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KAMPANYE POLITIK PASANGAN H. LIS DARMANSYAH DAN H. 

SYAHRUL PADA PEMILIHAN WALIKOTA TAHUN 2012 

 

 

JESSICA ANDRIANI PANJAITAN 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

 Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk 

memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik 

selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Kampanye pada prinsipnya 

merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang 

dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau 

dampak tertentu. Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang 

kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih.  

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui tentang Kampanye 

Politik Pasangan Lis Darmansyah dan H.Syahrul Pada Pemilihan Walikota Tahun 

2012. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif yang mana nantinya akan mengambarkan tentang kampanye politik. 

Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari 4 orang. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kampanye Politik Pasangan H. Lis Darmansyah dan H. Syahrul Pada Pemilihan 

Walikota Tahun 2012 dilakukan sudah baik Untuk menjadi pemenang dalam 

pemilu Lis-Syahrul dan orang-orang dibelakangnya. bekerja tidak pada hari itu 

saja. Kampanye dilakukan untuk dengan waktu yang cukup lama, dan hsilnya 

sangat efektif. Citra yang ditanamkan sejak lama berhasil membuat Lis-Syahrul 

mempin Kota Tanjungpinang hingga 5 Tahun kedepan. dapat diketahui bahwa 

saat kamapanye sebisa mungkin selama kampanye berjalan, Lis-Syahrul bersikap 

professional, tidak menampakan adanya perang dingin didalamnya. Hal ini 

menjadi penilaian positif bagi para calon pemilih Sifat Hubungan antara kandidat 

dan pemilih dalam kampanye politik adalah hubungan relasional yang dibangun 

dengan baik oleh pasangan Lis-Syahrul. 

 

Kata Kunci : Kampanye Politik, Komunikasi Politik 
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POLITICAL CAMPAIGN H. LIS DARMANSYAH AND H. SYAHRUL IN 

SELECTING THE MAYOR IN 2012 

 

JESSICA ANDRIANI PANJAITAN 

Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

Political campaign is an organized effort aims to influence the decision-

making process of voters and political campaigns often refer to electoral 

campaigns. Campaign in principle is a process of communication activities of 

individuals or groups who performed institutionalized and aims to create a 

particular effect or impact. Message of the campaign is the protrusion of the idea 

that the candidate or the candidate would like to share with the voters.  

 

The purpose of this study is basically to know about pair Lis Darmansyah 

Political Campaign and Election H.Syahrul Mayor in 2012. Research, the writer 

uses descriptive qualitative type of research which will be a portrait of a political 

campaign. In this study, the sample consisted of 4 people. Data analysis 

techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis 

techniques.  

 

After doing research, it can be concluded that the pair Political Campaign 

Darmansyah H. Lis and H. Syahrul Mayor Election Year 2012 is to have good to 

be a winner in the election Lis-Syahrul and the people behind them. not working 

on that day alone. Campaign done for quite a long time, and hsilnya very 

effective. The image is embedded for a long time managed to make Lis-Syahrul 

mempin Tanjungpinang up to 5 years ahead. it can be seen that when kamapanye 

as much as possible during the course of the campaign, Lis-Syahrul be 

professional, do not reveal the presence of the cold war therein. It becomes a 

positive assessment for potential voters Nature of Relationship between 

candidates and voters in a political campaign is a relational relationships are 

well built by Lis-Syahrul partner.  

 

Keywords: Political Campaigns, Political Communication 
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KAMPANYE POLITIK PASANGAN H. LIS DARMANSYAH DAN H. 

SYAHRUL PADA PEMILIHAN WALIKOTA TAHUN 2012 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada pasal 24 tentang 

Pemerintahan Daerah diatur bahwa setiap daerah harus dipimpin oleh seorang 

kepala daerah. Itu sebabnya tidak satupun daerah di Indonesia baik yang setingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah. Sekalipun 

daerah tersebut baru dibentuk akibat pemekaran daerah yang sudah ada 

sebelumnya pasti sudah dipimpin seorang kepala daerah dengan sebutan pejabat 

kepala daerah (pejabat gubernur atau pejabat bupati dan walikota) yang umumnya 

dijabat rangkap oleh pejabat di daerah induk. 

Pemilihan kepala daerah merupakan rekruitmen politik yaitu 

penyeleleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam kehidupan politik di 

daerah. Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan 

pemilihan anggota DPRD. Pasal 56(1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia jujur dan adil (2) pasangan 

calon sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. 

Menjelang Pemilu adalah masa saatnya kampanye dimana setiap Parpol 

atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. 
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Kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 

tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakuan 

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.  Perlu diperhatikan bahwa pesan 

kampanye harus terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi.  

Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya 

mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan 

sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahtraan umum. Oleh karena itu isi pesan 

tidak boleh menyesatkan, maka disini tidak perlu ada pemaksaan dalam 

mempengaruhi apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan 

kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan prilaku.  

Namun dalam kampanye ada dua bentuk yaitu sosialisasi politik dan 

kampanye politik. Sosialisasi adalah kegiatan dan upaya memperkenalkan diri 

pasangan calon kepada publik. Kegiatan ini tidak ada unsur mengajak publik 

untuk memilih hanya pengenalan diri kandidat. Sosialisasi dapat dilakukan kapan 

saja. Kampanye adalah kegiatan meyakinkan dan mengajak publik untuk 

menentukan pilihan pada satu calon tertentu dengan menawarkan misi, visi dan 

program kerja pasangan calon. Kampanye dibatasi oleh waktu yang ditentukan 

oleh KPU.  

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk 

memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik 

selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan dari kampanye 

adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan 

pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu 



5 

 

kebijakan. Poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering 

diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, 

para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat 

atau calon lain menjadi tanpa pesan berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha 

untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan 

atau program.  

Ketika berbicara mengenai Pemilukada maka tidak terlepas dari 

komunikasi calon kandidat dengan maksud mempengaruhi calon pemilih. Empat 

pasangan bakal calon tersebut diusung oleh partai politik (parpol) ataupun 

gabungan parpol di tingkat Kota Tanjungpinang. Mereka adalah pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 

Merdeka, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Gerindra, Partai Persatuan 

Daerah (PPD), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Peduli Rakyat Nasional 

(PPRN). 

Kemudian pasangan Husnizar Hood-Rudi Chua yang diusung Partai 

Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi 

Kebangsaan (PDK). Pasangan Maya Suryanti-Tengku Dahlan yang diusung Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 

Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) dan Partai Golkar. Terakhir pasangan 

Hendry Frankim-Yusrizal yang diusung Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), 

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 
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Pada penelitian ini tujuannya adalah ingin mengetahui cara-cara yang 

beretika oleh masing-masing bakal calon walikota dan para pengusung bakal 

calon agar dalam menarik simpati para pemilih harus didasarkan pada kesantunan-

kesantunan dan etika dalam melakukan kampanye yang bersih tanpa mejelek-

jelekan bakal calon yang juga berniat maju di Pemilukada Kota Tanjungpinang. 

Masyarakat bersifat multidimensi. Masyarakat tersusun dari beragam 

struktur lapisan yang masing-masing memiliki karekteristik berbeda satu dengan 

yang lain. Partai harus mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada di 

masyarakat.  Dengan terindentifikasinya  kelompok-kelompok yang terdapat di 

masyarakat partai politik akan memahami karekteristik dari setiap kelompok. 

Aktivitas ini dapat dikatakan segmentasi. Segmentasi perlu dilakukan untuk 

memudahkan partai menganalisis perilaku masyarakat. Masing-masing kelompok 

membutuhkan pendekatan yang berbeda. Partai politik harus memahami dengan 

siapa mereka berkomunikasi. Ketidaksesuaian antara metode pendekatan dan 

komunikasi yang dilakukan partai politik dengan apa yang diharapkan suatu 

segmen masyarakat akan membuat pesan politik mereka tidak dapat 

dikomunikasikan (Firmanzah:2008:189-190). 

Pada tahun 2012 Kota Tanjungpinang mengadakan pemilihan umum untuk 

memilih kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota beserta Wakilnya. Beberapa 

partai pendukung setiap pasangan berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik 

khususnya kepada masyarakat kota Tanjungpinang agar mau memilih salah satu 

pasangan calon yang diusung setiap partai lewat kampanye. Tetapi pada 

kenyataannya, pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan H. Lis Darmansyah 
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dan H. Syahrul. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian tentang kampanye 

politik yang dilakukan partai pengusung Calon Walikota pada saat itu sehingga 

dapat memenangkan suara dari masyarakat Kota Tanjungpinang. 

 

 Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik 

untuk melakukan kajian lebih mendalam, yaitu dalam bentuk skripsi dengan 

judul: ”Kampanye Politik Pasangan H. Lis Darmansyah dan H. Syahrul Pada 

Pemilihan Walikota Tahun 2012”. 

B. Landasan Teoritis 

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. 

(Antar Venus, 2004:9).Jika merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye yaitu kegiatan-

kegiatan penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan kampanye 

Pemilu. Dalam Undang-undang ini, selain waktu, diatur juga soal materi 

kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye dan sanksi atas 

pelanggaran kampanye, yang semua itu nantinya akan diatur secara lebih teknis 

dalam peraturan-peraturan KPU.   

 Menurut Kotler and Neil (1999:3), bahwa konsep political marketing, atau 

pengertian Political Marketing adalah: “Suatu penggiatan pemasaran untuk 

menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya 

melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial, 

tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan program politik yang 
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ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu mempengaruhi bagi 

setiap warga negara dan lembaga/organisasi secara efektif.” 

 Pendekatan kampanye politik atau political campaign approach untuk 

mendukung penggiatan pemasaran politik atau political marketing activity 

tersebut sebagai upaya selain bertujuan untuk: Membentuk preferensi bagi pihak 

setiap pemilih dalam menentukan suaranya, tujuan lainnya adalah; Ingin 

merangkul simpati pihak kelompok-kelompok atau the third influencer of person 

and groups seperti tokoh masyarakat, agama, adat, eksekutif dan artis atau 

selebritis terkenal lainnya. Memiliki daya tarik bagi kalangan media massa baik 

cetak maupun elektronik, termasuk memanfaatkan penggunaan atribut kanpanye, 

poster, spanduk, iklan politik di media-massa, termasuk melalui situs atau blog 

internet untuk mempengaruhi pembentukan opini publik dan citra secara positif 

demi kepentingan membangun populeritas tinggi atau menebar pesona sang 

kandidat dan aktivitas parpol yang bersangkutan sebagai kontestan yang siap 

berlaga dalam setiap siklus pelaksanaan Pemilihan Umum.  

          Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers 

dan Storey adalah yang paling popular dan dapat diterima dikalangan ilmuwan 

komunikasi (Grossberg, 1998; Snyder, 2002; Klingemann & Rommele, 2002). 

Hal ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas 

menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan 

kedua adalah bahwa definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan 

fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan 
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 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009, tentang teknis kampanye pemilihan 

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bab I, Ketentuan Umum, di pasal 5 

ayat 1 dan 2. Yang berbunyi: (1) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan 

kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. dilakukan oleh 

pasangan calon dan/atau tim kampanye; b. terdapat unsur meyakinkan para 

pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk 

penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan; c. terdapat alat peraga 

atau atribut pasangan calon; dan d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye. 

(2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak 

memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai kegiatan kampanye. 

 Undang-undang no 32 tahun 2004, memuat pengertian kampanye pada bab 

I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 23, yang berbunyi; Kampanye pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah 

kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, 

dan program pasangan calon.  

  Merujuk pada definisi-definisi diatas,maka dapat disimpulkan Kampanye 

adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, 

usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang 

terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di 

dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, 

penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik demokrasi, 

kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok


10 

 

dukungan, di mana wakil terpilih ataureferenda diputuskan. Kampanye politis 

tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan 

di dalam suatu institusi. Kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang 

lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai 

sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), 

sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi 

bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. 

 Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan 

gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselengarakannya kampanye juga 

terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan 

tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala 

tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu 

mengajak dn mendorong public untuk menerima atau melakukan sesuatu yang 

dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya 

adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dalam ungkapan Perloff (1993) 

dikatakan “Campaigns generally exemplify persuasion in action”. (Venus, 2004:7) 

C. Hasil Penelitian 

1.  Jangka dan Batas Waktu. 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa, 

untuk menjadi pemenang dalam pemilu ada baiknya mengambil salah satu contoh 

dari Lis-Syahrul dan orang-orang dibelakangnya. Mereka bekerja tidak pada hari 

itu saja. Kampanye dilakukan untuk dengan waktu yang cukup lama, dan hsilnya 



11 

 

sangat efektif. Citra yang ditanamkan sejak lama berhasil membuat Lis-Syahrul 

mempin Kota Tanjungpinang hingga 5 Tahun kedepan. 

2.  Tujuan kampanye politik 

 Image politik yaitu Platform Partai berisikan konsep, identitas ideology, dan 

program kerja dari pasangan Lis-Syahrul, Kampanye memberikan informasi 

terhadap apa saja yang telah dilakukan partai pengusung Lis Syahrul, 

Karekteristik Personal Lis-Syahrul. Untuk menanamkan image politik yang baik 

bagi masyarakat merupakan hal yang tidak sulit bagi Lis. Karena sosoknya telah 

dikenal banyak orang jauh sebelum adanya pemilihan walikota dan beliau 

memutuskan untuk maju. Image yang dibangun selama ini tidak dilewati melalui 

waktu yang sebentar tetapi melalui waktu yang cukup lama. 

 

3.  Strategi dalam kampanye politik membangun dan membentuk reputasi 

politik Pull-Marketing 

 Dari Wawancara yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

starategi yang dilakukan oleh Lis-Syahrul adalah membangun reputasi baiknya 

ditengah masyarakat, menjalin kedekatan dan memperkenalkan partainya sebagai 

partai “wong cilik” Kampanye pada awalnya dijalankan untuk sebuah rekayasa 

Pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah 

gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan 

feedback / timbal balik / tanggapan. Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide 

bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih.Sebagian besar 

strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih 
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untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang 

paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para 

kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan 

penjelasan rinci programnya. Namun hal ini tidak terjadi pada psangan Lis-

Syahrul. Mereka hanya konsen dengan masyarakat. 

4.  Komunikasi politik dalam kampanye politik adalah interaksi dan 

mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat 

 Dari wawancara dengan seluruh informan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Komunikasi politik dalam kampanye politik adalah interaksi dan mencari 

pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat semua sudah dilakukan 

dengan sangat baik oleh pihak Lis-Syahrul. 

 

5.  Sifat Hubungan antara kandidat dan pemilih dalam kampanye politik 

adalah hubungan relasional 

 Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa saat 

kampanye sebisa mungkin selama kampanye berjalan, Lis-Syahrul bersikap 

professional, tidak menampakan adanya perang dingin didalamnya. Hal ini 

menjadi penilaian positif bagi para calon pemilih Sifat Hubungan antara kandidat 

dan pemilih dalam kampanye politik adalah hubungan relasional yang dibangun 

dengan baik oleh pasangan Lis-Syahrul. 

6.  Produk Politik dalam kampanye politik pengukapan masalah dan solusi. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa dalam 

kampanye politik pengukapan masalah dan solusi. Ideologi dan system nilai yang 
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melandasi tujuan partai sudah diuapayakan dengan baik namun diakui hingga saat 

ini solusi yang pernah dikampanyekan belum berjalan dengan baik. 

7.  Sifat Program kerja dalam kampanye politik adalah konsistensi dengan 

sistem nilai partai. 

 Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa program-program yang telah dilakukan selama ini selalu konsisten dengan 

nilai partai. Masih sama dengan sebelumnya Lis selalu mengatakan bahwa segala 

upaya yang dilakukannya baik sejak kampanye maupun saat ini sangat konsisten 

dengan nilai yang dianutnya yaitu bekerja untuk rakyat. 

 

 

8.  Retensi memori kolektif yaitu tidak mudah hilang dalam ingatan 

kolektif. 

 Kampanye politik harus dilakukan secara permanen. Perhatian kampanye 

politik tidak hanya terbatas pada periode menjelang pemilu tetapi sebelum dan 

setelah pemilu juga berperan amat penting dalam pembentukan image politik yang 

nantinya akan mempengaruhi perilaku pemilih dalam mengevaluasi kualitas para 

kandidat. Melalui konsep kampanye permanen marketing politik menjadi suatu 

konsep pengelolaan strategi dan aktivitas politik. Hal ini sudah dilakukan oleh Lis 

Darmansyah dimana sampai saat ini banyak yang kita lihat mulai dari cara kerja 

dan lain sebagainya tetap dipublikasikan untuk membentuk suatu inmage politik.. 

9.  Sifat kampanye. Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik 

masyarakat. 
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 Dari wawancara dengan seluruh informan diatas maka dapat dianalisa bahwa 

secara umum Sifat kampanye Lis-Syahrul sudah memiliki sifat laten, bersikap 

kritis dan bersifat menarik masyarakat. Lis-syahrul memiliki kelebihan masing-

masing di mata masyarakat. Dengan karakter dan cara kerja mereka digabungnya 

menjadi cukup sempurna. 

 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Kampanye Politik Pasangan H. Lis 

Darmansyah dan H. Syahrul Pada Pemilihan Walikota Tahun 2012 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa kampanye yang dilakukan sudah baik hal ini dapat 

dilihat dari : 

Untuk menjadi pemenang dalam pemilu Lis-Syahrul dan orang-orang 

dibelakangnya. bekerja tidak pada hari itu saja. Kampanye dilakukan untuk 

dengan waktu yang cukup lama, dan hsilnya sangat efektif. Citra yang ditanamkan 

sejak lama berhasil membuat Lis-Syahrul mempin Kota Tanjungpinang hingga 5 

Tahun kedepan. Untuk menanamkan image politik yang baik bagi masyarakat 

merupakan hal yang tidak sulit bagi Lis. Karena sosoknya telah dikenal banyak 

orang jauh sebelum adanya pemilihan walikota dan beliau memutuskan untuk 

maju. Image yang dibangun selama ini tidak dilewati melalui waktu yang sebentar 

tetapi melalui waktu yang cukup lama.   

 Strategi politik, Lis sangat menonjolkan identitas ideologinya dengan 

membawa warna partai sebagai identitas dirinya. Hal ini senada dengan yang 
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diungkapkan oleh Suparno sebagai kader PDIP beliau mengatakan : strategi kami 

adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa adanya PDIP ditengah mereka 

dengan memperkenalkan identitas-identitas partai. 

 Komunikasi yang dibangun selalu berorientasi dengan masyarakat. 

Komunikasi politik dalam kampanye politik adalah interaksi dan mencari 

pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat semua sudah dilakukan 

dengan sangat baik oleh pihak Lis-Syahrul. Dari hasil wawancara dengan 

informan maka dapat diketahui bahwa saat kamapanye sebisa mungkin selama 

kampanye berjalan, Lis-Syahrul bersikap professional, tidak menampakan adanya 

perang dingin didalamnya. Hal ini menjadi penilaian positif bagi para calon 

pemilih Sifat Hubungan antara kandidat dan pemilih dalam kampanye politik 

adalah hubungan relasional yang dibangun dengan baik oleh pasangan Lis-

Syahrul. 

 Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisa bahwa dalam kampanye 

politik pengukapan masalah dan solusi. Ideologi dan sistem nilai yang melandasi 

tujuan partai sudah diuapayakan dengan baik namun diakui hingga saat ini solusi 

yang pernah dikampanyekan belum berjalan dengan baik. Program-program yang 

telah dilakukan selama ini selalu konsisten dengan nilai partai. Masih sama 

dengan sebelumnya Lis selalu mengatakan bahwa segala upaya yang 

dilakukannya baik sejak kampanye maupun saat ini sangat konsisten dengan nilai 

yang dianutnya yaitu bekerja untuk rakyat. 

 Bahwa secara umum Sifat kampanye Lis-Syahrul sudah memiliki sifat 

laten, bersikap kritis dan bersifat menarik masyarakat. Lis-syahrul memiliki 
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kelebihan masing-masing di mata masyarakat. Dengan karakter dan cara kerja 

mereka digabungnya menjadi cukup sempurna. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah Pasangan Lis-Syahrul terpilih 

dengan konsep kampanye yang telah tersusun dengan baik. Kemenangan 

pasangan ini salah satu faktornya adalah reputasi politik yang baik serta kekuatan 

partai, maka diharapkan pasangan ini dapat menjaga amanah yang telah diberikan 

oleh rakyat dan bekerja sesuai dengan visi misi yang telah mereka rumuskan. 

Diharapkan Image terus dibangun hingga saat ini agar masyarakat dapat 

mengingat sosok yang dipilihnya bukan hanya sekedar pada saat pemilu. Karena 

dalam kampanye para calon memberikan Image yang baik. 
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