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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemilihan Umum  

 Pemilihan Umum merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan 

politik Negara demokrasi modern dan sudah menjadi kebutuhan dasar rezim 

pemerintahan, karena itu semua rezim Pemerintahan akan berusaha melaksanakan 

pemilu dalam kerangka legitimasi politik. Pemilihan umum merupakan salah satu 

proses memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses pemilihan terhadap 

hadirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka terwujudnya demokrasi. 

Pemilihan umum merupakan kegiatan untuk menampung aspirasi rakyat dan 

kepentingan rakyat lalu dirumuskan dengan membuat kebijakan. Abraham Lincoln 

memberi pengertian tentang demokrasi , demokrasi Abraham Lincoln adalah 

Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi secara kompleks , 

demokrasi berarti Pemerintah mengabdi pada rakyat.1 

Kekuasaan dalam Pemilihan Umum kekuasan yang lahir dari kehendak rakyat 

dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan 

umum.Anatomi sistem pemilihan umum yang bisanya dilaksanakan adalah pertama, 

formula pemilihan seperti apakah formula pluralitas atau perwakilan 

berimbang,Kedua,besaran distrik,yaitu jumlah wakil yang dipilih dari satu distrik 

.Ketiga,electoral threshold, yaitu jumah minimum dukungan yang harus dipengaruhi 

oleh partai politik agar dapat menduduki kursi lembaga perwakilan rakyat atau 

legislatif.Pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan 

dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil rakyat yang 

terpilih atau melalui partai partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi 

 
1 Budiardjo , Miriam .2008.Dasar Dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 
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masyarakat tetap terjamin.Hal ini didasarkan pada anggapan di dalam masyarakat 

terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya bertentangan,dan dalam sistem 

demokrasi,perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan 

kekerasan,melainkan dengan proses musyawarah.Menurut Sutoro Eko Pemilu bisa 

disebut demokrasi apabila proses dan hasilnya berlangsung secara kompetitif, bebas, 

fair, terbuka, dan damai yang dirasakan oleh partai politik dan rakyat pemilih,karena 

itu demokrasi selalu mengajarkan penting demokrasi. 2 

2.1.1 Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Pati 

 Mekanisme pengisian jabatan politik melalui pemilihan legislatif.Karena itu 

secara teoritis,pemilihan legislatif merupakan penggantian kekuasaan agar terjadi 

pembaharuan dan sirkulasi elit dalam struktur kekuasaan.Dalam demokrasi 

prosedural,sirkulasi elit politk merupakan hal biasa.Namun yang perlu dicatat bahwa 

terpilih tidaknya seorang kandidat yang diusung partai politik  dalam pemilihan 

legislatif sangat ditentukan konstituen. 

Gambaran relasi partai, parlemen, dan konstituen. 3 

Gambar Bagan 2.1 
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2 Haboddin,Muhtar.2016.Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia.Malang: UB PRESS 
3 Haboddin,Muhtar.2016.Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia.Malang: UB PRESS 
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Bagan diatas menggambarkan pola relasi antara partai politik,parlemen,dan 

konstituen.Partai politik menempatkan kadernya dalam lembaga parlemen.Kadernya 

duduk di parlemen tentunya mewakili partai politik.Karena itu dalam parlemen ada 

fraksi.Fraksi adalah representasi dari partai itu sendiri.Kalau demikian argumennya, 

maka kader partai politik yang duduk di parlemen harus memiliki sifat refresentasi. 

Maksudnya,para anggota parlemen yang sedang berkuasa harus betul-betul mewakili 

masyarakat,dalam pengertian dipilih dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Mewakili 

kepentingan masyarakat atau konstituen sudah menjadi tugasnya seorang anggota 

parlemen.4Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Pemilihan 

Umum diselenggarakan untuk memilih DPR,DPD,DPRD provinsi,dan DPRD 

kabupaten/kota,Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang sudah tunduk dan 

bersumpah janji dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya 

sungguh untuk kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik 

peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan 

masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota 

DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji (Markus Gunawan, 2008:170)5. 

Tahapan pelaksanaan pemilu menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 

pasal 4 meliputi : 

a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 

b. pendaftaran Peserta Pemilu; 

c. penetapan Peserta Pemilu; 

d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 

 
 

5 Wijayanti,Ana, Pilihan Pemilih Terhadap Calon Anggota Dprd Kabupaten Pati Dalam Pemilu 

Legislatif   

   2009 (di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).https://lib.unnes.ac.id/1208/1/4837.pdf  

30 Juni 2019 (22.30). 

https://lib.unnes.ac.id/1208/1/4837.pdf
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e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota; 

f. masa kampanye; 

g. masa tenang; 

h. pemungutan dan penghitungan suara; 

i. penetapan hasil Pemilu; dan 

j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota6 

Pada tanggal 17 April 2019 kemarin,seluruh rakyat  Indonesia melaksanakan 

pesta demokrasi.Pesta demokrasi tahun ini berbeda karena adanya penggabungan 

pemlihan pemimpin atau wakil rakyat dan rakyat diberi kesempatan memlih hanya 

satu hari saja.Penggabungan Pemilu itu yaitu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.  

Seluruh masyarakat Kabupaten Pati ikut serta dalam pemilihan 

tersebut.Dalam hal efektivitas dan efesiensi tersebut,penyederhanaan waktu 

pelaksanaan pemilu menjadi pilihan yang realistis dan rasional.Di antara pilihan yang 

paling mungkin untuk hal ini adalah menjadwal pelaksanaan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR,DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota,DPD) serentak dan satu hari saja.Secara teknis pengaturan ini akan 

menghemat besar-besarran anggaran pemilu maupun biaya kampanye,mengingat 

hanya aka nada satu kali pemilu saja di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 5 

tahun.Akibat seringnya warga ikut pencoblosan,kemudian muncul kejenuhan.Hal ini 

 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf. 30 Juni 2019 (22.00).  

 

 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf
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diakibatkan karena intensitas memilih dalam pemilu atau pemilihan legislatif  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan warga.Kondisi jenuh 

inilah yang kemudian melahirkan tingkat partispasi yang rendah.7 

2.2 Strategi Komunikasi Politik Calon Petahana  

 Di dalam sebuah persaingan politik khususnya Pemilu  dibutuhkan strategi 

untuk meraih hati masyarakat untuk dapat memilihnya kembali menjadi wakil 

rakyat.Strategi politik harus direncanakan secara baik agar tidak dapat kesalahan 

dalam melakukan strategi politik.Komunikasi yang baik antara pasangan calon 

dengan masyarakat dan pasangan calon dengan tim sukses sangatlah dibutuhkan 

dalam hal strategi politik.Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses 

pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan 

pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk 

membuka wawasan atau cara berpikir,serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

khalayak yang menjadi target politik. 8Dalam hal strategi politik mungkin calon 

pertahana sudah sangat memahami,karena  sudah pernah memenangkan pemilu.  

Strategi Komunikasi Politik adalah keseluruhan keputusan kondisional 

tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada 

masa depan.Merawat Ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan 

kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat 

bagi komunikator politik (Anwar Arifin). Berikut penjelasan mengenai 4 hal tentang 

strategi komunikasi politik yang dikemukkan oleh Anwar Arifin :  

1. Merawat Ketokohan 

 
7      Suharizal. 2012. Pemilukada: Regulasi, Dinamika,dan Konsep Mendatang. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

8     Wahid, Umaimah. 2016. Komunikasi Politik Teori , Konsep, Dan Aplikasi Pada Era Media   

Baru.Bandung: Simbiosan Rekatama Media. 
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Kehadiran seorang dari tokoh politik yang mampu mempengaruhi 

masyarakat melalui rekam jejaknya yang baik selama menjadi politikus atau 

dalam penelitian ini calon petahana yang sudah bekerja dengan baik selama 

menjadi anggota DPRD Pati dan sudah dipercaya oleh masyarakat karena 

mempunyai rekam jejak yang baik dalam berkiprah di kursi legislatif. Keberadaan 

seorang tokoh atau komunikator politik yang berkiprah di dalam lembaga atau 

partai politik yang dapat berkomunikasi dan mempengaruhi publik (masyarakat) 

untuk mendukung partai politiknya, serta citra diri dari lembaga atau partai politik 

ternama yang dipercaya akan memainkan peran-peran penengah dalam 

menerjemahkan aktivitas yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam 

makna bagi publik (masyarakat) sebagai komunikan pemilih dalam pencapaian 

tujuan politiknya. 

2. Memantapkan Kelembagaan Politik 

Dalam dunia politik, lembaga politik itu dapat berupa partai politik, 

parlemen dan pemerintahan atau birokrasi. Lembaga juga memiliki 

karakteristik seperti manusia yang meliputi eksistensi, kepribadian dan 

aktivitas. Publik sangat mengahapkan hadirnya sebuah lembaga yang 

dapat mewadahi kepentingan dan kebutuhannya. Oleh sebab itu persepsi 

publik terhadap citra lembaga, sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga 

itu bagi masyarakat. 

3. Menciptakan Kebersamaan 

Menciptakan kebersamaan antara komunikator politik yang mewakili 

partainya dengan publik / khalayak dengan cara memahaminya, menyusun 

pesan persuasive, menentapkan metode serta memilih dan memilah media.  

4. Membangun Konsensus 

Melakukan kompromi ketika adanya suatu masalah untuk kesepakatan-

kesepakatan dan bersedia membuka diri untuk kemajuanpartai atau 
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lembaga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Dengan 

melakukan strategi komunikasi politik diharapkan dapat perhatian 

masyarakat sebagai komunikan politik.9 

  Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita 

politik. Contohnya ,adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur 

baru dalam administrasi Pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi, 

privatisasi atau desentarlisasi Schroder (2010:5). Kampanye politik merupakan 

sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi dalam waktu tertentu. Istilah 

kampanye berasal dari bahasa Inggris yaitu campaign. Secara umum, kampanye 

diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal secara persuasif. 

Rogers dan Storey (1987) menyatakan bahwa kampanye merupakan serangkaian 

kegiatan komunikasi antar organisasi dengan tujuan menciptakan dampak tertentu, 

terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode 

tertentu. 

Kehadiran partai politik memperkuat dan memperbesar calon pertahana dapat 

terpilih,partai pengusung calon pertahana mempunyai pengaruh dalam terpilihnya 

kembali calon pertahana tersebut. Bagi suatu negara yang menganut sistem 

pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, 

partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung 

antara rakyat dan pemerintahan. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-

prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui 

pemilihan umum.  Melalui partai politik rakyat berhak menentukan; siapa yang akan 

menjadi wakil mereka serta siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan 

kebijakan umum (public policy). Kekuatan yang dimiliki partai antara lain,besarnya 

jumlah pengurus wilayah,cabang dan ranting yang sudah diresmikan,jumlah anggota 

 
9 Arifin, Anwar (2011) Komunikasi Politik, Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi 
Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.  
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dan ada diantara mereka yang bisa memberi dukungan dana dan partai juga sudah 

memiliki kantor dan kekuatan penggerak,misalnya kalangan muda dan pengusaha. 10 

2.3 Penelitian Terdahulu  

     Tabel 2.3 

   Penelitian Terdahulu 

 
10 Cangara,Hafied.2009.Komunikasi Politik:Konsep,Teori dan Strategi.Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada. 
11 Liwang, Ayub Muhammad, Kekuatan Dan Strategi Politik Dalam Pemilukada Analisis Terhadap      

   Kemenangan Adnan Purichta Dalam Pilkada Kabupaten Gowa. http://repositori.uin-                          

  alauddin.ac.id/3607/1/Muhammad%20Ayub%20Liwang.pdf 27 Juni 2019  (20.30).  

12 12 Yanto, Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014    (Studi Kasus Partai  Golkar Di Kabupaten 

Mukomuko)  https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/137/130/. 27 Juli 2019 

(21.00) . 

 

No Peneliti dan Judul Hasil Penelitian 

1 Muhammad Ayub Liwang (2016) 

Kekuatan dan Strategi Politik Dalam 

Pemilukada Analisis Terhadap 

Kemenangan Adnan Puricha Dalam 

Pilkada Kabupaten Gowa. 11 

  

Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa ada 

kekuatan politik  untuk memenangkang paslon dengan 

Klan Politik , partai politik , Birokrasi dan Media Massa.  

2. Yanto (2014)  

Strategi Kampanye Calon Anggota 

Legislatif Incumbent Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam 

Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 

(StudI Kasua Partai Golkar Di 

Kabupaten Mukomuko) 12 

 Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat adanya 

pembentukan tim kampanye dengan cara menjaga 

konsolidasi hubungan keluarga dan selanjutnya dengan 

adanya organisasi kepemudaan dan majelis talim dengan 

pelibatan tokoh masyarakat .  

https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/137/130/.%20Diakses
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Yang membedakan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi 

politik yang digunakan calon pertahana dalam memenangkan kembali pilihan 

legislatif 2019 di Kabupaten Pati dan bentuk bentuk komunikasi poltitik merupakan 

salah satu hal dari strategi politik yang dianggap kuat untuk memenangkannya 

kembali. 

2.4 Kerangka Pikir  

Gambar Bagan 2.4 
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2.4.1 Keterangan Kerangka Pikir  

Pemilihan umum legislatif  2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Pati ini 

terdapat calon pertahana yang mencalokan kembali dan berhasil menduduki kembali 

kursinya sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pati.Secara jelas pastinya calon 

pertahana sudah bisa memikat hati masyarakat Pati,karena dia sudah pernah 

menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan dari kinerjanya yang baik selama 

menjadi wakil rakyat,sehingga masyarakat masih mempercayainya untuk duduk 

kembali di kursi DPRD Kabupaten Pati.Dalam memenangkan kembali,calon 

pertahana pastinya harus mempunyai strategi yang berbeda dengan calon laiinya . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


