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STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK 

PASANGAN LIS DARMANSYAH-SYAHRUL DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 

 

 

ABSTRAK 

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bentuk penyampaian pesan-

pesan politik baik dari kandidat maupun dari partai politik, sehingga keberadaan 

kepala daerah dalam rangka membentuk kekuasaan di tingkat lokal atau daerah 

yang benar-benar memberikan keefektifan demokrasi di tingkat lokal yang 

berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (dalam Narendra, 2011:1). 

Dalam hal ini diperlukan adanya pencitraan yang baik untuk digunakan sebagai 

suatu strategi dalam komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul dalam pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 2012 dan 

proses politik Lis Darmansyah-Syahrul terkait dengan politik pencitraannya 

dimata publik. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul dalam pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 

2012. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan 

Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan 

studi kepustakaan untuk menganalisa strategi komunikasi politik pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul dalam pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 

2012.  

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan teori yang 

digunakan adalah teori dari McNair yang menggunakan 3 tahapan strategi 

komunikasi politik diantaranya: bagaimana memberikan informasi kepada 

masyarakat, menyediakan diri untuk menampung masalah-masalah politik yang 

berupa aspirasi masyarakat, dan 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. 

Pasangan Lis Darmansyah-Syahrul memiliki citra yang baik di mata masyarakat 

sesuai dengan teori yang digunakan yaitu Gunter Scweiger dan Michaela. Hal ini 

dapat dibuktikan dari jejak rekam yang dimiliki, Simbol yang menjadi penilaian 

dari citra pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dan partai PDI Perjuangan sebagai 

citra wong cilik serta sistem kerjanya Tim relawan karena pasangan Lis 

Darmasyah-Syahrul lebih mementingkan masyarakat kecil untuk diperjuangkan 

sehingga banyak masyarakat yang memilih pasangan Lis-Syahrul dengan 

memperoleh suara 46,01% serta sebagai pemenang dalam pemilihan kepala 

daerah kota Tanjungpinang tahun 2012.  

 

Kata kunci :Pemilu, Komunikasi Politik  dan Pencitraan 
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STRATEGIES OF POLITICAL COMMUNICATION THE PAIR LIS 

DARMANSYAH-SYAHRUL IN LOCAL ELECTIONS OF TANJUNGPINANG 

IN 2012 

 

ABSTRACT  

 

Regional mayor elections is a form of delivering political messages both 

from candidates and political parties so that the existence of local leaders in 

order to establish the power at a local or regional level that is actually giving the 

effectiveness of democracy at the local level, which is based on the people, by the 

people and for the people (Narendra, 2011:1). In this case, it is necessary to use 

„good imaging‟ as a strategy in political communication. This study aims to 

determine the strategies of political communication that is done by the pair Lis 

Darmansyah-Syahrul in local elections of Tanjungpinang in 2012 and their 

political process srelated to political imagery in the eyes of the public. The object 

of this research is the pair Lis Darmansyah-Syahrul in local elections of 

Tanjungpinang in 2012. 

This study uses descriptive qualitative approach method using data 

collected interviews and literature study to analyze the political communication 

strategies of Lis Darmanyah-Syahrul in local elections in 2012, Tanjungpinang 

city. 

The results of this research based on the theory used is the theory of 

McNair that uses 3 stages of political communication strategies include: how to 

provide information to the public, providing thems elves to accommodate the 

political problems in the form of people's aspirations and in a democratic society, 

political media serves as an advocacy channel that can help to ensure the policies 

and programs of political institutions can be distributed to the media. Lis 

Darmansyah-Syahrul have good images in the eyes of the public according with 

the theory used : Gunter Scweiger and Michaela‟s theory. This is can be proved 

from the track record owned, symbols as assessment of wong cilik images from 

Lis Darmansyah-Syahrul and PDI-P as well as the hard works of volunteers for 

Lis Darmansyah-Syahrul concerned more to the small communities to fight for, 

that can  used a lot of people choose Lis Darmansyah-Syahrul with 46.01% 

become the chosen mayor-vice mayor of the local elections in 2012 

Tanjungpinang. 

 

Keywords: General Elections, Political Communication and Imaging 
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STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK 

PASANGAN LIS DARMANSYAH-SYAHRUL DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 

A. Latar Belakang  

 Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi  yang 

diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal 

memilih maupun tidak memilih tergantung kesadaran politik masyarakatnya.  Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya Pemilu yang dilakukan secara langsung yang 

diadakan 5 tahun sekali di seluruh Indonesia.Pemilu di Indonesia tidak hanya 

untuk memilih Presiden dan Legislatif saja, juga terdapat pemilihan kepala 

daerah. 

 Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk penyampaian pesan-pesan 

politik baik dari kandidat maupun dari Parpol sehingga keberadaan kepala daerah 

dalam rangka membentuk kekuasaan di tingkat lokal atau daerah yang benar-

benar memberikan keefektifan demokrasi ditingkat lokal yang berlandaskan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (dalam Narendra, 2011:1). 

 Komunikasi yang dilakukan secara baik maka terbentuklah pencitraan 

yang memiliki nilai yang baik dari masyarakat karena dalam komunikasi politik 

memiliki salah satu tujuan adalah membentuk citra dan opini publik, mendorong 

partisipasi publik, memenangi pemilihan dan mempengaruhi kebijakan publik.  

Citra merupakan tujuan pokok suatu individu tertentu maupun organisasi 

dengan melihat kesan atau persepsi dibenak orang. Terciptanya suatu citra yang 

baik di mata publik akan berdampak pada citra yang serupa kepada semua aspek-
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aspek yang terkait. Wujud citra bisa dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, 

kesadaran, pengertian, dan rasa hormat. Setiap individu maupun organisasi akan 

menciptakan citra atau image yang akan dibangunnya sendiri, sesuai dengan 

konsep yang dimilikinya (dalam Fitriyani, 2011:9).  

Di negara Indonesia, pencitraan sebagai salah satu kajian didalam 

komunikasi politik. Hal ini di mulai dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang 

semakin berkembang setelah penerapan sistem pemilihan secara langsung pada 

masa Pemilu 2004 hingga pemilu 2009. Seiring dengan perubahan sistem politik 

dalam Pemilu 2009 yang memiliki masa kampanye lebih lama dan sistem suara 

terbanyak yang membuat komunikasi politik dan pencitraan politik dilakukan 

politisi baik secara institusional maupun individual semakin beragam dan menarik 

melalui berbagai strategi (http://www.HarianOnlineKabarIndonesia.com, diunduh 

8 Januari 2014 pukul 00.07 WIB).  Pencitraan ini juga sudah lama digunakan oleh 

tiga pemimpin Indonesia seperti Sukarno, Suharto dan Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Pemilihan kepala daerah  yang dilakukan secara bersaaman sesuai dengan 

jadwalnya yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 di kota Tanjungpinang diikuti oleh 

empat pasangan calon kepala daerah kota Tanjungpinang yang diusung oleh partai 

politik atau gabungan partai politik di tingkat kota Tanjungpinang.  

Adapun calon pasangan kepala daerah yaitu Nomor urut 1. Maya suryanti-

Tengku Dahlan dari  Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) dan Partai Golkar. 

Nomor urut 2. Lis Darmansyah-Syahrul dari Partai Demokrasi Indonesia 

http://www.harianonlinekabarindonesia.com/
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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). Nomor urut 3.Hendri Frankim-Yusrizal dari Partai Perjuangan 

Indonesia Baru (PPIB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Karya 

Peduli Bangsa (PKPB).Nomor urut 4.Husnizar Hood-Rudy Chua dari Partai 

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

Kebangsaan (PDK) (http://www.Chirpstory.com). Hal yang paling penting 

dilakukan para kandidat adalah memuaskan kebutuhan masyarakat luas sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan perubahan dari berbagai 

masalah yang ada di kota Tanjungpinang.  

Pasangan calon dalam Pemilihan kepala daerah Tanjungpinang tahun 2012 

membentuk suatu citra sebagai strategi komunikasi politik kepada masyarakat.Hal 

ini dapat dilihat dari pasangan calon kepala daerah yaitu Lis Darmansyah-Syahrul. 

Pasangan calon Lis Darmansyah-Syahrul menawarkan produk politik yang unik, 

Lis Darmansyah yang berlatarbelakang sebagai Wakil DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau dan Syahrul berlatarbelakang sebagai Ketua PGRI Tanjungpinang dan juga 

sebagai tokoh masyarakat.  

Pasangan Lis Darmansyah-Syahrul menyusun produk politik yang berbeda 

dari ketiga pasangan kandidat lainnya.Produk politik ini memainkan isu dan 

simbol yang tengah popular dikalangan masyarakat yang digunakan dan 

diandalkan Jokowi dalam memenangkan pemilihan gubernur terhadap Fauzi 

Bowo.Simbol tersebut dalam bentuk kemeja kotak-kotak. Dari hal tersebut,Lis 

http://www.chirpstory.com/
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Darmansyah dan Syahrul menggunakan simbol dan menjadikan simbol tersebut 

untuk para pendukungnya karena simbol tersebut mudah di ingat oleh masyarakat 

akan simbol sebagai ciri khas Lis Darmansyah-Syahrul. Simbol tersebut dijadikan 

simbol kemenangan Lis Darmansyah-Syahrul. 

Bukan hanya simbol yang digunakan Lis Darmansyah-Syahrul sebagai 

tolok ukur kemenangannya, tetapi dari cara penerapan pencitraan yang digunakan 

merupakan hal utama dalam strategi komunikasi politik. Hal ini bisa dilihat dari 

visi dan misi maupun program kerjanya sebagai kerangka ideologi yang dikenali 

oleh masyarakat Tanjungpinang sebagai pro kepada masyarakat.Ideologi yang 

digunakan Lis Darmansyah-Syahrul berasal dari ideologi partai PDI Perjuangan 

yaitu ideologi pancasila. Hal ini ideologi akan membentuk suatu program kerja 

yang sesuai dengan ideologi yang dianut. Pasangan ini mengangkat visi yaitu 

Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan 

dengan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta 

melayani.Sedangkan misinya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(modal sosial), dengan menjamin kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan 

dan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan melalui 

pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan, 

mengembangkan kehidupan yang agamis dan berbudaya serta demokratis dalam 

bingkai pancasila. 

Pemilihan Kepala Daerah hanya berlangsung dalam satu putaran 

saja.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang menetapkan pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul sebagai pemenang.Lis Darmansyah-Syahrul menjadi 
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pemenang pemilihan kepala daerah Tanjungpinang setelah meraih suara sebanyak 

39.129 suara atau 46.01 persen.Pasangan dari partai PDI Perjuangan ini unggul 

dari tiga pasangan kandidat lainnya.Hasil perolehan suara dapat dilihat dengan 

perbandingan suara antar pasangan lainnya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perbandingan Hasil Perolehan Suara 

 

No. 

Urut  

Kandidat  Persentase  

1. 

2.  

3.  

4.  

Maya Suryanti-Tengku Dahlan  

Lis Darmansyah-Syahrul  

Hendri Frankim-Yusrizal  

Huznizar Hood-Rudy Chua  

31.30 % 

46.01 % 

6.42 % 

16. 27 % 

Sumber : diolah dari KPU 

 

 Hasil dari tabel  diatas dirinci dari berbagai daerah  bahwa di Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, Lis-Syahrul memperoleh 14.411 suara, Maya-Dahlan 

9.316 suara, Husnizar-Rudy 3.607 suara, dan Frankim-Yusrizal 1.588 suara. 

Kemudian di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Lis-Syahrul memperoleh 10.227 

suara, Maya-Dahlan 7.041 suara, Husnizar-Rudy 3.873 suara, dan Frankim-

Yusrizal 1.568 suara. Selanjutnya di di Kecamatan Bukit Bestari, pasangan Lis-

Syahrul memperoleh 11.171 suara, Maya-Dahlan 6.602 suara, Husnizar-Rudy 

4.523 suara, dan Frankim-Yusrizal 1.622 suara.  

Proses pemilihan kepala daerah, para kandidat melakukan berbagai macam 

kegiatan untuk sosialisasi dalam memperoleh dukungan seperti melakukan 

kampanye akbarsampai penggunaan media seperti pembagian T-shirt, sticker, 

poster, baliho serta pemuatan di surat kabar. Hal ini dilakukan untuk menarik 

perhatian masyarakat. 
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Pasangan calon sering mengeluarkan isu ke masyarakat seperti 

menyediakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas para kandidat yang 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah Tanjungpinang. Hasil Pemilihan kepala 

daerah kota Tanjungpinang 2012 lalu, pasangan Lis Darmansyah-Syahrul keluar 

sebagai pemenang kepala daerah kota Tanjungpinang. Hal ini menjadi pusat 

perhatian masyarakat dikarenakan hasil prediksi sebelumnya pasangan Maya 

Suryanti-Dahlan akan unggul menjadi kepala daerah kota Tanjungpinang.   

 Pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa, dalam Pemilu dibutuhkan suatu 

strategi dalam membentuk pencitraan yang baik yang merupakan strategi 

komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik maupun calon kandidat 

dalam memperoleh suara atau dukungan.Salah satu bentuk ini terlihat dalam 

Pemilihan kepala daerah Tanjungpinang pada tahun 2012 lalu.Hal inilah yang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti Strategi Komunikasi Politik Pasangan Lis 

Darmansyah–Syahrul dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang 

2012”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan singkat pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi 

komunikasi politik yang dilakukan pasangan Lis Darmansyah–Syahrul dalam 

pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang pada tahun 2012 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan 

oleh pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dalam pemilihan kepala daerah di 

kota Tanjungpinang tahun 2012terkait dengan politik pencitraannya 

dimata publik.  

D. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Akademis  

Dapat memberikan kontribusi keilmuwan bagi peneliti selanjutnya yang 

mempunyai minat yang sama terhadap komunikasi politik dalam 

pembentukan citra dalam penilaian masyarakat. 

b. Secara Praktis 

Dapat memberikan kontribusi bagi partai politik untuk menyusun srategi 

komunikasi politik dalam pencitraan yang tepat dalam mendapatkan suara 

dari masyarakat. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Yang bertujuanuntuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikankonsep strategi komunikasi politik 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dalam Pemilihan Kepala Daerah kota 

Tanjungpinang tahun 2012.  

Penelitian kualitatif merupakan metode yang proses penelitiannya lebih 

bersifat seni (kurang terpola) dan juga termasuk dalam metode interpretive karena 
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data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan serta termasuk dalam metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (dalam Sugiyono, 2011:8-9). 

2. Objek Kajian Penelitian 

Adapun objek kajian penelitian yang penulis lakukan adalah strategi 

komunikasi politik pasangan Lis Darmansyah dan Syahrul dalam Pemilihan 

Kepala Daerah kotaTanjungpinang tahun 2012. 

3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa : 

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer ini penulis dapatkan dari data umum yang 

terjaring dari responden yang berkaitan dengan realitas yang ada yaitu 

menyangkut bentuk strategi komunikasi politik pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Tanjungpinang 2012 yang 

dilakukan oleh partai politik PDI Perjuangan dengan melakukan wawancara 

secara langsung dan mendalam.  

b. Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap yang 

sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (dalam 

Sugiyono, 2011:225). Data sekunder yang bisa penulis dapatkan dari berbagai 

sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, Koran serta berbagai sumber 

lain yang terkait dengan penelitian ini.  
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4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan melakukan pengumpulan 

data dengan mengadakan tanya jawabmendalam secara lisan dan tulisan 

kepada informan yang diteliti.  

2. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah melakukan pengumpulan data dengan membaca 

dan mempelajari beberapa literatur,materi-materi,laporan hasil penelitian, 

jurnal-jurnal, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan masalah 

penelitian.Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti 

memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber 

data. 

5. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu teknik analisa yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta 

menguraikan  situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.  

F. Landasan Teori  

1. Komunikasi politik 

Merujuk dari pendapat McNair (dalam Canggara, 2009:39) bahwa dalam 

penerapan komunikasi politik sangat erat kaitannya dengan pencitraan. Dimana 
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Parpol atau seorang kandidat melakukan komunikasi politik akan menimbulkan 

citra yang memberikan penilaian dari masyarakat. Penilaian tersebut dapat berupa 

nilai yang positif ataupun negatif tergantung pelaksanaan komunikasi politik yang 

dilakukan. 

Didalam komunikasi politik memiliki beberapa strategi yang dilakukan. 

Ada lima pola dasar dalam melaksanakan strategi komunikasi politik, namun 

peneliti menggunakan 3 pola dasar  yaitu : 

1. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakatapa yang terjadi 

disekitarnya. 

2.  Bagaimana menyediakan diri untuk menampung masalah-masalah politik 

yang berupa aspirasi masyarakat sehingga dapat menjadi wacana dalam 

membentuk opini publik dan dapat menyelesaikan opini tersebut.  

3. 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. 

2. Pencitraan politik (Image Politic) 

Gunter Scweiger dan Michaela dalam Nimmo (2006), mengemukakan 

citra merupakan gambaran menyeluruh yang ada dikepala pemilih mengenai 

kandidat maupun program. Pengambilan keputusan tidak selamanya dipengaruhi 

oleh pengetahuan pemilih tentang program partai maupun oleh informasi-

informasi yang membangun brand politik, tetapi proses itu bisa jadi dipengaruhi 

kuat oleh impression (keterkesanan) dan nonrational evaluation criteria (kriteria 
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yang tidak rasional yang dipakai pemilih dalam mengevaluasi para 

kandidat/Parpol) (dalam Haryati, 2013:22-23).   

Image politik disini yang dimaksud bahwa Citra yang dibangun berupa 

sifat baik atau buruk selalu diberitakan sesuai dengan fakta yang ada dikepala 

pemilih mengenai kandidat, program maupun dipengaruhi kuat oleh keterkesanan 

dan kriteria calon kandidat yangn dipakai pemilih dalam mengevaluasi para 

kandidat/Parpol.Citra yang dibentuk melalui komunikasi politik yang dilakukan 

akan mempengaruhi khalayak dalam mempersepsikan pandangan seseorang 

terhadap tokoh pemimpin. Tidak hanya dalam level induvidu saja, kekuatan 

komunikasi politiknya dalam membentuk citra seorang pemimpin juga dapat 

mempengaruhi satu wilayah kepemimpinan dari pemimpin tersebut. 

G. Hasil Penelitian  

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yaitu primer yang merupakan data yang penulis dapatkan 

dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah 

di tunjuk dalam penelitian ini. 

Penulis menggunakan analisa dengan menggunakan teori McNair Bahwa 

dalam penerapan komunikasi politik sangat erat kaitanya dengan citra yang 

dibentuk, maka penulis menggunakan 3 fungsi dasar strategi komunikasi politik: 

1. Bagaimana memberikan informasi pada masyarakat. 

Dalam menjalankan strategi komunikasi politik, pola yang pertama adalah 

mampu memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. 

Dalam hal ini adanya peran media komunikasi yang memiliki fungsi untuk 
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menampilkan citra kepada masyarakat selain melakukan pendekatan secara 

langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi. 

a. Adanya penyampaian program-program yang bersentuhan dengan 

kehidupan masyarakat, visi dan misi, ideologi dan tujuan yang sudah 

ditargetkan sebagai pemilih yang akan memberikan suaranya melalui 

berbagai media cetak atau elektronik 

Dalam hal ini adanya peran media komunikasi yang memiliki fungsi untuk 

melakukan komunikasi secara tidak langsung yang sebagian masyarakat 

Tanjungpinang yang tidak penah maupun kurangnya rasa keikutsertaan partisipasi 

terhadap kegiatan politik yang dilakukan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul 

sehingga dengan mudah diingat masyarakat mengenai pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul.Dengan adanya peran media komunikasi yang digunakan dapat 

menyampaikan program-program partai yang bersentuhan dengan kehidupan 

masyarakat kalangan bawah melalui berbagai media cetak ataupun elektronik. 

Berdasarkan materi yang digunakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota 

Tanjungpinang sesuai dengan hasil wawancara seputar strategi komunikasi politik 

dalam Pemilihan Kepala Daerah pasangan Lis Darmansyah-Syahrul seperti 

pernyataan Suparno yaitu : 

“Sosialisasi yang dilakukan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dalam 

bentuk temu silaturahmi, temu muka dalam istilahnya. Pak Lis-Syahrul 

berdialog dan bukan hanya pak Lis-Syahrul yang turun berdialog tetapi 

juga tim-tim relawan termasuk tim kampanye juga turun ke masyarakat 

kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan melalui lisan 

kita menggunakan cara tulisan dengan membuat semacam buletin. Buletin 

ini isinya visi misi, tentang pasangan Lis-Syahrul kita ceritakan di buletin 

seperti ini visi misi seperti ini kemudian latarbelakangnya seperti ini dan 

didalam bulletin ini juga menyampaikan kenapa pasangan ini kita yakin 

mampu untuk memimpin kota kemudiandisebarkan di seluruh 
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Tanjungpinang yang bergerak relawan-relawan di perumahan-perumahan 

itu biasanya ditargetkan secara tulisan. Ada juga pesan-pesan yang 

sampaikan melalui media seperti RRI dan TV. Beberapa di tv lokal dan 

RRI kita sampaikan dan juga ada media lain sebagi penyampaian simbol-

simbol seperti kita buat gelas, payung, stiker, korek api dan macam-

macamlah kita semua menjadi daya tarik orang untuk melihat pasangan 

Lis-Syahrul ini dengan target mereka mengingat sehingga saat 

pencoblosan kemungkinan besar mereka akan memilih pasangan Lis-

Syahrul. inilah yang menjadi target kita” (wawancara 11 Juli 2014). 

 

Dari pernyataan Suparno, maka dapat dianalisa bahwa adanya sosialisasi 

yang dilakukan bukan hanya dilakukan oleh pasangan Lis Darmansyah-Syahrul 

saja namun adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim-tim relawan termasuk tim 

kampanye yang turun ke masyarakat. Adanya penggunaan media massa yang 

berbentuk bulletin yang isinya visi misi, latarbelakang Lis Darmansyah-Syahrul 

serta alasan kenapa pasangan Lis Darmansyah-Syahrul mampu memimpin kota 

Tanjungpinang.  

Penggunaan media lainnya yaitu melalui RRI dan TV lokal serta sebagai 

penyampaian simbol-simbol seperti dalam bentuk gelas, payung, stiker, korek api 

yang dijadikan daya tarik masyarakat untuk melihat dan mengingat sosok Lis 

Darmansyah-Syahrul saat pencoblosan untuk memilih pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul. Pernyataan diatas ditambahkan juga oleh Poniran yang merupakan Ketua 

Relawan yang menyatakan : 

“surat kabar ada kemungkinan juga kita mengumpulin warga masyarakat 

Kota Tanjungpinang terutama dari masyarakat jawa dengan 

menggunakan kesenian jawa berupa wayang kulit semalam suntuk 

dengan mengundang dalang dari daerah Solo, Jawa Tengah. Tujuan kita 

yaitu agar masyarakat jawa di Tanjungpinang ini bisa utuh mendukung 

beliau dengan menggunakan media surat kabar dan melalui kesenian” 

(wawancara 07 Juli 2014). 
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Kegiatan politik yang dilakukan oleh pasangan Lis Darmansyah-Syahrul, 

tim partai dan tim-tim relawan harus memiliki berbagai kegiatan untuk 

mengkampanyekan dalam memperoleh suara yang diharapkan dari masyarakat 

termasuk dalam pemanfaatan media cetak maupun secara langsung serta dengan 

melalui kegiatan kesenian dalam memperkenalkan dan mempromosikan kepada 

masyarakat Tanjungpinang. Media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan 

juga fungsi monitoring apa yang terjadi didalam masyarakat.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam membedah 

permasalahan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dapat terlihat jelas proses 

bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan teori McNair 

yaitu dalam penyampaian program-program, visi dan misi, ideologi dan tujuan 

kepada masyarakatdapat dibuktikan dengan adanya pergerakan dari PDI 

Perjuangan, tim-tim relawan dan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dalam 

memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 dengan 

menggunakan media massa (media cetak atau elektronik) serta melakukan 

pertunjukan kesenian yaitu kesenian jawa yang dilakukan oleh tim relawan dalam 

pergelaran wayang kulit  semalam suntuk. 

b. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kader partai PDI 

Perjuangan beserta tim relawan kepada masyarakat dalam mengenalkan 

Lis Darmansyah-Syahrul 

Sebelum melakukan pendekatan kepada masyarakat, para kader partai 

membilah masyarakat kedalam target sasaran masyarakat yang akan ditanamkan 

pencitraan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul serta adanya proses pendekatan 
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kepada masyarakat yang ditargetkan. Dalam pembilahan masyarakat ini dimulai 

dengan adanya masyarakat yang telah disegmenkan atau mengumpulkan kriteria 

masyarakat seperti apa yang akan dilakukan pendekatan barulah memilih target 

masyarakat sesuai untuk melakukan pendekatan dengan mengenalkan sosok Lis 

Darmansyah-Syahrul sehingga terbentuklah penilaian yang tidak sengaja citra dari 

pasangan ini akan terbentuk dengan sendirinya. Pernyataan ini sesuai yang 

diungkapkan oleh Suparno yang menyatakan : 

“Pendekatan kepada masyarakat kita membagikan segmennya. 

Pendekatan kepada buruh lebih pada pendekatan secara emosional 

dengan masyarakat bawah seperti petani, nelayan, tukang ojek bahkan 

penyapu jalanan kita lakukan dengan pendekatan emosional dengan 

memperhatikan keluhannya itu ditampung kemudian pada segmen 

pendidikan dimana pak Syahrul lebih mendengar dan menyampaikan 

program-program pendidikan kemudian langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk memperhatikan insan-insan  pendidikan seperti guru baik 

siswanya dan ini juga menjadi target kita. Kemudian di segmen pemuda, 

kita dekat dengan adik-adik mahasiswa tau kemahasiswaan kita 

merangkul adik-adik mahasiswa untuk menjadi bagian tim relawan dan 

meminta kreativitas biasanya adik-adik mahasiswa yang lebih mempunyai 

kreativitas untuk melakukan sosialisasi dengan caranya sendiri dengan 

segmen yang tersendiri. Pada segmen mahasiswa kita serahkan kepada 

adik-adik mahasiswa bagaimana pasangan Lis-Syahrul ini untuk 

disosialisasikan kepada kalangan mahasiswa, pelajar dan pemilih 

pemula” (wawancara 11 Juli 2014) 

 

Kriteria pemilih tersebut merupakan pemilih yang dianggap kurang punya 

basis massa yang mendukung Lis Darmansyah serta dianggap tidak termasuk 

dalam percaturan politik dari pasangan lain. Itu lah yang menjadi target dari para 

kader partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan beserta tim relawan bekerja 

keras keluar masuk perumahan ataupun perkampungan untuk melakukan 

pendekatan kepada masyarakat dengan mengenalkan seperti apa sosok Lis 

Darmansyah-Syahrul. Partai PDI Perjuangan dan tim relawan telah dapat 
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memposisikan diri sebagai partai wong cilik yang peduli terhadap masyarakat 

kecil.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari hasil wawancara diatas 

dalam membedah permasalahan ini, dapat diketahui bahwa adanya kerjasama 

yang berjalan dengan lancar antara pihak partai, tim relawan dan pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan 

cara bermacam-macam selain dengan menggunakan media juga melalui 

sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Optimalnya peran mesin partai dan tim 

sukses koalisi.Bukan hanya itu saja, strategi ini juga menjalin komunikasi dengan 

seluruh unsur politik seperti lembaga-lembaga kemahasiswaan serta melakukan 

penguatan terhadap komunikasi massa. Lis-Syahrul rajin turun ke lapangan dan 

tim sukses pun rajin turun ke lapangan untuk menjual pasangan calon yang 

mereka usung.  

Strategi PDI Perjuangan, Tim relawan serta pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul memanfaatkan media massa sebagai alat komunikasi politik untuk 

menyampaikan kebijakan serta program-program calon dan partai. Tim media 

yang kokoh dan solid. Kelebihan lain dari pasangan ini adalah memiliki tim media 

yang bekerja secara profesional  dan paham dengan isu-isu yang bisa mencitrakan 

pasangan ini dengan baik. Hal ini dapat disampaikan dapat dilakukan dengan 

menginformasikan lewat media massa, brosur-brosur maupun simbol berupa 

barang-barang serta pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui 

sosialisasi yang dituju dengan melakukan berbagai kegiatan. Pendekatan ini 

dinilai lebih efektif untuk mencari dukungan dan simpatisan agar memperoleh 
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suara sesuai yang diharapkan. Selain itu juga, digunakan untuk memperkenalkan 

program partai, kinerja partai dan visi misi yang dibentuk.  

2. Menyediakan diri untuk menampung masalah-masalah politik yang 

berupa aspirasi masyarakat 

McNair (Canggara, 2009:39) menjelaskan “bagaimana menyediakan diri 

sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga menjadi 

wacana dalam membentuk opini publik dan mengembalikan hasil opini itu kepada 

masyarakat”.Maka dari itu, setiap pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dan partai 

politik dituntut untuk selalu menjadi penampung aspirasi masyarakat sehingga 

jika terpilih harus siap mendengarkan serta menjalankan dari aspirasi masyarakat 

yang telah disampaikan. Dengan cara demikian bisa memberikan arti dan nilai 

yang sangat berarti dalam demokrasi. Pengukuran dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Cara tim kerja partai dan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul serta tim 

relawan menampung aspirasi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat 

bahwa mereka bisa menjadi penampung aspirasi masyarakat 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah, pasangan Lis Darmansyah-Syahrul 

harus mengetahui masalah apa yang dialami masyarakat karena sebagai pemimpin 

harus ada kerjasama dengan partai politik yang mengusung dan merundingkan 

kebijakan apa yang akan diambil dan terbentuklah sebuah rencana kerja.  

Hal ini dilakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat agar 

mengetahui apa saja masalah yang dirasakan masyarakat sehingga bisa 

didiskusikan apa solusi yang akan diterapkan. Kemudian pernyataan tersebut 

ditambahkan oleh Suparno yang menyatakan : 
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“Jadi visi misi itu kita sudah temukan karena prinsip dari pak Lis selalu 

berdialog ke masyarakat kemudian menampung dan menanyakan keluhan 

masyarakat selama ini. Dari keluhan-keluhan masyarakat yang kita 

dengar itulah maka pada saat pembuatan visi misi pak Lis ada satu visi 

misi yang penting yang menjadi program utama salah satunya adalah 

bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat karena selama 

ini kita selalu mendengar dan kita PDI Perjuangan sering berurusan 

dengan Rumah Sakit yang hampir tiap hari mendengar keluhan-keluhan 

masyarakat. Nah dari situlah kita mebuat visi misi utama yang salah 

satunya visi misi utama yaitu mengenai pelayanan kesehatan masyarakat 

harus prima dan Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dirintis 

pealayanan-pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas utama. Itulah 

program pal Lis yang paling utama selain pendidikan” (wawancara 11 

Juli 2014). 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara berdialog 

untuk menanyakan keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat serta menampung 

aspirasi masyarakat tersebut menjadi rencana kerja yang akan dilakukan. Maka 

dari itu, partai politik dan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul membentuk visi 

misi yang berasal dari keluhan-keluhan masyarakat. 

Keluhan masyarakat yang lebih terlihat dan dirasakan masyarakat adalah 

masalah pelayanan kesehatan.Pelayanan kesehatan tidak terselesaikan juga 

masalahnya seperti yang sering terdengar adalah masalah pelayanan yang kurang 

prima. Maka dari itu, pasangan Lis Darmansyah-Syahrul membuat visi dan misi 

utama yang diprioritas selain pendidikan adalah masalah pelayanan-pelayanan 

kesehatan yang akan direalisasikan. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa 

dalam menjaring atau menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan masalah-

masalah yang dirasakan masyarakat dilakukan dengan cara pendekatan secara 

langsung agar lebih merasakan dan mengetahui secara langsung pokok 
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permasalahannya.kemudian ditambahkan pernyataan dari Poniran yang 

menyatakan : 

“Yang pertama kita mensosialisasikan tentang pak Lis dan pak Syahrul. 

Pak Lis yaitu seorang politikus yang yang boleh dikatakan yang handal 

dan dia juga dari nol artinya pengalaman beliau itu berjenjang mulai dari 

menjabat dari Ketua DPRD Kota Tanjungpinang kemudian di Provinsi 

menjadi ketua komisi kemudian menjadi wakil ketua DPRD Provinsi 

Kepulauan Riau baru menyalonkan diri ke walikota Tanjungpinang. Jadi 

dia mempunyai jenjang karir tentunya sudah berpengalaman dari Ketua 

DPRD, Ketua Komisi, dan wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau” 

(wawancara 07 Juli 2014). 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dari tim relawan merupakan 

masyarakat biasa juga tetapi sudah memberikan dukungan yang pasti akan 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul. Maka dari itu, tim relawan melakukan 

pendekatan secara langsung karena tim relawan sendiri sudah mengenali seperti 

apa masyarakat ditempat tinggalnya dan bisa mendekati masyarakat dengan baik 

dan lancar untuk bisa menanyakan masalah apa saja yang dirasakan masyarakat 

setempat dan bukan hanya mendiskusikan masalah masyarakat yang dirasakan 

tetapi juga secara tidak sengaja maupun sengaja.   

Hal yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan, Tim relawan beserta 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul sesuai dengan pernyataan dari McNair yang 

menjelaskan “bagaimana menyediakan diri sebagai platform untuk menampung 

masalah-masalah politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini publik 

dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat” sudah dijalankan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja tim Partai PDI Perjuangan, pasangan Lis 

Darmasyah-Syahrul serta Tim relawan dalam menampung aspirasi masyarakat 
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untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa menjadi penampung aspirasi 

masyarakat.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa 

dari pernyataan McNair diatas, dalam penerapan strategi komunikasi politik yang 

dilakukan PDI Perjuangan, pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dan Tim relawan 

sudah berjalan dengan mestinya yang dimulai dari PDI Perjuangan selalu 

mensosialisasikan beberapa program kerja yang salah satunya menampung 

aspirasi masyarakat dengan mendengarkan keluhan masyarakat dan membantu 

masyarakat dalam memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dari kesemua strategi yang dilakukan maka dapat disimpulkan dari 

beberapa strategi komunikasi politik lebih melakukan sosialisasi guna 

mempengaruhi masyarakat untuk memilih Lis-Syahrul dengan cara : 

1. Membicarakan topik-topik yang realistis saat ini seperti : pelayanan kesehatan, 

pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat 

2. Melakukan kegiatan dan tindakan sosial tanpa memandang identitas masyarakat 

3. Memancing masyarakat untuk berdiskusi terhadap kemampuan calon dengan 

membicarakan hal-hal realistis seperti : kemampuan didalam kepemimpinan di 

pemerintahan atau Lembaga Legislatif, kematangan didalam organisasi baik 

organisasi politik maupun organisasi massa, kiprah calon di dalam hubungan 

kemasyarakatan sebelum masa-masa pemilihan kepala daerah 

4. Mendatangi rumah-rumah pemilih dan melakukan pendekatan persuasif dengan 

menyampaikan garis besar visi misi Lis-Syahrul serta mengingatkan pemilih 

untuk memilih Lis-Syahrul 
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5. Menggalang kelompok kecil namun strategis guna membangun basis pendukung 

Lis-Syahrul 

Dalam hal inilah terbentuk citra positif sesuai apa yang dilakukan. Citra 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul terbentuk sehingga masyarakat banyak yang 

mendukung dan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah kota 

Tanjungpinang tahun 2012 yang lalu. Dalam hal inilah citra yang terbentuk sesuai 

dengan pernyataan dari Gunter dan Michaela yang menyatakan bahwa citra 

merupakan gambaran yang menyeluruh yang ada di kepala pemilih mengenai 

kandidat maupun program serta dipengaruhi oleh keterkesanan kriteria yang 

pemilih.Dari pernyataan inilah pasangan Lis Darmansyah-Syahrul menjadi sosok 

pemimpin yang didambakan masyarakat dari sebelum adanya Pemilihan Kepala 

Daerah. 

3. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik sebagai saluran advokasi 

yang bisa membantu agar kebijakan dan program – program lembaga 

politik dapat disalurkan kepada media massa.  

Media politik politik berfungsi sebagai sarana pengatur yang terorganisir 

yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Tim relawan untuk menyuarakan aspirasi 

anggota partai maupun masyarakat serta dapat mempengaruhi pembuat kebijakan 

publik untuk membuat kebijakan agar berjalan efektif. 

Proses strategi komunikasi politik yang dilakukan dengan baik maka akan 

membangun dan menciptakan citra yang baik yang berasal dari penilaian 

masyarakat. Sesuai dengan pernyataan dari Gunter, scweiger dan Michaela untuk 

menyempurnakan citra yang telah lama terbentuk, partai PDIP dan Tim Relawan 
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membentuk dan menggunakan simbol khusus yang digunakan pada saat 

momentum pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Simbol tersebut menjadi 

penilaian dari citra pasangan Lis – Syahrul dan partai PDI Perjungan sebagai citra 

wong cilik karena pasangan Lis–Syahrul mementingkan masyarakat kecil untuk 

diperjuangkan. 

Simbol inilah menjadi penilaian dari citra pasangan Lis Darmansyah-

Syahrul dan partai PDI Perjuangan sebagai citra wong cilik karena pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul lebih mementingkan masyarakat kecil untuk diperjuangkan 

serta dari jejak rekam pasangan Lis Darmansyah-Syahrul yang sudah sejak lama 

dikenal oleh masyarakat yang merupakan figur pasangan yang baik sebelum 

adanya pemilihan kepala daerah dan sesuai dengan partai PDI Perjuangan yang 

dikenal sebagai partai wong cilik. Maka dari inilah akan menimbulkan citra 

dengan sendirinya yang akan menjadi daya tarik untuk mencari dukungan dalam 

Pemilu. Dengan peran media yang begitu besar baik media cetak maupun 

elektronik akan lebih mudah mengenali sang kandidat melalui apa yang dilihat 

maupun didengar.  

Pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dapat dilihat dan dinilai dari jejak 

rekam serta sosialisasi dengan masyarakat yang merupakan aktivitas komunikasi 

politik yang dibangunnya.Maka dari itu, untuk memenuhi dari pembangunan citra 

yang telah terbentuk secara sendirinya dan lebih mengingat pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul dibuatlah sebuah simbol-simbol khusus yang dibentuk oleh 

pendukungnya yang mudah diingat oleh mayarakat Tanjungpinang. 
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H. Penutup  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat 

dibuktikan dengan hasil temuan data yang diperoleh dalam tahap strategi 

komunikasi politik dan menghasilkan citra yang baik sebagai berikut. 

Penulisdapatmenyimpulkanbahwadapatterlihatjelas Dari kesemua strategi yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan dari beberapa strategi komunikasi politik lebih 

menekan pada kegiatan sosialisasi guna mempengaruhi masyarakat untuk memilih 

Lis-Syahrul dengan cara : 

1. Membicarakan topik-topik yang realistis saat ini seperti : pelayanan kesehatan, 

pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat 

2. Melakukan kegiatan dan tindakan sosial tanpa memandang identitas 

masyarakat 

3. Memancing masyarakat untuk berdiskusi terhadap kemampuan calon dengan 

membicarakan hal-hal realistis seperti : kemampuan didalam kepemimpinan di 

pemerintahan atau Lembaga Legislatif, kematangan didalam organisasi baik 

organisasi politik maupun organisasi massa, kiprah calon di dalam hubungan 

kemasyarakatan sebelum masa-masa pemilihan kepala daerah 

4. Mendatangi rumah-rumah pemilih dan melakukan pendekatan persuasif 

dengan menyampaikan garis besar visi misi Lis-Syahrul serta mengingatkan 

pemilih untuk memilih Lis-Syahrul 

5. Menggalang kelompok kecil namun strategis guna membangun basis 

pendukung Lis-Syahrul 
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Proses penyampaian program-program, visi dan misi, ideologi dan tujuan 

kepada masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan dari PDI 

Perjuangan, tim-tim relawan dan pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dalam 

memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 dengan 

menggunakan media massa (media cetak atau elektronik) dengan memanfaatkan 

media massa sebagai alat komunikasi politik untuk menyampaikan kebijakan serta 

program-program calon dan partai yang bekerja secara profesional dan paham 

dengan isu-isu yang bisa mencitrakan pasangan ini dengan baik serta melakukan 

pertunjukan kesenian yaitu kesenian jawa yang dilakukan oleh tim relawan dalam 

pergelaran wayang kulit semalam suntuk yang dikemas dalam penyampaian 

informasi-informasi yang mengandung politik.  

Penerapan strategi komunikasi politik yang dilakukan PDI Perjuangan, 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul dan Tim relawan. Dalam hal inilah citra yang 

terbentuk sesuai dengan pernyataan dari Gunter dan Michaela yaitu pasangan Lis 

Darmansyah-Syahrul menjadi sosok pemimpin yang didambakan masyarakat dari 

sebelum adanya Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai dengan pernyataan dari Gunter 

Scweiger dan Michaela untuk menyempurnakan citra yang telah lama terbentuk, 

dari partai PDI Perjuangan dan Tim relawan membentuk dan menggunakan 

simbol khusus yang digunakan pada saat momentum sosok Jokowi pada 

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Simbol tersebut berupa baju kotak-kotak 

yang digunakan dan menjadi simbol penyemangat dari masyarakat pendukungnya. 

Simbol tersebut menjadi penilaian dari citra pasangan Lis Darmansyah-Syahrul 
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dan partai PDI Perjuangan sebagai citra wongcilik karena pasangan Lis 

Darmasyah-Syahrul lebih mementingkan masyarakat kecil untuk diperjuangkan. 

B. Saran  

Pasangan Lis Darmansyah-Syahrul merupakan pemenang dalam pemilihan 

kepala daerah tahun 2012. Hal ini tidak terlepas dengan adanya strategi 

komunikasi politik yang mereka bangun selama menjabat serta adanya peranan 

internal partai dan eksternal partai yang berpengaruh besar dalam mengusung 

pasangan Lis Darmansyah-Syahrul. Maka dari itu, bisa dijadikan cermin bagi 

partai-partai dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. 

Mengingat strategi komunikasi politik mempunyai pengaruh besar dalam 

meraih suara pemilih. Strategi yang digunakan berpengaruh pada  penciptaan citra 

serta loyalitas pemilih. Oleh karena itu, bagi para pelaku politik harus lebih 

banyak mempelajari bagaimana menjadikan strategi komunikasi politik yang 

dilakukan sangat berpengaruh akan menciptakan pencitraan yang positif dalam 

penilaian masyarakat. Pencitraan dalam hal politik merupakan hal utama 

digunakan karena pencitraan bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada sosok pemimpinnya.Namun, pencitraan yang dilakukan 

haruslah sesuai dengan kinerja yang yang diungkapkannya secara langsung ke 

masyarakat. 
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