
39 
 

BAB V 

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON PETAHANA 

DALAM MEMENANGKAN KEMBALI PILIHAN 

LEGISLATIF 2019 KABUPATEN PATI  

Setelah penulisan hasil dan temuan data peneliti mengkaji data yang sudah terkumpul 

.Peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang 

didapatkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui 

tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang 

dingunakan peneliti diantaranya sebagai berikut.  

5.1 Merawat Ketokohan 

Merawat ketokohan yang merupakah salah satu teori strategi komunikasi politik . 

keberadaan seorang komunikator politik atau tokoh politik di lembaga atau partai politik harus 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Ketokohan terkait dengan partai politik 

merupakan kekuatan politik oleh karena itu komunikasi politik yang efektif memerlukan 

keniscayaan. Cita diri komunikator politik bagi masyarakat juga terwujud melalui dukungan tempat 

lembaga berkiprah atau dukungan lembaga lain yang sudah memiliki nama atau citra yang baik. 

Selain itu, citra diri bagi khalayak itu dapat juga timbul bila diperkenalkan oleh seseorang yang 

sudah populer atau orang yang lebih memiliki kekuasaan dan kharisma. 1 

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga calon petahana terpilih, bahwa 

mereka mempunyai cara sendiri sendiri untuk merawat ketokohan mereka, berikut berbagai hasil 

wawancara peneliti dengan petahana terpilih Bapak Nur Sukarno. Bapak Nur Sukarno merupakan 

anggota komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar 

Daerah Pemilihan 3, beliau mengatakan  

 
1 Arifin, Anwar (2011) Komunikasi Politik, Filasafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik 

Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta. 
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“Karena saya dahulu sudah turut andil dalam Kelompok Tani Tambak dan saya ikut melestarikan 

lingkungan dengan pembelian dan penanaman magrove di daerah saya, sehingga saya dikenal baik 

oleh masyarakat oleh karena hal yang pernah saya lakukan”. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1  

Sumber  : Dokumentasi Pribadi wawancara dengan Bapak Nur Sukarno  

 

Bapak Nur Sukarno menyatakan beliau dalam mempertahankan citra dirinya dihadapan 

konstituen adalah beliau harus lebih dikenal dahulu oleh masyarakat agar mereka dapat 

terpilih kembali dan beliau juga membangun kredibilitas dan mempertahankan kredibilitas 

dihadapan konstituen.  

Hal tersebut juga disampaikan juga oleh narasumber kedua Bapak Noto Subiyanto 

merupakan sekretaris komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kabupaten Pati 

dari Fraksi PDIP daerah pemilihan 1, bahwa 

 
2 Wawancara dengan Pak Nur Sukarno Dapil 3 Fraksi Golkar pada tanggal 7 Desember 2019 pada rumah 

narasumber. 
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 “Kita bangun desa itu dengan aspirasi kita tampung aspirasi mereka , kita melalui reses , 

kita tampung apa yang dibutuhkan masyarakat kalau kita menampung semuanya kita kira, 

kita akan melangkah lebih mudah daripada yang tidak sama sekali . Kalau tanpa ini saya 

kira kita keberatan, saya pertama kali keberatan saya pertama kali langsung jadi, didalam 

PDI Perjuangan dapat satu saya menang di Dapil saya, untuk kedua kali ini saya jadi, saya 

punya konstituen orang sudah percaya saya, kredibilias saya mereka tau pekerjaan saya 

yang menilai kan masyarakat bukan kita .Dalam menjadi anggota DPRD ya harus  dikenal 

dalam hal kebaikan lho, kalau dikenal kejahatan saya kira gak bakal , walaupun itu money 

politic ya, tapi kalau gak baik saya kira gak bakal terpilih”3 

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Noto Subiyanto, beliau mempunyai cara 

sendiri dalam merawat ketokohannya yaitu dengan menampung aspirasi masyarakat 

sehingga beliau tau apa yang dibutuhkan masyarakat dengan begitu beliau dapat dipercaya 

di dalam masyarakat karena citra diri dan moralitas yang baik.  

Hal tersebut juga disampaikan juga oleh narasumber ketiga Bapak Darbi, Bapak Darbi 

merupakan anggota komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Pati  

dari Fraski PPP Daerah Pemiliha 4, bahwa   

“Cara saya itu nama saya dimana mana terkenal kalau ada orang yang meminta tolong 

sama saya , saya kalau bisa lakukan, Karena saya itu turut membantu masyarakat dalam 

hal administrasi misalnya panjenengan saya kira sudah tau menau kasus per kasus yang 

ada di desa dan di Kecamatan termasuk, KTP, KK,Akte, Surat Pindah, Mau Haji, Mau 

Umroh dan sebagainya itu, InsyaAllah sePucakawangi saya yang menangani, Kenapa kok 

gitu? Kemaren itu pada waktu KTP langka dan segala galanya langka saya yang ngurusi di 

Pucakwangi.Setelah gini bahasanya, KTP yang ada di desa itu di Kecamatan susah, setelah 

di desa pokokke susah terbelit belit pakai uang dan sebagainya 100 ribu, 150 ribu sampe ke 

panjenengan sampai ke desa. Saya disana langsung nengok KTP banyak langsung tak stop  

tak  minta saya dan saya sekali lagi tiap hari saya tetap bekerja keras mengurusi 

masyarakat, terus KTP tak sebarkan ke Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong 

 
3 Wawancara dengan Bapak Noto Subiyanto Dapil 1 Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 9 Desember 2019 pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.  
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semua, ada beribu KTP itu, saya disana terjun dengan tim saya, masyarakat sangat 

berterimakasih karena KTP nya sudah saya serahkan terus itu saya yang ngurusi semua.”4 

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Darbi , dalam mempertahankan 

kredibilitasnya ditengah konstituen, beliau dikenal di masyarakat karena sering membantu 

warga masyarakatnya terkait administrasi publik di kecamatan dan desa, dengan begitu 

beliau dapat mendapatkan kembali hati konstituen.  

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa merawat ketokohan merupakan cara para 

petahana dalam terpilihnya kembali sebagai wakil rakyat di kursi DPRD Kabupaten Pati.  

Melalui berbagai metode yang digunakan petahana masing masing dalam mempertahankan 

kredibilitasnya dan citra dirinya dihadapan konstituen.Seorang komunikatior politik yang 

mampu mempengaruhi khalayak adalah seorang komunikator politik yang memiliki 

ketokohan dan kepemimpinan. Dengan ini seorang komuikator politik atau petahana yang 

mempunyai jiwa kepemipinan akan dengan cepat dan mudah mempengaruhi konstituen.   

5.2 Memantapkan Kelembagaan Politik  

      Memantapkan kelembagaan politik yang merupakan  isi dari teori strategi komunikasi politik. 

Lembaga politik dapat berupa partai politik, parlemen, dan Pemerintahan atau birokrasi. 

Ketokohan seorang politikus, aktivis, atau professional akan meningkat jika ia didukung oleh 

Lembaga ternama, atau berkiprah dalam Lembaga tersebut. Jadi, Lembaga merupakan sebuah 

kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif.5Berikut berbagai 

hasil wawancara peneliti dengan petahana terpilih Bapak Nur Sukarno bahwa :  

“Ya ,dari dulu itu saya pernah di PKS tapi saya gak sesuai terus saya di PAN terus niku fotone 

aku diobongi nek tluwuk masyarakat bilanngi PAN itu panas api neraka , terus saya bergabung di 

partai nasional saya berangkat dari pemberdaya pendamping dibidang perikanan saya didorong 

 
4 Wawancara dengan Pak Darbi Dapil 4 Fraksi PPP pada tanggal 11 Desember 2019 pada Rumah Narasumber. 
5  Arifin, Anwar.(2011) Komunikasi Politik Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Graha Ilmu, 

Yogyakarta.  
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masuk partai Golkar karena cocok dengan saya dan basis massa saya di masyarakat pesisir di 20 

desa di Kabupaten Pati.” 6 

     Dalam wawancara dengan Bapak Nur Sukarno, menyatakan bahwa kehadiran partai politik 

sangat berpengaruh dalam terpilihnya beliau lagi dalam pilihan legislatif tahun 2019, karena 

partai politik juga menentukan seberapa efektifnya dalam menjalin interaksi yang baik dengan 

masyarakat. Pak Nur Sukarno menyatakan bahwa , beliau pindah di Golkar dikarenakan 

masyarakat tidak setuju beliau di PAN, masyarakat pemberdaya pesisir yang mendorong beliau 

untuk mencalonkan dewan dan yang mendukung beliau untuk pindah di Golkar, karena partai 

Golkar  mendukung basis beliau di masyarakat pesisir di 20 desa Kabupaten Pati.  

Namun hal berbeda disampaikan oleh narasumber kedua Bapak .Noto Subiyanto  

bahwa: 

“Dari dulu tahun 99 saya sudah didesa, saya sudah jadi sektertaris ranting terus ada 

kesibukan kesibukan saya tidak terawat tidak begitu mengikuti. Dan 2010 saya mengikuti 

lagi dan saya masuk di ketua PAC Pati Kota mendapat 1 tahun dan  saya mendaftarkan 

jadi.”7 

 

 

 

 

 

 

 
6 Wawancara dengan Pak Nur Sukarno Dapil 3 Fraksi Golkar pada tanggal 7 Desember 2019 pada rumah 

narasumber. 
7 Wawancara dengan Bapak Noto Subiyanto Dapil 1 Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 9 Desember 2019 pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. 
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Gambar 5.2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi wawancara dengan Bapak Noto Subiyanto 

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa beliau sudah pernah berkecimpung dalam 

partai politik yang membuat beliau dikenal juga oleh masyarakat. Karena dukungan sebuah 

lembaga atau partai politik sangat mempengaruhi strategi politik yang digunakan para 

petahana tersebut, bahwa kelembagaan politik setiap individu atau petahana memilki rekam 

jejak dalam hal kelembagaan politiknya. 

Hal berbeda juga disampaikan oleh Bapak .Darbi bahwa : 

“Biasanya partai gini mbak ngasih semangat  gitu lah kalau yang partai, nganu partai kan biar 

kursinya tambah bisa kita memperjuangkan aspirasi, kalau partai itu dewannya tidak tambah 

padahal kita itu harus ada tata tertib termasuk fraksi itu kalau kita tidak punya satu fraksi paling 

kan nanti gabungan kita ikut kemana gitu partai partai sebelah , Alhamdulilah kemarin, PPP 

setelah pernah satu suara, terus saya ikut tiga suara, Alhamdulilah periode kemarin diterima 

kembali.”8 

Pernyataan ini menunjukan Para petahana memilih partai yang bisa mendukung dan yang 

dapat membantu terciptanya strategi komunikasi politik yang  efektif. Sebuah partai politik juga 

harus bisa mempertahankan citra dirinya di  hadapan masyarakat agar peluang kursi di partainya 

di parlemen  dapat bertambah.  

 
8 Wawancara dengan Pak Darbi Dapil 4 Fraksi PPP pada tanggal 11 Desember 2019 pada Rumah Narasumber. 
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Melalui beberapa temuan ini dapat disimpulkan bahwa partai politik juga  adalah sebuah 

mesin politik yang dapat memahami selera publik. .Dalam hal ini berarti peran partai poitik 

sangat kuat dalam terpilihnya calon petahana di DPRD Kabupaten Pati, semakin besar dukungan 

dari partai semakin besar peluang terpilihnya calon tersebut.Khayalak sangat menghargai 

lembaga politik atau partai politik yang dapat mengerti kebutuhanya. Dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat, partai politik harus membangun kredibilitas atau kepercayaan bagi 

publik.  

5.3 Menciptakan Kebersamaan 

  Menciptakan kebersamaan yang merupakan isi dari teori strategi komunikasi politik. 

Kebersamaan antar politikus dan masyarakat dapat dilakukan dengan disusunnya rencana yang 

benar-benar merupakan kebutuhan rakyat.Tetapi yang penting adalah kemampuan para politikus 

dalam melakukan komunikasi dan mengetahui aspirasi masyarakat. Dalam hal menciptakan 

kebersamaan ini, petahana terpilih harus senantiasa membangun interaksi dengan tim suksesnya 

dan dengan konstituen yang berada di daerah pemilihannya. Berikut berbagai hasil wawancara 

peneliti dengan petahana terpilih Bapak Nur Sukarno bahwa :  

“ Per desa ada tim suksesnya tapi saya gak ada koordinator per kecamatan, ya per desa, 

secara teori biasanya ada koordinator per kecamatan tapi saya cukup per desa, Tim sukses di desa 

saya pecah koordinatornya, masing masing RW, kalau tim sukses ada yang tidak cocok di RW tersebut, 

saya pecah lagi per RT, tim sukses saya ambil dari orang-orang yang sudah lama saya kenal , teman 

dan kolega .” “Saya sosialisasinya sesuai dapil mbak, saya berada di Dapil 3, kalau kampanye terbuka 

mahal mbak, jarang sekali yang melakukan itu , mending kalau saya terjun ke masyarakat langsung , 

sosialiasai ne gini mbak kalau ada sedekah bumi sedekah laut , 17 agustusan hari besar , saya juga 

bantu pembangunan Gereja mbak saya Nasional kok mbak.” 9 

Namun hal lain disampaikan oleh narsumber kedua Bapak .Noto Subiyanto  bahwa: 

  “Merasa mendapat kemudahan karena tim sukses membantu kerja saya dalam 

sosialisasi di tiap masyarakat, tim sukses kita rawat terus bahkan sampai kita sudah terpilih10 

 
9 Wawancara dengan Pak Nur Sukarno Dapil 3 Fraksi Golkar pada tanggal 7 Desember 2019 pada rumah 

narasumber. 
10 Wawancara dengan Bapak Noto Subiyanto Dapil 1 Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 9 Desember 2019 pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. 
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Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak .Darbi bahwa : 

 “Merasa mendapat kemudahan karena tim sukses membantu kerja saya dalam 

sosialiasasi di tiap masyarakat, tim sukses kita rawat terus bahkan sampai kita sudah 

terpilih.”“Ya , soale saya punya jaringan, saya bisa mengunjungi rumah warga 10 sampai 11 

rumah dalam sehari untuk sosialisasi sendirian dan tim sukses hanya membantu kerja saya 

dalam sosialisasi ke warga . Modalnya tim sukses saya yang memodali saya yang koordiner, 

saya terjun sendiri ke masyarakat buat sosialisasi .”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 5. 3 

Sumber : Dokumentasi Pribadi wawancara dengan Bapak Darbi 

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Nur Sukarno dan Bapak Noto Subiyanto dan 

Bapak Darbi menyatakan bahwa menciptakan kebersamaan dimulai dengan membentuk tim 

sukses yang dimulai per desa, dengan adanya tim sukses beliau bisa terbantu untuk megerti 

kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Tim sukses per desa dibagi per 

koordinatornya agar menciptakan suatu komunikasi politik yang baik dengan konstituen. 

Petahana terpilih juga memilih untuk merawat tim suksesnya agar suatu saat jika beliau ingin 

 
11 Wawancara dengan Pak Darbi Dapil 4 Fraksi PPP pada tanggal 11 Desember 2019 pada Rumah Narasumber. 
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mencalonkan lagi sudah mempunyai relasi yang baik dengan tim suksesnya. Dalam sosialisasi 

petahana terpilih mempunyai suatu pesan-pesan politik yaitu dengan merespon kebutuhan 

masyarakat sesuai lingkungannya dan menginisiasi perda yang melindungi masyarakat sesuai 

hak dan kewajibannya. Suatu isi pesan  politik yang menarik perhatian apabila ia memuat 

pemenuhan kebutuhan pribadi dan kelompok di dalam masyarakat.  

Melalui berbagai hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan 

kebersamaan, komunikator politik atau petahana tersebut sangat terbantu dengan kehadiran tim 

sukses yang membantu menyampaikan pesan-pesan politik lewat sosialisasi per daerah 

pemenangan.Syarat utama yang dapat menarik perhatian masyarakat dari isi pesan yang 

disampaikan itu harus sesuai dengan hal-hal yang realistis di dalam masyarakat dan pesan harus 

direncanakan sehingga pesan itu dapat menarik perhatian khayalak.  

5.4 Membangun Konsensus 

Mencapai tujuan komunikasi politik, dalam konsensus perlu dibangun, sehingga dapat 

terciptany suasana yang dialogis, semua pihak harus dipandang sederajat. Dalam hal membangun 

konsensus bahwa seni berkompromi, dan bersedia membuka diri merupakan salah satu strategi 

yang harus dipahami oleh seorang politikus dalam melakukan komunikasi politik. Akhirnya, 

dapat dikatakan bahwa untuk membangun konsensus, harus dimulai dengan kesediaan membuka 

diri sehingga dapat mengembangkan seni berkompromi. Itulah salah satu strategi dasar yang 

perlu dipahami dan di amalkan bagi orang yang akan menjadi politikus atau politikus yang ingin 

sukses dalam melakukan komunikasi politik. Dalam hal ini politikus yaitu petahana terpilih 

melalukan seni berkompromi dengan tim sukses pemenangannya, dalam melakukan kompromi 

tentunya ada konflik konflik terjadi demi terciptanya sebuah kesepakatan bersama. 12 

Berikut berbagai hasil wawancara peneliti dengan petahana terpilih Bapak Nur Sukarno 

bahwa :  

  “Cek cok tetep ada, tetapi kita menghadapi dengan bijak tidak serta merta menyalahkan satu 

dengan satunya tetep kita rangkul bersama, kita gak serta merta kita berhasil , tim sukses kita 

 
12 Arifin, Anwar (2011) Komunikasi Politik, Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik 
Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.  
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abaikan , kita merawat terus, kita komuikasi intens,ya kalau ada permasalahan apa ngomong, 

kalau kita selasai tinggal ya, saya kira susah mencari tim sukses lagi.” 13 

Hal berbeda juga disampaikan oleh Bapak .Darbi bahwa : 

“Iya pasti ada konflik kecil kecil mbak,  kayak gitu sudah biasa mbak, kan di masyarakat gini 

mbak, orang baru jadi dewan aja baru dilantik berapa bulan terus dia kan minta minta 

sebagainya, kita kan gak begitu a, wong kita itu berjuang bareng-bareng kita itu untuk 

masyarakat , makanya gini mbak ada tim sukses yang niatnya bekerja mencari keuntungan, 

kadang-kadang setelah itu njaluk proyek dan sebagainya kita kan gak kayak gitu, kita kan 

proyek dirasakan orang banyak termasuk mushola, masjid, madrasah,jalan itu kan dirasakan 

orang banyak, kan biasanya tim sukses biasanya langsung minta proyek biasa itu manusiawi, 

tapi setelah tau menau dia sadar sendiri, saya kira kalau ada permasalahan-permasalahan tida 

begitu penting pada pandangan kami yang penting kita bisa kan ngurusi wong akeh mbak kita 

nek seandainya sor sasor dijor semua orang minta mbak kita gak bakal hidup, kemaren aja ada 

kekurangan air, yang meminta air walah, nek kayak ngene iki kan gak gatuk , disana saya juga 

beli e untuk 4 kecamatan, kita mensiasati lah, karena itu keluar dari uang sendiri yo kita yo 

sedikit ada bantuan.”14 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam membangun  

keputusan bersama terdapat konflik yang terjadi antara petahana terpilih dan tim sukses. Dalam 

membangun kebersamaan para petahana terpilih dan tim sukses menerapkan seni berkompromi 

jikalau ada masalah diantaranya mereka melakukan komunikasi dan memperbicangkan masalah 

yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan ialah kemampuan untuk membuka diri demi terciptanya kebersamaaan.  

 

 

 

 
13 Wawancara dengan Pak Nur Sukarno Dapil 3 Fraksi Golkar pada tanggal 7 Desember 2019 pada rumah 

narasumber. 
14 Wawancara dengan Pak Darbi Dapil 4 Fraksi PPP pada tanggal 11 Desember 2019 pada Rumah Narasumber. 
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5.5 Pembahasan dan Refleksi Penelitian 

 Sebuah arena persaingan politik para petahana pastinya berlomba-lomba untuk meraih 

hati konstituen untuk dapat memilihnya kembali. Strategi komunikasi politik menentukan dalam 

hal sosialisasi politik dan partisipasi politik. Interaksi dan komunikasi yang baik pula dapat 

diciptakan apabila strategi politik yang digunakan sudah direncanakan dengan matang. Di waktu 

komunikasi politik itu berlangsung , yang paling berpengaruh adalah politikus (petahana) dan 

dari partai poltik yang menyampaikan pesan pesan politik.Dalam hal ini masing masing 

mempunyai caranya sendiri untuk dapat membangun citra diri dan dalam mencari  partai politik 

yang siap mendukung dalam membangun kebersamaan antara tim sukses dan konstituen dan 

menerapkan seni berkompromi dan cara mengatasi konflik yang terjadi dalam membangun 

keputusan bersama.  

Berikut rangkuman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para petahana 

terpilih   Bahwa  pada mulanya beliau bergabung dahulu di Kelompok Budidaya Perikanan dari 

situ beliau mulai didorong teman teman pesisir untuk mencalonkan menjadi dewan, beliau fokus 

pada lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan dengan program penanaman mangrove, 

sehingga masayarakat mempercayai saya dan saya dikenal baik oleh masyarakat oleh hal yang 

pernah saya lakukan. Beliau sudah mempunyai basis pemenangan didaerah pesisir. Dalam 

menyusun strategi pemenangan beliau juga dibantu oleh tim suksesnya, mekanisme strategi 

pemenangannya adalah per desa dibagi koordinator pemenangan masing masing per RW, jikalau 

tim sukses ada yang tidak cocok di RW dipecah lagi per RT,tim sukses diambil dari orang-orang 

yang sudah lama dikenal teman dan kolega. Beliau juga mempunyai visi misi dalam pencalonan 

Visi beliau yaitu, tersalurnya aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat sehingga bisa 

dipenuhi Pemerintah sedangkan misi beliau adalah merespon kebutuhan masyarakat sesuai 

lingkungannya , mengidentifikasi skala  prioritas kebutuhan yang perlu segera di penuhi, 

meningkatkan pendapatan asli daerah , penggangaran yang efektif efisien , menginisiasi perda 

yang melindungi masyarakat sesuai hak dan kewajibannya . Pesan pesan politik yang beliau 

sampaikan ke masyarakat yaitu dalam menggunakan hak politik harus bertanggung jawab dan 

mengawasi dan memantau atau menanyakan apa yang sudah dikerjakan anggota DPRD. 15 

 
15 Wawancara dengan Pak Nur Sukarno Dapil 3 Fraksi Golkar pada tanggal 7 Desember 2019 pada rumah 

narasumber.  
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 Bahwa motivasi beliau untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati adalah untuk 

keluarga terutama memberi contoh ke anak beliau  dalam hal berpolitik, karena beliau 

mempunya anak yang menjadi kepala desa, beliau ingin menunjang karir politik anaknya 

itu.Beliau dikenal masyarakat karena turut membangun desa dengan mengarahkan desa melalui 

kepala desa, kalau kepala desanya gak cocok dengan beliau alihkan ke karang taruna atau 

warganya yang cocok dengan beliau. Dengan adanya masa reses beliau dan tim sukses bisa 

menampung aspirasi dari masyarakat dan bisa mengerti apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dengan cara ini beliau bisa mendapat simpati dari masyarakat. Dalam menyusun 

strategi pemenangan beliau juga dibantu oleh tim suksesnya, mekanisme strategi 

pemenangannya adalah beliau membentuk koordinasi per desa di lapangan saja secara tidak 

langsung terbentuk di wilayah beliau dan tim sukses itu harus dirawat supaya kalau mencari tim 

sukses lagi tidak susah, Strateginya juga harus dikenal baik oleh masyarakat, apa keinginan-

keinginan dari masyarakat kalau bisa dipenuhi, meskipun ada money politics kalau orang 

tersebut dikenal masyarakat dengan kejahatan pasti tidak terpilih.16 

Hal yang membuat beliau tergerak lagi untuk menjadi anggota dewan adalah dimulai dari 

niatnya untuk membenahi desa karena belum ada yang bisa mewakili  rakyat di daerah beliau 

dan setelah beliau menjadi anggota dewan keliatanya sudah ada banyak perubahan di daerah 

beliau. Beliau dikenal masyarakat karena beliau mengurusi semua urusan administrasi seperti 

halnya KK,KTP, Akte dan surat pindah penduduk di wilayah nya, beliau juga mengurusi hal hal 

kemiskinan yang ada di desa seperti terdapat warga yang tidak mampu yang  terselip tidak 

mendapat bantuan beliau yang mengusulkan. Dalam menyusun strategi pemenangan beliau dan 

tim sukses membagi koordinasi per desa, sosialiasi dilakukan pada muslimatan di per 

kecamaatan dan pada rapat desa sebagai pembicara.Strateginya juga namanya harus dikenal 

masyarakat jika orang meminta bantuan kalau bisa dibantu tim sukses harus dijaga terus kalau 

mempunyai tim sukses juga jangan dibanggakan,hal baik harus turun turun sendiri ke lapangan 17 

Hasil ini membedakan dengan penelitian Muhammad Ayub Liwang Jurusan Ilmu Poltik 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2016 dengan judul Kekuatan dan Strategi 

Politik Dalam Pemilukada Analisis Terhadap Kemenangan Adna Puricha Dalam Pilkada 

 
16 Wawanacara dengan Pak Noto Subiyanto Dapil 1 Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 9 Desember 2019 pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.  
17 Wawancara dengan Pak Darbi Dapil 4 Fraksi PPP pada tanggal 11 Desember 2019 pada Rumah Narasumber.  
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Kabupaten Gowa , pada pemaparan Muhammad Ayub Liwang menjelaskan bahwa ada kekuatan 

politik untuk memenangkan paslon dengan Klan Politik, Partai Politik, Birokrasi dan Media 

Massa. Sedangkan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang strategi 

komunikasi politik yang digunakan petahana terpilih dalam pencalonan di legislatif,strategi 

petahana terpilih adalah harus bisa dikenal oleh masyarakat karena peka terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada di masyarakat dan lewat bantuan-bantuan yang diberikan, tim sukses 

juga berperan penting dalam terpilihnya petahana tersebut. 18 

Hasil ini membedakan dengan penelitian Yanto Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Dehasean Bengkulu tahun 2014 dengan judul Strategi Kampanye Politik Calon Anggota 

Legislatif Incumbent Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalama Menghadapi Pemilu Legislatif 

2014 (Studi Kasus Partai Golkar Di Kabupaten MukoMuko) menjelaskan bahwa adanya 

pembentukkan tim kampanye dengan cara menjaga konsolidasi hubungan keluarga dan 

selanjutnya dengan adanya organisasi kepemudaan dan majelis talim dengan pelibattan tokoh 

masyarakat.  

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah bagaimana strategi 

komunikasi politik yang digunakan petahana terpilih yang dilakukan petahana terpilih di dalam 

pencalonan di legislatif,strategi petahana terpilih adalah harus bisa dikenal oleh masyarakat 

karena peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan lewat bantuan-

bantuan yang diberikan, tim sukses juga berperan penting dalam terpilihnya petahana tersebut. 19 

 

 

  

 

 
18 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).      

19 Yanto,Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent Dewan Perwwakilan 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) . 
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