 

dukungan masyarakat Rembang, hal ini bisa dilakukan dengan 

memasang media kampanye yang dianggap sebagai simbol representasi 

calon bupati maupun calon wakil bupati serta Partai pengusungnya. 

Media kampanye yang dimiliki oleh partai Demokrat adalah 

berupa spanduk, banner, kaos, stiker yang sekiranya dapat menarik 

masyarakat untuk melihat dan membaca serta memahami HMS. Partai 

Demokrat memasang media kampanye ini secara besar-besaran terbukti 

dengan banyaknya atribut kampanye di setiap tempat-tempat strategis di 

Rembang saat itu. Dan sampai sekarang ini banner dari HMS ini masih 

terlihat di sekitar masjid Pamotan. 
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3) Faktor Kemenangan  HMS sebagai Incumbent 

Kemenangan HMS dalam pemilihan Bupati Rembang menjadikan 

HMS seorang incumbent. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemenangan seorang incumbent (Lestari, 2010), yaitu incumbent tersebut 

masih menguasai sarana dan prasarana yang ada, dan juga figurnya sudah 

dikenal masyarakat. Dengan faktor-faktor tersebut maka seorang incumbent 

dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan untuk mendukung 

kemenangannya dalam pemilihan.  

Hal ini tidak jauh berbeda dengan HMS, karena jabatannya yang 

seorang bupati pada masa periode pertama, banyak orang yang sudah 

mengenal sosok HMS dan memudahkan tim sukses untuk memperoleh 

dukungan. Karena belum lengser dari jabatannya sebagai bupati maka mau 

tidak mau HMS dapat menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi 

birokrasi di bawahnya untuk mendukungnya. 

Walaupun terdapat faktor kemenangan dari seorang incumbent 

ternyata tidak menutup kemungkinan seorang incumbent kalah dalam 

pemilihan umum, hal ini dikarenakan: (1) kebutuhan akan figur alternatif 

dalam pemilu, (2) pemilihan masyarakat yang melihat kepemimpinan, 

program, visi misi dan kebijakan yang selalu inovatif, (3) masyarakat 

menilai kinerja, (4) figur atau tokoh yang dikehendaki masyarakat pemilih, 

(5) partai politik pengusung calon (Lestari, 2010) 
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4) Grand Strategy Partai Demokrat 

Dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 lalu Partai 

Demokrat menggunakan beberapa strategi berikut untuk memenangkan 

HMS dan pasangannya: 

a. Konsolidasi  

Memfokuskan diri pada konsolidasi adalah ditujukan agar tetap 

terjadi komunikasi internal antara partai, sebuah partai untuk memenuhi 

syarat agar dapat menjadi peserta pada pemilihan umum maupun 

pemilihan kepala daerah adalah harus memiliki sejumlah cabang partai 

pada tingkat kabupaten dan propinsi (Nursal, 2004: 11). 

Konsolidasi yang dilakukan dalam tubuh partai Demokrat 

menjelang Pemilihan Bupati Rembang adalah mengadakan sosialisasi 

dalam setiap anggota tim sukses HMS. Rapat-rapat untuk mengoordinir 

tim sukses HMS pun tidak ketinggalan. Rapat yang dilakaukan Partai 

Demokrat menjelang pemilihan bupati Rembang tidaklah terlalu sering 

namun hal ini tidak menjadikan komunikasi di luar rapat tersebut hilang, 

tetap terjalinnya komunikasi antar tim sukses merupakan hal yang 

penting dilakukan agar tidak terjadi salah faham.  

 Sifat konsolidasi dari Partai Demokrat ini adalah seperti 

piramida, sehingga koordinator pusat membawahi anggota-anggota tim 

sukses HMS yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Rembang. 

Setiap tim sukses pusat memiliki beberapa tim sukses wilayah, 

sedangkan setiap tim sukses wilayah ini juga memiliki beberapa tim 

sukses di kecamatan, dari tim sukses di kecamatan ini ada beberapa 
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anggota tim sukses yang terdapat di desa-desa dan begitu seterusnya. 

Sehingga konsolidasi berjalan sesuai rencana dan tujuan. 

Tujuan dari konsolidasi ini adalah: pertama, 

mengoptimalisasikan human capital DPC Partai Demokrat Kabupaten 

Rembang. Suatu partai politik tidak akan berarti tanpa adanya anggota 

partai. Begitupun dengan Partai Demokrat yang memiliki kader-kader 

yang mendukung kemajuan Partai Demokrat tersebut. Para kader ini 

sangat berjasa dalam mengangkat nama Partai Demokrat hingga partai 

Demokrat dapat dikenal dan disukai masyarakat Rembang. Untuk bisa 

terus berkiprah dalam dunia perpolitikan para kader ini harus terus 

berjuang mempertahankan dan mengembangkan kinerjanya sehingga 

Partai Demokrat tetap menjadi pilihan masyarakat Rembang. Kedua, 

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. 

b. Pendekatan Tokoh 

Sosok pemimpin dalam masyarakat sangat mempengaruhi 

masyarakatnya. Maka dari itu Partai Demokrat tidak mau kehilangan 

langkah ini, pendekatan yang dilakukan ada 2 yaitu: Pendekatan secara 

vertikal, yang dilakukan kepada lembaga struktural seperti camat, kepala 

desa dan sebagainya. Maka tim sukses akan berkomunikasi dengan salah 

satu pejabat pemerintahan tersebut. Pentingnya komunikasi ini adalah 

supaya tidak ada permasalahan informasi yang berbeda.  

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara horizontal, 

yang dilakukan dengan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat atau 

kyai yang dituakan atau disegani dalam masyarakat tersebut. 
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c. Dirrect Selling 

Dirrect Selling adalah program dari Partai Demokrat yang mana 

para kader Partai Demokrat harus turun dan terjun langsung ke lapangan, 

dengan melakukan program yang bersifat door to door atau dari rumah 

ke ruamh warga yang mereka jadikan sasaran untuk menjadi pemilih dan 

simpatisan Partai Demokrat dan HMS. Tidak hanya itu program ini juga 

dilakukan dimana masyarakat berkumpul, misal ketika nongkrong  di 

warung, kantor atau berkumpul dengan rekan-rekan. Yang utama adalah 

terdapat suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan para kader untuk 

mensosialisasikan Partai Demokrat dan HMS. Dengan kata lain Partai 

Demokrat menyebut strategi semacam ini sebagai Silent operation,yaitu 

operasi yang dilakukan secara diam-diam tanpa gembar gembor dan 

tertutup dari lawan politiknya. 

Dirrect Selling atau Silent operation dianggap paling efektif dan 

efisien dalam memasarkan pasangan HMS dan Hafidz pada pemilihan 

bupati Rembang tahun 2010 lalu, karena para kader Partai Demokrat 

dapat dengan langsung memasarkan, memperkenalkan calon yang 

diusung kepada masyarakat sampai ke tingkat  masyarakat yang paling 

rendah. Selain itu juga tepat untuk memasarkan visi misi HMS yang 

diusung oleh partai Demokrat, karena jika hanya mengandalkan media 

massa saja sangat tidak efektif karena terkadang media massa jarang 

dilihat didengar dan dibaca masyarakat. 

Para kader yang turun ke lapangan sebelumnya diberi pelatihan. 

Sehingga para kader tersebut bisa menguasai profil yang akan 
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diangkatnya kelak, dan masyarakat jadi bisa mengerti benar apa yang 

disampaikan para kader tersebut. 

Kemungkinan yang muncul dari penggunaan Dirrect Selling ini 

adalah: Pertama, masyarakat akan simpatik dengan Partai Demokrat dan 

HMS lalu memilih Partai demokrat dan HMS. Kedua, masyarakat tidak 

simpatik dengan Partai Demokrat dan HMS sehingga tidak akan memilih 

Partai Demokrat dan HMS. Namun untuk kemungkinan yang kedua ini 

perlu dicari tahu mengapa oarng tersebut tidak welcome terhadap Partai 

Demokrat dan HMS, setelah mengetahui alasannya maka para kader 

berusaha untuk meyakinkan orang tersebut sampai orang tersebut 

memilih Partai Demokrat dan HMS. 

Dalam melakukan Direct Selling ini, para kader harus mengerti 

dahulu tabiat masyarakat yang menjadi targetnya tersebut. Setiap kader 

harus mengenali kepada siapa dia berbicara, apakah tokoh masyarakat 

yang dijadikan panutan masyarakat setempat, mahasiswa atau 

masyarakat kecil. 

Target operasi Partai Demorkat dan HMS adalah masyarakat 

kecil seperti petani sehingga para kader harus mampu mengetahui 

keinginan masyarakat kecil tersebut, dengan begitu masyarakat kecil 

tersebut akan bersimpati dengan Partai Demokrat dan HMS. 

Komunikasi yang baik, sopan, menjaga akhlak mulia, 

memelihara image yang selama ini dibangun dan terus menerus dengan 

masyarakat akan membawa pemikiran masyarakat bahwa Partai 
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Demokrat dan HMS adalah partai dan orang yang ramah dan santun 

sehingga patut untuk dipilih. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Pemilihan bupati Rembang tahun 2010 merupakan salah satu bukti 

implementasi Negara demokrasi di Indonesia. Dengan mengusung 5 calon 

pasangan bupati dan wakil bupati dari partai politik yang berbeda. Salah satu 

diantaranya adalah HMS (Haji Mohamad HMS) bersama Hafidz yang 

merupakan koalisi antara Partai Demokrat dan PPP. HMS yang seorang 

incumbent  kembali memimpin Rembang untuk periode 2010-2015.  

Sebelumnya, Partai Demokrat tidak begitu dikenal masyarakat 

Rembang, namun setelah terpilihnya SBY pada pilpres 2004, Partai Demokrat 

kini dikenal masyarakat Rembang apalagi didukung dengan menangnya HMS 

dari usungan Partai Demokrat pada tahun 2005.  

Kemenangan yang diterima oleh HMS dan Partai Demokrat 

dikarenakan strategi yang digunakan cukup baik, sehingga walaupun terkena 

kasus korupsi HMS mampu menjadi Bupati Rembang kembali. Strategi yang 

digunakan oleh HMS dan Partai Demokrat diantaranya adalah: strategi dalam 

melihat lawan politik yang mana partai Demokrat melihat sisi lemah lawan 

politik adalah dalam jaringan vertikal maupun horizontal (birokrasi maupun 

tokoh masyarakat); strategi menggalang dukungan mulai dari masyarakat 

tingkat bawah hingga atas, namun lebih dikedepankan masyarakat tingkat 

bawah melalui pendekatan baik personal maupun grup; strategi menggalang 

dana yang dituju adalah pihak donator dari kalangan swasta sehingga dapat 
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memberikan bantuan pelaksanaan pemilihan bupati Rembang tahun 2010; 

strategi memperbesar dukungan dilakukan dengan kampanye baik tertutup 

maupun terbuka. 

Grand strategy yang dimiliki oleh Partai Demokrat juga yang 

menjadikan HMS menang dalam Pemilihan Bupati yaitu: 

1. Konsolidasi 

Konsolidasi adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, 

terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna 

untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam 

rangka mencpaai tujuan bersama.  

Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai demokrat bersifat 

piramida, semakin ke bawah maka jaringannya semakin luas. Mulai dari 

koordinatur tingkat pusat yang berasal dari PAC Partai Demokrat hingga 

kepada anggota-anggota tim sukses di daerah-daerah. Semuanya 

bekerjasama dalam memenangkan HMS. untuk mempermudah sosialisasi 

ke masyarakat maka diadakan rapat-rapat untuk membahas kesiapan dan 

pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati rembang thaun 2010. 

2. Pendekatan Tokoh 

Pendekatan tokoh yang digunakan meliputi pendekatan secara 

vertikal dan horizontal, yaitu pendekatan dengan birokrasi dan tokoh 

masyarakat maupun kyai setempat. 

3. Dirrect Selling 

Dirrect Selling atau yang lebih sering dikenal dengan penjualan 

tatap muka ini berusaha mempertemukan para tim sukses dengan 
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masyarakat secara langsung. Dengan berhadapan secara langsung tersebut 

maka para tim sukses dapat dengan mudah memperkenalkan calonnya 

(HMS). Sebelum turun ke lapangan basanya para tim sukses diberi 

pengarahan dan pelatihan dahulu supaya tidak terdapat kekeliruan dlam 

menyampaikan visi, misi dan calon yang diusung (HMS). 

Penyampaian visi misi ini dilakukan secara door to door, 

walaupun memakan waktu dan tenaga namun metode ini dirasa paling 

efisien dalam memperkenalkan calon bahkan menjelang pemilu untuk 

mempengaruhi pemilih agar dapat memilih HMS. 

B. SARAN 

1. Partai Demokrat agar lebih meningkatkan dan memantapkan mekanisme 

kerja di setiap tingkatan. 

2. Strategi yang digunakan oleh HMS dan Partai Demokrat semoga dapat 

dijadikan masukan bagi partai politik yang lain maupun bagi Partai 

Demokrat sendiri. 

3. Para tim sukses Partai Demokrat Rembang diharapkan mampu lebih 

bersikap bijak dan bertanggung jawab ketika melakukan kegiatan Pemilihan 

bupati maupun pemilihan lainnya. 

4. Masyarakat Rembang bisa lebih pintar dalm memilih calon bupati sesuai 

dengan hati nurani masing-masing tanpa harus ada iming-iming ataupun 

paksaan dari orang lain. 
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5. Partai Demokrat harus bisa mawas diri jangan sampai menjadi partai politik 

yang sombong dan tidak memperhatikan masyarakat sekitar. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI 
REMBANG TAHUN 2010 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  :  

Umur  : 

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan :   

Hari/ tanggal :  

Daftar Pertanyaan 

Untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

A. Pemantauan Lawan Politik. 

1. Bagaimana Partai Demokrat memantau strategi yang digunakan lawan 

politiknya? 

2. Berapa lama melaksanakan kampanye?  

3. Siapa yang melakukan pemantauan terhadap strategi lawan politik Partai 

Demokrat? 

4. Bagaimana hasil pemantauan terhadap lawan politik dari Partai Demokrat 

tersebut? 

5. Bagaimana Partai Demokrat mengantisipasi strategi yang digunakan lawan 

politik? 

6. Apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam mengimbangi strategi lawan? 

7. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang 

tahun 2010?  

8. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan 

bupati Rembang tahun 2010? 
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9. Bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

Pemilihan Bupati rembang tahun 2010? 

10. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 

B. Penggalangan Dukungan oleh Partai Demokrat. 

1. Bagaimana Partai Demokrat membagi wilayah dukungannya? 

2. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan? 

3. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

4. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa? 

5. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

6. Bagaimana Partai Demokrat membagi kriteria pendukungnya? 

7. Kriteria pendukung yang bagaimana yang menjadi target utama Partai 

Demokrat dalam mencari dukungan?  

8. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan PNS? 

9. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan swasta?  

10. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan  nelayan? 

11. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan petani? 

12. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan guru? 

13. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung 

dikalangan ulama atau kyai? 

14. Kriteria pendukung yang seperti apakah yang menjadi target utama Partai 

Demokrat? 

15. Bagaimana Partai Demokrat mengorganisir tim sukses di daerah-daerah? 

16. Bagaimana Partai Demokrat menggalang dukungan dari organsasi resmi di 

daerah-daerah? 
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C. Penggalangan Dana oleh Partai Demokrat. 

1. Darimana sumber dana yang diperoleh Partai Demokrat dalam Pemilihan 

Bupati? 

2. Bagaimana Partai Demokrat mengalokasikani dana tersebut untuk kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di daerah-daerah dalam rangka memenangkan 

Salim pada Pemilihan Bupati Rembang? 

D. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 

1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap vote 

getters di masyarakat? 

2. Bagaimana pemberian imbalan yang dilakukan Partai Demokrat untuk 

mempengaruhi massa? 

3. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang 

paling berpengaruh di masyarakat? 

E. Upaya dalam Mengimbangi Lawan Politik. 

1. Upaya apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam mengimbangi strategi 

lawan politiknya pada Pemilihan Bupati Rembang? 

2. Bagaimana pelaksanaan dari  upaya  tersebut di masyarakat? 

F. Upaya memperbesar Dukungan. 

1. Apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam menggalang dukungan di 

daerah yang merupakan basis pendukung dari Partai Demokrat? 

2. Bagaimana Partai Demokrat melaksanakan pendekatan di daerah yang 

berpendukung abu-abu? 

3. Bagaimana Partai Demokrat meminimalisir pendukung dari lawan 

politiknya? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI 
REMBANG TAHUN 2010 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  :  

Umur  :  

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan :  

Hari/ tanggal : 

Daftar Pertanyaan 

Untuk Konstituen Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

A. Pemantauan Lawan Politik. 

1. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang 

tahun 2010 di daerah anda? 

2. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan 

bupati Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

3. Menurut anda bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai 

Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 

4. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

B. Penggalangan Dukungan. 

1. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan 

anda? 

2. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut 

3. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa anda? 

4. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut 
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5. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap anda dan 

sekeliling lingkungan anda? 

C. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 

1. Adakah imbalan yang diberikan kepada anda? jika ada berupa apa dan 

bagaimana proses pemberian imbalan tersebut? 

2. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang 

paling berpengaruh di daerah anda? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI 
REMBANG TAHUN 2010 

LEMBAR DOKUMENTASI 

A. Dokumentasi Primer 

Dokumentasi Primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara antara 

peneliti dengan responden (Ketua, sekretaris DPC Partai Demokrat dan 

Konstituen Partai Demokrat), yang meliputi: 

1. Pemantauan Lawan Politik oleh Partai Demokrat 

2. Penggalangan Dukungan oleh Partai Demokrat 

3. Penggalangan Dana oleh Partai Demokrat 

4. Strategi Partai Demokrat dalam Mempengaruhi Massa 

5. Upaya Partai Demokrat dalam Mengimbangi Lawan Politik 

6. Upaya Partai Demokrat dalam memperbesar dukungan massa 

B. Dokumentasi Sekunder 

Dokumentasi sekunder dari penelitian ini berupa arsip, foto dan artikel 

tentang: 

1. Pemantauan Lawan Politik oleh Partai Demokrat 

2. Penggalangan Dukungan oleh Partai Demokrat 

3. Penggalangan Dana oleh Partai Demokrat 

4. Strategi Partai Demokrat dalam Mempengaruhi Massa 

5. Upaya Partai Demokrat dalam Mengimbangi Lawan Politik 

6. Upaya Partai Demokrat dalam memperbesar dukungan massa 
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BIODATA RESPONDEN 

“STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI 
REMBANG TAHUN 2010” 

 

1. Nama  : M. Charis Kurniawan S. IP 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia  : 30 Tahun 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Jabatan  : Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat 
Alamat  : Perum Permata Hijau, Jl. Kawis 5 No. 152 Ngotet 
Rembang. 

2. Nama  : Ni’am 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Usia  : 50 Tahun 
Pekerjaan : Kepala Sekolah MTS Riyadl Sedan 
Alamat  : Ds. Karas RT. 01, RW. 01, Sedan, Rembang. 

3. Nama  : Islahudin 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Usia  : 40 tahun 
Jabatan  : Ketua PAC Partai Demokrat Sedan 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat  : Ds. Sidorejo, Sedan Rembang 

4. Nama  : Soli 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Usia  : 41 tahun 
Pekerjaan : Kepala Desa Sidorejo 
Alamat  : Ds. Waru, Sedan Rembang. 

5. Nama  : Roni 
Jenis Kelamin : laki-laki 
Usia  : 43 tahun 
Jabatan  : Sekretaris PAC Partai Demokrat Sedan 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat  : Ds. Sidomulyo Pundong, Sedan Rembang 
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

NO KECAMATAN 

JUMLAH 

DESA TPS 
PEMILIH 

JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 

              

1 REMBANG                       
34  

                    
149  

             
30,608             32,554                 

63,162  

2 KALIORI                       
23  

                      
69  

             
15,125             15,591                 

30,716  

3 SUMBER                       
18  

                      
62  

             
13,468             13,979                 

27,447  

4 SULANG                       
21  

                      
77  

             
14,027             14,463                 

28,490  

5 BULU                       
16  

                      
51  

             
10,274             10,492                 

20,766  

6 GUNEM                       
16  

                      
44  

               
9,264                9,186                 

18,450  

7 PAMOTAN                       
23  

                      
83  

             
17,424             17,189                 

34,613  

8 PANCUR                       
23  

                      
55  

             
10,730             10,631                 

21,361  

9 LASEM                       
20  

                      
81  

             
17,975             18,160                 

36,135  

10 SLUKE                       
14  

                      
53  

             
10,840             10,962                 

21,802  

11 KRAGAN                       
27  

                    
105  

             
22,904             22,727                 

45,631  

12 SARANG                       
23  

                    
100  

             
21,940             21,246                 

43,186  

13 SEDAN                       
21  

                      
99  

             
19,274             18,974                 

38,248  

14 SALE                       
15  

                      
72  

             
14,283             14,505                 

28,788  

JUMLAH                     
294  

                
1,100  

           
228,136           230,659              

458,795  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN REMBANG 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 Kedungrejo               4                    830                    862                     1,692  

2 Turusgede               3                    542                    562                     1,104  

3 Kumendung               3                    571                    571                     1,142  

4 Sridadi               5                 1,051                 1,037                     2,088  

5 Padaran                5                    907                    877                     1,784  

6 Tlogomojo               2                    558                    547                     1,105  

7 Kasreman               5                 1,076                 1,117                     2,193  

8 Punjulharjo               3                    575                    582                     1,157  

9 Tritunggal               3                    581                    566                     1,147  

10 Pasarbanggi               5                 1,051                 1,054                     2,105  

11 Gedangan               4                    765                    832                     1,597  

12 Weton               2                    387                    404                       791  

13 Ngotet               5                    934                 1,078                     2,012  

14 Mondoteko               8                 1,433                 1,519                     2,952  

15 Ngadem               2                    555                    578                     1,133  

16 Ketanggi               3                    859                    898                     1,757  

17 Pulo               4                    932                    993                     1,925  

18 Waru               8                 1,909                 1,940                     3,849  

19 Magersari               5                    955                 1,061                     2,016  

20 Gegunung Kulon               2                    365                    331                       696  

21 Gegunung Wetan               2                    547                    550                     1,097  

22 Pacar               3                    569                    559                     1,128  

23 Tanjungsari               5                 1,087                 1,120                     2,207  

24 Sumberjo              12                 2,628                 2,914                     5,542  

25 Tasikagung               7                 1,424                 1,571                     2,995  
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26 Sawahan               3                    527                    657                     1,184  

27 Leteh               8                 1,707                 1,927                     3,634  

28 Sidowayah               7                 1,073                 1,208                     2,281  

29 Kutoharjo               2                    534                    654                     1,188  

30 Pandean               3                    641                    733                     1,374  

31 Sukoharjo               2                    529                    551                     1,080  

32 Kabongan Lor               2                    489                    532                     1,021  

33 Kabongan Kidul               8                 1,425                 1,548                     2,973  

34 Tireman               2                    566                    586                     1,152  

  TPS KHUSUS               2                        -                        -                           -  

JUMLAH           149              30,582              32,519                  63,101  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN KALIORI 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 METESEH               4                    980                 1,014                     1,994  

2 MAGUAN               4                    973                    968                     1,941  

3 SIDOMULYO               3                    646                    667                     1,313  

4 WIROTO               3                    714                    703                     1,417  

5 BANGGI               3                    634                    660                     1,294  

6 KUANGSAN               3                    705                    754                     1,459  

7 GUNUNGSARI               5                 1,053                 1,134                     2,187  

8 SENDANGAGUNG               6                 1,389                 1,533                     2,922  

9 KARANGSEKAR               2                    486                    485                       971  

10 BABADAN               4                 1,026                 1,074                     2,100  

11 PENGKOL               3                    601                    629                     1,230  

12 SAMBIYAN               3                    812                    816                     1,628  

13 MOJOREMBUN               3                    596                    621                     1,217  

14 TUNGGULSARI               2                    303                    315                       618  

15 TAMBAKAGUNG               4                    856                    899                     1,755  

16 MOJOWARNO               3                    615                    591                     1,206  

17 DRESIKULON               4                    789                    813                     1,602  

18 DRESIWETAN               2                    429                    433                       862  

19 TASIKHARJO               3                    563                    542                     1,105  

20 PURWOREJO               2                    407                    392                       799  

21 BOGOHARJO               1                    224                    208                       432  

22 BANYUDONO               1                    219                    232                       451  

23 PANTIHARJO               1                    105                    108                       213  

JUMLAH             69              15,125              15,591                  30,716  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN SUMBER 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 RONGGOMULYO               3                    635                    678                     1,313  

2 LOGEDE               4                    951                    954                     1,905  

3 PELEMSARI               2                    554                    585                     1,139  

4 LOGUNG               2                    410                    437                       847  

5 KRIKILAN               4                    809                    837                     1,646  

6 KEDUNGTULUP               2                    414                    417                       831  

7 JATIHADI               4                 1,020                 1,024                     2,044  

8 POLBAYEM               2                    396                    410                       806  

9 SUMBER               6                 1,354                 1,411                     2,765  

10 JADI               3                    703                    714                     1,417  

11 GRAWAN               5                    894                    904                     1,798  

12 RANDUAGUNG               3                    639                    661                     1,300  

13 SUKOREJO               3                    602                    613                     1,215  

14 TLOGOTUNGGAL               6                 1,230                 1,348                     2,578  

15 BOGOREJO               2                    467                    521                       988  

16 MEGULUNG               2                    352                    366                       718  

17 KEDUNGASEM               4                    839                    842                     1,681  

18 SEKARSARI               5                 1,194                 1,257                     2,451  

JUMLAH             62              13,463              13,979                  27,442  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN SULANG 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 Tanjung               2                    495                    489                       984  

2 Kemadu               8                 1,028                 1,060                     2,088  

3 Sulang               8                 1,508                 1,640                     3,148  

4 Pomahan               3                    679                    667                     1,346  

5 Rukem               2                    387                    357                       744  

6 Korowelang               1                    186                    178                       364  

7 Karangharjo               2                    352                    391                       743  

8 Jatimudo               4                    574                    588                     1,162  

9 Kunir               4                    714                    706                     1,420  

10 Glebeg               4                    729                    704                     1,433  

11 Bogorame               2                    470                    469                       939  

12 Kaliombo               7                 1,342                 1,422                     2,764  

13 Sudo               3                    476                    512                       988  

14 Karangsari               4                    786                    811                     1,597  

15 Pragu               2                    419                    405                       824  

16 Kebonagung               2                    471                    481                       952  

17 Seren               5                    944                 1,035                     1,979  

18 Pranti               2                    280                    295                       575  

19 Pedak               4                    720                    730                     1,450  

20 Landoh               5                    914                    965                     1,879  

21 Kerep               3                    550                    557                     1,107  

JUMLAH             77              14,024              14,462                  28,486  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN BULU 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            

1 MLATI REJO 2                         
383  

                        
388                       771  

2 SENDANG MULYO 6                      
1,701  

                     
1,724                     3,425  

3 PONDOK REJO 2                         
494  

                        
499                       993  

4 WARUGUNUNG 3                         
622  

                        
620                     1,242  

5 PINGGAN 3                         
546  

                        
543                     1,089  

6 CABEAN KIDUL 2                         
487  

                        
497                       984  

7 LAMBANGAN KULON 2                         
401  

                        
427                       828  

8 LAMBANGAN WETAN 3                         
559  

                        
571                     1,130  

9 SUMBER MULYO 2                         
460  

                        
492                       952  

10 KARANGASEM 4                         
734  

                        
719                     1,453  

11 PASEDAN 8                      
1,455  

                     
1,477                     2,932  

12 NGULAAN 2                         
349  

                        
352                       701  

13 JUKUNG 5                         
795  

                        
812                     1,607  

14 BULU 2                         
346  

                        
359                       705  

15 MANTINGAN 3                         
602  

                        
651                     1,253  

16 KADIWONO 2                         
340  

                        
361                       701  

JUMLAH             51              10,274              10,492                  20,766  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN GUNEM 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 SAMBONGPAYAK               1                    236                    254                       490  

2 BANYUURIP               2                    384                    410                       794  

3 DEMAAN               2                    451                    450                       901  

4 PANOHAN               2                    428                    418                       846  

5 SENDANGMULYO               2                    454                    461                       915  

6 TELGAWAH               1                    186                    194                       380  

7 SIDOMULYO               3                    682                    708                     1,390  

8 KULUTAN               1                    215                    220                       435  

9 GUNEM               4                    832                    835                     1,667  

10 TREMBES               3                    765                    715                     1,480  

11 DOWAN               3                    596                    580                     1,176  

12 SUNTRI               3                    534                    535                     1,069  

13 TEGALDOWO               9                 2,045                 1,979                     4,024  

14 TIMBRANGAN               3                    593                    599                     1,192  

15 PASUCEN               2                    345                    345                       690  

16 KAJAR               3                    516                    482                       998  

JUMLAH             44                9,262                9,185                  18,447  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN PAMOTAN 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 BAMBAN               1                    293                    276                       569  

2 BANGUNREJO               6                 1,362                 1,212                     2,574  

3 GAMBIRAN               3                    800                    678                     1,478  

4 GEGERSIMO               2                    583                    553                     1,136  

5 JAPEREJO               3                    707                    702                     1,409  

6 JOHO               2                    553                    532                     1,085  

7 KEPOHAGUNG               2                    405                    403                       808  

8 KETANGI               3                    695                    699                     1,394  

9 MEGAL               2                    442                    472                       914  

10 MLAGEN               4                    684                    691                     1,375  

11 MLAWAT               2                    321                    340                       661  

12 NGEMPLAKREJO               2                    451                    435                       886  

13 PAMOTAN              20                 3,636                 3,721                     7,357  

14 PRAGEN               2                    556                    553                     1,109  

15 RINGIN               5                 1,120                 1,128                     2,248  

16 SAMARAN               3                    523                    507                     1,030  

17 SEGOROMULYO               2                    504                    520                     1,024  

18 SENDANGAGUNG               5                    995                    941                     1,936  

19 SIDOREJO               3                    566                    613                     1,179  

20 SUMBANGREJO               2                    481                    472                       953  

21 SUMBERREJO               4                    720                    709                     1,429  

22 TEMPALING               3                    701                    701                     1,402  

23 TULUNG               2                    326                    331                       657  

JUMLAH             83              17,424              17,189                  34,613  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN PANCUR 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 Pandan               3                    612                    607                     1,219  

2 Jeruk               3                    693                    670                     1,363  

3 Karaskepoh               1                    284                    290                       574  

4 Tuyuhan               5                    990                    992                     1,982  

5 Doropayung               4                    817                    803                     1,620  

6 Gemblengmulyo               2                    365                    342                       707  

7 Japeledok               1                    279                    278                       557  

8 Sumberagung               3                    516                    548                     1,064  

9 Langkir               1                    251                    250                       501  

10 Kedung               1                    293                    285                       578  

11 Ngroto               2                    336                    305                       641  

12 Ngulangan               1                      92                    101                       193  

13 Sidowayah               2                    345                    329                       674  

14 Kalitengah               4                    813                    780                     1,593  

15 Johogunung               2                    362                    368                       730  

16 Wuwur               3                    545                    539                     1,084  

17 Banyuurip               1                    240                    236                       476  

18 Trenggulunan               2                    379                    360                       739  

19 Criwik               1                    211                    224                       435  

20 Pancur               5                    922                    968                     1,890  

21 Punggurharjo               1                    208                    207                       415  

22 Warugunung               5                    845                    828                     1,673  

23 Pohlandak               2                    332                    321                       653  

JUMLAH             55              10,730              10,631                  21,361  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN LASEM 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 Karasgede               3                    745                    746                     1,491  

2 Jolotundo               5                 1,107                 1,201                     2,308  

3 Sumbergirang               9                 2,021                 2,182                     4,203  

4 Karangturi               5                 1,033                 1,054                     2,087  

5 Babagan               4                    941                    932                     1,873  

6 Dorokandang               4                 1,038                 1,054                     2,092  

7 Gedongmulyo               8                 1,591                 1,602                     3,193  

8 Dasun               1                    252                    242                       494  

9 Soditan               6                 1,662                 1,626                     3,288  

10 Ngemplak               5                 1,172                 1,245                     2,417  

11 Selopuro               6                 1,499                 1,407                     2,906  

12 Sendangcoyo               5                    868                    852                     1,720  

13 Ngargomulyo               1                    128                    133                       261  

14 Kajar               3                    561                    545                     1,106  

15 Gowak               3                    586                    589                     1,175  

16 Sendangasri               4                    784                    785                     1,569  

17 Tasiksono               1                    246                    244                       490  

18 Sriombo               3                    512                    493                     1,005  

19 Bonang               2                    569                    561                     1,130  

20 Binangun               3                    654                    659                     1,313  

JUMLAH             81              17,969              18,152                  36,121  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN SLUKE 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 SANETAN               3                    628                    670                     1,298  

2 RAKITAN               1                    290                    285                       575  

3 BENDO               5                 1,010                    999                     2,009  

4 LABUHAN KIDUL               6                 1,565                 1,488                     3,053  

5 SENDANGMULYO               3                    788                    766                     1,554  

6 BLIMBING               1                    110                    122                       232  

7 MANGGAR               7                 1,320                 1,471                     2,791  

8 JATISARI               2                    315                    324                       639  

9 LANGGAR               3                    660                    661                     1,321  

10 SLUKE               6                 1,139                 1,235                     2,374  

11 JURANGJERO               4                    935                    874                     1,809  

12 LERAN               5                    833                    777                     1,610  

13 TRAHAN               5                    806                    800                     1,606  

14 PANGKALAN               2                    505                    506                     1,011  

JUMLAH             53              10,904              10,978                  21,882  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN KRAGAN 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 TANJUNGSARI               3                    408                    418                       826  

2 SENDANGMULYO               3                    669                    642                     1,311  

3 SENDANGWARU               4                    924                    887                     1,811  

4 NGASINAN               3                    601                    589                     1,190  

5 KENDALAAGUNG               3                    525                    515                     1,040  

6 MOJOKERTO               3                    637                    634                     1,271  

7 TANJUNGAN               3                    597                    597                     1,194  

8 KEBLORAN               4                 1,003                    987                     1,990  

9 KARANGANYAR               5                 1,109                 1,094                     2,203  

10 KARANGLINCAK               5                 1,067                 1,028                     2,095  

11 KARANGHARJO               8                 1,669                 1,615                     3,284  

12 KRAGAN               5                 1,423                 1,419                     2,842  

13 TEGALMULYO               3                    614                    602                     1,216  

14 BALONGMULYO               3                    670                    673                     1,343  

15 PLAWANGAN               6                 1,589                 1,613                     3,202  

16 NARUKAN               3                    479                    481                       960  

17 SUDAN               2                    403                    406                       809  

18 SUMURPULE               4                    873                    874                     1,747  

19 SUMBERGAYAM               2                    534                    523                     1,057  

20 WORO               7                 1,582                 1,573                     3,155  

21 SENDANG               1                    249                    243                       492  

22 TERJAN               5                 1,057                 1,077                     2,134  

23 WATUPECAH               1                    224                    226                       450  

24 PANDANGANWETAN               5                 1,240                 1,263                     2,503  

25 PANDANGANKULON               6                 1,363                 1,327                     2,690  
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26 SUMURTAWANG               6                 1,162                 1,188                     2,350  

27 SUMBERSARI               1                    214                    215                       429  

  TPS KHUSUS               1                        -                        -                           -  

JUMLAH           105              22,885              22,709                  45,594  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN SARANG 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 LODANKULON               6                 1,512                 1,401                     2,913  

2 LODANWETAN               5                 1,212                 1,137                     2,349  

3 BONJOR               4                 1,047                 1,017                     2,064  

4 TAWANGREJO               3                    660                    641                     1,301  

5 SAMPUNG               3                    629                    629                     1,258  

6 BATURNO               2                    462                    448                       910  

7 BABAKTULUNG               6                 1,269                 1,255                     2,524  

8 NGLOJO               4                    783                    855                     1,638  

9 JAMBANGAN               4                    732                    691                     1,423  

10 PELANG               3                    536                    515                     1,051  

11 GILIS               3                    728                    728                     1,456  

12 GUNUNGMULYO               3                    771                    766                     1,537  

13 GONGGANG               2                    448                    420                       868  

14 SUMBERMULYO               5                    866                    894                     1,760  

15 KALIPANG               7                 1,642                 1,582                     3,224  

16 DADAPMULYO               3                    772                    743                     1,515  

17 SENDANGMULYO               5                 1,238                 1,234                     2,472  

18 BANOWAN               4                    888                    904                     1,792  

19 TEMPERAK               4                    873                    890                     1,763  

20 KARANGMANGU              12                 1,857                 1,577                     3,434  

21 BAJINGJOWO               4                 1,091                 1,066                     2,157  

22 BAJINGMEDURO               3                    667                    658                     1,325  

23 SARANGMEDURO               5                 1,243                 1,184                     2,427  

JUMLAH           100              21,926              21,235                  43,161  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 
KECAMATAN SEDAN 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 CANDIMULYO               4                    795                    778                     1,573  

2 NGULAHAN               2                    446                    452                       898  

3 PACING               3                    690                    674                     1,364  

4 KARAS              10                 1,878                 1,766                     3,644  

5 MOJOSARI               5                    909                    925                     1,834  

6 GESIKAN               2                    310                    318                       628  

7 SAMBIROTO               3                    656                    627                     1,283  

8 SEDAN               9                 1,730                 1,648                     3,378  

9 SIDOMULYO               6                 1,166                 1,102                     2,268  

10 SIDOREJO               8                 1,294                 1,266                     2,560  

11 KARANGASEM               5                    949                    952                     1,901  

12 KEDUNGRINGIN               4                    824                    807                     1,631  

13 MENORO               7                 1,316                 1,302                     2,618  

14 JAMBEYAN               2                    464                    458                       922  

15 KENONGO               3                    592                    611                     1,203  

16 GANDRIROJO               6                 1,299                 1,305                     2,604  

17 BOGOREJO               4                    756                    743                     1,499  

18 SAMBONG               3                    742                    764                     1,506  

19 DADAPAN               7                 1,365                 1,324                     2,689  

20 KUMBO               4                    718                    764                     1,482  

21 LEMAHPUTIH               2                    375                    388                       763  

JUMLAH             99              19,274              18,974                  38,248  
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REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2010 

KECAMATAN SALE 

NO D E S A 

JUMLAH 

TPS 
PEMILIH 

TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

            
1 Tahunan              11                 2,236                 2,308                     4,544  

2 Ngajaran               2                    484                    473                       957  

3 Mrayun               7                 1,565                 1,557                     3,122  

4 Bancang               3                    635                    639                     1,274  

5 Sale              10                 1,813                 1,876                     3,689  

6 Joho               2                    460                    455                       915  

7 Jinanten               4                    849                    883                     1,732  

8 Gading               4                    694                    691                     1,385  

9 Wonokerto               9                 1,648                 1,767                     3,415  

10 Sumbermulyo               4                    694                    735                     1,429  

11 Tengger               4                    739                    753                     1,492  

12 Bitingan               3                    501                    491                       992  

13 Pakis               2                    474                    436                       910  

14 Ukir               4                    983                    933                     1,916  

15 Rendeng               3                    508                    508                     1,016  

JUMLAH             72              14,283              14,505                  28,788  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*) 

KABUPATEN REMBANG 

 

1. Nama Lengkap  :   H. MOCH SALIM 

2. Tempat dan tanggal  :   REMBANG, 10 MEI 1970 

     Lahir/Umur 

3. Jenis Kelamin   :   LAKI - LAKI 

4. Agama   :   ISLAM 

5. Status Perkawinan  :   Kawin / Pernah Kawin / Belum Kawin *) 

6. Alamat tempat tinggal :   JL. BLIMBING RT 04 RW 02 KEL. MAGERSARI 

         KEC. REMBANG KAB. REMBANG 59212 

7. Riwayat Pendidikan  : a. SDN TASIK AGUNG I REMBANG TAHUN 1983  

      b. SMPN I REMBANG TAHUN 1985 

      c. SMUN II REMBANG TAHUN 1988 

      d. 

      e. 

8. Kursus diklat / yang  : a.  

    Pernah diikuti    b. 

      c. 

      d. 

      e. 

9. Riwayat Organisasi  : a. KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KAB. 

REMBANG 

Lampiran 8 
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      b. 

      c. 

      d. 

      e. 

10. Riwayat Pekerjaan dan : a. DIRUT CV. KARYA MINA PUTRA 

      Alamat Pekerjaan    b. BUPATI REMBANG 2005 - 2010 

      c. 

      d. 

      e. 

11. Tanda Penghargaan : a. BYASANA BHAKTI UPARADANA GUBERNUR 1996 

      b. UPAKARTI PRESIDEN 1996 

      c. PELANGGAN TERBAIK TELKOM 1997 

      d. KETUA PUNGGAWA NUSANTARA 2007 

      e. MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA 

ARUTALA 2007 
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GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE 
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DAFTAR ISI 

Laporan Survey Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kapala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2010 ini mencakup: 

 

1. Popularitas Calon………………………………..3 
2. Perilaku Memilih Masyarakat…………………...8 
3. Evaluasi Kebijakan Pembangunan……………….18 
4. Isu-isu Lokal Penting…………………………….24 
5. Media Kampanye……………………………….27 
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3.4

1.1

1.8

2

55.2

10.4
12.7

13.5

Mulyono Wiratmoko Masnonah
Ali Subchan Moch Salim Yaqut Qoumas
Yahya Amin Tdk Pilih

Bagian I  
POPULARITAS 

 

 

 Popularitas calon merupakan gambaran mengenai tingkat 
dukungan pemilih terhadap calon. Dalam laporan ini, popularitas 
calon dipisah dalam tiga opsi (pilihan), yakni 7 calon, 3 calon dan 2 
calon.  

Selengkapnya hasil survey menunjukkan: 
 
1. Pemilukada dengan 7 Orang Calon 

 

Distribusi Dukungan dalam Simulasi 7 Orang Calon 
No Nana Calon Persentase Nomor 

Urut Keterangan 

1 Mulyono 3.4 5 - 

2 Wiratmoko 1.1 8 - 

3 Letkol Masnonah 1.8 7 - 

4 H. Ali Subchan 2.0 6 - 

5 H. Moch Salim 55.2 1 - 

6 H. Yaqut Qoumas 10.4 4 - 

7 H. Yahya Amin 12.7 3 - 

8 Tidak Memilih 13.5 2 - 

 J U M L A H 100 - - 
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15.8

55.42

11.32

17.23

Yahya Amin Moch Salim Yaqut Qoumas Tdk Memilih

2. Pemilukada dengan 3 Orang Calon 

Distribusi Dukungan dalam Simulasi 3 Orang Calon 
No Nama Calon Persentase Nomor 

Urut Keterangan 

1 H. Yahya Amin 15.83 3 - 

2 H. Moch Salim 55.42 1 - 

3 H. Yaqut Qoumas 11.32 4 - 

4 Tidak Memilih 17.23 2 - 

 J u m l a h 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pemilukada dengan 3 Orang Calon 

Distribusi Dukungan dalam Simulasi 3 Orang Calon 
No Nama Calon Persentase Nomor 

Urut Keterangan 
1 H. Yahya Amin 18.2 3 - 

2 H. Moch Salim 51.8 1 - 

3 H. Ali Subchan 2.3 4 - 

4 Tidak Memilih 27.7 2 - 

 J U M L A H 100 - - 
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18,2

51,8

2,3

27,7

Yahya Amin Moch Salim Ali Subchan Tdk Memilih

15.54

58.79

25.66

Yaqut Qoumas Moch Salim Tdk Memilih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pemilukada dengan 2 Orang Calon 

Distribusi Dukungan dalam Simulasi 2 Orang Calon 
No Nama Calon Persentase Nomor 

Urut Keterangan 
1 H. Yaqut Qoumas 15.54 3 - 

2 H. Moch Salim 58.79 1 - 

3 Tidak Memilih 25.66 2 - 

 J u m l a h 100 - - 
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 36,88

53,12

82,22
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72,73

72,73

50,88

60

36,06

29,41
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61,66

67,3

67,3

Rembang
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Gunem
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Sale

Pamotan

Pancur
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Sarang
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Kragan

Sluke

Sluke
Kragan
Sedan
Sarang
Lasem
Pancur
Pamotan
Sale
Sulang
Gunem
Bulu
Kaliori
Sumber
Rembang

4. Dukungan Pada H. Moch Salim Per Kecamatan (7 Calon) 
Distribusi Dukungan Pada H. Moch Salim Per Kecamatan (7 Calon) 

No Kecamatan Persentase Nomor 
Urut Keterangan 

1 Rembang 36.88 1 2. Tidak Memilih  (24.59%) 

2 Sumber  53.12 1 2. Yahya Amin (17.18%) 

3 Kaliori 82.22 1 
2. Yaqut Qoumas/Yahya  

Amin   (6.67%) 

4 Bulu 42.85 1 2. Yaqut Qoumas  (33.93%) 

5 Gunem 72.73 1 2. Yaqut Qoumas (12.73%) 

6 Sulang 72.73*) 1 2. Yaqut Qoumas (12.73%)*) 

7 Sale 50.88 1 2. Yahya Amin (18.07%) 

8 Pamotan  60.00 1 2. Yahya Amin (18.18%) 

9 Pancur 36.06 2 1. Tidak Memilih (44.16%) 

10 Lasem 29.41 3 
1 .Tidak Memilih (36%) 

2. Yahya Amin (32%) 

11 Sarang 66.07 1 2. Tidak Memilih (24.59%) 

12 Sedan 61.66 1 2. Tidak Memilih (15.62) 

13 Kragan 67.30 1 2. Yahya Amin/Tidak Memilih 
(12.5%) 

14 Sluke 67.30*) 1 2. Yahya Amin (12.5%)*) 

 J U M L A H 100 - - 
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5. Dukungan Pada H. Moch Salim Per Kecamatan (3 Calon) 
 

Distribusi Dukungan Pada H. Moch Salim Per Kecamatan (3 Calon) 

No Kecamatan Persentase Nomor 
Urut Keterangan 

1 Rembang 36.9 1 2. Tidak Memilih (24.6%) 

2 Sumber  53.1 1 2. Yahya Amin (17.2%) 

3 Kaliori 82.2 1 
2. Yaqut Qoumas/Yahya  

Amin   (6.7%) 

4 Bulu 42.9 1 2. Yaqut Qoumas (33.9%) 

5 Gunem 72.7 1 
2. Yaqut Qoumas (12.7%) 

3. Yahya Amin (10.9%) 

6 Sulang 72.7*) 1 2. Yaqut Qoumas (12.7%)*) 

7 Sale 50.9 1 
2. Yahya Amin (28.1%) 

3. Tidak Memilih (12.3%) 

8 Pamotan  60.0 1 2. Yahya Amin (18.2%) 

9 Pancur 36.1 2 1. Tidak Memilih (44.3%) 

10 Lasem 30.00 3 
1 .Tidak Memilih (36.0%) 

2. Yahya Amin (32.0%) 

11 Sarang 66.1 1 2. Tidak Memilih (21.4%) 

12 Sedan 61.7 1 
2. Tidak Memilih (16.7%) 

3. Yahya Amin (15.0%) 

13 Kragan 67.3 1 2. Yahya Amin/Tidak Memilih 
(12.5%) 

14 Sluke 67.30*) 1 2. Yahya Amin/Tidak 
Memilih (12.5%)*) 

 J U M L A H 55.4 1 
2. Tidak Memilih (17.2%) 

3. Yahya Amin (16.0%) 
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11,2
48,8

23,1

11,3

5,5

Sangat Yakin Yakin Cukup Yakin
Kurang Yakin Tidak Yakin

Bagian II 

PERILAKU MEMILIH 
 
 

Perilaku memilih adalah sikap tindakan dan kecenderungan 
perilaku yang terjadi dan melekat pada pemilih sehingga berpengaruh 
terhadap tindakan menggunakan hak pilih. 
 

1. Keyakinan terhadap Pilihan 

Keyakinan terhadap Pilihan untuk Semua Calon 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Sangat Yakin 11.2 - 

2 Yakin 48.8 - 

3 Cukup Yakin 23.1 - 

4 Kurang Yakin 11.3 - 

5 Tidak Yakin 5.5 - 

 J u m l a h 100 - 
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2. Alasan Sosiologis Pilihan 

 

Keyakinan terhadap Pilihan untuk Semua Calon 
No Alasan  Persentase Keterangan 
1 Putera Rembang 26.6 - 

2 Keluarga/kawan 2.7 - 

3 Ikut-ikutan 10.0 - 

4 Bebas KKN 10.6 - 

5 Panutan Masyarakt 13.7 - 

6 Terkenal 0.5 - 

7 Pandai/Cerdas 11.6 - 

8 Kesamaan Partai 3.4 - 

9 Lain-lain 21.0 - 

 J u m l a h 100 - 
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26,7

43

18,7

5,7

5,9

Tinggi Sedang Kurang Rendah Tidak Tahu

3. Alasan Personalitas Pilihan (HMS) 

3.1. Dekat dengan Rakyat 
 

Keyakinan Pemilih Bahwa HMS Dekat dengan Rakyat 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Tinggi 26.7 - 

2 Sedang 43.0 - 

3 Kurang 18.7 - 

4 Rendah 5.7 - 

5 Tidak Tahu 5.9 - 

 J u m l a h 100 - 
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22

51,3

14,7
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Tinggi Sedang Kurang Rendah Tidak Tahu

3.2. Citra Baik 
 

Keyakinan Pemilih Bahwa HMS sebagai Pribadi Baik 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Tinggi 22.0 - 

2 Sedang 51.3 - 

3 Kurang 14.7 - 

4 Rendah 6.0 - 

5 Tidak Tahu 5.9 - 

 J u m l a h 100 - 
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16,3

52
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6,9

Tinggi Sedang Kurang Rendah Tidak Tahu

3.3. Jujur 
 

Keyakinan Pemilih Bahwa HMS sebagai Pribadi Jujur 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Tinggi 16.3 - 

2 Sedang 52.0 - 

3 Kurang 18.3 - 

4 Rendah 6.4 - 

5 Tidak Tahu 6.9 - 

 J u m l a h 100 - 
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3.4. Pintar/Cerdas 
 

Keyakinan Pemilih Bahwa HMS sebagai Pribadi Cerdas 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Tinggi 33.7 - 

2 Sedang 49.6 - 

3 Kurang 7.6 - 

4 Rendah 2.9 - 

5 Tidak Tahu 6.1 - 

 J u m l a h 100 - 
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3.5. Tegas/Berwibawa 
 

Keyakinan Pemilih Bahwa HMS sebagai Pribadi Tegas/Berwibawa 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Tinggi 34.7 - 

2 Sedang 47.0 - 

3 Kurang 8.7 - 

4 Rendah 3.5 - 

5 Tidak Tahu 6.1 - 

 J u m l a h 100 - 
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Bagian III 

EVALUASI KEBIJAKAN 
 
 

Evaluasi Kebijakan adalah penilaian masyarakat terhadap 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh, diambil dan dilakukan Bupati 
berkuasa (incumbent) yang berpengaruh terhadap tindakan 
menggunakan hak pilih. 
 

1. Pelaksaan Pemerintahan 

Penilaian Masyarakat terhadap Pemerintahan 
No Kategori Persentase Keterangan 
1 Sangat Baik 3.6 - 

2 Baik 28.0 - 

3 Cukup Baik 44.3 - 

4 Kurang Baik 20.8 - 

5 Buruk 3.3 - 

 J u m l a h 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemajuan Pembangunan  
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2

23

34,8

34,6

5,5

Sangat Puas Puas Cukup Puas Kurang Puas Tidak Puas

 

Penilaian Masyarakat terhadap Kemajuan Pembangunan 
No Tingkat Kepuasan Persentase Keterangan 
1 Sangat Puas 2.0 - 

2 Puas 23.0 - 

3 Cukup Puas 34.8 - 

4 Kurang Puas 34.6 - 

5 Tidak Puas 5.5 - 

 J u m l a h 100 - 
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Sangat Banya Cukup Banyak Sedikit
Sangat Sedikit Tidak Ada

3. Kemajuan Desa 

 

Penilaian Masyarakat terhadap Pembangunan Desa 
No Tingkat Kemajuan Persentase Keterangan 
1 Sangat Banyak 4.9 - 

2 Cukup Banyak 51.4 - 

3 Sedikit 26.6 - 

4 Sangat Sedikit 10.7 - 

5 Tidak Ada 6.3 - 

 J u m l a h 100 - 
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4. Peningkatan Ekonomi 

 

Penilaian Masyarakat terhadap Peningkatan Ekonomi 
No Tingkat Penilaian Persentase Keterangan 
1 Sangat Banyak 4.0 - 

2 Cukup Banyak 40.5 - 

3 Sedikit 28.7 - 

4 Sangat Sedikit 10.7 - 

5 Tidak Ada 16.1 - 

 J u m l a h 100 - 
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Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Buruk

4. Kinerja Bupati H. Moch. Salim 

 

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Bupati HMS 
No Tingkat Penilaian Persentase Keterangan 
1 Sangat Baik 4.8 - 

2 Baik 29.8 - 

3 Cukup Baik 42.7 - 

4 Kurang Baik 20.7 - 

5 Buruk 2.0 - 

 J u m l a h 100 - 
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Yakin Ragu-ragu Tidak Yakin Tidak Menjawab

5. Keyakinan H. Moch Salim sebagai Bupati Mendatang 

 

Keyakinan Masyarakat terhadap Peluang HMS 
No Tingkat Keyakinan Persentase Keterangan 
1 Yakin 48.4 - 

2 Ragu 31.7 - 

3 Tidak  19.8 - 

4 Tidak Menjawab 0.1 - 

 J u m l a h 100 - 
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Bagian IV 

ISU-ISU LOKAL 
 

Masalah yang dimaksud dalam survey ini mencakup 3 kategori, 
yakni (1) persoalan yang dihadapi atau dirasakan masyarakat sehingga 
dinilai sebagai masalah utama; (2) persoalan yang dirasakan 
masyarakat untuk segera ditangani atau dipecahkan; (3) persoalan 
penting yang terjadi di masyarakat menurut evaluasi pemerintah. 
 

 

1. Masalah Utama 
 

Pandangan Masyarakat terhadap Masalah Utama 
No Jenis Masalah Persentase Keterangan 
1 Lapangan Pekerjaan 50 - 

2 KKN 10.6 - 

3 WAJAR 9 Tahun 2.0 - 

4 Pelayanan Aparatur 2.5 - 

5 Sarana Jalan Raya 5.8 - 

6 Sembako 16.9 - 

7 Listrik 1.9 - 

8 Air Bersih 4.9 - 

9 Kesehatan 2.2 - 

10 Pendidikan 1.2 - 

11 Kemanan Ketertiban 1.3 - 

12 Transportasi 0.5 - 

 J u m l a h 100 - 
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2. Masalah Mendesak 

 
Pandangan Masyarakat terhadap Masalah Mendesak 
No Masalah Persentase Keterangan 
1 Pendidikan 25.7 - 

2 Pertanian 29.3 - 

3 Pembangunan Fisik 13.1 - 

4 Layanan Kesehatan 19.0 - 

5 Lain-lain 12.9 - 

 J u m l a h 100 - 
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3. Masalah Penting 
 

Pandangan Masyarakat terhadap Masalah Penting 
No Jenis Masalah Persentase Keterangan 
1 Pendidikan Gratis 59.2 - 

2 Kesehatan Murah 36.3 - 

3 Tunjangan Kematian 4.5 - 

4 Tidak Menjawab 0.1 - 

 J u m l a h 100 - 
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Bagian V 

MEDIA KAMPANYE 
 

Media Kampanye yang dimaksud dalam survey ini mencakup 2 
kategori, yakni media kampanye yang menarik dan media kampanye 
yang banyak dilihat masyarakat atau banyak dilakukan tim kampanye. 
1. Media  Kampanye Menarik 

 
Pandangan Masyarakat terhadap Media Kampanye Menarik 

No Jenis Media  Persentase Keterangan 
1 Spanduk 31.8 - 

2 TV 30.8 - 

3 Radio 5.2 - 

4 Orang Dekat 9.8 - 

5 Selebaran 4.6  

6 Koran/Media Massa 5.1  

7 Baliho 4.6  

8 Lain-lain 7.1  

9 Sosialisasi Langsung 1.1  

 J u m l a h 100 - 
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2. Media  Kampanye Terlihat/Dilakukan 
 

Pandangan Masyarakat terhadap Media Kampanye Menarik 
No Jenis Media Persentase Keterangan 
1 Spanduk 51.4 - 

2 TV 5.9 - 

3 Baliho 11.9 - 

4 Selebaran 9.5 - 

5 Media Massa 1.3  

6 Lain-lain 12.8  

7 Sosialisasi Langsung 2.2  

 J u m l a h 100 - 
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KECAMATAN REMBANG 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Terkonsentrasi pada yang berpendidikan SD dan SLTP. Untuk yang 
berpendidikan SLTA, akademi dan sarjana kurang. 

2. Merata pada rentang usia 20->60 tahun, dengan  terbesar 40-60 tahun dan 
kecil 20-40. 

3. Merata tetapi dukungan kuat pada mereka dengan pekerjaan IRT, nelayan, 
dan petani dibandingkan PNS, wiraswasta, dan pedagang. 

2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis. 
3. Harus memiliki semua elemen yang ada di masyarakat atau dimiliki lawan. 
4. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 

(1) lapangan kerja. 

(2) sembako. 

(3) KKN. 

5. Tidak memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-langkah yang dilakukan 
lawan. 

6. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye melalui spanduk cukup dan perlu keseimbangan. 
2. Kampanye dengan iklan TV sangat kurang. Relevan digunakan tapi high cost. 
3. Kampanye dengan  iklan radio kurang. Dengan kondisi Rembang, sangat 

perlu kampanye dengan iklan radio. 
4. Pemberitahuan orang dekat kurang sehingga perlu canvassing massif, 

khususnya menggerakkan ibu-ibu dan petani. 
5. Kampanye dengan  iklan  iklan media cetak kurang sehingga perlu dilakukan, 

khususnya untuk SM dan Radar Kudus. 
6. Kampanye alternatif: ambulans keliling; mobil branding, dan kampanye 

simpatik. 
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KECAMATAN KALIORI 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD, SLTP, SLTA dan Akademi/diploma. Sedang pendukung 
sarjana kurang.  

2. Berusia 20-60 tahun, dengan  terbesar 30-60 tahun. 
3. Pekerjaan nalayan, pedagang, IRT, petani, wiraswasta. Sedangkan yang 

kurang pegawai swasta, buruh, dan PNS. 
2 Medan persaingan: 

1. Medan dominan. 
2. Jaga dan jalin komunikasi intens antar anggota tim. 
3. Lindungi dan satukan tim dengan kelompok terbesar melalui komunikasi yang 

intens untuk menutup peluang lawan memasuki jaringan. 
4. Sosialisasikan isu yang paling dibutuhkan masyarakat banyak:  

(1) lapangan pekerjaan; dan 

(2) sarana jalan raya. 

(3) sembako. 

5. Memberi bukti, bukan janji! 
3 Media kampanye: 

1. Kampanye dengan spanduk cukup hanya perlu keseimbangan. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Relevan dilakukan tetapi high 

cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

melalui ibu-ibu, petani dan pedagang. 
5. Selebaran kurang dan dapat dilakukan melalui distribusi selebaran kepuasan 

rakyat terhadap kinerja pemerintahan. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN SUMBER 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Terkonsentrasi pada yang berpendidikan akademi/diploma dan sarjana. 
Sedang pendukung SD-SLTA kurang dominan.  

2. Terkonsentrasi berusia 40-60 tahun. Sedang pendukung berusia 30-40 dan di 
bawah 20 kurang. 

3. Pekerjaan IRT, pegawai swasta/karyawan, PNS dan petani. Sedangkan 
pendukung pedagang dan wiraswasta kurang. 

2 Medan persaingan: 

1. Wilayah perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan isu yang paling dibutuhkan masyarakat banyak:  
(1) lapangan pekerjaan. 

(2) air bersih. 

(3) sembako. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

dengan mengandalkan ibu-ibu. 
5. Selebaran cukup dijaga keseimbangannya. Jika belum dilakukan harus 

dilakukan, misalnya tentang kepuasan kinerja rakyat. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

KECAMATAN BULU 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Tutup kendang, yakni terkonsentrasi pada yang berpendidikan sarjana dan 
SD. Sedang pendukung berpendidikan SLTP dan SLTA kurang.  

2. Tutup kendang, yaitu terkonsentrasi berusia di bawah 20, 20-30, dan di atas 
60. Sedang pendukung berusia 40-50 sangat kurang dan 30-40 kurang. 

3. Pekerjaan buruh, nelayan, pedagang, dan PNS. Sedangkan pendukung 
wiraswasta, pegawai swasta/karyawan, petani dan IRT kurang. 

2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis.  
3. Bangun dan miliki jaringan dengan semua elemen yang ada di masyarakat 

atau dimiliki lawan. 
4. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 

a. lapangan kerja.  
b. air bersih. 
c. KKN. 
d. Sembako. 

5. Tidak boleh ada gerakan memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-
langkah yang dilakukan lawan. 

6. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

7. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada sedikitpun informasi bahwa tim 
terpecah. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

melalui buruh dan pedagang. 
5. Selebaran cukup dijaga keseimbangannya. Jika belum dilakukan harus 

dilakukan, misalnya tentang kepuasan kinerja rakyat. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN SULANG 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Sangat terkonsentrasi berpendidikan SD-SLTA, dengan yang paling menonjol 
berpendidikan SD/TTSD. 

2. Berusia 20-60 tahun, kurang dari 20 dan lebih dari 60 kurang.  
3. Dari sudut pekerjaan mulai dari pedagang, buruh, petani, wiraswasta, petani, 

dan IRT. Dukungan PNS sangat kurang. 
2 Medan persaingan: 

1. Wilayah perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan/atasi/antisipasi isu yang paling dibutuhkan atau popular di 
masyarakat banyak:  

a. lapangan pekerjaan. 
b. sarana jalan raya. 
c. KKN. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya jika lebih 
dulu melakukan. 

2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

melalui pedagang, buruh, dan petani. 
5. Kampanye melalui selebaran cukup. Jika belum dilakukan, harus dilakukan 

secara massif. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya jika lebih dulu melakukan. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling, mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN LASEM 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD dan akademi. Sedang pendukung berpendidikan SLTP, 
SLTA dan sarjana kurang.  

2. Berusia di atas 60. Sedang pendukung berusia 20-60 kurang dan  20-30 sangat 
kurang. 

3. Terkonsentrasi pada mereka yang pekerjaannya pegawai swasta/karyawan dan 
petani. Sedangkan pendukung IRT, wiraswasta, pedagang, dan buruh  kurang. 
Untuk PNS dan buruh sangat kurang. 

2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan. Tidak ada pilihan lain selain berjuang. 
2. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis. 
3. Atasi atau sosialisasikan isu terpenting  

(1) lapangan kerja.  
(2) KKN. 
(3) sembako. 

4. Tidak boleh ada gerakan memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-
langkah lawan. 

5. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

6. Bangun dan miliki jaringan dengan semua elemen yang ada di masyarakat 
atau dimiliki lawan. Buat slogan “Sesama Muslim Adalah Saudara”. “Yang 
Penting Memilih Muslim”. 

7. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada informasi sekecil apapun bahwa 
tim terpecah/tidak kompak. 

8. Berjuang keras/konsisten dilakukan dengan lembut. 
9. Mengambil alat-alat dan para ahli (know how) lawan. 
10. Tim desa dan kecamatan sowan pada pada tokoh pendukung lawan. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga sangat perlu canvassing secara 

massif melalui petani. 
5. Selebaran harus ditingkatkan, terutama tentang kepuasan rakyat terhadap 

kinerja pemerintahan dan pembangunan. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD-SLTA. Sedang yang berpendidikan akademi dan sarjana 
kurang.  

2. Berusia di bawah di atas 60, 20-30 dan 30-40. Sedang pendukung berusia 40-
60 kurang. 

3. Pekerjaan buruh, IRT, pedagang, dan pegawai swasta/karyawan. Sedangkan 
pendukung petani, wiraswasta, dan PNS sangat kurang. 

2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
3. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis.  
4. Bangun dan miliki jaringan dengan semua elemen yang ada di masyarakat 

atau dimiliki lawan. 
5. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. Satukan diri dan raih 

dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas (NU) atau organisasi 
administrasi pemerintahan (RT/RW). 

6. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 
konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat walaupun belum selesai. 

7. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 
a. lapangan kerja.  
b. Sembako. 
c. KKN. 

8. Tidak boleh ada gerakan memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-
langkah yang dilakukan lawan. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan 
carikan jalan keluar terbaik untuk masyarakat. 

9. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada sedikitpun informasi bahwa tim 
terpecah. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat (pemilih) kurang sehingga perlu canvassing 

secara massif melalui anak-anak muda. 
5. Selebaran harus ditingkatkan, khususnya tentang kepuasan rakyat terhadap 

kinerja pemerintahan. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang. Dibutuhkan iklan media cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN PAMOTAN 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD-akademi. Sedang pendukung berpendidikan sarjana 
kurang.  

2. Berusia di bawah di atas 20-60, pendukung kuat pada usia di bawah 20. 
3. Pekerjaan PNS, pedagang, petani, dan IRT. Sedangkan pegawai 

swasta/karyawan dan wiraswasta kurang. 
2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
3. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis.  
4. Harus miliki jaringan dengan semua elemen masyarakat atau dimiliki lawan. 
5. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. Satukan diri dan raih 

dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas (NU) atau organisasi 
administrasi pemerintahan (RT/RW). 

6. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 
konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat walaupun belum selesai. 

7. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 
a. lapangan kerja.  
b. sembako. 

8. Tidak boleh ada gerakan memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-
langkah yang dilakukan lawan. 

9. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

10. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada sedikitpun informasi bahwa tim 
terpecah. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat pemilih kurang sehingga perlu canvassing 

secara massif melalui PNS dan pedagang.. 
5. Selebaran kurang dan harus ditingkatkan, khususnya tentang kepuasan rakyat 

terhadap kinerja pemerintahan. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll. 
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KECAMATAN KRAGAN 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD-sarjana, dengan yang paling menonjol pendukung SD dan 
akademi.  

2. Berusia 20-60 tahun merata.  
3. Pekerjaan buruh, petani, nelayan, pegawai swasta/karyawan, Sedangkan 

pendukung wiraswasta kurang. 
2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan isu yang paling dibutuhkan masyarakat banyak:  
a. lapangan pekerjaan. 
b. sembako. 
c. KKN. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan 
(RT/RW/desa). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif. 
5. Selebaran harus ditingkatkan, misalnya tentang kepuasan kinerja rakyat. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll. 
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KECAMATAN SARANG 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Merata berpendidikan SD-sarjana, dengan yang paling menonjol pendukung 
SD. 

2. Merata berusia 20-60 tahun, dengan 40-60 paling menonjol.  
3. Dari sudut pekerjaan merata mulai dari PNS, wiraswasta, petani, nelayan, 

IRT, dan pedagang. 
2 Medan persaingan: 

1. Wilayah perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan/atasi/antisipasi isu yang paling dibutuhkan atau populer di 
masyarakat banyak:  
(1) lapangan pekerjaan. 

(2) sembako. 

(3) air bersih. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

melalui PNS, IRT, wiraswasra dan pedagang. 
5. Kampanye melalui selebaran harus ditingkatkan, misalnya selebaran tentang 

kepuasan kinerja rakyat. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya.. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll. 
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KECAMATAN SEDAN 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Terkonsentrasi pada yang berpendidikan SD-SLTA. Dukungan dari pemilih 
yang berpendidikan akademi dan sarjana kurang. 

2. Merata berusia 20-60 tahun, dengan usia 30-40 paling menonjol.  
3. Dari sudut pekerjaan pegawai swasta, buruh, IRT, nelayan, pedaganfg, dan 

wiraswasta. Dukungan PNS sangat kecil. 
2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis. Bangun dan miliki jaringan dengan semua elemen yang ada di 
masyarakat atau dimiliki lawan. 

3. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

4. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
5. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

6. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 
a. lapangan kerja.  
b. sembako 
c. KKN 
d. jalan raya. 

7. Tidak boleh ada gerakan memusuhi lawan atau tidak mengikuti langkah-
langkah yang dilakukan lawan. 

8. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

9. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada sedikitpun informasi bahwa tim 
terpecah. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat sangat kurang sehingga perlu canvassing secara 

massif, khususnya melalui jaringan ibu-ibu dan pemuda. 
5. Kampanye melalui selebaran harus ditingkatkan, misalnya selebaran tentang 

kepuasan kinerja rakyat. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll. 
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KECAMATAN GUNEM 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Sangat terkonsentrasi berpendidikan SD-SLTA, dengan yang paling menonjol 
berpendidikan SD/TTSD. 

2. Berusia 20-60 tahun, kurang dari 20 dan lebih dari 60 kurang.  
3. Dari sudut pekerjaan mulai dari pedagang, buruh, petani, wiraswasta, petani, 

dan IRT. Dukungan PNS sangat kurang. 
2 Medan persaingan: 

1. Wilayah perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan/atasi/antisipasi isu yang paling dibutuhkan atau popular di 
masyarakat banyak:  

a. lapangan pekerjaan. 
b. sarana jalan raya. 
c. KKN. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya jika lebih 
dulu melakukan. 

2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif 

melalui pedagang, buruh, dan petani. 
5. Kampanye melalui selebaran cukup. Jika belum dilakukan, harus dilakukan 

secara massif. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya jika lebih dulu melakukan. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling, mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN SALE 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Merata berpendidikan SD-sarjana, dengan dukungan pemilih berpendidikan 
SD dan akademi sangat tinggi. 

2. Merata berusia 20-60 tahun, dengan dukungan paling menonjol usia di bawah 
20 dan 30-40 serta 50-60.  

3. Dari sudut pekerjaan buruh, petani, wiraswasta, dan pedagang. Dukungan 
PNS dan IRT kurang. 

2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan diperebutkan. 
2. Kita harus menjadi orang pertama yang menempati semua tempat yang baik 

dan strategis. Bangun dan miliki jaringan dengan semua elemen yang ada di 
masyarakat atau dimiliki lawan. 

3. Satukan diri/dekati dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, 
ormas (NU) atau organisasi administrasi pemerintahan (RT/RW). 

4. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
5. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

6. Lakukan/sosialisasikan/antisipasi isu terpenting: 
a. lapangan kerja.  
b. sarana jalan. 
c. sembako 

7. Tidak boleh ada dan harus dicegah gerakan memusuhi lawan, serta tidak ada 
gerakan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan lawan. 

8. Temukan kesalahan/kelemahan lawan dan carikan jalan keluar terbaik untuk 
masyarakat. 

9. Jaga kesatuan dan soliditas partai. Jangan ada sedikitpun informasi bahwa tim 
terpecah. 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan efekltif dan 

relevan  high cost. 
3. Kampanye lewat iklan radio kurang direspon tapi perlu dilakukan. 
4. Kampanye lewat orang dekat sangat kurang sehingga perlu canvassing secara 

massif, khususnya melalui jaringan pedagang, petani dan buruh. 
5. Kampanye melalui selebaran harus ditingkatkan, misalnya selebaran tentang 

kepuasan kinerja rakyat. 
6. Iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan kampanye lewat media massa. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll). 
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KECAMATAN SLUKE 

No Analisis dan Rekomendasi 

1 Karakteristik pendukung:  

1. Berpendidikan SD-sarjana, dengan yang paling menonjol pendukung SD dan 
akademi.  

2. Berusia 20-60 tahun merata.  
3. Pekerjaan buruh, petani, nelayan, pegawai swasta/karyawan, Sedangkan 

pendukung wiraswasta kurang. 
2 Medan persaingan: 

1. Medan perbatasan dan potensial dominan. 
2. Lakukan pendekatan spesifik pada kelompok target. 
3. Ciptakan produk/kegiatan yang siap dilakukan (bukan tahap pengembangan 

konseptual), seperti pembangunan/rehabilitasi jembatan dan masjid. 
Segerakan agar terlihat. 

4. Sosialisasikan isu yang paling dibutuhkan masyarakat banyak:  
a. lapangan pekerjaan. 
b. sembako. 
c. KKN. 

5. Satukan diri dan raih dukungan dari kelompok masyarakat yang besar, ormas 
(NU, Muhamadiyah) atau organisasi administrasi pemerintahan 
(RT/RW/desa). 

3 Media kampanye: 

1. Kampanye lewat spanduk cukup dan perlu dijaga keseimbanganya. 
2. Kampanye melalui iklan TV sangat kurang. Jika dilakukan high cost.  
3. Kampanye lewat iklan radio kurang. Perlu iklan radio segera. 
4. Kampanye lewat orang dekat kurang sehingga perlu canvassing secara massif. 
5. Kampanye melaui selebaran harus ditingkatkan, misalnya tentang kepuasan 

masyarakat terhadap kinerja pembangunan dan pemerintahan. 
6. Kampanye lewat iklan media cetak kurang sehingga dibutuhkan iklan media 

cetak. 
7. Baliho cukup dan perlu dijaga keseimbangannya. 
8. Sosialisasi langsung cukup. 
9. Alternatif media kampanye: ambulans keliling; mobil branding, kampanye 

simpatik, dll. 
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RENCANA PROGRAM LIMA TAHUN KE DEPAN 

KABUPATEN REMBANG 

1. Pembangunan Infrastruktur 

a. Pembangunan jalan lapis hotmix & beton hingga poros desa 

b. Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional 

c. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Nasional 

d. Pembangunan Pabrik Semen 

e. Percepatan eksploitasi Blok Randugunting 

2. Pendidikan gratis berkualitas  

1. untuk seluruh siswa SD-SMP; dan siswa SMA yang kurang mampu;  

2. pembangunan SMK baru dan Politeknik kelautan dan perikanan;  

3. beasiswa bagi siswa berprestasi 

4. Kesehatan Gratis berkualitas di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III; 

a. peningkatan sarana dan prasana serta mutu pelayanan di Rumah sakit dan 

Puskesmas. 

b. Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap di seluruh wilayah 

Kabupaten 

5. Pengembangan Ekonomi Rakyat;  

a. Memberdayakan sumber-sumber perekonomian di segala lapis wilayah dan 

memajukan klaster-klaster Industri sesuai dengan tingkatannya.  

b. Penataan sarana dan prasarana TPI se Kabupaten Rembang 

c. Memberikan bantuan modal kerja untuk industri kecil dan dana talangan untuk 

pupuk & garam. 

d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan perikanan 
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SUSUNAN TIM KAMPANYE “SAHALA” TINGKAT KABUPATEN 

H. MOCH SALIM – H. ABDUL HAFIDZ 

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 2010 

 

 Dewan Penasehat 1. K.H. MAEMUN ZUBAER 
2. K.H. hasan Basri 
3. Sumadi HS 

   

 Ketua 1. Ir. H. Sunarto 
2. H. Moch Nur Achlis 

   

 Wakil Ketua 1. Suparyanto, B.Chk 
2. Jumanun nur 

   

 Sekretaris 1. H. Musafak 
2. M Charis Kurniawan, S.IP 

   

 Bendahara 1. Dani Khumaristyanto, S.Kom 

   

 Koordinator bid. Humas 1. Slamet Kamek 
2. Irwan 

 Koordinator bid. Administrasi 1. Pelda Purn. Soemarmo 

 Koordinator bid. Logistik 1. Ir. Roben Siringo-ringo 
2. Untung Canggih Wibowo 

 Koordinator Advokasi & Hukum 1. Ridwan, SH 
2. Ali Hadi, SH 
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VISI – MISI & PROGRAM KERJA 5 TAHUN 

PASANGAN CALON BUPATI – WAKIL BUPATI 

H. MOCH SALIM – H. ABDUL HAFIDZ 
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Foto 2. Selesai 
Wawancara Dengan wakil 
Sekretaris DPC Partai 
Demokrat  

Foto 1. Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang 
 

 
Foto 4. Pak Roni (Sekretaris 
PAC PD Sedan) 
 

Foto 3. Wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Sedan 

 
Foto 5. Pasangan Calon Bupati Rembang  (HMS dan Hafidz)     
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Charis  

Umur  : 30 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan  :  Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat 

Hari/ tanggal :  

 

Daftar Pertanyaan 

Untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

G. Pemantauan Lawan Politik. 
11. Bagaimana Partai Demokrat memantau strategi yang digunakan lawan politiknya? 

Jawab:  
Konsentrasi kami pada pemenangan partai demokrat sebagai incumbent 2010, kami tidak 
mengadakan pemantauan terhadap strategi lawan karena membuang waktu, yang dijadikan 
fokus hanya bagaimana mendukung partai demokrat (secara internal), snap shot ketika 
sudah dkenal masyarakat kemudian bertahan, kami tidak menyerang lawan .sambil 
melakukan konsolidasi, yang menyerang hanya lawan politik dan kita hanya 
bertahan.sporadis counter, kita kehabisan waktu untuk memamntau lawan. 

12. Berapa lama melaksanakan kampanye?  
Jawab: 
H-3 bulan. H-7 bulan kita memulai kegiatan survey popularitas selesai sudah ok, kita 
hanya diam sampai H-3 bulan. 
survey popularitas hasilnya HMS mendapati nilai tertinggi, karena merupakan incumbent, 
secara filter kriteria  

13. Siapa yang melakukan pemantauan terhadap strategi lawan politik Partai Demokrat? 
Jawab: 
Tidak ada yang memantau lawan karena kita gak memantau lawan. 

14. Bagaimana hasil pemantauan terhadap lawan politik dari Partai Demokrat tersebut? 
Jawab:………….  

15. Bagaimana Partai Demokrat mengantisipasi strategi yang digunakan lawan politik? 
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Jawab: 
Kita mengunggulkan apa yang kita miliki selama ini dan menunjukkan kepada masyarakat. 

16. Apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam mengimbangi strategi lawan? 
Jawab: 
Menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami adalah Partai yang patut untuk dipilih dan 
berusaha memecahkan masalah apa yang sedang dihadapi masyarakat. 

17. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 
Jawab:  
Kami memiliki jargon lanjutkan. Lanjutkan perjuangan HMS, pragmatis saja karena pasca 
pilpres SBY juga menggunakan jargon tersebut. 

18. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan bupati 
Rembang tahun 2010? 
Jawab: 
Sudah sesuai, artinya kita pakai opini satu-satunnya Kabupaten di Jawa Tengah, yang 
menggunakan 4 pilar yaitu: infrastruktur jalan, sekolah gratis dan bermut(SD SMP), 
kesehatan gratis, dan hanya di Kabupaten Rembang. Merupakan milik pemda, dan diambil 
Salim sebagai tema. Hal ini sangat bagus responnya, contohnya yang paling berhasil 
kesehatan dan pendidikan gratis. 

19. Bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati 
rembang tahun 2010? 
Jawab: 
Kita massif, secara besar-besaran tidak jauh-jauh hari kita memasang media spanduk, 
banner dll pada H-2 minggu sebelum hari tenang di seluruh kabupaten dengan 
mengandalkan partisipasi masyarakat langsung, dan dana untuk membuat media tersebut 
berasal dari donator yaitu: internal partai sendiri, terutama anggota DPRD yang lolos dari 
partai demokrat.  

20. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati 
Rembang tahun 2010? 
Jawab: 

H. Penggalangan Dukungan oleh Partai Demokrat. 
17. Bagaimana Partai Demokrat membagi wilayah dukungannya? 

Jawab: 
Pemetaan wilayah kami melihat dari dominasi HMS di masyarakat berdasarkan survey 
popularitas, yaitu Rembang, Lasem, Kaliori itu kuat, yang abu-abu: Gunem, Sale, dan yang 
lainya rata-rata dominasi HMS. 

18. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan? 
Jawab: 
Semua daerah sama yaitu lanjutkan, melanjutkan program-program yang sudah berjalan 
selama 5 tahun. 

19. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 
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Jawab: 
Sama seperti yang tadi, menyesuaikan dengan Pak SBY jadi masif sesuai atas. 

20. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa? 
Jawab: sda. 

21. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 
Jawab: sda 

22. Bagaimana Partai Demokrat membagi kriteria pendukungnya? 
Jawab: 
Berdasarkan profesi dari masing-masing individu. 

23. Kriteria pendukung yang bagaimana yang menjadi target utama Partai Demokrat dalam 
mencari dukungan?  
Jawab: melihat data yang difasilitasi DPD, DPD nyumbang lembaga survey, hasilnya: 
ibu2 RT, karena hamper 60% hampir 70% ngefans dengan pak Salim, Pak Salim paling 
tidak popular di anak muda dan sekolah. 

24. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan 
PNS? 
Jawab: 
Tidak ada pendekatan terhadap PNS karena dianggap  percuma, PNS itu swing voter. Kita 
melihat data, secara psikologis seorang PNS akan memilih di injury time akan memilih 
siapa yang akan menang kuat, mengira-ngira mendekati hari H, siapa yang paling kuat 
maka akan dipilih. 

25. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan 
swasta?  
Jawab: 
Digarap betul, direkruit untuk membantu sosialisasi, door to door anjangsana ke swasta-
swasta untuk mencari donatur. 

26. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan  
nelayan? 
Jawab: 
Pendekatan dengan nelayan bersifat pendekatan kekeluargaan karena basik pak Salim 
dari keluarga nelayan, personal cultural. ada yang memang ingin menjatuhkan pak Salim 
dengan isu-isu negatif, di beberapa tempat memang terjadi isu2 negatif seperti sulitnya 
mendapatkan bahan bakar, tapi hal ini tidak mempengaruhi kami untuk mendukung pak 
Salim kami tetap maju dengan apa yang kami punya. 

27. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan 
petani? 
Jawab: 
Intinya semua sama yaitu bersifat door to door. 

28. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan 
guru? 
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Jawab: 
Guru yang PNS, kami tidak begitu tertarik untuk mendekati mereka. yang kami utamakan 
hanya masyarakat yang kurang mampu. 

29. Bagaimana Partai Demokrat melakukan pendekatan terhadap pendukung dikalangan 
ulama atau kyai? 
Jawab: 
Kita jaga jarak, karena tugas dari kyai sendiri tidak intens, significancynya itu kecil, 
Ketika ulama dimanfaatkan untuk berpolitik, dihargai karena kepandaiannya berdakwah, 
ketidakpercayaan masyarakat jika ulama berpolitik, maka akan mengurangi keyakinan 
masyarakat terhadap kyai tersebut. ulama itu pengaruhnya seperti lemparan batu, 
mempengaruhi sebatas santri-santrinya saja. 

30. Kriteria pendukung yang seperti apakah yang menjadi target utama Partai Demokrat? 
Jawab: 
masyarakat kurang mampu yang kami incar, dengan mudah kami bisa mempengaruhi 
untuk mendukung pak Salim dengan membantu memecahkan solusi mereka. 

31. Bagaimana Partai Demokrat mengorganisir tim sukses di daerah-daerah? 
Jawab: 
Fleksibel saja secara resmi dibentuk tingkat kecamtan, dibentuk informal (mencari orang 
ditingkat desa), kontrolnya di kecamatan. 

32. Bagaimana Partai Demokrat menggalang dukungan dari organsasi resmi di daerah-
daerah? 
Jawab: 
Kita gak merekrut organisasi resmi, karena dianggap percuma signifikansinya sangat 
kecil, yang mementukan suara adalah personal bukan grup. 

I. Penggalangan Dana oleh Partai Demokrat. 
3. Darimana sumber dana yang diperoleh Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati? 

Jawab: 
Dana tunai murni dari pasangan calon 10 juta, dari donatur berupa barang, kaos, banner, dll 
terutama dari anggota partai. 

4. Bagaimana Partai Demokrat mengalokasikani dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di daerah-daerah dalam rangka memenangkan Salim pada Pemilihan Bupati 
Rembang? 
Jawab: 
dana tersebut diatur oleh bendahara umum yang nantinya akan memilah-milah sekiranya 
kegiatan mana yang memerlukan dana yang paling banyak dan kecil kemudian di list dan 
diumumkan dalam rapat baru diserahkan kepada yang mengoordinir setiap kegiatan. Kami 
juga melakukan Kampanye yang tertutup. 

J. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 
4. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap vote getters di 

masyarakat? 
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Jawab: 
Door to door juga, melihat mana yang paling berpengaruh di masyarakat. 

5. Bagaimana pemberian imbalan yang dilakukan Partai Demokrat untuk mempengaruhi 
massa? 
Jawab: 
Tidak ada imbalan maupun renomerasi, tidak ada imbalan yang diberikan oleh partai 
Demokrat. Realnya pak Salim datang ke tokoh masyarakat, mohon doa restu sama dibantu 
untuk sosialisasi dan pulang ditinggali kain batik dan sarung. 

6. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang paling berpengaruh 
di masyarakat? 
Jawab: 
sda. 

K. Upaya dalam Mengimbangi Lawan Politik. 
3. Upaya apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam mengimbangi strategi lawan politiknya 

pada Pemilihan Bupati Rembang? 
Jawab: 
Tidak ada kami hanya berusah semampu kami untuk menunjukkan kelebihan kami. 

4. Bagaimana pelaksanaan dari  upaya  tersebut di masyarakat? 
Jawab: 
Dengan pendekatan oleh para tim sukses kepada masyarakat maka kami sekaligus 
memperlihatkan bahwa kami adalah yang terbaik. 

L. Upaya memperbesar Dukungan. 
4. Apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam menggalang dukungan di daerah yang 

merupakan basis pendukung dari Partai Demokrat? 
Jawab: 
Di Kaliori banyak sekali masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaanya pak salim, 
maka secara tidak langsung mereka akan memilih pak Salim. Kami berusaha menggunakan 
kekuasaan pak Salim sebagai pemimpin mereka. Di daerah lain juga sama saja kita hanya 
melakukan kampanye tertutup dengan pendekatan secara langsung sehingga lebih mudah 
untuk mencari dukungan. 

5. Bagaimana Partai Demokrat melaksanakan pendekatan di daerah yang berpendukung abu-
abu? 
Jawab: 
Sama saja anjangsana untuk mempengaruhi masyarakat. 

6. Bagaimana Partai Demokrat meminimalisir pendukung dari lawan politiknya? 
Jawab: 
Berusaha untuk memperlihatkan kami yang terbaik dengan menunjukkan kelebihan-
kelebihan kami. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

 
 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Soli 

Umur  : 41 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Kepala Desa Sidorejo 

Hari/ tanggal : 

 

Daftar Pertanyaan 

Untuk Konstituen Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

D. Pemantauan Lawan Politik. 
5. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 di 

daerah anda? 
Jawab: 
4 Pilar pembangunan, pendidikan gratis, kesehatan gratis dsb. 

6. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan bupati 
Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 
Jawab: 
Tepat dengan keadaan masyarakat Rembang yang membutuhkan hal-hal tersebut sekarang 
ini. 

7. Menurut anda bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 
Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 
Jawab: 
dipasang di daerah-daerah yang sekiranya orang-orang dapat melihat dan selalu ramai. 

8. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati 
Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 
Jawab: 
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Seperti yang lainnya kami menggunakan banner, spanduk dsb. Maka masyarakat akan 
dengan mudah gambaran umum siapa kami. 

E. Penggalangan Dukungan. 
6. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan anda? 

Jawab: 
Tidak isu politik kami hanya menggunakan slogan Lanjutkan dan tema 4 pilar 
pembangunan. 

7. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut 
Jawab: 
Karena tidak ada ya tidak ada alasan. 

8. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa anda? 
Jawab: 
Tidak ada. 

9. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut 
Jawab: 

10. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap anda dan sekeliling 
lingkungan anda? 
Jawab: 
Orangnya Pak Salim datang kemari untuk sosialisasi. 

F. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 
3. Adakah imbalan yang diberikan kepada anda? jika ada berupa apa dan bagaimana proses 

pemberian imbalan tersebut? 
Jawab: 
Tidak ada imbalan apapun, saya ikhlas melakukannya. 

4. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang paling berpengaruh 
di daerah anda? 
Jawab: 
Secara door to door. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Ni’am 

Umur  : 50 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Kepala Sekolah MTS Riyadl 

 
Hasil Wawancara: 

Saya menjadi tm sukses langsung ditunjuk pak Salim 

Partai Demokrat dan Pak Salim mengusung tema Lanjutkan 4 Pilar pembangunan karena 

dirasa ini yang paling diinginkan masyarakat Rembang terutama di bidang kesehatan dan 

pendidikan. tema ini paling bisa diterima masyarakat karena sudah pernah dilaksanakan pada 

periode pertama pak Salim menjabat sebagai bupati Rembang, hal ini pula yang mendongkrak 

keberadaan pak Salim di masyarakat. Bahkan ada yang pernah ngomong seperti ini “siapa lagi 

kalau bukan pak Salim?” kalimat ini keluar dari salah seorang masyarakat Sedan ketika saya 

berbincang-bincang.  

Mengenai isu korupsi kenyataannya tidak ada bukti yang mengarahkan kalau pak Salim 

korupsi, dan juga sudah diperiksa oleh KPK tidak korupsi. 

Dana yang kami dapat murni dari calon bupati dan calon wakil bupati.Ketika melakukan 

pendekatan di Sedan kami tidak menggunakan nama Partai Demokrat karena melihat kondisi 

masyarakat Sedan yang fanatic dengan partai berbasis Islam khususnya PPP. maka ketika pak 

Salim menggandeng Pak Hafidz yang seorang dari PPP kami menggunakan kesempatan itu 

untuk mencari dukungan masyarakat Sedan. 
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Untuk vote getters kami mencari yang sekiranya paling berpengaruh seperti Kepala desa 

dan kyai atau yang lainnya. Sebenarnya tidak diperbolehkan memilih pendukung dalam 

pendekatan namun target utama kami adalah orang-orang yang di tengah-tengah hingga bawah. 

Secara door to door tanpa memberikan imbalan apapun.  

Kami memulai kampanye tertutup H minus 3 mulai dari  bulan Januari. 

ada yang pernah bilang seperti ini “ gembosi strategine Partai Demokrat” itu berasal dari salah 

satu lawan politik kami. Mereka kalau ketemu dengan partai Demokrat seperti “kucing weruh 

iwak” berusaha menjatuhkan Partai Demokrat. Namun  kami tetap apa adanya gak usah ngurusi 

mereka. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Islahudin 

Umur  : 40 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Hari/ tanggal : 

Daftar Pertanyaan 

Untuk Konstituen Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

A. Pemantauan Lawan Politik. 

1. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 di 

daerah anda? 

Jawab:  

Setahu saya ya lanjutkan dengan 4 Pilar Pembangunan.  

2. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Jawab: 

menurut saya hal tersebut tentu sudah difikirkan masak-masak oleh Partai Demokrat 

sehingga bagaimana bisa sesuai tidaknya tema tersebut ya tinggal masyarakat yang 

menilai, selam ini belum ada complain apa-apa tentang tema kami tersebut. 

3. Menurut anda bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 

Jawab: 
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Kebanyakan di pasang di pinggir jalan supaya masyarakat dapat melihat calon usungan 

kami. 

4. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Jawab: 

Sama seperti yang lalu-lalu, media yang digunakan kebanyakan berupa baliho, banner, 

spanduk dsb. sehingga hal ini sudah menjadi kewajiban untuk membuat media serupa 

kembali. masyarakat juga dengan mudah dapat melihat dan membaca apa visi misi kami. 

B. Penggalangan Dukungan. 

11. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan anda? 

Jawab: 

Tidak ada. 

12. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab: - 

13. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa anda? 

Jawab: - 

14. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab: - 

15. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap anda dan sekeliling 

lingkungan anda? 

Jawab: 

Silahturahmi dengan masyarakat sekitar, ketika bertemu dan mengobrol dengan teman-

teman secara tidak langsung saya memperkenalkan HMS. Ketika di warung, pengajian dan 

acara lainnya sebisa mungkin saya melakukan sosialisasi tersebut. 

C. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 

16. Adakah imbalan yang diberikan kepada anda? jika ada berupa apa dan bagaimana proses 

pemberian imbalan tersebut? 

Jawab: 

Imbalan biasane yo Cuma makanan ketika rapat, uang transport. 

17. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang paling 

berpengaruh di daerah anda? 
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Jawab: 

Sistemnya sama saja door to door.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Soli 

Umur  : 41 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Kepala Desa Sidorejo 

Hari/ tanggal : 

Daftar Pertanyaan 

Untuk Konstituen Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

A. Pemantauan Lawan Politik. 

1. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 di 

daerah anda? 

Jawab: 

4 Pilar mbak, semua sama dari dulu ya 4 pilar itu. Karena itu yang paling diinginkan 

rakyat. 

2. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Jawab: 

Sudah tepat, wong masyarakat nyatane pada seneng dengan 4 pilar tersebut terutama 

dengan kesehatan gratisnya. 

3. Menurut anda bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 
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Jawab: 

Medianya ya itu spanduk dan banner, yang paling mudah untuk dijangkau oleh masyarakat 

ya itu. 

4. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Jawab: 

Ya pokoke kalau masyarakat bisa melihat dan tahu siapa HMS melalui banner itu berarti 

dah tepat tho?! 

B. Penggalangan Dukungan. 

5. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan anda? 

Jawab: 

Paling Cuma 4 pilar itu thok. 

6. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab: 

Karena sesuai dengan masyarakat Rembang yang lagi membutuhkan 4 hal tersebut. 

7. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa anda? 

Jawab: 

Sda. 

8. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab: 

sda. 

9. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap anda dan sekeliling 

lingkungan anda? 

Melakukan silahturahmi ke rumah-rumah warga sini kemudian diberi sosialisasi tentang 

calon usungan kami. 

C. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 

10. Adakah imbalan yang diberikan kepada anda? jika ada berupa apa dan bagaimana proses 

pemberian imbalan tersebut? 

Jawab: 

Gak ada imbalan apa-apa saya murni ikhlas membantu pak Salim. 
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11. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang paling 

berpengaruh di daerah anda? 

Jawab: 

Secara langsung tim sukses mendatangi rumah para tokoh masyarakat tersebut kemudian 

meminta do’a dan bantuan untuk mendukung HMS itu saja. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILIHAN BUPATI REMBANG 
TAHUN 2010 

 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Pak Roni 

Umur  : 43 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Hari/ tanggal : 

Daftar Pertanyaan 

Untuk Konstituen Partai Demokrat Kabupaten Rembang 

A. Pemantauan Lawan Politik. 

1. Apa tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010 di 

daerah anda? 

Jawab: 

Ya itu mbak setahu saya 4 Pilar. 

2. Bagaimana ketepatan tema yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Owh ya tepat sekali, masyarakat juga suka dengan 4 pilar itu karena sangat membantu. 

3. Menurut anda bagaimana pemasangan media yang digunakan Partai Demokrat dalam 

Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010? 

Jawab: 

Mediane di pasang di lokasi yang sekiranya mudah dilihat masyarakat dengan begitu 

masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan membaca dan melihat Pak Salim. 
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4. Bagaimana ketepatan media yang digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati 

Rembang tahun 2010 di wilayah anda? 

Jawab: 

Kita mencari lokasi yang strategis mbak dengan begitu dapat mengenai sasaran pendukung 

kami. 

B. Penggalangan Dukungan. 

5. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Kecamatan anda? 

Jawab: 

Gak ono mbak. 

6. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab:- 

7. Apa isu politik yang digunakan Partai Demokrat di tingkat Desa anda? 

Jawab: 

Neg endi-endi Pak Salim cuma gunake 4 Pilar mbak gak ono maneh. 

8. Apa alasan pemilihan isu politik tersebut? 

Jawab:- 

9. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap anda dan sekeliling 

lingkungan anda? 

Jawab: 

Silahturahmi, door to door. Berkunjung ke rumah-rumah kalau tidak ketika sedang 

kumpul-kumpul ngoten mbak. 

C. Strategi dalam Mempengaruhi Massa. 

10. Adakah imbalan yang diberikan kepada anda? jika ada berupa apa dan bagaimana proses 

pemberian imbalan tersebut? 

Jawab: 

Gak mbak, asli dari awal cuma membantu. Paling ada uang transport ketika rapat namun 

juga tidak sebanding wong uang Rp. 15.000,00 neg omahe neng Siwalan Sukun lak yo 

gak sumbut tho mbak. Yo dadi cuma dasar ikhlas membantu mensosialisasikan.  

11. Bagaiamana lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap tokoh yang paling 

berpengaruh di daerah anda? 

Jawab: 

Door to door juga mbak sami mawon. 
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