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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kata demokrasi dalam pengertiannya yang mudah untuk dipahami ialah 

pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Pemahaman 

yang lebih luas, kata demokrasi merupakan sebuah perwujudan suatu sistem 

pemerintahan yang tujuannya mengabdi pada kepentingan rakyat tanpa adanya 

pandangan berbagai kepentingan yang muncul dalam perkembangan kehidupan 

politik. Dalam sistem politik di Indonesia pemilihan umum merupakan pilar utama 

untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. 

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai demokrasi dalam penelitian ini, 

peneliti perlu menjabarkan mengenai komunikasi dan politik, Krisno Hadi 

menjelaskan bahwa komunikasi politik memakai berbagai konsep dari ilmu 

komunikasi, maka kemudian ilmu komunikasi pada dasarnya lebih berkembang 

lebih dahulu ketimbang komunikasi politik. Konsep-konsep seperti feedback 

komunikator, media, dan pesan sesungguhnya juga telah dipakai pada komunikasi 

politik. Poin yang paling membedakan ialah, komunikasi lebih khusus dalam 

menyampaikan informasi-informasi politik (Krishno Hadi, 2006: 35).  

Pada era demokrasi berkenaan dengan komunikasi politik itu sendiri, 

penelitipun juga menyadari bahwa komunikasi politik dapat terjadi pada kelompok 

atau individu masyarakat, dan sebagaimana yang diketahui dalam suatu negara 

tertentu juga memiliki beberapa partai atau kelompok politik yang berdiri 
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atas dasar ideologi ataupun juga asas-asas lainnya, sebelum lebih lanjut peneliti 

mengutip dari Firmanzah untuk menjelaskan definisi dari partai politik, ia 

menjelaskan partai politik pada zaman modern demokrasi, waktu sekarang dilihat 

sebagai suatu tiang yang untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang 

makmur dan adil. Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem 

politik demokrasi untuk mengapplikasikan roda pemerintahannya, pada sistem 

politik demokrasi yang moderen, partaj politik ialah lembaga yang dinilai penting 

dan (Sine qua non), dalam mewujudkan prinsipil kedaulatan rakyat (Firmanzah, 

2011: 44). 

Perubahan-perubahan pada masyarakat lokal serta global dalam komunikasi 

juga menimbulkan dampak pada metode pelaksanaan aktivitas komunikasi politik, 

maka oleh sebab itu dengan hilang sistemnya yang otoriter, represif, dan tertutup, 

maka akan semakin terbuka lebar juga ruang bebasnya berekspresi (Firmanzah, 

2007: 98).  

Sehingga komunikasi politik dibutuhkan oleh partai-partai politik atau tim 

kampanye untuk memenangkan kader atau partai untuk merebut posisi sebagai 

penguasa atau dalam hal ini jabatan-jabatan publik, dalam pandangan peneliti 

dengan komunikasi politik juga digunakan sebagai bentuk strategi untuk merebut 

simpati publik, komunikasi politik dalam hal ini dapat seperti pesan-pesan janji 

politik, hal ini diperuntukkan selain agar dapat merebut simpati publik juga 

memenangkan kontestasi pada pemilihan umum serta menaikkan citra dari partai 

politik itu sendiri. 
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Lebih lanjut untuk menjelaskan sistem politik demokrasi, dalam buku 

Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia menjelaskan sistim politik demokratis ialah 

sistim yang menampilkan bahwa public policy diambil berdasarkan banyaknya 

wakil yang dilihat serta dinilai efektif oleh masyarakat pada pemilihan berjangka 

yang berdasarkan atas prinsipil kesepahaman politik dan di buat dalam nuansa yang 

menjamin akan kebebasan dalam politik (Mahfud Md, 1993: 19).  

Dapat dipahami bahwa sistem politik demokratis dalam suatu negara 

merupakan bentuk dari adanya kedaulatan masyarakat dalam negara itu sendiri. 

Dengan berperannya partai politik diharapkan dapat menjalankan prinsip 

demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pada hakikatnya 

menurut peneliti bahwa partai politik merupakan sebuah peran yang paling penting 

yang tidak hanya membawa aspirasi dari masyarakat akan tetapi juga 

merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam suatu negara. 

Sebagaimana juga dalam buku Miriam Budiardjo ada beberapa pengertian 

partai politik menurut beberapa ahli yaitu: Partai politik adalah sebuah partai yang 

mana kelompok politik yang hadir pada pemilihan, dan mampu menempatkan 

melalui kandidat pemilihan untuk jabatan publik. (A party is any political group 

that present at elections, and is capable of placing through elections candidates 

forpublic office. Budiardjo, 2008: 404). 

Selanjutnya Sigmund Neumann seperti yang dikutip Miriam Budiardjo 

menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang mengatur agen-agen 

politik aktif masyarakat; mereka yang peduli dengan kontrol kekuasaan pemerintah, 

dan yang bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan kelompok atau 
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kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda (A political party is the articulate 

organization of society’s active political agents; those who are concerned with the 

control of governmental policy power, and who complete for popular support with 

other group or groups holding divergent view. Budiardjo, 2008: 404). 

Di Indonesia sendiri partai politik merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 yaitu sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Penjelasan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) pada Studi Politik, ialah 

Pemilu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan politik dimana pemilu ialah 

sebuah lembaga yang juga merupakan politik praktis, yang mana memiliki 

kesempatan atas terwujudnya suatu pemerintah keterwakilan, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pada Negara yang menganut azas-azas demokrasi, 

maka pemilu adalah sekian dari berbagai unsur yang amat sangat penting, sebab 

salah satu tolak ukur dalam menilai demokratis atau tidak sebuah negara ialah dari 

porses pemilu yang dilakukan oleh negara tersebut. Sebab demokrasi merupakan 

sebuah bentuk pemerintah yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kansil, 

1986: 47).  

Peneliti mengutip dari detik.com mengenai penjelasan pemilu (Bahrur Rosi, 

2018), diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-3975446/pemilu-adalah-kita, 
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Pemilihan umum ialah sebagai fasilitas penunjang untuk tercapainya sistem tata 

negara yang demokratis. Pemilu pada dasarnya ialah sebuah aktivitas ketika 

rakyat/masyarakat yang mana memegang daulat tertinggi memberi hak mandat 

kepada para calon pemimpin yang telah ada untuk memimpin rakyat tersebut. Pada 

suatu negara demokratis, pemilu merupakan salah satu dari instrumen penting yang 

harus dilakukan. Sebab berjalannya pemilihan umum jurdil dan luberpun 

membutuhkan peran aktif terlibatnya rakyat/masyarakat. Pemilihan umum yang 

baik akan mewujudkan harapan atas masa kedepannya demokrasi dari suatu 

bangsanya, pemilihan umum sendiri telah menjadi bagian sangat penting dari 

perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

Pada setiap periode kepemerintahan Indonesia, banyak partai-partai baru 

yang muncul dengan warna semangat ideologis yang tinggi. Seperti  dapat diketahui 

ada partai-partai beraliran Islam juga partai-partai beraliran Nasionalis, Sosialis, 

dan Kristen yang muncul, namun perjalanan sejarah membuktikan bahwa partai-

partai tersebut ada yang dapat & mampu bertahan atau bubar, dikarenakan gejolak 

dari dinamika situasi politik saat itu. 

Kemudian partai-partai yang tadinya sudah bubar dapat lahir kembali, hal 

ini terjadi seperti pada menjelang pemilu 2004, ada lebih dari 200 partai yang 

terdaftar untuk mencoba bersaing sebagai peserta pemilu tahun 2004, akan tetapi 

hanya ada 24 partai yang dinyatakan memenuhi syarat (Syamsuddin, 2014: 25-26). 

Partai politik merupakan bagian dari instrumen dalam demokrasi, dimana 

suatu partai politik mampu meningkatkan sebuah kualitas dari demokrasi yaitu 

melalui jalur Pemilihan Umum sebab keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan 
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aspirasinya dapat disalurkan melalui partai politik (Rusli Karim, 1993: 43). Dapat 

dilihat juga banyak kekuatan sosial masyarakat menyalurkan suara aspirasinya 

kepada suatu partai politik. Fakta sejarah dari partai politik di Indonesia juga 

merupakan bentuk bukti dari aktualisasi suara masyarakat yang dilembagakan, 

sebab banyak entitas pada masyarakat yang menyatukan diri kemudian membentuk 

satu partai politik.  

Pada awalnya lahirnya partai politik itu merupakan manifestasi dari tumbuh 

dan bangkitnya kesadaran nasional. Kesadaran untuk bersatunya masyarakat yang 

terdiri dari keanekaragaman suku, ras dan agama serta kesadaran adanya kesamaan 

hak dalam politik juga turut membantu melahirkan partai politik Kemudian 

manisfestasi tersebut membentuk kelompok-kelompok di masyarakat yang 

meyakini bahwa partai merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, sehingga 

didalam suatu partai itu mewakili kelompok suku, ras dan agama yang ada pada 

negara tersebut. Didasari hal demikian maka lahirnya partai politik itu sendiri 

menghilangkan diskriminasi antar suku, ras dan agama sebab keyakinan atas partai 

politik sebagai alat pemersatu menghilangkan keegoisan antar anggota partai politik 

tersebut.  

Konstelasi politik 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 

partai politik yang berhasil lolos dari verifikasi dan disahkan sebagai bagian peserta 

pemilu 2019. Dalam putusannya KPU kemudian menetapkan sebanyak 16 partai 

politik nasional dan 4 partai politik lokal daerah Aceh yang turut meramaikan 

pemilihan umum 2019 sesuai nomor urut, (info pemilu, 2018) diakses dari  

https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol, antara lain : 1. PKB, 2. 
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Partai GERINDRA, 3. PDI-P, 4. Partai GOLKAR, 5. Partai NASDEM, 6. Partai 

Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. PKS, 9. Partai PERINDO, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN, 

13. Partai HANURA, 14. Partai Demokrat, 15. Partai Nanggroe Aceh, 16. Partai 

Daulat Aceh, 17. Partai Suara Independen Rakyat Aceh, 18. Partai Aceh. 19. PBB, 

20. PKPI. 

Pada pemilu 2019, muncul kembali Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia 

sebagai peserta pemilu, sebelumnya pada 2014 partai di bawah kepemimpinan 

Megawati Soekarno Putri ini berhasil memenangkan pemilihan presiden nomor urut 

2 atas nama Ir Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden ke 7 dari partai PDIP.  

PDI-Perjuangan berdiri tanggal 10-Januari-1973 yaitu 6 hari pasca-

didirikannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI-Perjuangan juga adalah 

fusi atau penggabungan dari tiga partai sekuler dan juga dua Partai Keagamaan. 

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), 

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, dan terakhir 

Partai Kristen Indonesia (Parkindo). 

PNI yang saat itu sebagai Partai dengan massa terbesar di PDI-Perjuangan 

yang didirikan Soekarno, mempunyai banyak basis massa di daerah Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Kemudian adanya IPKI yang merupakan partai yang anti terhadap 

PKI (Partai Komunis Indonesia) di zaman Soekarno yang pada saat itu posisinya 

berseberangan dan berbeda dengan Partai Murba yang telah dibubarkan oleh 

Keppres pada tanggal 21-September-1965. 

Sebagai Partai yang berideologis yang didasarkan pada Pancasila 1-Juni-

1945, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai ketetapan menjadi 



8 
 

Universitas Pelita Harapan 

sebuah alat perjuangan serta sebagai organisasi rakyat serta sangat aktif dalam 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan cita-cita bersama tidak hanya partai akan 

tetapi seluruh rakyat Indonesia, antara lain: Satu, yaitu mewujudkan amanat 

penderitaan rakyat yang tercantum pada cita-cita dari 17 Agustus 1945 yaitu Negara 

Proklamasi. Dua, melaksanakan dan menjaga Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang 

merupakan dasar serta arah bangsa dan bernegara, kemudian juga sebagai inspirasi 

serta harapan rakyat, kemudian menjadi norma yang mengatur tingkah laku dari, 

kelembagaan, kebijakan dan anggota partai, terakhir menjadi cerminan kejati diri 

sebuah partai. Tiga, membawa Negara Indonesia berdaulat dalam bidang politik, 

berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang tiga 

hal ini merupakan keseluruhan dari Trisakti sebagai syarat minimum untuk 

mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. 

Strategi ialah penjelasan dari ilmu yang membahas taktik atau teknik, kiat 

muslihat atau cara untuk mengapai suatu hal yang di inginkan (Tim Prima Pena, 

2006: 448). Kemudian Politik ialah hubungan antara masyarakat dan pemerintah 

dalam rangka dari bagian proses pelaksanaan dan pembuat keputusan mengikat 

untuk tujuan kebaikan bersama dari masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah 

(Surbakti, 1992: 10).  Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi politik 

merupakan kiat, cara, teknik yang digunakan oleh para politisi dengan tujuan 

menggapai lalu mempertahankan terhadap sumber-sumber sebuah kekuasaan, lalu 

melaksanakan dan merumuskan sebuah keputusan politik yang diinginkan 

Terdapat faktor-faktor yang dapat merubah tatanan proses pemilu melalui 

sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, mesin-mesin 
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politik yang ada baik organisasi masyarakat, kepemudaan, media, dan partai politik, 

kampanye, sosialisasi politik, proses pencitraan yang dilakukan yang entitasnya 

dasar dari ini ialah instrument rangkaian usaha proses terhadap kemenangan. 

Sudah menjadi kewajibannya setiap partai mempunyai teknik untuk 

memperoleh atau menggalang suara yang tinggi dari pemilih, menggunakan konsep 

rumusan pemenangan dengan guna berfokus pada pemenangan partai, teknik atau 

taktik dapat dicapai dengan cara organisasi dan proses konsolidasi dari kader, 

memakai kekuatan dari pengorganisasian sayap atau simpatisan yang dimiliki, lalu 

menguasai terhadap situasi dan kondisional objektif yang berada pada area konflik 

politik dan memahami isu/propaganda lainnya. Jika sebuah partai tidak memiliki 

teknik-teknik tertentu untuk menggapai kekuasaan maka tentu saja mustahil sebuah 

kekuasaan dapat diraih, karena kemenangan suatu partai dalam pemilu merupakan 

poin utama yang sangat penting dicapai oleh setiap partai politik yang ada. 

Pada pemilu Legislatif 2019-2024, secara nasional PDIP mendapatkan 

27.053.961 suara atau sekitar 19,33 persen suara sah pada Pemilihan Legislatif 

maka tentunya hal ini sesuai dengan sikap PDIP dalam mencapai visi dan misi 

partai serta sesuai dengan sikap PDIP dalam membuat kebijakan atau peraturan-

peraturan kedepannya. 

Fenomena terpilihnya tiga anggota DPR-RI dari PDIP yaitu Rano Karno, 

Ananta Wahana, dan Marinus Gea, di dapil Banten III tentu menggunakan 

perencanaan dan aktivitas kampanye, mulai dari awal hingga akhirnya ketiga calon 

tersebut terpilih dalam pemilu legislatif. Perencanaan dan aktivitas kampanye yang 

dilakukan oleh caleg dan tim sukses bertujuan untuk merebut simpati khalayak 
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pemilih, sehingga caleg dan tim sukses melakukan berbagai cara kampanye dalam 

meraih kepercayaan masyarakat dan merasa teryakini untuk memilih caleg yang 

berkampanye pada daerah mereka.  

Perencanaan dan aktivitas kampanye dalam strategi komunikasi politik yang 

dilaksanakan ketiga anggota DPR RI terpilih yaitu Rano Karno, Ananta Wahana, 

dan Marinus Gea membuat peneliti tertarik untuk menjadi fokus dalam penelitian 

ini, maka peneliti mengambil penelitian kualitatif dengan judul tesis Strategi 

Komunikasi Politik Caleg Dalam Kampanye Pemenangan Pemilihan Legislatif 

2019 dengan studi kasus kemenangan 3 anggota PDIP di dapil Banten III. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah, dapat disusun 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

- Bagaimana strategi komunikasi politik pemenangan Anggota DPR terpilih 

dari PDIP dalam pemilu legislatif DPR RI 2019 di kota dapil Banten III? 

Pada latar belakang masalah peneliti juga membatasi masalah yang 

bertujuan agar lebih mendalam dalam melakukan observasi dan mendapatkan data 

lebih akurat serta reliabilitas datanya valid dan reliabel. Untuk itu peneliti 
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membatasi waktu penelitian ialah sampai berakhirnya Pemilu 2019, hanya berfokus 

kepada daerah Banten III. Subjek penelitian ialah pada pemenangan Calon 

Legislatif DPR-RI terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah 

Pemilihan Banten III meliputi Tangerang Selatan – Kota Tangerang – Kabupaten 

Tangerang. Fokus pada penelitian ini ialah strategi penyusunan pesan politik Caleg 

dan Timses dalam pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Banten III. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian ini ialah: 

1. Untuk memahami strategi komunikasi politik anggota DPR RI terpilih dari 

PDIP pada pemilu legislatif DPR RI 2019 di kota dapil Banten III 

2. Untuk memahami perencanaan pesan berupa isu-isu yang digunakan 

anggota DPR RI terpilih dari PDIP pada pemilu legislatif DPR RI 2019 di 

kota dapil Banten III 

 

1.4  Signifikansi Penelitian 

1. Tujuan pada penelitian ini ialah bertujuan memberikan pengetahuan serta 

memperkaya kajian dalam ilmu komunikasi, khususnya mengenai 

komunikasi politik pada partai politik di Indonesia, kemudian memberikan 

saran serta konsep dalam komunikasi politik khususnya. 
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2. Bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi 

politik yang dilakukan Caleg DPR wilayah Banten III pada pemilu 2019 lalu 

memberikan saran dalam pemilu selanjutnya. 

 

 

 


