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Get the vote as much as possible is the expectation of political parties that 

compete in elections. It would seem easy for the party's long-standing and own 

participants. However, it has become difficult for the new party to stand and 

for the first time following the elections as a party NasDem. Although the new 

NasDem Party stand and for the first time following the election, the party was 

able to put them into 3rd ranking for majority voting in Tanjung Karang Pusat. 

The method used is descriptive method, which is to identify and describe the 

campaign strategy used by NasDem Party. Resource persons in this study 

amounted to 10 peoples. The collection of data obtained from the interviews 

by the speakers. 

 

 

The results showed that, the party NasDem in DPC Tanjung Karang Pusat 

uses three political campaign strategies. There are offensive strategy, personal 

strategy, and institutional strategy. 1) The offensive strategy, was undertaken 

with the expansion of the market in the form of mapping the area and 

penetrate the market by creating new innovations, such as the campaigns in 

social media. 2) Personal strategy, that is by utilizing the persona that is 

owned by someone else as a network to get vote, such as utilizing persona, 

which his father as butchers and community leaders. 3) Institutional strategy, 

that is by establishing a good relationship with the organizations in the 

community, followed by a candidate or party. 

 

 

Keywords: campaign strategy, DPC Tanjung Karang Pusat of NasDem 

Party 
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PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 

(Studi di Dewan Perwakilan Cabang Tanjung Karang Pusat) 

 

 

Oleh  
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Mendapatkan suara sebanyak-banyaknya adalah harapan partai politik yang 

mengikuti pemilu. Hal ini akan terasa mudah bagi partai yang sudah lama 

berdiri dan sudah memiliki partisipan. Akan tetapi, hal ini terasa sulit bagi 

partai yang baru berdiri dan baru pertama kali mengikuti pemilu seperti Partai 

NasDem. Walaupun Partai NasDem baru berdiri dan baru pertama kali 

mengikuti pemilu, partai ini mampu menempatkan posisinya di peringkat ke 3  

untuk suara terbanyak di Tanjung Karang Pusat. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif, untuk mengetahui dan menggambarkan 

strategi kampanye yang digunakan oleh Partai NasDem. Narasumber dalam 

penelitian ini berjumlah 10 orang. Pengumpulan data diperoleh dari 

wawanacara oleh para narasumber. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, partai NasDem di DPC Tanjung Karang 

Pusat menggunakan 3 strategi kampanye politik. Yaitu strategi ofensif, startegi 

ketokohan, dan strategi kelembagaan. 1) Strategi ofensif, dilakukan dengan 

melakukan perluasan pasar berupa pemetaan wilayah dan menembus pasar 



 

 

dengan membuat inovasi-inovasi baru, seperti melakukan kampanye di media 

sosial. 2) Strategi ketokohan, yaitu  dengan cara memanfaatkan ketokohan 

yang dimiliki oleh orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara, 

seperti memanfaatkan ketokohan yang dimiliki ayahnya sebagai pengusaha 

daging dan tokoh masyarakat. 3) Strategi kelembagaan, yaitu dengan cara 

menjalin hubungan dengan baik kepada organisasi di masyarakat yang diikuti 

oleh caleg atau partai.  

 

Kata kunci : Strategi kampanye, Partai NasDem DPC Tanjung Karang 

Pusat 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan 

kratos/kratein  yang berarti kekuasaan/berkuasa. Ada bermacam-macam 

bentuk demokrasi saat ini. Seperti demokrasi konstitusional, demokrasi 

parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, 

demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Dari banyaknya jenis 

demokrasi yang ada, demokrasi konstitusional dan demokrasi yang pada 

hakikatnya mendasarkan diri atas komunisme (demokrasi marxisme-

leninisme), adalah dua aliran demokrasi yang berkembang sangat pesat. Dua 

aliran ini berasal dari Eropa.  

 

Antara dua aliran demokrasi diatas, ada perbedaan fundamental, yaitu bahwa 

demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas 

kekuasaannya, suatu negara hukum (rechsstaat) yang tunduk kepada Rule of 

Law. Dan sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme 

mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya 

(machsstaat), dan bersifat totaliter. 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  
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Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory memberi 

definisi sebagai berikut : 

 

“sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik (a democratic political is one in which 

public policies are made on a majority basis, by representatives subject to 

effective popular control at periodic elections which are conducted on the 

principle of political equality and under conditions of political freedom)”. 

 

 

Sebagaimana pendapat Henry B. Mayo tersebut dalam negara demokrasi, 

menghendaki adanya pemilihan umum. Dalam UUD 1945 pasal 22E Bab 

VIIB ayat satu yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 

Langsung yang berarti dimana pemilu dilaksanakan secara langsung oleh 

masyarakat tanpa diwakili oleh siapa pun. Umum yang berarti semua warga 

Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih calon 

pemimpinnya di pemilihan umum. Rahasia yang berarti masyarakat 

mempunyai hak untuk tidak memberi tahu pihak mana pun tentang pemimpin 

yang ia pilih. Jujur dan adil yang berarti pemilu dilaksanakan secara jujur dan 

adil tidak membedakan status sosial ataupun lainnya. 

 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu syarat bagi 

negara yang demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan selama 

satu kali dalam lima tahun. Pemilu dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada 

di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pada pemilihan 

umum legislatif Kota Bandar Lampung pada tahun 2009, partisipasi pemilih 
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hanya 66% atau setara dengan 365.808. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 

dan 2 sebagai berikut :  

 

Tabel 1. Persentase Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif 2009 Provinsi 

Lampung 

 

NN No No Kabupaten/Kota Pemilu Legislatif 2009 

1 Kota Bandar Lampung 66% 

2 Metro 73% 

3 Tanggamus 72% 

4 Way Kanan 78% 

5 Lampung Timur 75% 

6 Lampung Barat 76% 

7 Lampung Tengah 73% 

8 Lampung Selatan 75% 

9 Tulang Bawang 80% 

10 Lampung Utara 75% 

 Total   74,3% 

Sumber: KPU Provinsi Lampung Tahun 2009 

 

 

Berdasrkan data diatas, pemilihan umum legislatif Kota Bandar Lampung 

tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Hasil perolehan suara pada pemilu 

legislatif Kota Bandar Lampung tahun 2009, didominasi oleh 5 partai besar 

yakni Demokrat (71.517 suara atau 19.55% presentase perolehan suara), 

Golkar (58.229 suara atau 15.92%presentase perolehan suara), PKS (33.915 

suara atau 9.27% presentase perolehan suara), PDIP (32.117 suara atau 8.78% 

presentase perolehan suara), PAN (25.068 suara atau 6.85% presentase 

perolehan suara). Sedangkan pada pemilihan umum legilatif Kota Bandar 

Lampung tahun  2014, hanya diikuti oleh 12 partai politik. Yaitu, PDIP, PAN, 

GOLKAR, PKS, Demokrat, Gerindra, PKPI, NasDem, PKB, Hanura, PPP, 

dan PBB. Dimana ke 12 partai politik tersebut memperebutkan 50 kursi di 

DPRD Kota Bandar Lampung (Lampost. Minggu, 16/02/2014). 



 4 

Di tahun 2014, jumlah pemilih di Lampung untuk pemilu 2014 yang diadakan 

bersamaan dengan pemilihan gubernur sebanyak 185.826.024 orang, suara sah 

sebanyak 105.193.330 suara dan tersebar pada 16.491 tempat pemungutan 

suara (TPS). Adapun partisipasi pemilih mencapai 75,11%. Dengan angka 

partisipasi itu, 24,89% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. (Sumber : 

www.bandarlampungnews.com). Pada pemilu tahun 2014, Partai NasDem 

mampu meraih 8.402.812 suara, mengungguli tiga partai yang lebih lama 

berdiri seperti Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan PKPI.  Partai NasDem 

juga meraih 35 kursi DPR RI dari 35 daerah pemilihan (dapil) pada 20 

provinsi. 

 

Daftar perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014  

 

No Partai Politik Perolehan Suara 

1 PDIP 23.681.471 

2 GOLKAR 18.432.312 

3 GERINDRA 14.760.371 

4 DEMOKRAT 12.728.913 

5 PKB 9.481.621 

6 PAN  9.481.621 

7 PKS  8.480.204 

8 NASDEM 8.402.812 

9 PPP 8.157.488 

10 HANUARA 6.579.498 

11 PBB 1.825.750 

12 PKPI 1.143.094 

 Total Perolehan Suara 105.193.330 

Sumber: KPU Provinsi Lampung  
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Di Provinsi Lampung, daerah pemilihan (dapil) di bagi dalam 2 dapil yaitu 

Dapil Lampung I dan Dapil Lampung II. Dapil Lampung I meliputi  

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten 

Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar 

Lampung, dan Kota Metro. Dengan jumlah pemilih sebanyak 2.863.419 

pemilih, pengguna hak pilih sebanyak 2.154.955 pemilih, jumlah suara sah 

sebanyak 1.927.587 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 227.368 suara, 

partisipasi pemilih sebanyak 75,26%, jumlah angka golput sebanyak 24,74%, 

jumlah kursi di DPR RI sebanyak 9 kursi. 

 

 Dengan perolehan suara partai politiknya sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014 DAPIL I Provinsi Lampung 

 

No Partai Politik Perolehan Suara 

1 PDIP 363.555 

2 PAN 276.424 

3 DEMOKRAT 218.348 

4 GERINDRA 208.796 

5 GOLKAR 182.202 

6 PKS 170.327 

7 HANURA 152.407 

8 PKB 136.637 

9 NASDEM 107.848 

10 PPP 71.490 

11 PBB 26.139 

12 PKPI 13.414 

 Total Suara Sah 1.927.587 

Sumber: KPU Provinsi Lampung  

 

 Sedangkan untuk Dapil Lampung II meliputi Kabupaten Lampung Tengah, 

Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung 

Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang 
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Bawang Barat. Dengan jumlah pemilih sebanyak 3.096.461 pemilih, pengguna 

hak pilih sebanyak 2.319.393 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 2.131.913 

suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 187.480 suara, partisipasi pemilih 

sebanyak 74,90%, jumlah angka golput sebanyak 25,10%, jumlah kursi di 

DPR RI sebanyak 9 kursi.  

 

Dengan perolehan suara partai politiknya sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014 DAPIL II Provinsi Lampung 

 

No Partai Politik Perolehan Suara 

1 PDIP 347.791 

2 GERINDRA 329.847 

3 GOLKAR 282.116 

4 DEMOKRAT 252.444 

5 PKB 197.130 

6 NASDEM 196.574 

7 PKS 182.644 

8 PAN 145.040 

9 HANURA 79.789 

10 PPP 76.615 

11 PKPI 22.580 

12 PBB 19.343 

 Total Suara Sah 2.131.913 

Sumber: KPU Provinsi Lampung  

 

 

Tabel diatas adalah penjelasan perolehan suara partai politik pada pemilu 

legislatif tahun 2014 pada daerah pilihan Lampung I dan lampung II.  
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Untuk perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif di Kota Bandar 

Lampung pada tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 5. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD 

Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

 

No Nama Partai Jumlah Suara 

1 PDI.P 84.552 

2 PAN 63.930 

3 PKS 42.918 

4 NASDEM 42.552 

5 GOLKAR 41.250 

6 GERINDRA 38.998 

7 DEMOKRAT 38.719 

8 PPP 34.852 

9 HANURA 24.616 

10 PKB 21.208 

11 PKPI 7.378 

12 PBB 5.050 

 Jumlah Suara 446.023 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 

 

 

Berdasarkan perolehan suara partai politik pada pemilu anggota DPRD Kota 

Bandar Lampung tahun 2014  yang diikuti oleh 12 partai politik, maka dapat 

disimpulkan bahwa perolehan suara Partai NasDem sebanyak 42.552 suara. 

Untuk partai yang baru berdiri pada tahun 2011 ini, merupakan prestasi yang 

cukup baik dalam mendapatkan simpatisan. Dengan perolehan suara yang 

cukup banyak dibandingkan dengan partai lainnya seperti Golkar dengan 

41.250 suara dan Demokrat dengan 38.719 suara yang merupakan partai lama 

dalam politik di Indonesia.  

Untuk perolehan suara di tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat yang merupakan pusat perekonomian Kota Bandar Lampung, 

Partai NasDem menempati perolehan suara pada peringkat 2 tertinggi dengan 
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2.672 suara. Dibawah Partai PDI.P dengan perolehan 4.639 suara. Partai 

NasDem mendapatkan tingkat partisipsi dari masyarakat sebesar 74%. Ini 

merupakan hasil yang baik untuk Partai Nasdem sebagai partai baru yang 

mendapatkan peringkat ke 2 perolehan suara terbanyak di Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat yang selain merupakan pusat perekonomian Kota 

Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat juga memiliki  jumlah 

penduduk terpadat di Kota Bandar Lampung.  

 

Banyaknya partai yang ikut dalam pemilihan umum di tahun 2014, membuat 

anggota partai politik berlomba-lomba untuk menarik simpati dari masyarakat 

dengan menggunakan konsep strategi kampanye yang efektif dan efisien guna 

mendapatkan simpati dari masyarakat umum. Berbagai strategi kampanye 

digunakan, seperti membangun citra positif dari partai politik nya masing-

masing seperti bagi-bagi sembako ke masyarakat, membagikan bingkisan ke 

masyarakat seperti kaos, payung, dan lain-lain, menyelenggarakan pesta 

rakyat. Termasuk melalui upaya-upaya yang tidak baik, dimana saat 

kampanye tim sukses membagi-bagikan uang ke masyarakat. Cara ini sering 

disebut dengan money politic.  

 

Cara-cara diatas hanya sebagian kecil yang sering digunakan oleh partai 

politik untuk mencari simpatisan. Banyaknya partai politik yang mengikuti 

pemilihan umum, membuat para anggota atau kader partai politik harus 

mempunyai ide kreatif  untuk membentuk suatu strategi kampanye yang unik 

dan berbeda dari partai lainnya agar masyarakat pun tertarik untuk menjadi 

partisipan. Semua kader yang diusung oleh partai politik masing-masing, 
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mempunyai strategi  kampanye berbeda untuk mendapatkan simpati dari 

masyarakat. Strategi kampanye parpol dibuat dan telah disepakati bersama 

oleh para kader yang ada di DPW (Dewan Perwakilan Wilayah), DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah), dan DPC (Dewan Perwakilan Cabang). 

 

Lamanya partai itu berdiri atau terbentuk, tidak menjamin partai itu memiliki 

simpatisan yang banyak. Ada beberapa partai yang sudah lama berdiri namun 

masih sedikit memiliki konstituan dibandingkan dengan partai-partai yang 

baru terbentuk. Bahkan partai yang baru terbentuk, sudah banyak memiliki 

simpatisan dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama terbentuk. Hal 

ini disebabkan karna sistem strategi kampanye yang berbeda antar partai 

politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Strategi kampanye yang 

unik dan menarik akan mendapatkan simpati dari masyarakat yang berakibat 

pada banyaknya konstituan partai tersebut, daripada partai yang mempunyai 

strategi kampanye yang biasa atau sudah banyak digunakan oleh partai politik 

lainnya.  

 

Salah satu partai baru yang sudah memiliki konstituan yang cukup banyak 

adalah Partai NasDem. Partai NasDem yang merupakan partai baru dalam 

politik di Indonesia, sudah bisa mendaptkan simpati dari masyarakat. Terbukti 

Partai NasDem bisa ikut dalam pemilu tahun 2014 dan masuk ke dalam 10 

partai politik terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki konstituan yang 

cukup banyak untuk partai yang baru berdiri. Partai NasDem melakukan 

upaya-upaya untuk menarik perhatian masyarakat seperti kampanye door to 

door, yaitu kampanye yang dilakukan dimana tim sukses partai mendatangi 
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satu persatu rumah warga untuk berkampanye dan membagikan bingkisan 

seperti jam dinding, kaos, payung, dan lain-lain. Banyaknya partai-partai lama 

yang telah memiliki konstituan tetap, membuat Partai NasDem harus memiliki 

strategi kampanye yang berbeda dari partai lainnya. Partai NasDem menyusun 

strategi kampanye dengan membentuk TS (Tim Sukses) disemua kecamatan 

yang ada di Bandar Lampung. Contohnya di Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat. Disetiap kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut memiliki TS guna 

membantu partai dalam berkampanye dan mencatat simpatisan-simpatisan 

yang ada di setiap kelurahan.  

 

Upaya yang dilakukan oleh Partai Nasdem tersebut untuk mendapatkan 

simpati dari masyarakat, berbeda dengan strategi kampanye partai-partai 

lainnya. Partai yang berjargon “Perubahan” ini adalah, partai yang 

menawarkan gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi 

pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Walaupun partai 

ini baru dalam sejarah partai politik di Indonesia, akan tetapi partai ini sudah 

menunjukan eksistensinya dalam politik dibangsa ini. Terbukti partai yang 

berkoalisi dengan partai PDIP,  Partai NasDem adalah perwujudan dari 

nasionalisme kebangsaan, kedaulatan, nasional yang bertumpu pada 

masyarakat yang demokratik, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang 

memiliki martabat dalam pergaulan internasional. 
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Tabel 6. Perolehan Suara Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2014 

Provinsi Lampung 

 
No Dapil Lampung Nama Kabupaten/Kota Perolehan Suara Peringkat 

1  

 

 

Dapil Lampung I 

Lampung Selatan  

 

 

107.848 

 

 

 

 

 

9 

Lampung Barat 

Tanggamus 

Pesawaran 

Pringsewu 

Bandar Lampung 

Metro 

2 Dapil Lampung II Lampung Tengah  

 

 

 

 

196.574 

 

 

 

 

 

6 

Lampung Utara 

Tulang Bawang 

Lampung Timur 

Way Kanan 

Mesuji 

Tulang Bawang Barat 

Sumber: KPU Provinsi Lampung  

 

Tabel 7. Perolehan Suara Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2014 

Dapil Kota Bandar Lampung 

 

No Kota Bandar Lampung Perolehan Suara Peringkat 

1. DPRD Provinsi Lampung 48.075 4 

2. DPRD Kota Baandar Lampung 42.552 4 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung  
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Tabel 8. Perolehan Suara Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2014 

Dapil Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

 

No Daerah Tanjung Karang Pusat Perolehan Suara Peringkat 

1. DPRD Provinsi Lampung 2.786 3 

2. DPRD Kota Baandar Lampung 2.672 2 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung  

 

Sesuai dari tabel data perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif 

tahun 2014, rangking 9 yang diperoleh Partai NasDem pada dapil Lampung I, 

rangking 6 pada dapil Lampung II, rangking 4 untuk pemilihan DPRD 

Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung di dapil Kota Bandar 

Lampung, dan rangking 3 untuk pemilihan DPRD Provinsi Lampung dan 

rangking 2 untuk pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung di dapil Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat. 

 

Sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU untuk perolehan suara Partai NasDem di 

dapil Kecamatan Tanjung Karang Pusat denagan mendapatkan peringkat  3 

untuk pemilihan DPRD Provinsi Lampung dan peringkat 2 untuk pemilihan 

DPRD Kota Bandar Lampung di dapil Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 

maka penulis tertarik untuk mengetahui strategi kampanye yang digunakan 

oleh Partai NasDem pada pemilu legislatif 2014 di DPC Tanjung Karang 

Pusat. Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis  memilih melaksanakan 

penelitian di Tanjung Karang Pusat, karena Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

memiliki jumlah penduduk terbanyak yang ada di Bandar Lampung, yaitu 

72.195 penduduk dengan luas wilayah daratan sebesar 4.709.063 km2. Selain 

itu, Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan pusat jasa dan perdagangan 
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serta perekonomian di Kota Bandar Lampung. Masyarakat yang ada di 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat berasal dari banyak kalangan dan golongan. 

Selain itu di Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) Partai NasDem dan memiliki Dewan Perwakilan Cabang 

(DPC), di wilayah ini juga Partai NasDem melakukan kampanye mulai dari 

membagikan souvenir hingga melakasanakan pesta rakyat yang menggelar 

konser dengan mengundang artis-artis ibu kota. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

“Bagaimana strategi kampanye Partai NasDem pada pemilu legislatif 2014 di 

DPC Tanjung Karang Pusat?”. 

 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah “untuk mengetahui strategi kampanye yang digunakan oleh partai 

NasDem pada pemilu legislatif 2014 di DPC Tanjung Karang Pusat”. 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi Partai NasDem dalam merumuskan dan menggunakan  strategi 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 
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kampanye yang dapat menghasilkan kampanye yang lebih menarik 

perhatian masyarakat. 

2. Secara akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi peneliti 

untuk mengembangkan teori-teori politik khususnya mengenai  penetapan 

strategi kampanye. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Strategi 

 

A. Pengertian Strategi 

 

 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “stratos” yang artinya tentara 

dan “agein” yang berarti memimpin. Maka strategi dapat diartikan sebagai 

memimpin tentara. Strategi juga diartikan sebagai “the art of the general”, 

atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.  

 

Menurut Kaplan dan Norton (strategi politik, 2003:59), strategi adalah 

seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect. Yaitu suatu 

hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan if-then. 

 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Hamel dan Prahalad 

(Nimmo, 2005:121), pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan 

di masa depan. Strategi lebih mengarah pada tindakan yang akan dilakukan 

dalam mencapai tujuan. Didalam strategi terdapat susunan atau langkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 
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Sesuai penjelasan tentang pengertian strategi dari beberapa ahli, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara yang dirancang 

dan dirumuskan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi politik digunakan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik 

untuk menarik simpati atau dukungan khalayak luas untuk mendukung suatu 

kebijakan yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan partai politik tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Hamel 

dan Prahalad (Nimmo, 2005:121), maka dalam penelitian ini secara 

sederhana yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dilakukan 

oleh Partai NasDem dalam meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilihan 

umum legislatif tahun 2014 khususnya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

 

Sejak abad modern, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep 

atau seni panglima memimpin dalam peperangan, akan tetapi sudah digunakan 

secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam arti luas, strategi adalah 

cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi juga 

diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, 

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, 

dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.  Strategi dibedakan 

dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang 

lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan 

kedua kata tersebut. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan 

militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda 
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seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan badminton), 

ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dan lain-lain.  

 

B. Konsep Strategi Partai dalam Pemilihan Umum Legislatif  

 

 

Sesuai dengan penjelasaan diatas, bahwa strategi politik dibentuk oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dibidang 

politik. Di Indonesia, strategi politik dibentuk dengan tujuan untuk merebut 

suatu kedudukan atau untuk memepertahankan suatu kedudukan. Bentuk dari 

strategi politik bermacam-macam. Ada yang tersirat atau tersurat, ada yang 

elegan dan ada juga yang tidak bermartabat. Bagi sebagian orang, jabatan atau 

kedudukan dibidang politik dapat meningkatkan martabat nya didalam 

masyarakat. Strategi politik sangat lah penting dalam bidang politik khususnya 

dalam partai politik. Karena strategi politik sangat mempengaruhi dalam 

pertempuran memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan 

dalam bidang politik. Strategi politik merupakan sarana untuk mewujudkan 

suatu kedudukan atau cita-cita dalam berpolitik. 

 

Prihatmoko Joko & Moesafa (Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, 2008 

160-161), menjelaskan bahwa : 

 

“strategi politik adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi mencangkup berbagai 

kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan 

diperoleh, dan untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan dalam 

pemilu. Kemudian untuk mencapai tujuan dalam suatu politik, banyak strategi 

yang harus dilakukan oleh para kandidat atau pun partai politik”. 
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Menurut Newman and Sheth ada beberapa strategi yang harus dilakukan, 

yaitu:  

 

a. Strategi penguatan (reincforcement strategy), yaitu strategi yang dapat 

dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-

janji politiknya pada saat kampanye. Formulasi dan implementasi 

kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya bisa 

digunakan untuk menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya. 

b. Strategi bujukan (inducement strategy), diterapkan jika citra kandidat tidak 

cocok dengan persepsi warga walau kinerjanya baik di mata pemilih. 

c. Strategi rasionalisasi (rationalization strategy), yaitu strategi yang diambil 

ketika kinerja kandidat/partai politik cocok dengan citra yang telah 

dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematikan 

citra dimata para pemilih (voters) pada saat pilkada. 

d. Strategi konfrontasi (confrontation strategy), yaitu strategi yang diterapkan 

oleh para kandidat yang salah membangun citra.  Misalnya citra yang 

dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya. Oleh karena itu ia harus 

merombak habis citra dan kinerjanya dalam pilkada berikutnya agar dapat 

dipilih oleh pemilih yang semakin cerdas dan kritis. (Nursal, Adman. 

Politik Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan baru 

kampanye DPR, DPD, Presiden, 2004:159-160). 

 

 

Konsep-konsep strategi partai dalam pemilihan umum legislatif untuk 

mendaptkan kemenagan dalam pemilihan umum yaitu dengan adanya konsep 

pemetaan politik. Antara lain konsep pemetaan jaringan dan pemetaan 

perilaku pemilih. Konsep pemetaan jaringan memiliki beberapa indikator, 

diantaranya adalah pengelompokan jaringan yang potensial menjadi mesin 

politik yaitu mencakup masyarakat umum baik dari kader partai internal 

maupun dari konstituen bebas, memetakan wilayah dari masing-masing  

jaringan, dan mengelompokan nama-nama yang memiliki potensi menjadi tim 

sukses. Output atau hasil dari konsep ini adalah terbentuknya strategi 

mobilisasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan mengerahkan sumber daya 

yang ada dan yang telah dibina untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan 

terarah dalam melakukan kampanye dan menanggulangi atau mengatasi 

ancaman baik dari luar maupun dari dalam partai.  
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Sedangkan untuk konsep pemetaan perilaku pemilih, memiliki beberapa 

indikator diantaranya memetakan pemilih berdasarkan demografi dan 

preferensi politik yaitu menentukan market, atau konstituen secara tepat 

dengan mengikuti aturan wilayah dan pandangan politiknya, memetakan isu-

isu strategis lokal dengan menyusun visi dan misi yang sesuai dengan keadaan 

masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan, memetakan nama-nama yg 

berpotensi menjadi kawan dan lawan dengan mengelompokan kekuatan dan 

kelemahan yang berasal baik dari konstituen atau kompetitor, memetakan 

media komunikasi yg efektif digunakan oleh pemilih dengan penyesuaian 

penggunaan media dalam memberikan informasi yang bersifat sebagai 

promosi. Output atau hasil dari konsep ini adalah terbentuknya strategi 

mempengaruhi perilaku pemilih, dimana suatu partai yang menggunakan 

strategi ini dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menetukan pilihannya 

di pemilihan umum.  

 

Konsep strategi menurut Hendra Sipayung (dikutip dalam 

politik.kompasiana.com 6 Agustus 2014, pukul  12.41 WIB), ada dua konsep 

strategi kampanye dalam pemilihan umum. Yaitu konsep kampanye cara lama 

dan konsep kampanye yang tak lajim. Konsep kampanye cara lama yaitu 

konsep kampanye yang sudah lama dilakukan oleh partai dalam pemilihan 

umum seperti bagi-bagi kaos, membagi-bagikan uang, memasang baliho 

dengan gambar calon legislatif, membagikan sembako, sosialisasi keliling, dan 

lain-lain. Sedangkan konsep kampanye yang tak lajim yaitu konsep kampanye 

dengan melakukan terobosan-terobosan baru seperti, pengetahuan alat 

produktif , dan menyampaikan visi dan misi melalui sarana tertulis. 

Pengetahuan yaitu dimana partai politik atau calon legislatif berbagi 
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pengetahuan, dengan cara membuat pelatihan untuk menjawab tantangan yang 

sedang dihadapi oleh daerah pilihan calon legislatif. Misalnya untuk target 

pemilih kaum ibu-ibu, partai politik bisa berbagi pengetahuan tentang usaha, 

kesehatan anak, dan lain sebagainya. Untuk alat produktif, partai politik atau 

calon legislatif melakukan kampanye dengan cara menyediakan alat-alat yang 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan tindakan produktif. 

Misalnya mesin pengolahan untuk petani, dimana peralatan tersebut bisa 

dimanfaatkan masyarakat secara kolektif. Sedangkan untuk visi dan misi, 

dapat disampaikan kepada masyarakat secara tertulis. Untuk golongan yang 

terdidik partai politik bisa menyajikannya dalam bentuk buku yang 

memberikan penjelasan secara rasional. Namun untuk masyarakat kurang 

terdidik, partai politik bisa menyampaikan visi secara lebih umum, dalam 

tulisan yang singkat dan tidak terlalu tebal dan lebih banyak visual dan 

ilustrasi.  

 

C. Jenis-Jenis Strategi 

 

 

Dalam memilih, menurut Peter Schroder (Politik Marketing, Strategi 

Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, 

Presiden, 2004:162), pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar 

dapat menetapkan pilihan yang tepat.  

 

Pada dasarnya strategi dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu : 

1. Strategi Defensif 

Strategi defensif akan muncul ke permukaan apabila partai pemerintah 

atau sebuah koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai ingin 

mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini muncul apabila 
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sebuah pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan 

penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak  mungkin. 

 

Dalam strategi mempertahankan pasar, partai harus mempertahankan 

pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman 

mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Partai-partai yang 

ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan 

dengan partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Partai-partai yang 

menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara 

intensif terhadap beberapa bidang yang ada, serta menawarkan intensif 

kepada para kader. Data-data tentang keberhasilan yang diperoleh 

disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Investigasi terutama dilakukan 

dibidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, 

rutinitas dikembangkan dan dengan demikian pengeluaran ditekan. 

Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi defensif adalah partai 

yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki banyak simpatisan diseluruh 

wilayah. 

2. Strategi Ofensif 

Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan 

jumlah pemilihnya, atau apabila pihak legislatif ingin 

mengimpelmentasikan politik yang akan diberikan, adalah perbedaan 

terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang 

dapat diharapkan. Dalam strategi ini memperluas pasar dan menembus 

pasar adalah kuncinya. Strategi ini sangat dibutuhkan apabila suatu partai 

ingin menambah atau meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Dalam hal 

ini, harus ada banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap 
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partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan 

partai politik dapat berhasil.  

 

Strategi perluasan pasar, bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih 

baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu harus ada 

suatu penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini 

memilih partai pesaing. Strategi ini perlu dipersiapakan melalui sebuah 

kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan 

penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran-

penawaran lainnya dari partai-partai lainnya. Perluasan pasar ini dapat 

dicapai dengan isu dan agenda kampanye yang bermutu dan kreatif. Selain 

itu, penawaran tersebut harus memperhatikan keuntungan-keuntungan 

yang diperoleh masyarakat dari partai baru ini. 

 

Sedangkan strategi menembus pasar, adalah strategi penggalian potensi-

potensi yang sudah ada secara optimal. Hal ini menyangkut pemasaran 

program-program yang dimiliki secara lebih baik ke masyarakat umum 

dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu kader 

partai, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok 

target. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi ofensif adalah 

partai yang baru berdiri dan masih sedikit memiliki  simpatisan di seluruh 

wilayah. Partai dan kader harus mengetahui secara mendalam potensi-

potensi keunggulan dari Partai maupun dari para kader. Keunggulan 

potensi tersebut bisa digunakan oleh partai maupun kader dalam 

melakukan kampanye, agar mendapatkan konstituen tetap pada pemilu. 
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3. Strategi Pencitraan 

Strategi ini banyak dilakukan di media elektronik seperti televisi dan 

media sosial seperti facebook dan twitter. Selain itu, media cetak juga 

sering digunakan para calon untuk membangun pencitraan masing-masing 

calon. Strategi pencitraan biasanya digunakan untuk membangun pola 

pikir masyarakat terhadap partai atau calon tertentu. Strategi ini sangat 

cocok digunakan oleh partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan 

calonnya kepada masyarakat umum guna meningkatkan jumlah 

pemilihnya.  

 

4. Strategi Ketokohan dan Kelembagaan 

Strategi ini dilakukan oleh caleg yang memiliki peran di masyarakat 

sebagai seseorang yang dihormati ataupun memanfaatkan ketokohan yang 

dimiliki orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara, dan 

memantapkan lembaga politik atau lembaga organisasi lainnya yang 

dimilikinya dalam masyarakat. Strategi ini merupakan strategi kampanye 

yang merupakan pemikiran dari Arifin (2003;102).  

Di samping memanfaatkan ketokohan dan memantapkan kelembagaan, 

diperlukan pula kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun 

pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat 

agar proses komunikasi politik berjalan dengan baik. 

4.1 Ketokohan 

Anwar Arifin (2006: 54-55) menyatakan bahwa beberapa hasil studi 

menunjukkan kecenderungan pemberi suara dalam pemilihan umum 

untuk menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat 

yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan yang ideal 
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yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena 

mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, 

kejujuran, keberanian dan sebagainya. Hal itu merupakan sifat-sifat 

kepahlawanan politik. Dengan demikian pahlawan politik telah 

memiliki daya tarik tersendiri, dalam proses komunikasi politik untuk 

mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih. Seorang tokoh politik 

yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya adalah seorang 

pemimpin formal maupun informal, yang mendapat kepercayaan 

publik atau khalayak. Dalam komunikasi politik terutama retorika 

politik atau pidato politik di hadapan massa, pada hakekatnya khalayak 

akan memperhatikan siapa (tokoh politik) ketimbang apa (pesan 

politik) yang akan disampaikan. Artinya khalayak akan tertarik bukan 

kepada isi pidato akan tetapi tertarik dengan siapa yang sedang 

melakukan pidato. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan adalah hal 

yang sangat utama dalam komunikasi politik. Dengan demikian 

menurut Anwar Arifin (2006: 55-57), ketokohan dalam politik yang 

kemudian melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma dapat 

diperoleh karena kredibilitas, yaitu dapat dipercaya karena karakter 

dan moralitas yang terpuji dalam pergaulan di tengah-tengah 

masyarakat. Kepercayaan itu juga tumbuh karena adanya keahlian atau 

kemampuan dan ketrampilan dalam menyampaikan substansi pesan 

yang dikuasainya. Keahlian diperoleh dalam waktu yang lama melalui 

pembelajaran atau pendidikan formal maupun informal. 
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4.2 Mematapkan Kelembagaan 

Memelihara atau memanfaatkan ketokohan dijadikan sebagai langkah 

strategis utama untuk melakukan komunikasi politik. Selain itu, 

langkah strategis utama yang harus dilakukan adalah membina 

lembaga politik atau memantapkan kelembagaan politiknya. Anwar 

Arifin (2006: 61-63) menyatakan bahwa ketokohan seorang politikus, 

aktivis atau profesional akan meningkat jika didukung oleh lembaga 

yang ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi lembaga 

merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses 

komunikasi politik yang efektif. Kelembagaan ini adalah suatu 

lembaga yang ada dimasyarakat yang diikuti olah kader suatu partai. 

 

Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat diperoleh 

atau bahkan hilang, yaitu : 

1. Teori pertukaran sosial (social exchange theory) 

Teori ini banyak dikemukakan dan memiliki banyak versi menurut 

beberapa ahli. Seperti Homans (1958), Thibaut & Kelly (1959), Blau 

(1974). Namun versi Hollander (1958-1959) dan Jacobs (1970), dianggap 

yang paling relevan karena lebih memperhatikan kepemimpinan (Yuki, 

1989:27). Teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana kekuasaan 

diperoleh dan hilang saat proses-proses mempengaruhi yang timbal balik 

terjadi selama beberapa waktu antara para pemimpin dan para pengikut 

dalam kelompok-kelompok kecil. Bentuk interaksi sosial yang paling 

mendasar yaitu sebuah pertukaraan kemanfaatan atau kebaikan-kebaikan 

yang bukan saja berbentuk material, melainkan juga manfaat psikologi. 

Misalnya ekspresi persetujuan, rasa hormat, dan rasa harga diri. Apabila 
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seorang pemimpin karena keahliannya dapat memberikan nilai pertukaran 

yang memberikan manfaat atau kebaikan seperti yang telah disebutkan, 

maka ia akan mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya dan ia akan 

dapat mempengaruhi mereka. Sebaliknya bila seorang pemimpin yang 

gagal untuk memperlihatkan inisiatif, mementingkan diri sendiri, tidak 

bertanggung jawab, dan tidak melakukan tindakan yang tegas dalam 

mengatasi masalah-masalah yang serius akan kehilangan penghormatan 

dan pengaruhnya terhadap para pengikutnya. Dalam teori ini terdapat 

perbedaan dalam proses pertukaran sosial antara para pemimpin yang 

dipilih dan yang diangkat. Menurut penelitan terhadap kelompok-

kelompok kecil, menjelaskan bahwa para pemimpin yang dipilih, akan 

menikmati dukungan awal yang lebih banyak dari para pengikutnya dari 

pada pemimpin yang diangkat. Dan cenderung lebih tegas, dan lebih 

inovatif. (Hollder & Julian, 1970-1978). 

 

Akan tetapi, pemimpin yang dipilih akan lebih peka terhadap penolakan 

dari para pengikut bila kelompok tersebut tidak berhasil dalam mencapai 

tujuannya. Sedangkan kewenangan dan posisi kekuasaan yang berasal dari 

pengangkatan oleh atasan, menjadikan para pemimpin formal kurang 

tergantung pada evaluasi para bawahan mengenai kemampuannya. Namun 

demikian seorang pemimpin yang tidak kompeten akan kehilangan status 

dan expert power dan ketidakmampuan yang diperlihatkan akhirnya akan 

merusak kewenangan sah pemimpin tersebut (Evans & Zelditch, 1961). 
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2. Teori Kontigensi Strategik 

Teori yang dijelaskan oleh Hickon et al (1971) ini menjelaskan bagaimana 

beberapa cara organisasi memperoleh atau kehilangan kekuasaan untuk 

memepengaruhi keputusan-keputusan strategik bagi organisasi. Teori 

tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan dari sebuah cara organisasi 

tergantung tiga faktor, yaitu keahlian dalam menangani masalah-masalah 

penting; sentralisasi fungsi dalam arus kerja, dan; tingkat sejauh mana 

keahlian dari cara tersebut unik atau dapat disubstitusikan.  

 

Ada beberapa jenis strategi menurut Koteen antara lain : 

a. Corporate Strategy (strategi organisasi) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan 

inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini 

diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.  

b. Program Strategy (strategi program) 

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari 

suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu 

dilancarkan, dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi.  

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

Strategi ini memusatkan perhatian pada maksimaliasi pemanfaatan sumber 

daya essensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan teknologi. 

d. Institutional Strategy (strategi institusi) 

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis (J. Salusu, 1996 : 

104-105). 
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D. Metode Perencanaan Strategi 

 

 

Dalam proses perencanaan strategi, pola yang diutamakan adalah SWOT  

(Strenghts, Weakneeses, Oportunitie, dan Treaths). Adalah perencanaan yang 

mengutamakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut SWOT, 

perencanaan yang baik bekerja dalam dua bidang. Bidang pertama, 

perencanaan strategi membuat gambaran jelas mengenai arah yang akan 

dituju. Yaitu mencangkup visi, dan apa yang menjadi tujuan dan alasan 

eksistensi organisasi tersebut. Berdasarkan visi dan tugas, perencanaan ini 

mengembangkan tujuan yang merupakan hasil akhir yang dapat diukur dan 

menunjukan apakah organisasi tersebut semakin mendekati visi dan tujuan 

utama atau malah menjauhinya. 

 

Dalam bidang kedua, perencanaan strategi berusaha menggambarkan pada 

dasar realitas lingkungan kerja. Yaitu lingkungan kerja eksternal dan 

lingkungan kerja internal. Lingkungan kerja eksternal yaitu merupakan 

wilayah dimana pihak lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi 

tersebut. Sedangkan lingkungan internal, adalah lingkungan yang terdiri dari 

sumber-sumber daya kekuatan serta berbagai kemungkinan dan tuntutan dari 

organisasi itu sendiri. 

 

Analisis dalam perencanaan politik SWOT adalah menjalin bidang 

pembentukan visi atau pembentukan tujuan dan analisis lingkungan sekitar, 

organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif untuk 

mencapai tujuan akhir. Dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki organisasi.  
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Analisis SWOT terdapat empat kombinasi yang dilakukan, yaitu : 

1. Strategi kekuatan-kemungkinan, yaitu bagaimana kekuatan dapat  

digunakan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan 

pengembang.  

2. Strategi kekuatan-ancaman, yaitu bagaimana kekuatan dapat dimanfaatkan 

untuk mengatasi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan 

kesempatan. 

3. Strategi kelemahan-kemungkinan, yaitu bagaimana kelemahan dapat 

diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan 

pengembang. 

4. Strategi kelemahan-ancaman, yaitu bagaimana kelemahan dapat diatasi 

untuk mengatasi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan 

kesempatan. 

 

2.2 Kampanye 

 

A. Pengertian Kampanye 

 

 

Dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 15 Tahun 2012, 

menjelaskan bahwa pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan hanyalah 

kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran 

bahan kampanye kepada umum dan pemasanagan alat peraga, dan untuk 

kampanye rapat terbuka dan rapat umum serta menggunakan media massa 

cetak dan elektronik diperbolehkan selama 21 hari menjelang pemungutan 

suara, yaitu pada (16/03/2014-05/04/2014). 
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Venus (2004:7) mendefinisikan kampanye adalah serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu 

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun 

waktu tertentu. 

 

Pfau dan Parrot (1993) mendefinisikan kampanye adalah suatu proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada 

rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang 

telah diterapkan.  

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye adalah suatu proses 

kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara 

terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis mengambil kesimpulan 

yang dimaksud dengan kampanye adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mendapatkan dukungan, dimana dilakukan oleh perorangan atau sekelompok 

orang yang terorganisir yang dilakukan dalam waktu tertentu.  Hal tersebut 

sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Pfau dan Parrot (1993), 

maka dalam penelitian ini secara sederhana yang dimaksud dengan kampanye 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Partai NasDem guna 

mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pemilihan umum legislatif 

tahun 2014 khususnya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, kampanye telah ditentukan 

antara lain : 

1. Kampanye pemilu dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya, 

pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaaran 

melalui media cetak dan media elektronik, dan rapat umum. 

2. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama 

kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye 

pemilu. 

3. Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye juga melakukan 

pemasangan alat peraga kampanye. 

 

Dalam studi perencanaan komunikasi ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Assifi dan French 

(Komunikasi Politik 2009:287) terdapat delapan langkah yang dapat dilakukan 

dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni : 

a. Menganalisis masalah 

b. Menganalisis khalayak 

c. Memilih media 

d. Mengembangkan pesan 

e. Merencanakan produksi media 

f. Merencanakan manajemen program 

g. Monitoring dan evaluasi 

 

 

Menurut Venus (2004:130), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan kampanye yaitu program kampanye, sarana penyampaian 

kampanye, anggaran kampanye, penyampaian pesan, dan memahami khalayak 

yang dihadapi saat kampanye. 
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B. Jenis-Jenis Kampanye 

 

 

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 

2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 kampanye yang telah 

ditetapkan oleh KPU, antara lain : 

1. Pertemuan terbatas 

2. Tatap muka dan dialog 

3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik 

4. Penyiaran melalui radio dan atau televisi 

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum 

7. Rapat umum 

8. Debat publik atau debat terbuka antar calon 

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

Selain itu, ada beberapa jenis kampanye lainnya seperti : 

1. Product Oriented Campagins, yaitu kampanye yang berorientasi pada 

produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, yang berorientasi komersial 

seperti peluncuran produk baru. Kampanye seperti ini digunakan untuk 

kepentingan membangun citra positif terhadap produk barang yang 

diperkenalkan ke publiknya. Contohnya kampanye bank BTN Go Public, 

kampanye Telkom Flexi. 

2. Candidate Oriented Campaigns, adalah kampanye yang berorientasi pada 

kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. 

Contoh kampanye pemilu, kampanye penggalangan dana bagi partai 

politik. 
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3. Ideologically or cause oriented campaigns, adalah kampanye yang 

berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan berdimensi sosial 

(sosial change camaigns), kampanye ini ditujukan untuk menangani 

masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan prilaku publik yang 

terkait. Contoh kampanye AIDS, kampanye menyusui dengan ASI, 

kampanye Keluarga Berencana (KB), dan kampanye donor darah.  

 

C. Strategi Kampanye Partai Politik 

 

 

Menurut Nasution (2006), strategi dalam pengertian sempit maupun luas 

terdiri dari tiga indikator, yaitu tujuan (ends), sarana (means) , dan cara 

(ways). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan 

menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan legislatif adalah untuk 

membawa calon legislatif yang didukung oleh tim kampanye politiknya 

menduduki jabatan legislatif yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan 

secara langsung oleh masyarakat. Agar tujuan akhir tersebut dapat 

dicapai, diperlukan strategi yang disebut strategi komunikasi dalam 

konteks kampanye politik. Terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam 

konteks kampanye politik (Anwar Arifin, 2003), yaitu (1) Ketokohan dan 

kelembagaan, dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat 

kelembagaan, (2) Menciptakan kebersamaan dengan memahami 

khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan 

memilih media, dan (3) Membangun konsensus, melalui kemampuan 

berkompromi dan kesediaan untuk membuka diri.  
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Berdasarkan pemaparan diatas, keberhasilan strategi kampanye dapat dilihat 

dari beberapa indikator, yaitu : 

1. Tujuan (ends) 

Tujuan didefinisikan oleh Masrun (1986:8) adalah : 

“suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, 

melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya 

sendiri tanpa bantuan orang lain maupun bertindak kreatif dan 

penuh inisiatif, mampu mempengaruhi, mempunyai rasa percaya 

diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya”. 

 

 

Menurut H.R Daeng Naja (2002:9) tujuan adalah : 

 

“tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu 

organisasi di masa yang akan datang dan manajer bertugs 

mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut”. 

 

 

Yayasan Trisakti (2006) menyimpulkan bahwa : 

 

“tujuan merupakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa 

yang akan dikerjakan ketika pekerjaan itu harus dilaksanakan dan 

disertai pula dengan jaringan politik, prosedur, anggaran serta 

penentuan program”.  

 

Maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan adalah suatu langkah awal 

yang dirancang oleh suatu kelompok atau organisasi sebagai sesuatu yang 

ingin dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. 

2. Sarana (means) 

Definisi sarana yang dijelaskan oleh Sagne dan Brigs dalam (Latuheru, 

1988:13) adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka 

dapat disimpulkan bahawa sarana adalah sumber daya pendukung yang 

terdiri dari segala jenis bentuk yang memenuhi persyaratan untuk 

melaksanakan kegiatan.  
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3. Cara (ways) 

Menurut Macquarie (1986), adalah suatu cara melakukan sesuatu terutama 

yang berkenaan dengan rencana tertentu. Sedangkan menurut Drs. Agus 

M. Hardjaja (2002) mendefinisikan cara atau metode adalah cara yang 

sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Cara 

tersusun secara sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

2.3 Partai Politik 

 

A. Pengertian Partai Politik 

 

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia 

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 

bersifat idiil serta materil”. 

 

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, 

mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari akrivitas-aktivitas politik 

yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut 

dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-

golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.  

Sartori mendefinisikan partai politik adalah suatu kelompok politik yang 

mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu 

menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis mengambil kesimpulan 

yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu organisasi yang bergerak 

dalam bidang politik yang mengikuti pemilihan umum yang bertujuan untuk 

menguasai kekuasaan pemerintah dengan cara merebut dukungan masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan definisi partai politik yang dikemukakan oleh 

Satori, maka dalam penelitian ini secara sederhana yang dimaksud dengan 

partai politik adalah kelompok politik yakni Partai NasDem yang ikut dalam 

pemilihan umum untuk menempatkan calon-calon atau kader-kadernya untuk 

menduduki jabatan-jabatan publik pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 

khususnya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

 

B. Fungsi Partai Politik 

 

 

Di negara yang demokrasi seperti di Indonesia, partai politik berfungsi sebagai 

wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan 

bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Fungsi 

lain dari partai politik di negara demokrasi antara lain : 

1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu dengan adanya  partai politik,   

masyarakat bisa menyalurkan aspirasi atau pendapatnya. Aspirasi dari 

masyarakat tersebut ditampung oleh parpol. Proses ini dinamakan 

penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, 

aspirasi tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, proses ini 

dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation). Selain itu, partai 

politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan 

rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi lainnya adalah 

sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide.  
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2. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai proses yang melalui 

masyarakat menyampaikan budaya politik. Yaitu norma-norma dan nilai-

nilai dari generasi ke generasi berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya 

politik suatu bangsa. Selain itu, fungsi sosialisasi partai adalah upaya 

menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. 

3. Sebagai saran rekrutmen politik, yaitu untuk mencari generasi-generasi baru 

yang akan memimpin internal partai maupun memimpin nasional.  

 

Ada tiga jenis sistem kepartaian yang diterapkan di beberapa negara, antara 

lain : 

1. Sistem partai tunggal, yaitu dimana di dalam suatu negara hanya ada satu 

partai yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah 

China, Afrika, dan Kuba. 

2. Sistem dwi partai, yaitu dimana di dalam suatu negara hanya ada dua partai 

yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris, 

Amerika Serikat, Filipina, Selendia Baru, dan Kanada. 

3. Sistem multi partai, yaitu dimana di dalam suatu negara ada banyak partai 

yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia, 

Malaysia, Australia, Prancis, Swedia, dan Belanda. 

 

2.4 Pemilihan Umum 

 

A. Pengertian Pemilihan Umum 

 

Pemilihan umum adalah salah satu syarat dari negara demokrasi. Di dalam 

pemilihan umum, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi 

dalam memilih calon pemimpinnya yang akan duduk di lembaga perwakilan 
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rakyat secara langsung. Pemilihan umum adalah salah satu pesta demokrasi 

yang selalu ditungu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya kader-kader 

partai politik. Selain itu, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu bentuk 

pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan 

dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

 

Menurut T. May Rudy (2009:87), pemilihan umum adalah sesuatu hal yang 

penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejawantahan sistem 

demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam 

parlemen dan dalam struktur pemerintahan. 

 

Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

 

1. Penyelenggaraan secara periodik (regular election) 

2. Pilihan yang bermakna (meaningful choices) 

3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put foth candidate) 

4. Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes) 

5. Kebebasan untuk memilih (free registration oh choice) 

6. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting  

of choices and reporting of results) 

 

 

B. Sistem Pemilihan Umum 

 

 

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan 

berbagai variasinya, menurut Ramlan Surbaakti (1999:44) akan tetapi 

umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : 

1. Single-member Constituancey, yaitu satu daerah pemilihan memilih satu 

wakil, biasanya disebut sistem distrik. Sistem ini dibagi berdasarkan 

jumlah kursi di DPR. 

2. Multi-member Constituancy, yaitu satu daerah pemilihan memilih 

beberapa  wakil, biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau 

sistem proposional. 
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Perbedaan pokok antara kedua sistem ini adalah cara menghitung perolehan 

suara dapat menghasilakan perbedaan dalam parlemen bagi masing-masing 

partai politik. 

 

Ada kelemahan dan kelebihan tersendiri dari kedua sistem ini, antara lain: 

1. Kelebihan sistem distrik, antara lain wakil yang terpilih miliki emosional 

dengan pemilihnya, sistem ini sederhana dan murah diselenggarakan, 

sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena 

kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu, dan 

lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam 

parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. 

2. Kelemahan sistem distrik, antara lain hak-hak politik masyarakat 

diabaikan, ada kemungkinan wakil cenderung untuk lebih memerhatikan 

kepentingan distrik serta warga distriknya dari pada kepentingan nasional, 

dan sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan 

minoritas apalagi golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik, 

dan sistem ini kurang resperensif dalam arti bahwa partai yang calonnya 

kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.  

3. Keuntungan sistem prpoposional, antara lain hak politik masyarakat tidak 

diabaikan atau akan dihitung, dan sistem ini dianggap representatif karena 

jumlah kursi partai dalam parlemen dengan jumlah masyarakat yang 

diperoleh dalam pemilihan umum, sistem ini dianggap lebih demokratis 

dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi yaitu 

kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa 

suara yang hilang atau wosted.  
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4. Kelemahan sistem proposional, antara lain munculnya partai-partai baru, 

pembagian keputusan di DPR akan sulit, wakil yang terpilih kemungkinan 

akan renggang ikatannya dengan konstituennya, dan sistem ini 

mempermudah fragmnentasi partai. 

 

C. Fungsi Pemilihan Umum 

 

 

Menurut Austin Ranney (Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

2012:38), fungsi pemilihan umum yang pokok adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga 

negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui 

wakilnya yang terpilih. 

2. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam 

suatu negara 

3. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan 

pemerintahan yang demokratis karena melalui pemilu rakyat dapat 

memilih para wakilnya secara langsung umum, bebas, dan rahasia. 

 

 

Akan tetapi, pemilu mempunyai tiga fungsi utama. Yaitu  

1. Sebagai sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan). 

2. Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan 

3. Sebagai sarana pendidikan politik. 

 

D. Tujuan Pemilihan Umum 

 

 

Tujuan dari penyelenggaraan pemilu menurut Jimmly Asshiddiqie (2011:415), 

dapat dirumuskan dalam empat bagian. Yakni : 

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai. 

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan rakyat. 

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.  
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Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemilu secara umum adalah : 

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat. 

2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. 

3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, 

serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

4. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan 

tertib. 

5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional. 

 

E. Pemilihan Umum di Indonesia 

 

Pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak pemilu pertama pada 

pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2004, 2010, dan 

terakhir di tahun 2014. Semua pemiliha umum tersebut diselenggarakan dalam 

kondisi dan situasi bangsa yang berbeda-beda. 

1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) 

Pada zaman demokrasi parlementer, dimana saat itu dipimpin oleh kabinet 

Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Di zaman ini, pemungutan suara 

dilakukan dua kali. Yaitu satu kali di bulan September untuk memilih 

anggota DPR dan satu kali di bulan Desember untuk memilih anggota 

konstituante, dengan menggunakan sistem proposional. Pemilu ini 

menghasilkan 27 partai. 

2. Zaman Demokrasi terpimpin (1959-1965) 

Setelah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang 

kebebasan untuk mendirikan partai. Presiden Soekarno mengurangi jumlah 

partai menjadi 10. Pada masa ini, pemerintah mentiadakan pemilu. 
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3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998) 

Di zaman ini pemilu diselenggarakan dengan menggunakan sistem 

proposional di tahun 1995. Di tahun 1997, ada tiga partai yang ikut dalam 

pemilu. Yaitu Golkar, PPP, dan PDI. 

4. Zaman  Demokrasi (2004-hingga sekarang) 

Di zaman ini, masyarakat sudah diikut sertakan memilih wakil-wakil 

rakyatnya untuk 5 tahun kedepan. Dan sudah menggunakan asas Luber 

dan Jurdil. 

 

Di zaman era reformasi, asas pemilu sering disebut dengan “JURDIL”. Yaitu 

singkatan dari “jujur dan adil”. Makna jujur memiliki arti bahwa pemilu di 

Indonesia harus diselenggarakan dengan jujur. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak memilih, dapat 

memilih sesuai dengan hati nuraninya. Dengan tidak adanya paksaan dari 

pihak mana pun. Sedangkan adil memilih mempunyai arti dimana setiap 

pemilih mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa pandang status sosial, dll. 

 

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilu di Indonesia, 

menganut asas “LUBER” yang merupakan singkatan dari “langsung, umum, 

bebas, dan rahasia”. Asas ini sudah dipakai sejak zaman Orde Baru.  

1. Langsung, memiliki arti untuk setiap pemilih diwajibkan untuk 

memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh 

siapa pun dalam kondisi apa pun.  

2. Umum, yaitu pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah ini dapat 

diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak suara 

untuk memilih. 
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3. Bebas, berarti pemilu akan dijalankan secara bebas untuk memilih siapa 

pun calon wakil-wakil rakyatnya. Dan dapat memberikan suaranya tanpa 

ada paksaan dari pihak mana pun.  

4. Rahasia, yaitu suara pemilih yang diberikan bersifat rahasia. Yaitu hanya 

diketahui oleh si pemilih itu sendiri dan tidak diketahui oleh pihak lain. 

 

2.5 Legislatif 

 

A. Pengertian Legislatif 

 

 

Legislatif atau legislature adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa 

membuat hukum atau peraturan. Legislatif mempunyai nama lain seperti 

parlemen, kongres, dan assembly (berkumpul) nasional. Dalam sistem 

parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Sedangkan 

dalam sistem presidensil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama 

dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif 

biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget 

dan pengeluaran uang lainnya.   

Menurut Budiardjo (Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1986:1730), badan legislatif 

adalah : 

“lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya 

dianggap mewakili rakyat. Maka dari itu badan ini sering dinamakan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. DPR dianggap 

merumuskan kemauan rakyat dengan menetukan kebijaksanaan umum 

(public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang 

yang disusunnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu”.  

 

 

Menurut Surbakti (1999:39), pemilihan umum legislatif dianggap salah satu 

ciri demokrasi modern di tingkat lokal. Pemilihan berarti prosedur yang diakui 
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oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk 

memegang jabatan dalam suatu organisasi.  

 

Maka penulis dapat menyimpulkan bahawa, legislatif adalah suatu badan yang 

mempunyai tugas membuat undang-undang dimana di dalamnya berisi orang-

orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk menjalankan tugas pokok 

tersebut. 

 

B. Fungsi Badan Legislatif  

 

 

Badan legislatif  memiliki beberapa fungsi, akan tetapi ada beberapa fungsi 

utama yang dimilikinya. Yaitu : 

1. Fungsi untuk menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-

undang. Maka dari itu, badan ini diberi hak inisiatif, hak untuk 

mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang 

disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang budget atau anggaran. 

2. Fungsi untuk mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua 

tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat 

diberi hak-hak kontrol khusus. 

 

Fungsi lain dari badan legislatif adalah sebagai forum kerjasama antara 

berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana ada beraneka 

ragam pendapat yang dibicarakan. Selain itu, badan legislatif juga mempunyai 

fungsi sebagai sarana pendidikan. Dimana dalam fungsi ini, masyarakat 

dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum 

melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-
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kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media 

massa. Maka masyarakat dapat sadar dan mengetahui hak dan kewajiban serta 

tanggung jawabnya sebagai warga negara.  

 

2.6 Kerangka Pikir 

 

Menurut Sukardi (2005;92), kerangka pikir adalah konsep yang terjadi dari 

hubungan antara sebab akibat atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan 

variabel terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang sedang diselidiki. 

 

Strategi kampanye merupakan agenda partai politik dalam menghadapi pemilihan 

umum. Khusus nya pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 ini, banyaknya 

partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2014 ini, membuat semua partai 

politik yang ikut dalam pemilihan umum tersebut membuat strategi kapamye 

masing-masing untuk menarik simpati dari masyarakat.  

 

Banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu tahun ini, menambah tingkat 

persaingan dalam melakukan kampanye. Strategi yang baru dan menarik 

tentunya akan menjadi perhatian masyarakat. Dalam penelitian yang berjudul 

Strategi Kampanye Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi di Dewan 

Perwakilan Cabang Tanjung Karang Pusat), penulis menggunakan kerangka pikir 

seperti pada gambar 1 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Gamabar 1. Gambar Kerangka Pikir 

 

Partai NasDem 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan strategi kampanye Partai NasDem pada pemilu legislatif 2014 di 

DPC Tanjung Karang Pusat  

 

Jenis strategi : 

Strategi Ofensif 

Strategi Ketokohan dan Kelembagaan 

Efektif Tidak Efektif 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

M. Nazir (1999) mengartikan metode penelitian adalah : 

 

“Urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk 

alat yang digunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data, serta 

bagaimana melakukan penelitian di lapangan”. 

 

 

Salah satu bentuk kualitas hasil penelitian adalah pemilihan metode penelitian 

yang tepat. Ketepatan metode akan membawa penelitian kearah hasil penelitian 

yang benar. Dilihat dari tujuan penelitian, Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul 

Jannah (2005:41-43) membagi penelitian menjadi tiga bagian, yaitu penelitian 

eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. 

 

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. (Nawawi, 1991:63), menjelaskan 

tentang penelitian deskriptif adalah : 

 

“Prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya”. 

 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih 

detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini 

biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang 

dibahas. Penelitian ini identik dengan penelitian yang menggunkan pertanyaan 
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“Bagaimana” dalam mengembangkan informasi yang ada. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menggambarkan mekanisme sebuah proses 

2. Menciptakan serangkaian katagori atau pola 

 

Adapun pemakaian metode deskriptif adalah untuk menggambarkan dan 

melukiskan keadaan di lokasi penelitian pada saat diteliti berdasarkan dengan 

fakta yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang 

pelaksanaan strategi kampanye yang digunakan oleh Partai NasDem pada pemilu 

legislatif 2014 di DPC Tanjung Karang Pusat. 

 

Kemudian pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Sugiono (2009) mengartikan 

penelitian kualitatif adalah  : 

 

“Penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan triagulasi (gabungan) analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada makna daripada generalisasi”. 

 

 

Sedangkan menurut Strauss dan Corbin (1997) mengartikan penelitian kualitatif 

adalah : 

 

“Jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”.  

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini dalam 

pengolahan datanya menggunkan deskriptif berupa tulisan, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran serta penyajian hasil penelitian menggunkan 
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tulisan. Maka, kesimpulan penelitian nantinya akan disertai dengan hasil 

wawancara.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di DPC Partai Nasdem Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat. Adapun alasan penentuan lokasi ini karena kecamatan ini 

merupakan salah satu kecamatan yang memiliki bermacam-macam budaya seperti 

suku dan agama, serta bermacam-macam tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 

Selain itu kecamatan ini meruapakan kota yang ada di Bandar Lampung, dimana 

merupakan pusat jasa, perekonomian, dan perdagangan. Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 

terpadat di Bandar Lampung, yaitu 72.195 penduduk dengan luas wilayah daratan  

4.709.063 km2. 

 

3.3 Informan 

 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, antara lain Calon Legislatif 

Partai NasDem yaitu Budi Kurniawan yang mempunyai daftar pemilihan (dapil) 

di Tanjung Karang Pusat; Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai NasDem 

Kota Bandar Lampung yaitu Fauzan Sibron; Pengurus Dewan Perwakilan Cabang 

Partai NasDem Tanjung Karang Pusat yaitu Dodi; Koordinator Kampanye yaitu 

Agus Heru, Tim Sukses Partai NasDem untuk wilayah Tanjung Karang Pusat 

yaitu Putri Wijayanti dan Fitra Alfarisi, dan masyarakat yang memiliki tempat 

pemilihannya berada di TPS yang ada di Tanjung Karang Pusat seperti 

masyarakat yang memilih di TPS di Kelurahan Pasir Gintung yaitu Rani Violeta 

yang merupakan Sekertaris Perkumpulan Pemuda Pasir Gintung Gembira 
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(PASGIRA) dan Susi Sulistyowati yang merupakan Bendahara Pengajian Khusnul 

Khotimah; serta masyarakat yang ada di Kelurahan Kaliawi yaitu Iin Oktaria yang 

merupakan Wakil Ketua Risma dan Fecti Ardila yang merupakan pengusaha 

muda online shop. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 dan dilakuakn di DPC 

Tanjung Karang Pusat. 

 

3.4 Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan dua sumber, 

yakni data primer dan data sekunder. 

A. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data di lapangan. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari  wawancara yang dilakukan 

kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.  

 

B. Data Skunder 

 

Data skunder adalah  sumber data kedua setelah sumber data primer. Data 

ini diperoleh dari berbagai bahan bacaan, dalam penelitian ini diperoleh 

dari jurnal, undang-undang, KPU Kota Bandar Lampung, dan buku-buku 

atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian serta dokumen-

dokumen milik partai NasDem untuk dijadikan bahan referensi. 

 

3.5 Fokus Penelitian 

 

Hasil kegiatan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif naturalistik 

adalah fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui jenis-jenis strategi yang digunakan Partai NasDem dalam 

kampanye pemilu legislatife tahun 2014 yang dilakukan oleh Partai NasDem. 

Jenis-jenis strategi yang dipakai pada penelitian ini adalah strategi ofensif, 

strategi ketokohan dan kelembagaan. Strategi tersebut dipakai dalam 

penelitian ini kaerna sesuai dari hasil penelitian peneliti di lapangan.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

A. Wawancara Mendalam 

 

Menurut Purnomo Setiady Akbar (2006:57-58), wawancara adalah tanya 

jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut 

interviwer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari lapangan. Hasil yang diharapkan dari wawancara 

dengan para informan yang terkait adalah untuk mendapatkan data yang akurat 

dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada 

tahap awal, informan di tentukan secara “purposive”, dan dalam 

pengembangannya dilakukan secara “snowball sampling”  sampai di peroleh 

data dan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, informasi pada tahap ini di 

dasarkan pada subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan 

bersedia memeberikan data yang valid sebagai informan awal, dan kemudian 

berkembang menjadi luas (snow balling) sampai tidak ditemukan informasi 

yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Informan yang terlibat atau 
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mengalami proses pembentukan strategi kampanye di DPC Tanjung Karang 

Pusat adalah Caleg dari Partai NasDem, yaitu Budi Kurniawan yang juga 

merupakan Pimpinan DPC Tanjung Karang Pusat, Pimpinan DPD Partai 

NasDem Kota Bandar Lampung yaitu Fauzan Sibron, Pengurus DPC Partai 

NasDem Tanjung Karang Pusat yaitu Dodi, Tim Sukses Partai NasDem yaitu 

Putri Wijayanti yang merupakan Sekertaris DPD Partai NasDem Kota Bandar 

Lampung dan Fitra Alfarisi yang merupakan Wakil Sekretaris DPD Partai 

NasDem Kota Bandar Lampung, serta Koordinator Kampanye yaitu Agus 

Heru yang juga merupakan Wakil Ketua I Bidang Pemenangan Pemilu, serta 

masyarakat yaitu Rani Violeta dan Susi Sulistyo yang merupakan warga 

Kelurahan Pasir Gintung dan Iin Oktaria dan Feckti Ardila yang merupakan 

warga Kelurahan Kaliawi. 

 

B. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan informasi dan fakta-

fakta mengenai penelitian ini, maka peneliti mengambil sumber data dari buku 

serta media massa seperti internet dan koran, dengan cara mengumpulkan dan 

memilih literatur yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. 
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah 

pengolahan data (Miles and Huberman, 1992) yaitu :  

 

A. Seleksi Data 

 

Seleksi data yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam 

pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan 

pokok bahasan penelitian. 

 

B. Klasifikasi Data 

 

Klasifikasi data yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok 

bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan 

pembahasan. 

 

C. Penyusunan Data 

 

Penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan 

susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah 

data yang terkumpul di seleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan 

memasukan kedalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan 

penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan 

apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.    
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3.8 Teknik Analisis Data 

 

Setelah terkumpulnya data-data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah  

menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen, adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data 

meliputi antara lain : 

 

A. Reduksi Data (Reduction Data) 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. 

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, di 

fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci. Dalam reduksi data penelitian dapat menyederhanakan data 

dalam bentuk ringkasan. 

 

B. Penyajian Data (Data Display) 

 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian 

data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau 

gambaran sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian ini adalah teks naratif. 

 

C. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan vertifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, 

hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. 

Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses vertifikasi secara terus 

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan bersifat “grounded”,  dengan kata 

lain setiap kesimpulan senantiasa terus di lakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

 

 

Tanjung Karang Pusat merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung Republik Indonesia. Secara Geografis, kecamatan 

ini menjadi pusat perdagangan di Kota Bandar Lampung yang memiliki peran 

penting dalam pertumbuhan perekonomian Kota Bandar Lampung. 

 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki luas wilayah daratan 4.709.063 km2 

yang terdiri dari 7 kelurahan dengan populasi penduduk 72.195 jiwa (berdasarkan 

sensus penduduk 2010), kepadatan penduduk sekitar 15.331 jiwa/km2. Saat ini, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan pusat jasa dan perdagangan serta 

perekonomian di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1975 dan 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota 

Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 

9 kecamatan 58 kelurahan. 

 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 

Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri No. 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 

1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota 

Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 

berdasrkan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan 

dengan 98 kelurahan. 
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Pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikan 

kecamatan dan kelurahan baru di wilayah Kota Bandar Lampung sebagai hasil 

pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 

2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar 

Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. 

 

Adapun 7 kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari : 

 Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton 

 Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah 

Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan 

 Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat 

 Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling 

 Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

 Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Timur 

 Kecamatan Teluk Betung Timur pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung 

Barat 

 Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 

 

Dari pemekaran kecamatan yang terjadi di Kota Bandar Lampung, mengakibatkan 

pemekaran atau perluasan untuk kelurahan. Adapun 7 kelurahan baru hasil 

pemekaran terdiri dari : 

 Kelurahan Durian Payung 

 Kelurahan Kaliawi 

 Kelurahan Pelita 

 Kelurahan Pasir Gintung 

 Kelurahan Gotong Royong 

 Kelurahan Palapa 

 Kelurahan Penengahan 

(Sumber : BPS Kota Bandar Lampung tahun 2014) 
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4.2 Gambaran Umum Partai NasDem 

 

A. Sejarah Singkat Partai NasDem 

 

Partai NasDem adalah salah satu partai baru yang ada di Indonesia. Partai ini 

didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. 

Pada kongres I yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25-26 Januari 2013, 

menjadi sejarah untuk Partai NasDem. Pada kongres pertama ini, Partai 

NasDem menghasilkan berbagai keputusan penting. Salah satunya adalah 

memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan 

Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan ini diambil pada 

sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013. Seluruh 33 Dewan Pimpinan 

Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan 4 organisasi sayap 

(Gerakan Masa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani 

NasDem). 

 

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan 

vertifikasi dan faktual. Pada seleksi ini, Partai NasDem ditetapkan telah lolos 

tahap vertifikasi dan faktual yang menjadikan Partai NasDem sebagai salah 

satu partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. (sumber : ADART 

Partai NasDem tahun 2014) 

 

B. Visi dan Misi Partai NasDem 

 

Visi Partai NasDem adalah mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub 

UUD 1945, yakni Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, 

serta mewujudkan Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat 

secara ekonomi dan bermatabat dalam budaya. 
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Misi Partai NasDem adalah menumbuhkan rasa kesadaran dan kekuatan 

masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. 

Seperti yang dicanangkan dalam ADART partai NasDem pasal 5 yaitu : 

 

1. Membangun politik Demokrasi Berkeadilan, berarti menciptakan tata 

ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara 

membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model 

pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta 

melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. 

Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan 

masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi 

UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan. 

2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi, melalui tatanan demokrasi ekonomi 

maka tercipta partisipasi dana ke masyarakat dalam kehidupan ekonomi 

negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata 

yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam 

mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan 

lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri 

nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal. 

3. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa. Dalam 

mewujudkan ini, maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem 

pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan 

kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas nasional, sehingga seluruh 

rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan 

menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan 

ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermatabat dan menopang 

kesiapan negara dalam kehidupan global. (sumber : ADART Partai 

NasDem tahun 2014)     

  

C. Cita-Cita Partai NasDem 

 

Partai NasDem memiliki cita-cita yaitu mewujudkan Indonesia yang matang, 

yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika 

dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan 

kesejahteraan. Selain itu, Partai NasDem juga memiliki cita-cita untuk 

mewujudkan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil 

untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan 

sendiri. Partai NasDem berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang 
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mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara, 

dan prinsip Bhenika Tunggal Ika.  

 

Partai NasDem juga berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia, 

yang mengusung mandat konstitusi untuk membangun suatu negara 

kesejahteraan berdasrkan prinsip ekonomi, negara hukum yang menjujung 

tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai 

prinsip Bhenika Tunggal Ika. (sumber : ADART partai NasDem tahun 2014) 

 

D. Tujuan dan Fungsi Partai NasDem 

 

 

Tujuan dari Partai NasDem yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis, 

berkeadilan, dan berkedaulat. Dengan semangat kebangsaan Partai NasDem 

berfungsi untuk : 

1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi  

3. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial 

budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhenika Tunggal Ika 

4. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia 

5. Menegakan keadilan sosial dan kedaulatan hukum 

6. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, 

partisipatif, dan beradab 

7. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi. 

(sumber : ADART Partai NasDem tahun 2014) 

 

 

E. Proses Perekrutan Partai NasDem 

 

 

Proses perekrutan Partai NasDem dalam menjaring calegnya, didasarkan pada 

Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART), 

serta Petunjuk Pelaksanaan Teknis (Juknis), yang ditetapkan oleh DPP Partai 

NasDem. Tahapan yang dilalui dalam pencalonan adalah dengan membuka 

pendaftaran dan verifikasi berkas peserta. Apabila calon yang mendaftar 
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banyak, maka disebarkan ke dapil-dapil kemudian disaring berdasarkan 

kriteria pendidikan. (Sumber : DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung 

tahun 2015) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi kampanye yang digunakan 

oleh Partai NasDem di DPC Tanjung Karang Pusat pada pemilu legislatif 2014 

adalah : 

1. Strategi ofensif, dilakukan oleh Partai NasDem dengan cara menembus pasar, 

yaitu penggalian potensi-potensi yang sudah ada secara optimal. Potensi-

potensi yang sudah ada yang dimiliki oleh partai adalah link yang dimiliki 

oleh salah satu caleg di Persatuan Masyarakat Banten di Bandar Lampung, 

link orang-orang yang berdagang di pasar-pasar yang ada di Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat, kemampuan dana yang cukup untuk biaya oprasional 

saat berkampanye, kemampuan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam 

melakukan kampanye, seperti melakukan door to door, memanfaatan media 

sosial seperti facebook, twitter, dan blog untuk melakukan kampanye,   

2. Strategi ketokohan, yaitu melakukan strategi dengan cara memantapkan 

ketokohan yang dimiliki. Dimana salah satu caleg memantapkan ketokohan 

yang ayahnya miliki. 

3. Strategi Kelembagaan, yaitu melakukan strategi dengan cara merawat 

kelembagaan yang dimiliki. Seperti merawat kelembagaan yang diikuti oleh 

calon legislatif. Misalnya  Persatuan Masyarakat Banten di Bandar Lampung, 

dimana salah satu caleg sebagai anggota didalamnya. Dan perkumpulan 
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pedagang daging yang ada di pasar-pasar di Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat. 

 

Strategi kampanye yang dilakukan oleh Partai NasDem ini berhasil atau efektif, 

karena caleg yang mempunyai dapil di Tanjung Karang Pusat yaitu Budi 

Kurniawan memperoleh suara 2.672 dari yang ditargetkan 10.000 suara. Dan Budi 

terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung. 

 

6.2 Saran 

 

Berdaarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka peneliti 

memberikan saran terkait Strategi Kampanye Partai NasDem pada pemilu 

Legislatif 2014 studi di DPC Tanjung Karang Pusat, sebagai berikut : 

1. Partai NasDem harus terus berinovasi untuk menciptakan strategi kampanye 

yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman. 

2. Kader Partai harus menjaga silahturahmi dengan perkumpulan-perkumpulan 

masyarakat yang ada. 
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