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ABSTRAK 
 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak 
yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 
suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 
Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses yang 
terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai 
politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon 
pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-
besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya. Strategi 
komunikasi politik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan 
utama politik terutama partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, 
mengingat tingkat kompetisi yang tinggi pada Pemilu 2009 di 
Tanjungpinang ini. Metode komunikasi politikini digunakan PDI 
Perjuangan dimaksudkan untuk membantu partai politik atau calon 
legislatif untuk lebih efisien dan efektif membangun hubungan dua arah 
dengan konstituen mereka.Melalui penerapan strategi komunikasi politik, 
rakyat dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu 
tersalur atau tidak dalam berbagai kebijakan publik. Semakin kuatnya 
konsep strategi komunikasi politikini tak lain karena menguatnya 
demokrasi di Indonesia. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 
politik PDIP pada pemilihan legislatif tanjungpinang tahun 2009. 

Dalam penelitian ini jumlah Informan sebanyak 10 orang yang 
berasal dari pengurus DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang 
serta masyarakat atau simpatisan, dan metode yang penulis gunakan 
adalah metode kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data secara 
wawancara/interview, pengumpulan data dengan dokumen, untuk 
menganalisa Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan pada Pemilihan 
Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2009. 

Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 PDI Perjuangan Kota 
Tanjungpinang memiliki Strategi Komunikasi Politik yang baik, dengan 
menjalin komunikasi dengan seluruh unsur kekuatan politik seperti ormas, 
lembaga-lembaga kemahasiswaan serta melakukan penguatan terhadap 
komunikasi massa. Strategi komunikasi yang bersumber dari pusat, 
daerah, maupun strategi caleg yang diusung PDI Perjuangan Kota 
Tanjungpinang ini dilakukan guna memenangkan pada pemilu legislatif 
tahun 2009 lalu. 

 

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Politik, Pemilihan Legislatif 2009. 
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ABSTRAC 
 

Political Comunication Strategy PDI Perjuangan Legislative Election in 2009 
Tanjungpinang City. 

 
By: ERVI YUMIKA SARI 

 

Strategy is plan-deciding process by top leaders, which focus on 
long-term organization’s plan, accompanied by arrangement of a specific 
approach or aim to ensure how to achieve the purpose. Political 
communication strategy is about how a win process happens in political 
competition by political parties, or directly, by a legislative candidate or 
regional leader candidate, which require power and influential immensely 
around of society as a constituent. Political communication strategyis 
essential case in order to manifest political main objectives especially PDI 
PerjuanganTanjungpinang reminds high level of competition in 2009 
election in Tanjungpinang. PDI Perjuangan intended to uses this political 
communication method to help political parties or legislative candidate to 
be more efficient and effective to build two-ways communication with 
their constituents. Through political communication application, societies 
are able to know whether the support, aspiration, and supervision are 
distribute or not in various public policies. The strongpolitical 
communication strategy, none other is due to the stronger of democracy in 
Indonesia.  

The research purpose is to understand about political 
communication strategies of PDIP in legislative election in 2009. 

In this research, 10 of informants that come from DPC Party PDI 
PerjuanganTanjungpinang regulators as well as societies and 
sympathizers, and qualitative methods that the authors used with data 
collection by interviews, data collection by documentation, to analyzes 
Political Communication Strategyof PDI Perjuangan in 2009 of legislative 
election. 

In 2009 legislative election Tanjungpinang has good Political 
Communication Strategy by establish communication to all element of 
political power such as organization, college institutions as well as 
strengthening mass media. Communication strategy derived from central, 
regional, and candidate strategy, which reinforced by PDI 
PerjuanganTanjungpinang to win legislative election in 2009. 

 
Key words: Strategy, Political Communication, Legislative Election 2009 
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Strategi Komunikasi Politik  PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif  
Tanjungpinang Tahun 2009 

Political Comunication Strategy PDI Perjuangan Legislative Election in 2009  
Tanjungpinang City 

 
A. Latar Belakang. 

Pemilu (Pemilihan Umum) dewasa ini semakin menuju ke arah yang lebih 

baik demi terwujudnya bangsa yang lebih terarah.Perubahan pola pemilihan 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.Perubahan-perubahan 

peraturan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar kehidupan berdemokrasi 

dapat berjalan dengan adil dan bijaksana.Berjalannya reformasi pemilihan calon 

legislatif, presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah dilakukan secara 

langsung.Seiring perubahan sistem tersebut, Sistem-sistem pemilihan di Indonesia 

tentu saja berubah mengikuti undang-undang yang berlaku. Proses pemungutan 

suara ini dirasakan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ada yang perlu 

diperbaiki demi terwujudnya kehidupan yang demokratis.  

 Pemilihan umum legislatif  2009 yang dilaksanakan dikota 

Tanjungpinang diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya 

persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, 

taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu 

ini. Secara umum Pemilu Legislatif di Kota Tanjungpinang yang diikuti 44 parpol 

berjalan kondusif. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai 

yang ada dalam jajaran partai politik di dalam pemilihan umum  di kota 

Tanjungpinang tahun 2009 yang lalu. Sebagai salah satu partai politik yang 
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mempunyai nama besar partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga 

mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan politik kepada simpatisan dan 

masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. 

Maka strategi komunikasi politik yang digunakan harus tepat sasaran sehingga 

perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan yang diinginkan partai dalam 

pemilihan legislatife pada tahun 2009. Dengan menggunakan berbagai cara partai 

dan caleg PDI Perjuangan menyampaikan program-program kerja kepada 

sasarannya yaitu masyarakat, dengan berkampanye salah satu strategi partai untuk 

menarik masa dan simpatisan, melalui media masa serta turun langsung 

merupakan strategi komunikasi yang sering dilakukan baik partai maupun caleg 

yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatife tersebut.Partai ini menempati 

urutan nomor pertama yang mendapatkan perolehan 11.721 suara. (Sumber: data 

rekapitulasi perolehan suara PDIP kota Tanjungpinang).  

Tanjungpinang ini sendiri PDIP mendapat tempat yang cukup tinggi di 

mata para simpatisannya.Terbukti partai PDIP ini berada diurutan pertama. PDIP 

kembali mendominasi dengan memperoleh suara terbanyak untuk DPRD Kepri 

yakni 13.616 suara (Sumber: data rekapitulasi perolehan suara PDIP kota 

Tanjungpinang). Sedang untuk DPRD Kota  PDIP sanggup menangguk 4 kursi 

dari total 24 kursi. Kemenangan itu seakan menunjukan Tanjungpinang sebagai 

kantung basis Sang Moncong Putih di tengah dominasi Golkar seantero Kepri. 
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Tabel 1 

Rekapitulasi perolehan suara caleg PDI-Perjuangan DPRD Kota 

Tanjungpinang. 

 

No 

Urut 

Nama Caleg Daerah Pemilihan Jumlah Suara  

1 Suparno  Dapil 1. Kec. TPI Kota 

dan Kec. TPI Barat 

1.227 Suara 

2 Ir.Boorman Sirait, 

MM 

Dapil 1. Kec. TPI Kota 

dan Kec. TPI Barat 

828 Suara 

3 Drs. Asep Nana 

Suryana 

Dapil 2. Kec. TPI Timur 897 Suara 

4 Sukandar Dapil 3. Kec. Bestari 1.231 Suara 

Sumber :Data Pileg PDI-Perjuangan Kota Tanjungpinang 2009 

Realita di atas ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih PDIP 

sebagai studi kasus penelitian.Beranjak dari fenomena kemenangan partai PDI 

Perjuangan pada Pemilihan legislatif pada tahun 2009 lalu yang mendorong 

penulis untuk meneliti mengenai “Bagaimana Strategi Komunikasi Politik PDIP 

Pada Pemilihan Legislatif Tanjungpinang Tahun 2009”. 
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B. Landasan Teoritik 

1. Pengertian Partai Politik 

Secara umumpartai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik 

yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan 

rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 

yang mempunyai pandangan berbeda.Menurut Sigmund Neuman (dalam Budiarjo 

: 2008 : 404).  

Robert Michels (dalam Efriza:2008:217) partai politik adalah sebuah 

entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi 

dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas social yang mereka 

wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan.Juga 

menjadi dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan didalam dirinya 

sendiri.Selanjutnya, Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai 

politik menjadi ide-ide dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. 

Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan 

sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan 

kenegaraan (Canggara : 38 : 2009). 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam  membicarakan masalah 

kepartaian sebagai suatu pola interaksi yang kompetitif. Pertama, kita harus 

mengedepankan konsep-konsep deskriptif untuk menyifatkan arti, fungsi dan 

klasifikasi sistem kepartaian. Tanpa upaya ini, Kita  akan mengalami kesulitan 

untuk menjelaskan sosok partai dalam artinya yang interaktif dan kompetitif 

tersebut. Kedua adalah masalah untuk mencari faktor-faktor  yang menetukan dari 
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berbagai bentuk sistem kepartaaian yang ada. Ketiga, masalah implikasi 

fungsional dari berbagai sistem kepartaaian terhadap sistem sosial politik dimana 

partai-partai itu hidup dan berkembang. Berdasarkan ketiga hal tersebut diatas kita 

akan dapat memberikan  gambaran yang cukup komprehensif tentang partai 

politik dan system kepartaaian itu sendiri. 

Partai politik disini dimaksud sebagai sebuah organisasi politik yang 

bertujuan menguasai pemerintahan serta mengendalikan masyarakat dengan cara 

merebut perhatian rakyat melalui persaingan. Karena Partai politik merupakan 

perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial 

dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi 

Fungsi-fungsi partai politik meliputi: 

1. Partai sebagai sarana sosialisasi politik artinya bagaimana nantinya DPC 

Partai PDIP kota Tanjungpinang dapat melakukan sarana sosialisasi 

politik dimasyarakat melalui anggota legislatifnya yang duduk sebagai 

anggota legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang. 

2. Partai sebagai sarana rekrutmen politik artinya sebagai fungsi pencetak 

kader maka sebuah partai politik haruslah memiliki suatu pola kaderisasi 

guna melakukan penyegaran di dalam partai. 

3. Partai sebagai sarana pengatur konflik artinya, dalam sebuah tatanan 

kenegaraan peran partai sangatlah penting dalam memberikan 

pencerahan kepada masyarakat mengenai bagaimana dan apa yang 

sebanarnya terjadi dimasyarakat sehingga disini peran partai dapat 

berfungi sebagai pengontrol konflik khususnya di Kota Tanjungpinang. 
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4. Partai sebagai sarana artinya sebagai sebuah organisasi politik tentunya 

DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam upaya merebut kekuasaan 

politik nantinya akan menjadi sebuah sarana dimasyarakat dalam 

memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat 

itu sendiri. 

5. Partai sebagai sarana Komunikasi politik artinya partai DPCPDIP Kota 

Tanjungpinang mempunyai fungsi komunikasi politik terhadap 

konstituennya dengan memberikan informasi, masukan seputar dunia 

politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa yang 

sebenarnya terjadi di masyarakat. 

2. Komunikasi Politik  

Komunikasi politik ( political communication) adalah komunikasiyang 

melibatkan pesan-pesan politikdan aktor-aktor politik, atau berkaitan 

dengankekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.Dengan pengertian 

ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang 

baru.Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang 

memerintah” dan “yang diperintah”. Selain itu Komunikasi Politik juga 

merupakan suatu proses pengoperasian lambang atau simbolkomunikasi yang 

berisi pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengantujuan 

untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan 

tingkah laku khalayak yg menjadi target politik (Nimmo : 2004 : 120). 

Menurut Dahlan ( Canggara : 2009 : 35 ) “komunikasi politik adalah 

sebuah proses pengoperasian lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi 
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yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain 

dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi 

sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik”. 

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang 

terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa 

fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem 

politik (Budiardjo :2008 : 408). Berdasarkan pernyataan tersebut partai politik 

mempunyai salah satu fungsi sebagai komunikasi politik. Maksudnya adalah 

fungsi komunikasi politik  partai politik terhadap konstituennya dengan 

memberikan informasi, masukan seputar dunia politik kepada masyarakat 

sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. 

Menurut Dan Nimmo (2004 : 156) Komunikasi Politik (political 

communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan 

aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan 

pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi 

politik bukanlah hal yang baru. Selajutnya menurut Zulkarimen( 2007 : 34) bahwa 

komunikasi politik merupakan proses aktivitas dan kegiatan komunikasi yang 

berkaitan dengan masalah politik. Dengan kata lain, komunikasi politik adalah 

proses pertukaran pesan-pesan politik diantara komunikator politik, propaganda, 

atau kampanye partai politik.  

Artinya komunikasi politik lebih memusatkan pada materi yang berisi 

pesan-pesan politik, isu politik, peristiwa dan perilaku politik individu-individu, 
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baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi 

kemasyarakatan atau asosiasi politik. 

Uchjana (2007 : 36) komunikasi politik murni membicarakan tentang 

alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau 

nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk member kekuasaan dan 

keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu dalam bentuk 

hadiah atau denda. 

3. Strategi Komunikasi politik  

Strategi yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental yaitu sifat yang senantiasa meningkat dan 

terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari 

apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi (Ardianto : 2008 : 

17).Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi 

yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai 

politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan 

daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-

tengah masyarakat sebagai konstituennya (Zein : 2008 : 99).  

Kemudian definisi dari Zein  (2008: 109) menurutnya, bahwa Strategi 

Komunikasi Politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata 

hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi 
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guna kegiatan operasional antara unsur-unsur  dan faktor-faktor dari proses 

komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Faktor-faktor dari proses komunikasi politik adalah meliputi : 

1. Komunikator Politik  

Komunikator politik adalah Partisipan yang dapat menyampaikan atau 

memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau 

bobot politik . 

2. Pesan Politik  

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan , baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis , baik secara verbal maupun non-verbal, 

tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak 

disadari yang isinya mengandung bobok politik. Yaitu bagaimana agar 

setiap pesan politik yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap 

anggota ataupun masyarakat.  

3. Saluran atau Media politik 

Saluran atau media Politik adalah alat atau sarana yang dipergunakan 

oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan politik nya. 

Dimana setiap kegiatan ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh 

partai politik di tampilkan disetiap media politik.  

4. Sasaran atau Target Politik  

Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan 

dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada 

partai atau kandidat dalam Pemilihan Legislatif.  
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5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik 

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya 

pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, 

dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam 

pemilihan umum.  

Pendapat lain menyebutkan bahwa “strategi komunikasi politik sebagai 

proses dimana komunikasi massa termasuk dalam komunikasi antar pribadi dan 

elemen-elemen di dalam proses komunikasi politik yang terjadi mempunyai 

dampak-dampak terhadap perilaku politik” (Susanto : 2009 : 4 ).  

Ada dua bentuk strategi komunikasi politik , yaitu: Pertama, strategi 

komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal. 

Dalam hal ini posisi antara komunikator  politik dan komunikan (masyarakat) 

relatif seimbang (saling memberi dan menerima) sehingga terjadi sharing, bentuk 

strategi semacam ini merupakan refleksi nilai-nilai demokratis. Kedua , strategi 

komunikasi politik yang cenderung membentuk pola linier. Arus komunikasi 

(informasi) satu arah cenderung vertikal (top down).Bentuk semacam ini 

merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter. (Zein : 

2008: 109). 

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik menurut McNair (Canggara : 

2009: 39) memiliki lima fungsi dasar dalam melaksanakan strategi komunikasi 

politiknya, yakni sebagai berikut : 

McNair (Canggara : 2009: 39) memiliki lima fungsi dasar dalam 

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

disekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan 

juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat. Indikatornya 

adalah : 

a) Adanya penyampaian program-program partai yang bersentuhan   

terhadap kalangan bawah melalui berbagai media cetak atau 

elektronik. 

b)  Pendekatan-pendekatan para kader  PDI Perjuangan kepada 

masyarakat melalui berbagai program yang dapat mengundang 

partisipasi para pemilih dalam mengahadapi pemilihan umum 

legislatif tahun 2009 

2. Bagaimana mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang 

ada. Disini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga 

berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa 

mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut. Imdikatornya adalah: 

a) Informasi sebenar-benarnya mengenai janji parpol kepada 

masyarakat. 

b)  Adanya upaya  pembuktian janji setelah caleg terpilih dalam 

pemilihan umum legislatif tahun 2009. 

3. Bagaimana menyediakan diri sebagai platform untuk menampung 

masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk 

opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. 
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Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan 

demokrasi. Indikatornya: 

a) cara partai dalam menampung aspirasi masyarakat. 

b) meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa menjadi penampung 

aspirasi masyarakat maupun aspirasi politik 

4. Bagaimana membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan 

lembaga-lembaga politik. Indikatornya adalah : 

a) setiap program kerja yang ada dapat diketahui oleh pemerintah dan 

pihak lainnya seperti masyarakat maupun lembaga-lembaga politik 

lainnya. 

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai 

saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-

program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa. 

C. Cara Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, 

mendeskripsikan data tanpa mengoperasionalisasi konsep atau menguji konsep 

pada realitas yang diteliti (Saam, 2001: 41).Riset deskriptif adalah prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek/objek penelitian (Moleong, 2007: 3).Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan 

menggambarkan dan menguraikan strategi komunikasi politik PDIP pada Pemilu 

Tahun 2009. 
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Penulis mengambil objek DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) dikota Tanjungpinang . Alasan penulis mengambil studi kasus pada DPC 

partai PDIP ini karena ingin mengetahui bagaimana strategi partai PDIP dalam 

pileg (Pemilihan Legislatif) kota Tanjungpinang tahun 2009 yang lalu karena 

PDIP merupakan salah satu partai yang mempunyai jumlah suara yang cukup 

besar yang menempati urutan nomor pertama dengan jumlah suara sebanyak 

11.721 suara, penulis ingin mengetahui strategi komunikasi seperti apa yang 

dilakukan partai tersebut dalam memperoleh suara dari masyarakat.  

Untuk memahami Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan pada 

Pemilihan Legislatif tahun 2009 lalu menggunakan keyinformant (informan kunci) 

yaitu orang yang dapat memberikan informasi kunci yang sangat mengetahui dan 

memahami permasalahan yang diteliti (ketua DPC PDI Perjuangan Kota 

Tanjungpinang. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang 

berasal dari pengurus DPCPartai PDIP Kota Tanjungpinang serta 

masyarakat/simpatisan.Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari 

pengumpulan data berupa observasi langsung dan wawancara. Dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian, digunakan 

sebagai referensi yang melengkapi data-data empirik yamh ditemukan dilapangan 

dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan tahapan-tahapan : penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.  

D. Hasil Penelitian 

Analisis Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan pada Pemilihan 

Legislatif Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2009 dalam penelitian ini 
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diklasifikasikan kedalam lima aspek, yaitu memberikan informasi kepada 

masyarakat,mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, 

menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik, 

membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga 

politik, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu 

agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada 

media massa. 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat 

mampu memberikan informasi kepada masyarakat, Yaitu penyampaian 

pesan dari komunikator baik melalui media, secara langsung maupun melalui 

berbagai media cetak maupun elektronik kepada masyarakat yang dapat berbentuk 

garis ideologi, kebijakan, dan program politik partai. Bagaimana memberikan 

informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Disini media 

komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang 

terjadi dalam masyarakat. Adanya penyampaian program-program partai yang 

bersentuhan terhadap kalangan bawah melalui berbagai media cetak atau 

elektronik. 

1. Adanya penyampaian program-program partai yang bersentuhan terhadap 

kalangan bawah melalui berbagai media cetak atau elektronik. 

Adanya penyampaian program-program partai terhadap kalangan bawah 

sangatlah diperlukan, namun untuk menjangkau kedalam masyarakat tersebut 

maka banyak partai dan calon anggota legislatif menyampaikannya melalui media 

masa, Karena dinilai gampang diperoleh serta dapat masuk kedalam masyarakat 
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yang tidak tersentuh oleh pihak partai maupun para calon anggota legislatif. 

Upaya tersebut dapat dilihat dari sub indikator yang dituangkan dalam bentuk 

wawancara LEO yang merupakan wakil ketua bidang politik dan pemenangan 

pemilu 2009 berikut ini:untuk menambah suara simpatisan , kita menggunakan 

media massa seperti Koran, selebaran, brosur, iklan radio, dll, selain turun 

langsung kemasyarakat , yang merupakan prioritas utama, hal ini dilakukan 

karena media massa dapat dijangkau dan diperoleh masyarakat dengan mudah. 

Dari pernyataan Leo diatas dapat diketahui bahwa masyarakat menerima 

segala bentuk informasi maupun program kerja melalui berbagai cara, para caleg 

berkampanye, datang langsung kerumah-rumah warga dan tidak lupa terkadang 

mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan 

diatas bahwa media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para 

calon anggota legislatif selain turun dan bertatap muka langsung dengan 

masyarakat yang merupakan prioritas utama partai PDI Perjuangan kemudian 

didukung oleh media masa.  

PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2009 

lalu dalam memperoleh kemenangan mengunakan media massa(media cetak dan 

elektronik) dalam penyampaian informasi-informasi yang mengandung politik. 

Selain itu, para calon anggota legislatif langsung bertatap muka dengan 

masyarakat sebagai strategi komunikasi politik mereka guna menarik massa untuk 

memilih dan untuk pemenangan pemilu, selain itu juga guna untuk 

memperkenalkan program partai. Namun bagi PDI Perjuangan media massa 
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bukan menjadi prioritas utama, dimana kampanye tatap muka  dan turun langsung 

kemasyarakat lah yang menjadi prioritas  dalam memperoleh suara masyarakat. 

2. Pendekatan-pendekatan para kader  PDI Perjuangan kepada masyarakat  

Kegiatan atau kampanye yang dilakukan pihak partai dalam usaha untuk 

mencari simpatisan sebaiknya dilakukan pendekatan-pendekatan yang bisa 

dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya mengundang para pemilih 

dalam suatu kegiatan, dan juga melakukan pendekatan dengan cara turun 

langsung kedalam masyarakat. Dan cara tersebut akan dinilai sangat berpengaruh 

untuk mendapatkan. 

Menurut KS yang merupakan masyarakat atau simpatisan yang terdaftar 

dalam pemilih tetap yang menyatakan para caleg sering mengadakan kampanye 

yang mengikutsertakan masyarakat, mereka juga melakukan pendekatan dengan 

turun kemasyarakat,ngobrol, maupun sekedar mampir saling menyapa, selain itu 

juga kita membaca program-program kerjanya di Koran,serta brosur yang 

ditempel maupun disebar. Terpilihnya anggota legislatif dalam pemilu akan 

sangat tergantung dengan cara para calon menyampaikan program-program kerja 

dengan cara yang efektif, melakukan pendekatan secara langsung dinilai efektif 

untuk menarik simpatisan lebih banyak.  

Pihak partai dan calon anggota legislatif melakukan pendekatan dengan 

masyarakat dengan cara bermacam-macam, selain dengan menggunakan media 

masa para Caleg juga bertemu langsung ketengah-tengah masyarakat. Pendekatan 

ini dinilai lebih efektif untuk mencari dukungan dan simpatisan agar diperoleh 

suara sesuai yang diinginkan. 
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b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada 

Bagaimana partai politik dan para calon anggota legislatif dapat 

memberikan informasi serta memberikan arti dari program-program yang akan 

dilaksanakan jika terpilih, namun segala yang disampaikan harus sesuai dengan 

fakta yang ada dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap 

arti dari program yang dijanjikan.  

Partai PDI Perjuangan memperjuangan aspirasi dan berbuat untuk 

masyarakat adalah kewajiban utama partai politik.permasalahan pemilih 

menjatuhkan pilihannya,dikembalikan kepada hati nurani pemilih yang 

bersangkutan yang penting informasi yang diberikan adalah benar dan bukan 

janji-janji kosong. Partai PDI Perjuangan sangat memperjuangkan aspirasi 

masyarakat dan berbuat untuk masyarakat, sehingga mengutamakan kejujuran. 

1. Informasi sebenar-benarnya mengenai janji parpol kepada masyarakat   

Dalam mendidik masyarakat dalam pemberian informasi adalah para 

anggota partai maupun anggota calon legislatif harus memberikan informasi yang 

sebenar-benarnya kepada masyarakat.Menurut Pak Suparno yang merupakan 

Ketua  DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, segala informasi yang di 

berikan oleh Partai PDI Perjuangan kepada media maupun masyarakat adalah 

fakta dan benar. Informasi yang diberikan kepada masyarakat yang disampaikan 

oleh pihak media massa adalah merupakan informasi yang nyata dan sebenar-

benarnya.  

MasyarakatKota Tanjungpinang dapat mengetahui dan melihat bahwa 

informasi yang disampaikan saat kampanye sesuai dengan yang ditujukkan saat 
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mereka terpilih dan informasi serta janji-janji yang diberikan kepada media 

maupun yang disampaikan dalam kampanye kepada masyarakat adalah informasi 

sebenar-benarnya, tidak melakukan kebohongan hanya untuk mencari masa dan 

simpatisan namun mengutamakan kebenaran. 

2. Adanya upaya  pembuktian janji setelah caleg terpilih dalam pemilihan umum 

legislatif tahun 2009. 

Untuk mengukur berhasil tidaknya fungsi dari Strategi Komunikasi Politik 

dalam mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, sub 

indikator yang digunakan penulis adalah bagaimana anggota parpol dan calon 

legislatif dapat membuktikan pesan atau janji-janji politik mereka. Berusaha 

memberikan janji adalah salah satu cara agar partai politik maupun para calon 

anggota legislatif untuk mencari simpatisan, dengan berbagai program kerja, dan 

berbagai macam janji akan di berikan kepada masyarakat. Namun setelah tepilih 

dan lolos dalam pemilu maka masyarakat akan menuntut janji-janji yang 

diucapkan selama waktu berkampanye. Caleg PDI Perjuangan yang terpilih harus 

merealisasikan janjinya kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat akan 

percaya dalam memilih.  

Partai PDI perjuangan telah menunjukan keseriusan dalam memenuhi janji 

dan melaksanakan program kerjanya dengan baik.Caleg PDI Perjuangan yang 

lolos dalam pemilihan calon anggota legislatife harus menepati janji-janji yang 

pernah diberikan kepada masyarakat, karena bagi Partai PDI Perjuangan Kota 

Tanjungpinang janji-janji adalah hal yang harus dipenuhi.Pembuktian janji yang 
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telah diberikan merupakan hal yang harus dilakukan dan diutamakan pada saat 

calon anggota legislatif memenangkan pemilihan . 

c. Menyediakan diri untuk menampung aspirasi masyarakat 

Setiap calon anggota legislatifakan dituntut untuk selalu menjadi 

penampung aspirasi masyarakat sehingga setiap caleg yang terpilih harus siap 

dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.  

1. Cara partai dalam menampung aspirasi masyarakat serta cara caleg untuk 

meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa menjadi penampung aspirasi 

masyarakat. 

DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang selalu mensosialisasikan 

beberapa program kerjanya, yang salah satunya adalah menampung aspirasi 

masyarakat, mendengar keluhan masyarakat dan membantu masyarakat dalam 

memenuhi aspirasinya.Ada janji politik yang coba ditawarkan adalah dengan 

melihat realitas masyarakat terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi. 

Janji politik yang coba di lakukan adalah program pengentasan kemiskinan, 

ekonomi kerakyatan, pendidikan murah, perjuangan selain itu kita juga kita 

sebagai parpol dan anggota legislatife harus siap menampung aspirasi masyarakat. 

Janji-janji yang di sampaikan berdasarkan atas ideologi kerja partai, dan 

berupa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa para anggota 

legislatif siap menjadi penampung aspirasi suara masyarakat. 

d. Pempublikasian yang ditujukan untuk pemerintah dan lembaga politik. 

Dalam menjalankan dan melakukan kegiatan politik harus ada 

keterbukaan, baik kepada pemerintah, lembaga-lembaga politik maupun 
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masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara setiap lembaga-

lembaga yang terlibat. 

1. Bagaimana cara agar setiap program kerja yang ada dapat diketahui oleh 

pemerintah dan pihak lainnya seperti masyarakat maupun lembaga-lembaga 

politik lainnya. 

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus selalu dipublish ke pemerintah, 

karena pemerintah berhak tahu. Maka setiap mau melakukan kegiatan Partai PDI 

Perjuangan selalu bertemu dengan pihak pemerintah.Kegiatan-kegiatan selalu 

harus dikoordinasikan oleh pemerintah, pihak yang penyelenggara akan 

mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti pemerintah kota. 

Dalam hal ini Pengurus PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang selalu 

memprioritaskan keterbukaan kepada pihak pemerintah, pihak lembaga-lembaga 

politik lainnya dan juga kepada pihak masyarakat. Karena mengkomunikasi kerja 

partai kepada pemerintah sangatlah penting guna memenangkan pemilihan serta 

mempermudah agar masyarakat dan pemerintah tahu program-program kerja yang 

akan dilakukan oleh partai PDI perjuangan. 

e. Media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar 

kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada 

media massa 

Media merupakan salah satu cara setiap orang untuk mepublikasikan 

berbagai berita, kejadian-kejadian bahkan bermacam program-program yang 

bertujuan diketahui oleh masyarakat luas, jadi tidak salah jika media masa disebut 

sebagai media politik bagi kalangan atau organisasi-organisasi politik yang ada 
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Media politik dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pengatur yang 

terorganisir yang dilakukan oleh partai Pdi Perjuangan untuk menyuarakan 

aspirasi anggota partai atau masyarakat serta mempengaruhi pembuat kebijakan 

publik untuk membuat kebijakan tersebut berpihak kepada partai dan mengatur 

jalannya kebijakan secara efektif. 

Para calon anggota Memanfaatkan media masa sebagai alat komunikasi 

politik untuk menyampaikan kebijakan serta program-program calon dan 

partai.Setiap yang ingin disampaikan oleh partai politik dapat dilakukan dengan 

menginformasikan lewat media masa, brosur-brosur maupun langsung kepada 

masyarakat yangdituju yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk 

mencapai hasil akhir yang diinginkan dan merubah kebijakan publik. 

E. Penutup  

a. Kesimpulan 

Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam 

menghadapi pemilu legislatif tahun 2009, yaitu memberikan informasi kepada 

masyarakat, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, 

menyediakan diri untuk menampung aspirasi masyarakat, dan pempublikasian 

yang ditujukan untuk pemerintah dah lembaga-lembaga politik lainnya maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislatif pada tahun 2009 

dikota Tanjungpinang memang benar ada insiatif dan berbagai cara dari pengurus 

DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang agar untuk menyampaikan segala 

bentuk program-kerja kepada masyarakat, berbagai cara dilakukan sbagai alat 

komunikasi politik partai PDIP seperti memberikan informasi kepada media masa, 
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turun langsung menemui masyarakat dan juga melakukan keterbukaan kepada 

pihak pemeintah dan pihak lembaga-lembaga politik lainnya yang ada di Kota 

Tanjungpinang agar mempermudah mendapatkan simpatisan guna memenangkan 

pemilihan calon legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 2009. 

. B. Saran 

 Komunikasi politik sangatlah penting guna mencari perhatian dan 

memenangkan pemilihan, maka sebaiknya segala bentuk komunikasi yang akan 

dilakukan oleh pihak partai maupun caleg partai PDI Perjuangan haruslah selalu 

menggunakan cara yang mudah dimengerti masyarakat, dengan tidak 

menggunakan bahasa-bahasa politik yang akan mempersulit masyarakat untuk 

mengerti, serta media yang digunakan diharapkan tidak terlalu menggunakan 

media yang tidak terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat kalangan 

bawah contohnya terlalu banyak menggunakan media sosial dan internet. 
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