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ingin melihat secara lebih dalam dan faktual tentang 

kondisi perpolitikan  di daerah terutama di Kota Metro  

sebagai kota pendidikan, terutama yang terkait dengan 

taktik dan  strategi dalam meraih dukungan politik yang 
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ABSTRAK 

Pembahasan tentang politik dan turunan 

persoalannya terutama yang sedang hangat di masyarakat 

selalu menjadi pembahasan yang menarik dan menyita 

perhatian terutama para pengamat, insan akademis 

termasuk kandidat politisi itu sendiri. Diantara tema 

menarik yang selalu menjadi perbincangan publik 

menjelang pemilu adalah tentang strategi apa yang akan 

dijalankan oleh seorang calon agar dia bisa memenangkan 

perebutan kursi panas dewan perwakilan yang 

‘terhormat’itu. Berbicara tentang strategi caleg dalam 

meraih dukungan politik dalam pemilihan umum tahun 

2014 terutamanya di Kecamatan Metro Timur setidaknya 

mencakup dua bahasan pokok. Pertama,  tentang profile 

partai dan calon-calon anggota dewan yang akan maju 

dalam pemilihan umum itu sendiri. Kedua, tentang strategi 

dan taktik yang akan dimainkan oleh calon legislator agar 

ia bisa mendapatkan kursi di parlemen daerah, baik dengan 

cara yang legal maupun yang berbau money politik dan 

permainan kotor.  Penelitian ini merupakan kajian 

lapangan (field research), dengan analisa kualitatif melalui 

pendekatan angket dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  semua partai kontestan pemilu 2014 

ikut bertanding dalam pemilihan umum, namun hanya 

enam partai yang berhasil mendudukkan kadernya di 

DPRD Kota Metro yaitu partai NasDem, PKS, Golkar, 

PDIP, Gerindra dan Partai Demokrat dengan masing-

masing satu kursi. Berbagai strategi dan pendekatan 

dilakukan oleh para caleg baik dengan kedekatan nasab 

biologis maupun politis, juga pendekatan pencitraan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Data penelitian juga 
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menyatakan bahwa bentuk pelayaan menempati urutan 

tertinggi sedangkan track record dan ketokohan 

menempati urutan terendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah 

semakin dekat seiring dengan persiapan berbagai pihak 

untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Keseriusan dalam menyukseskan Pemilu tidak hanya 

terlihat dari pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), namun kesungguhan juga bisa 

dilihat dari para partisan pemilu baik partai politik maupun 

para konstituen. Di kalangan partai politik, upaya 

sosialisasi dan jualan partai terus dilakukan secara massif, 

baik secara struktural maupun personal melalu para 

kandidat yang dicalonkan menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat maupun struktur partai. Sedangkan di 

kalangan para calon pemilih, semakin dekatnya hari 

pemilihan 09 April menjadi bahan diskusi dan gawean 

yang menarik. Pasalnya, hari-hari menjelang pencoblosan 

ini, rumah-rumah penduduk kerap didatangi tamu-tamu 

yang tidak diundang. Mereka datang menyapa warga 

dengan berbagai macam cara dan atribut serta janji-janji 
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manis untuk meyakinkan calon pemilih agar bisa 

mendulang suara dan ujungnya dapat kursi di dewan.  

Fenomena sosialisasi dan kampanye langsung para 

kandidat ke rumah-rumah warga, bahkan di pelosok-

pelosk kampung yang belum pernah mereka jamahpun 

siap dikunjungi yang penting dapat suara dan dukungan 

pasti! Bagi warga, kedatangan para pejabat atau calon 

pejabat itu merupakan satu keuntungan tersendiri bak 

kejatuhan durian disiang hari sehingga kesempatan ini 

dijadikan peluang emas bagi mereka untuk menyampaikan 

aspirasinya kepada para calon pemimpin itu dengan 

harapan agar nasib si gubuk bambu bisa menjadi istana 

atau mirip istana.  

Pucuk dicinta ulampun tiba, itulah pepatah yang 

tepat untuk menggambarkan suasana keterkaitan antara 

hajat politik para calon anggota dewan (caleg) dengan 

keluhan warga yang sudah sekian lama dirundung duka. 

Bagi sebagaian warga, kunjungan para calon wakil rakyat 

itu memberi harapan bahwa ada orang yang peduli dengan 

nasib mereka  dan siapa tahu duka berubah menjadi 

sukacita. Di pihak lain, bagi para kandidat suara rakyat 

adalah suara Tuhan yang harus didengar dan 

dilaksanakan,apalagi suara rakyat itu menjadi penentu 
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nasib kandidat bersangkutan pasca penghitungan 09 April 

nanti.   

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 ini, 

ada dua belas partai politik peserta pemilu selain partai 

lokal yang ada di Aceh. Walaupun jumlah ini sudah jauh 

berkurang dari jumlah parpol peserta pemilu pada tahun 

sebelumnya, namun angka ini masih relatif cukup banyak, 

dan belum lagi tambahan para kandidat yang akan maju 

jauh lebih banyak lagi. Banyaknya jumlah peserta pemilu 

baik parpol maupun calon anggota dewannya sudah tentu 

akan membuat kompetisi semakin menarik dan sengit. 

Setiap parpol akan memainkan strategi jitunya dalam 

mendulang suara partai dengan berbagai macam cara.  

Marketing and branding partai politik yang 

dilakukan oleh pengurus partai  dan para kandidat tidak 

cukup dengan memasang simbol dan atribut-atribut partai 

semata seperti yang dilakukan pada pemilu-pemilu 

sebelumnya. Semakin menipisnya kepercayaan rakyat 

terhadap partai politik membuat para politisi harus 

membanting tulang dan memeras keringat untuk 

meyakinkan warga bahwa mereka masih layak untuk 

dipilih. Bahkan terkadang upaya meyakinkan rakyat tidak 

cukup dengan mengumbar janji dan membagikan stiker 
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dan gambar parpol. Di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) 

para kandidat harus merogoh kantong yang paling dalam 

karena tuntutan dukungan harus dengan high cost politic. 

Akibatnya, praktek money politic sulit dihindari bahkan 

kerap menjadi tradisi dan budaya politik yang tidak apik 

dan merusak citra demokrasi. Drs. Al-Muzammil Yusuf, 

M.Si seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dalam sebuah diskusi bersama Walikota Metro 

mengatakan bahwa para caleg di pusat tidak mau turun ke 

Metro karena cost politik di Metro sangat tinggi. Curhatan 

caleg dari PKS inipun diaminkan oleh seorang wartawan 

senior Metro yang juga hadir dalam acara tersebut.1 

Menurut teori komunikasi politik, adanya 

komunikasi antara kandidat dan calon pemilih (konstituen) 

disebabkan adanya kebutuhan2. Kebutuhan calon anggota 

dewan adalah mendapatkan dukungan sedangkan bagi 

para pemilih, caleg adalah corong aspirasi mereka di 

lembaga pemerintahan sehingga persoalan-persolan yang 

 
1 Wawancara penulis dengan Drs. Al-Muzammil Yusuf, 

M.Si dalam acara Kajian Rutin Rumah Dinas Walikota Metro, pada 

tanggal 15 Pebruari 2014, penulis dan beliau menjadi narasumber 

dalam acara kajian tersebut. 

2 Dr, Eko Harry Susanto, Komunikasi Politik: Pesan, 

Kepemimpinan dan Khalayak, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, 

h.123. 
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dihadapi oleh rakyat melalu fungsi pengawasan dan 

anggarannya  rakyat berharap ada solusi dan jalan 

keluarnya. Pola hubungan simbiosis mutualisme antara 

kedua belah pihak akan terus terjalin dengan baik 

manakala masing-masing mendapatkan hak dan 

harapannya. Oleh sebab itu, sulit bagi rakyat sebagai calon 

pemilih untuk tidak memberikan suaranya bagi calon 

tertentu sesuai dengan hati nurani dan pilihan politiknya 

dan memilih golput, apalagi sistem demokrasi kita 

memakai sistem multi partai. Di sisi lain, bagi para calon 

anggota dewan rakyat merupakan penentu nasib mereka 

selama lima tahun ke depan di kursi Dewan. 

Banyaknya calon-calon anggota dewan yang maju 

dalam pemilihan umum baik dari satu partai yang sama 

maupun dari partai yang berbeda membuat peta 

pertarungan politik semakin seru dan menarik.  Pesta 

demokrasi yang semestinya dilaksanakan sesuai dengan 

asas pemilihan yang lancar umum,  jujur, adil, bebas dan 

rahasia seakan menjadi pasar tempat berjualan. Masing-

masing pedagang berusaha meyakinkan para calon 

pembeli dengan berbagai cara dan pendekatan.  

Kepiawaian seorang penjual dalam menjajakan barang 
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jualannya menjadi penentu laku tidaknya jualan seseorang 

di pasar demokrasi itu.  

 Logika pasar nampaknya memiliki kesamaan 

dengan pemilihan umum. Dimana ketika barang (produk) 

lebih banyak dari permintaan maka harga barang akan 

turun. Banyaknya partai politik dan para calon anggota 

dewan yang bertarung pada pesta demokrasi dan ditambah 

minimnya keinginan rakyat untuk memberikan 

dukungannya kepada mereka karena kecilnya peran partai 

dan dewan yang berpihak pada rakyat pada akhirnya 

membuat partai dan para calon anggota dewan yang ada 

berusaha membujuk rakyat dengan iming-iming 

kekuasaan, jabatan, dana, pelayanan dan lain sebagainya. 

Money politic, politik transaksional seakan sudah menjadi 

warna umum dalam pesta demokrasi kita terutama sejak 

lahirnya era reformasi.    

Metro sebagai sebuah kota madya diapit oleh 

beberapa wilayah dari kabupaten lain. Di sebelah Utara 

dan Barat diapit oleh wilayah Lampung Tengah  

sedangkan di sebelah Selatan dan Timur diapit oleh 

wilayah Lampung Timur  yaitu daerah Metro Kibang dan 

Pekalongan. Kota Metro memiliki luas daratan sebanyak 

68,74 Km2 yang terbagi kepada lima kecamatan yaitu 
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Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Selatan, 

Metro Timur dan Metro Utara dengan jumlah kelurahan 

sebanyak 22 kelurahan . jumlah penduduk Kota Metro 

menurut sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2010 

sebanyak 145.471 jiwa terdiri dari 73.027 laki-laki dan 

72.444 perempuan dengan sex ratio 101,80.3  

Metro Timur sebagai bagian dari kecamatan yang 

ada di Kotamadya Metro memiliki luas wilayah 1.178 Ha 

atau 17% dari luas wilayah Kota Metro Kecamatan Metro 

Timur terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan 

Yosodadi, Iringmulyo, Yosorejo, Tejoagung, dan Tejosari 

berpenduduk sebanyak 36.021 jiwa  dengan rincian 17.939 

laki-laki dan 18.082 perempuan.  

Pada aspek pendidikan, Kecamatan Metro Timur 

memiliki potensi akademik dan pendidikan yang cukup 

baik, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai kepada 

Perguruan Tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut: 

No Jumlah 

Sekolah/PT 

Jml 

Siswa/Mhss 

Jml 

Guru/Ds

n 

Ket 

 
3 Bappeda Kota Metro, Metro Dalam Angka 2013, Bappeda Kota 

Metro, tahun 2013, h.viii 
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SD/MI 11 3005 174 N/S 

SMP/MT

s 

8 2019 219  

SMA/M

A 

10 5591 564  

PT 3 9762 269  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Metro Timur 

termasuk kecamatan yang  memiliki tingkat 

penyelenggaraan pendidikan penduduk yang memadai. 

Dua kampus utama, Universitas Muhammadiyah dan 

STAIN Jurai Siwo juga berada di Kecamatan Metro 

Timur. Kondisi edukasi seperti ini semestinya 

memberikan dampak yang positif dalam perkembangan 

pola pikir warga dan masyarakat sehingga apapun yang 

mereka lakukan selalu dibarengi dengan pemikiran yang 

mendalam.  

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen 

politik dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan 

untuk memilih keterwakilan masyarakat dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat, maupun 

daerah. Jumlah anggota Dewan pada masing-masing kota 

 
 Angka ini tidak termasuk AKBID Wirabuana di Jl. AH. Nasution 
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berbeda dengan kota lainnya sesuai dengan jumlah 

penduduk atau mata pilihnya. Untuk Kota Metro, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berjumlah 25 

orang dengan pembagian empat Dearah Pemilihan 

(DAPIL), Dapil Pusat berjumlah 8 kursi, Dapil Utara 4 

kursi, Dapil Timur 6 kursi dan Dapil Barat Selatan 7 kursi.  

Apabila melihat hasil Pemilihan Umum pada tahun 

2009, kekuatan politik yang ada di Kota Metro adalah 

sebagai berikut: 

No Partai Politik Lk Pr Jumlah 

1 Partai Demokrat 5 0 5 

2 Partai Amanat 

Nasional 

2 1 3 

3 PDI Perjuangan 2 1 3 

4 Partai Golkar 2 1 3 

5 PNBK Indonesia 2 0 2 

6 Partai Hanura 1 1 2 

7 PKPB 1 0 1 

8 PKB 0 1 1 

9 PDK  1 0 1 

10 Partai Gerindra  1 0 1 

11 PKS  1 0 1 
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12 PIS 0 1 1 

13 PKNU 0 1 1 

TOTAL 18 7 25 

Dengan rincian keterwakilan kekuatan politik 

dengan refresentasi Anggota Dewan di DPRD Kota Metro 

di Kecamatan Metro Timur adalah sebagai berikut: 

No Parpol Jumlah 

1 PDI PERJUANGN  1 

2 GOLKAR 1 

3 DEMOKRAT 1 

4 PAN 1 

5 PIS 1 

6 PNBK 1 

 TOTAL 6 

Ada fenomena menarik dari data perolehan kursi 

dewan pada pemilu 2009 dan ada terjadi pada pemilu 2014 

tahun ini, dimana beberapa partai politik yang memiliki 

pendukung definitif dan kelompok massa yang aktif 

ternyata tidak bisa meloloskan wakilnya di DPRD Kota 

Metro dari Dapil Metro Timur seperti partai PKB, PKNU, 

PKS dan PPP. Tapi justru yang mengejutkan publik Kota 
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Metro pada saat itu adalah munculnya sosok caleg dari 

partai gurem bahkan di tingkat nasional dan provinsi tidak 

lolos ET ternnyata di Metro Timur dia bisa sukses 

mendulang suara serperti yang dialami oleh caleg dari 

Partai Indonenesia Sejahtera (PIS) dan Partai Nasional 

Banteng Kerakyatan (PNBK)  dimana masing-masing 

mendapatkan satu kursi. 

Lolosnya sosok baru dalam kancah politik di 

Kecamatan Metro Timur tanpa ada sosialisasi ketokohan 

dan karir politik pra pemilihan menimbulkan beragam 

analisa dan spekulasi apalagi kecilnya bilangan pemilih 

untuk satu kursi Anggota Dewan yang hanya berada pada 

kisaran 1100-1200 suara sangat membuka ruang bagi 

seorang caleg untuk bermain politik transaksional dan 

bagi-bagi sembako.  

Pada pemilu 2014 yang sudah tinggal menghitung 

hari saja, bagi para caleg yang akan maju pada pesta 

demokrasi pada pemilu bulan April nanti sudah tentu akan 

semakin sengit mengingat jumlah peserta pemilu semakin 

sedikit dan tingkat apatisme masyarakat yang sangat 

tinggi. Ada 12 partai yang akan bertanding pada pemilu 

2014 nanti dengan calon-calon Anggota Dewannya 

masing-masing. Setiap calon berusaha sekuat tenaga untuk 
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menawarakan diri dan meraih pilihan warga. Dari sekian 

banyak calon yang maju dari parpol pemilu 2009, masih 

ada wajah-wajah lama yang kembali bertarung 

memperbutkan hati dan pilihan rakyat di tahun ini. Dari 

sini, para caleg dipaksa melakukan berbagai macam 

pendekatan kepada warga, mulai dari pendekatan 

kekeluargaan, pendekatan silaturahim  jiran tetangga dan 

sahabat, pendekatan ketokohan dan kesukuan sampai 

kepada model pendekatan transaksional semisal politik 

uang, sembako, atribut kaos, dll.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan 

beberapa persoalan penelitian yang akan menjadi tumpuan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Seperti apakah profile para caleg dan partai yang 

berhasil meraih kursi di DPRD Kota Metro dari 

Kecamatan Metro Timur? 

2. Apakah bentuk-bentuk strategi politik yang 

dilakukan oleh para caleg di Kecamatan Metro 

Timur yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD 

Kota Metro? 
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C. Landasan Teori 

Penelitian tentang bentuk-bentuk komunikasi 

politik para dalam meraih simpati dan dukungan 

konstituen didasarkan pada Teori Ketergantungan 

(Dependency Theory) dalam teori komunikasi 

sebagaimana diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan 

Melvin Defleur.  Ketergantungan atu kebutuhan antara 

penyampai dan penerima dalam komunikasi politik yang 

dilakukan oleh para kandidat Anggota Dewan dengan 

berbagai bentuk pendekatan, mulai dari pendekatan 

emosional persoanal, atau pendekatan pragmatis lainnya 

pada hakikatnya bermuara pada adanya kebutuhan dan 

ketergantungan antara penyampai dan penerima pesan.  

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk melihat profile para caleg dan partai yang 

berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Metro. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi politik 

yang dilakukan oleh para caleg di Kecamatan 

Metro Timur yang berhasil mendapatkan kursi di 

DPRD Kota Metro. 

E. Kontribusi Penelitian 
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Menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam 

membuat aturan dan kebijakan dalam pembuatan 

perundangan terkait dengan pemilihan umum, khususnya 

terkait dengan pengaturan kampanye agar lebih jurdil. 

Menjadi potret citra pelaksanaan pesta demokrasi 

di tingkat lokal khususnya Kota Metro terutama 

kecamatan Metro Timur, sehingga ke depannya ada satu 

upaya sungguh-sungguh dan nyata baik dari para  

penyelenggara, peserta pemilu dan para pemilih  sehingga 

pemilu berkualitas bisa terwujud dengan menjadikan para 

pemilih cerdas. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat field research atau kajian 

lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi, wawancara, dan angket. Data-data yang 

terhimpun akan dianalisa dengan menggunakan teknik 

analisa deduktif. Teori kebutuhan dalam teori komunikasi 

massa menjadi landasan bagi peneliti untuk melihat sejauh 

mana bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan oleh para 

calon Anggota Dewan dalam demi meraih simpati dan 

dukungan dari para konstituen dalam pemilihan umum 

pada tanggal 09 April yang lalu. 
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G. Kajian Terdahulu 

Jika kita merujuk kepada persoalan yang akan 

dibahas dalam kajian ini maka sesungguhnya persoalan 

strategi bukan persoalan baru apalagi dalam dunia politik. 

Misalnya kita searching di google sekalipun akan banyak 

sekali makalah dan tulisan yang muncul terkait dengan 

strategi pemenangan pemilu baik yang diposting oleh 

parpol tertentu maupun caleg dan pengamat politik tak 

terkecuali di Lampung. misalnya; 

wakandar.wordpress.com/.../pola-dan-strategi-merebut-

kursi-legislatif-2  yang juga berbicara tentang strategi 

pemenangan. Juga Agung Setiyawan dalam blog 

pribadinya agungpuma.blogdetik.com/tag/strategi-caleg 

juga membahas tema yang sama. Demikian juga dengan 

Aswandi dalam postingannya aswandi.or.id/.../strategi-

pemenangan-caleg-dan-partai-dengan-pendataan bahkan 

hal ini juga tidak luput dari kajian dan pembahasan media 

kompasiana online dengan tema 

politik.kompasiana.com/.../strategi-pemenangan-partai-

dalam-kontestasi-. Dan yang mengatasnamakan pakar 

politik dari Lampung-pun juga ada yang memposting tema 
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yang sama yaitu pakar-lampung.blogspot.com/.../strategi-

pemenangan-caleg-pada-pemilu. 

Dari sekian banyak pembahasan yang mengupas 

tentang Strategi Caleg Dalam Meraih Dukungan Politik, 

khususnya dengan objek sampling di Kecamatan Metro 

Timur belum ada menurut hemat peneliti. Dari sini, nyata 

bagi peneliti bahwa kajian ini akan menjadi menarik dan 

urgen secara akademik dan kedaerahan sebagai bentuk 

sumbangsih akademis dari seseorang yang sedang 

mencoba meniti karir riset dan penelitian. 

BAB II 

 

LANDAAN TEORI 

 

 

D. Defenisi Strategi   

Kata strategi berasal dari dalam bahasa Yunani, 

stratēgos, dan kata stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 

'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena.4 

Menakala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Strategi dijelaskan bahawa strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa untuk 

 
4 Lihat wikipedia.org/wiki/strategi. Diakses tanggal 10 

September 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. 

Masih dalam sumber yang sama, kata ini diartikan sebagai 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus.5 Strategi adalah  pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, 

perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

tertentu.Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi 

tim kerja, memiliki, 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  yang lebih sempit dan  

yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering 

kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Contoh 

berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk 

memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk 

memenangkan satu pertandingan".6 

Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk 

kepentingan  saja tetapi kemudian berkembang ke 

berbagai bidang yang berbeda seperti, dll. 

 
5 Kbbi.web.id/strategi. Diakses pada tanggal 22 Sepetember 

2014. 

6 Umar, Husen, Strategic Management in Action, Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama, h.12 
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Menurut para ahli mengenai pengertian strategi 

yaitu suatu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya 

adalah supaya perusahaan dapat melihat secara obyektif 

kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas 

fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. 

Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh 

keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang 

optimal dari sumber daya yang ada. Untuk memahami 

konsep perencanaan strategis, kita perlu memahami 

pengertian konsep mengenai strategi. 

Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-

kurangnya mencakup lima pengertian atau arti yang saling 

terkait, dimana strategi adalah suatu: 

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah 

yang ditempuh organisasi secara rasional 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka 

panjangnya. 

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian 

konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku 

serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 
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3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat 

memunculkan aktivitasnya. 

4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang 

terintegrasi antara organisasi dengan 

lingkungannya yang menjadi batas bagi 

aktivitasnya. 10 

5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi 

informasi untuk mengelabui para pesaing. 

Lain halnya dengan Carl Von Clausewitz7, di 

strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan 

pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan 

perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. 

Ahmad Halim juga menjelaskan arti kata strategi sebagai  

suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai 

tujuannya, sesuai dengan peluang - peluang dan ancaman 

- ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta 

sumber daya dan kemampuan internal. Sedangkan 

menurut Morrisey, strategi adalah proses untuk 

menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar 

 
7 Karl Von Calusewitz adalah seorang panglima perang 

sekaligus ilmuan berasal dari Prussia (Jerman) lahir pada tahun 1780-

1830M. Selain seorang militer yang handal beliau juga seorang ilmuan 

yang sangat mumpuni dalam falsafah perang dan ilmu kemiliteran. 

Lihat,www.fkpmaritim.org/falsafah-dan-teori-p. Diakses tanggal 28 

Oktober 2014. 
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misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan 

membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, 

dan pasarnya di masa depan. Dalam menjalankan aktifitas 

operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan 

manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan 

menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus 

menerus berubah. 

Dari penjelasan para pakar stretegi dan marketing 

diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan strategi adalah sekumpulan  cara dan upaya yang 

akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang akan 

dilaksanakan agar bisa mencapai hasil yang maksimal.  

Adapun kaitannya dengan strategi calon anggota 

legislatif dalam meraih dukungan masyarakat dalam 

sebuah pesta demokrasi semisal pemilihan umum 

misalnya, maka strategi diartikan sebagai langkah-langkah 

brilian dari para kandidat wakil rakyat dalam 

memperebutkan kursi dewan yang ada di daerah tertentu. 

Dengan langkah-langkah jitu itu ia bisa bersaing secara 

baik bahkan memenangkan pertarungan politik dengan 

berhasil duduk di kursi dewan.    
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E. Defenisi Dukungan  

Setelah kita melihat arti kata strategi dan kaitannya 

dengan tema pemilihan umum dan kursi perwakilan rakyat 

di daerah, pada subbab ini penulis akan menjelaskan 

tentang arti kata dukungan dan kaitannya dengan politik.  

Kata dukungan berasal dari kata dukung,  

sedangkan dukung sendiri memiliki  punggung atau 

dibelakang punggung. Karena punggung adalah tempat 

membawa, memikul dan memindahkan satu beban dari 

satu tempat ke tempat yang lain maka kemudian kata 

dukung ditambah dengan imbuhan akhiran yang merujuk 

pada arti bantuan, dorongan dan pemikulan beban orang 

lain diatas punggungnya.8 Dari penjelasan makna kata 

dukung-dukungan diatas dapat kita simpulkan bahwa 

dukungan artinya bantuan, dorongan dan kesiapan 

seseorang untuk membantu dan menyukseskan usaha 

seseorang termasuk dalam dunia politik yang sejatinya 

adalah dunia angka dan hitungan kuantitatif. 

Bagi seorang politikus, dukungan merupakan 

sebuah keniscayaan bahkan menjadi rukun iman dalam 

kamus politik modern saat ini. Dukungan politik 

 
8 Lihat, . diakses pada tanggal 27 Oktober 2014. 
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masyarakat akan menjadi modal utama sekaligus 

legitimasi publik seorang politikus ketika ia tampil diatas 

panggung politik.  

Dukungan politik masyarakat kepada seorang 

politikus sejatinya bukan hanya sekedar retorika diatas 

kertas maupun janji manis diatas panggung kampanye. 

Namun dukungan itu nyata dan dapat terlihat 

implikasintya pada seseorang yang meminta dukungan, 

semisal mendapat perolehan suara yang memadai, 

mendapat suara terbanyak di daerah pemilihannya bahkan 

puncaknya mendapat kursi parlemen baik pusat maupun 

daerah.  

Terbatasnya jumlah kursi dewan yang ditawarkan 

dan banyaknya peminat yang ambil bagian dalam 

pemilihan umum itu biasanya membuat para caln untuk 

memasang berbagai macam strategi dan upaya brilian agar 

keluar sebagai pemenang. Kutu loncat alias  pilah pilih 

parpol kerap dilakukan oleh para kandidat terutama calon 

yang tidak menjadi pengurus inti sebuah parpol. Tidak 

hanya itu, tradisi buruk money politikpun juga seakan 

menjadi kebiasaan dan syarat utama kemenangan 

walaupun kita juga masih meyakini ada juga cara-cara baik 
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dan bermartabat yang juga ditempuh oleh para kandidat 

untuk memenangkan pemilu. 

 

F. Bentuk Dukungan Politik 

Pada subbab ini akan kita uraikan beberapa alasan 

masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya ketika 

ada sebuah pemilihan umum baik pusat maupun daerah.    

 Setidaknya ada sepuluh alasan mengapa seseorang 

memilih calon anggota legislatif (caleg) dalam sebuah 

pemilihan umum semisal pemilihan umum yang ada di 

Indonesia baik pilkada, pileg maupun pilpres. Hanya saja 

untuk pemilihan legislatif ketergantungan dan kedekatan 

emosional seorang calon jauh lebih dekat dengan 

konstituennya. Diantaranya: 

1. Karena masih ada pertalian kekeluargaan. Inilah 

alasan pertama seseroang memilih caleg. Jika ada 

suami, istri, anak, menantu, orangtua, dll 

dipastikan (90%) mereka akan memilih caleg dari 

keluarganya sendiri. 

2. Karena ada ikatan pekerjaan/profesi. Teman 

apalagi teman dekat tentu akan dipilih. Walau iklan 

bersliweran dan spanduk memenuhi bahu jalan, 
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tetep ia akan memilih teman sefrosi yang ia kenal, 

apalagi satu kantor. 

3. Karena satu agama.  Bagi orang-orang tertentu  ini 

juga menjadi pertimbangan utama. Mereka 

beranggapan dengan satu agama mereka akan 

memperjuangkan ajarannya. mudah-mudahan. 

4. Karena satu visi. Inilah alasan kuat seseorang 

memilih caleg. Alasan yang selama ini dipakai 

dalam pemilu. karena pada pemilu-pemilu 

sebelumnya kita hanya memilih partai bukan caleg. 

5. Karena alasan ekonomi. Mungkin kenal salah satu 

caleg dan sedang kesulitan keuangan atau ingin 

menolong caleg itu, atau ingin memperbaiki 

ekonominya. 

6. Karena tetangga. Di lingkungan anda ada ada 

caleg? Mungkin ada yang tetangga dekat ada yang 

jauh. Mereka juga akan jadi pertimbangan. 

7. Karena satu partai. Ini bagi orang yang berpartai, 

orang yang selama ini bergulat dalam bidang 

politik. 

8. Karena asal daerah yang sama. Asal daerah bisa 

mempengaruhi suara seseorang  terutamanya untuk 

perwakilan pusat. 
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9. Karena suka menolong anda. Ini adalah balas budi. 

Apalagi yang bagi-bagi uang atau kaos atau 

kalender, mungkin mereka masuk pertimbangan 

utama. 

10. Karena punya idealisme yang sama. Ini juga 

menjadi alasan kuat karena partai masih dipercaya 

menjadi salah satu motor demokrasi.9 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa kesepuluh butir alasan yang dijelaskan 

diatas memiliki dampak dan pengaruh terhadap calon 

pemilih dalam sebuah pemilihan umum di suatu daerah. 

Besaran pengaruh dari kesepuluh alasan diatas 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik kontestan politik 

yaitu calon dan masyarakat, regulasi undang-undang yang 

dijalankan serta implementasi dan pengawasannya dan 

juga ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat pada saat 

pemilihan umum itu dilaksanakan.  

BAB III 

PARTAI  POLITIK DAN CALEG  

METRO TIMUR 

 

 
9 Hal serupajuga pernah dipublikasikan oleh Sindonews. 

Lihat, www. sindonews.com/ini-alasan-masyarakat. Diakses pada 

tanggal 20 September 2014.  
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A. Sejarah Singkat Partai Politik 

 

Ada enam partai politik yang memiliki keterwakilan di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dari Daerah 

Pemilihan 3 Kecamatan Metro Timur yaitu Partai Nasional 

Demokrat (Nasdem), Partai Keadialan Sejahtera (PKS), 

Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia 

Umum (Gerindra), dan Partai Demokrat (PD) dan masing-

masing mendapat satu kursi. 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah 

ringkas keenam partai politik tersebut berikut dengan 

profile para calon anggota legislatifnya. 

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 

 

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di 

Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, 

Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini 

didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri 

organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Hal ini 
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terlihat dari bisnis media yang dipimpinnya, Metro TV, 

yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas 

Partai NasDem.Meskipun demikian, ormas tersebut 

mengatakan bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan 

apapun dengan partai ini. Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44, 

Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 

10350.10 

Adapun Visinya adalah untuk mengembalikan 

tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan 

Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, 

Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan 

dalam bentuk misi yang menjadi sasaran dan target 

perjuangan partai dan visi dari partai NasDem adalah 

untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat 

untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi 

Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan 

memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi 

pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

 

10 Untuk tambahan informasi tentang partai ini silahkan lihat 

web resmi partai. http://www.partainasdem.org/partai/page/2. diakses 

tanggal 10 September 2014. 

http://www.partainasdem.org/partai/page/2
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Visi dan misi di atas disusun berdasarkan 

Manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini 

pada 26 Juli 2011. Isi lengkap Manifesto Partai NasDem 

adalah sebagai berikut:  

“Negara diadakan untuk menjalankan mandat yang 

tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar 

1945. Mandat untuk menjadikan manusia Indonesa 

yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai 

negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang 

kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, 

tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, 

indah didengar, namun tidak pernah mewujud. Di 

sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki 

kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan 

kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika 

hak-hak itu dilanggar. 

Kita patut berbangga dan bersyukur karena 

reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan 

kediktatoran. Namun, pada saat yang sama, 

reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas 

ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi 

terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak 

berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. 

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan. Ideologi 

politik tanpa program politik yang konsisten dan 

pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat 

konstiusionalnya. 
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Kami menolak demokrasi yang sekadar 

merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa 

mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak 

demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas 

sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin 

yang berkualitas dan layak diteladani. Kami 

menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. 

Kami menolak negara yang meninggalkan 

perannya dalam pemenuhan hak warga negara. 

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang 

matang yang menjadi tempat persandingan 

keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan 

ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan 

kebebasan dengan kesejahteraan. 

Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga 

negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut 

satu masa depan yang gemilang dengan keringat 

dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama 

gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan 

kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak 

warga negara. Kami berdiri untuk membangun 

politik warga negara, keberagaman sesuai dengan 

prinsip Bhineka Tunggal Ika. 

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita 

Republik Indonesia. Kami mengusung mandat 

konstitusi untuk membangun satu negara 

kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi 

ekonomi, negara hukum yang menjuJunig tinggi 

hak-hak dasari manusia, dan negara yang 

mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip 

Bhineka Tunggal Ika. 
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Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah. 

Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri 

bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan 

politik gagasan pascareformasi. Kami berdiri tegak 

dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk 

mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, 

sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan 

Perubahan Restorasi Indonesia. 

Partai NasDem adalah perwujudan dari 

nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional 

yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, 

kekuatan yang demokratik seluruh komponen 

bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa 

yang memiliki martabat dalam pergaulan 

internasional. 

Kami persembahkan Partai NasDem untuk seluruh 

rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang 

kami cintai hingga akhir hayat."11 

Demi kelancaran pelaksanaan dan pencapaian visi 

dan misi Partai Nasional Demokrat, partai ini telah 

membentuk beberapa organisasi sayap, diantaranya:  

a. Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, 

diketuai oleh Taufik Basari -Pelaksana Tugas. 

b. Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), diketuai 

oleh Irma Chaniago. 

 
11 Lihat web resmi Partai NasDem, 

https://www.partainasdemo250.org 
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c. Liga Mahasiswa Nasdem, diketuai oleh Willy 

Aditya 

d. Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani 

NasDem)12 

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 

pertama tahun 2014 yang lalu Partai Nasional Demokrat 

mendapat dukungan suara yang cukup signifikan di tingkat 

nasional dengan perolehan 35 kursi (6,72 %)13 dan untuk 

Kota Metro, Partai NasDem mendapat 2 kursi dari 25 kursi 

Dewan ( 8%).  

 

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

 

Partai ini lahir dengan nama Partai Keadilan (PK) 

dengan Islam sebagai dasar, padahal pada masa itu dasar 

Pancasila masih dikekalkan sebagai Asas Tunggal ormas 

politik dan non politik di Indonesia. PK bertanding pada 

 
12 http://asal-usul-motivasi.blogspot.com/2014/01/asal-

usul-sejarah-partai-nasional.html . daikses pad atanggal 01 Oktober 

2014. 

13 Lihat Metrotvnews.com/read/2014, diakses tanggal 10 

september 2014. 
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PemilihanUmum 1999, dan hasilnya ia mendapat undi 

sebanyak 1.436.565 (1, 36%) dan mendapat 7 kursi di 

DPR-RI. Terhalang dengan undang-undang electoral 

threshold 2004 yang mensyaratkan bahwa Partai politik 

peserta PemilihanUmum 1999 dapat bertanding semula 

pada PemilihanUmum 2004 jika ia mendapat undi 

minimal 2 %. Sebab Partai Keadilan tidak dapat memenuhi 

syarat ini akhirnya ia bertukar dengan baju baru bernama 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS).14 

 

Kisah PKS berawal dari  tahun delapan puluhan 

dimana gerakan mahasiswa Islam yang menggunakan 

masjid-masjid sebagai pusat pergerakan seperti masjid 

Salman di Bandung terus berkembang secara perlahan-

lahan dan terus membuahkan hasil. Gerakan dakwah yang 

diterajui oleh para mahasiswa itu bergerak dari tahun ke 

tahun mewarnai suasana keislaman di universiti dan 

masyarakat awam.15 Perjuangan tarbiyah selama sepuluh 

tahun pertama 1980 sehingga 1990 merupakan masa 

 
14  Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, Jakarta, 2006, hlm.31. 

15 Bambang Sulistiyo, Senandung demokrasi kalangan 

tarbiyah, Gatra, 2004, November : 97-98 
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aktiviti pengajian yang penuh tentangan kerana 

berhadapan dengan rejim Soeharto yang keras. Maka, 

masjid adalah tempat yang paling selamat untuk bergerak 

ke arah perubahan yang lebih baik. Semangat kembali 

kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan 

pergerakan semakin menguat. Mustafa Kamal, salah 

seorang tokoh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tahun 

90-an menulis tentang sistem tarbiyah: “Dari satu tunas ke 

tunas yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu 

universiti ke universiti yang lain, kemudian dari satu 

bandar ke bandar yang lain, dan begitu seterusnya 

semuanya berjalan dalam sepi, di bawah tanah 

(underground). Pada saat itu, dua puluh tahunan yang lalu, 

pergerakan dan aktivisnya memang tidak mempunyai 

Pemilihanlain kecuali tarbiyah, sama ada ditinjau secara 

politik mahupun pertimbangan sosial. Pemilihantarbiyah 

ternyata telah melahirkan gelombang dakwah universiti 

yang pertama. Pengajian-pengajian dan bengkel-bengkel 

seperti cendawan di musim hujan tumbuh di mana-mana, 

merubah daerah pelancongan Puncak-Bandung yang di 
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musim cuti biasa dipenuhi kegiatan pelancongan menjadi 

"sekolah pondok" musiman.16 

Selanjutnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 

terus bergerak, berkembang sehingga berjaya membentuk 

satu komuniti yang istimewa di tengah suasana tamadun 

yang semakin tidak pasti.  Pelajar-pelajar universiti pada 

umumnya telah dapat diwarnai, pakaian muslimah lengkap 

dengan tudung labuhnya, nasyid, buku-buku pergerakan 

Islam, bengkel-bengkel, dan pengajian telah merubah 

gambaran universiti yang sekular dan terasing menjadi 

seperti "sekolah pondok moden" sehingga suasana  

universiti menjadi lebih Islami.  

 Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepimpinan 

RI tahun 1998 telah membuka peluang yang besar bagi 

kalangan aktivis Lembaga Dakwah Kampus untuk 

mengatur strategi baru yang lebih sesuai dengan suasana 

politik  yang lebih bersahabat. Dakwah terus dilanjutkan, 

rapat-rapat dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam yang 

akhirnya sampai pada satu  kesepakatan  bahwa keadaan 

yang berkembang harus dimanafaatkan semaksimal 

 
16 Mustafa Kamal,Gelombang Dakwah Kampus di 

Indonesia, Tarbawi,2002,   Juni: 50. Beliau termasuk penggerak 

dakwah kampus  pada masa awal tahun 80 an. 
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mungkin bagi mewujudkan cita-cita besar, mewujudkan 

bangsa dan negara Indonesia yang diredhai oleh Allah  

(s.w.t). Penubuhan sebuah Partai politik yang berdasarkan 

kepada ajaran Islam perlu dilakukan untuk mencapai 

tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokrasi yang 

boleh diterima masyarakat, maka merekapun sepakat 

menubuhkan sebuah Partai politik yang diberi nama Partai 

Keadilan (PK).17 

Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari 

Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awal 1419 H bertepatan dengan 

tanggal 20 Juli 1998 M. Tujuannya adalah mewujudkan 

bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur yang 

diridhai oleh Allah (s.w.t).  Partai ini dipimpin oleh Dr. Ir. 

Nurmahmudi Ismail M.Sc dan Anis Matta, Lc sebagai 

Sekjen. Partai Keadilan kemudian dideklarasikankan pada 

hari Ahad 9 Agustus 1998  di halaman Masjid al-Azhar, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ikut hadir dalam acara 

itu sebanyak 50.000 pendukung partai dari berbagai 

kalangan.18 Partai Keadilan Sejahtera berlambang: 

 
17  Jajak pendapat di kalangan aktivis Lembaga Dakwah 

Kampus, hasilnya 75 % menyatakan setuju untuk mendirikan satu 

wadah baru bagi dakwah yaitu Partai politik. 

18 Suara Indonesia, Nur Mahmudi Ismail bercerita tentang 

PKS, www//http: Suara Indonesia/html. Diakses tanggal 21 September 

2006. 
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a. Kotak empat persegi melambangkan kesetaraan, 

keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan 

arah. 

b. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, 

dimensi waktu, keindahan,pencerahan, dan 

kesinambungan sejarah. 

c. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai 

tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, 

istiqamah, berani, tegas dalam mewujudkan 

kesejahteraan,dan kedisiplinan dalam menjalankan 

tugas. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki 

lambang warna tersendiri sebagai ciri khasnya:  

a. Putih melambangkan suci, mulia, dan bersih. 

b. Hitam melambangkan aspiratif, akomodatif, dan 

kepastian. 

c. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, 

kebahagiaan dan kejayaan.19 

 

 
19 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, Jakarta, 2006, hlm.31 
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Sejak awal, Partai Keadilan (PK) secara tegas 

menyatakan bahwa Islam sebagai dasar padahal dasar 

tunggal Pancasila belum dimansuhkan. Penggunaan dasar 

Islam selain sebagai satu identiti juga dimaksudkan untuk 

menghapus kesan sikap melampau dan ganas yang 

seringkali dituduhkan kepada Islam. PK berazam 

membuktikan bahwa orang-orang Islam tidak pernah 

melakukan sesuatu yang merosak, kerana ajarannya 

sememangnya bersifat rahmat bagi seluruh alam. Oleh itu, 

perjuangan Partai ini bertujuan mewujudkan bangsa dan 

negara Indonesia yang adil dan makmur yang diredhai oleh 

Allah (s.w.t).20 Partai Keadilan Sejahtera juga menamakan 

dirinya Partai dakwah yang berjiwa sosial, sehingga bila-

bila dan dimana sahaja ia berada ia akan memberi nilai 

kebaikan kepada persekitaran sesuai dengan citra dakwah 

itu sendiri.  Ketika ia berpolitik, ia tidak melupakan 

dakwah dan ketika ia berdakwah iapun tidak 

menghilangkan aspek politik. Inilah mungkin kelebihan 

 
20 Seperti yang tertulis dalam AD/ART, Bab I pasal 2, 

Sekretariat Jenderal DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPP-PKS, 2006, hlm. 12. 



46 
 

yang dimiliki oleh Partai Keadilan (PK) yang kemudian 

diteruskan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).21 

 

Satu visi baru yang telah ditetapkan oleh elit PKS 

pada Musyawarah Nasioal (Munas) 2006 dalam rangka 

menyambut pesta demokrasi ketiga pada tahun 2009 

dengan membuat syiar baru bagi visi perjuangan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) iaitu "Menjadi Partai dakwah 

yang kukuh untuk melayani dan memimpin bangsa." 

Dengan inilah kemudian PKS akan mengarahkan Partai 

sebagai Partai dakwah yang memperjuangkan Islam 

sebagai penyelesaian dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, juga sebagai kekuatan transformatif dari nilai 

dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali 

umat dan bangsa di berbagai bidang. Sebuah kekuatan 

yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan 

berbagai kekuatan yang satu cita-cita dalam menegakkan 

nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil calamin dan juga 

sebagai pemangkin bagi terwujudnya masyarakat madani 

di Indonesia. 22 

 
21 Muqaddam Cholil, Sejarah perkembangan Partai-Partai 

Islam mulai  zaman Orde Baru sampai tahun 2001, hlm.275. 

22 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, Jakarta, 2006, hlm.15. 
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Adapun langkah nyata yang akan diambil oleh 

anggota Partai untuk sampai kepada tujuan besar di atas, 

untuk memimpin dan melayani bangsa, antaranya:  

a. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan 

yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz al-

taghyir dan pusat solusi.  

b. Membangun pandangan umum yang Islami dan iklim 

yang menyokong bagi penerapan ajaran Islam  sebagai 

pembawa rahmat.  

c. Membangun kesedaran politik masyarakat, melakukan 

pembelaan, pelayanan dan pemanfaatan hak-hak 

kewarganegaraannya.  

d. Menegakkan al-amr bi al-macruf wa a-nahy can al-

munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan 

berketerusan dalam bingkai hukum dan etika Islam.  

e. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, 

kerjasama dan perbaikan dengan berbagai unsur atau 

kalangan umat Islam demi terwujudnya al-ukhuwwah 

al-Isla>miyah dan wihdat al-ummah, dan dengan 

berbagai komponen bangsa lainnya untuk 

memperkukuh kebersamaan dalam mewujudkan 

agenda reformasi.  
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f. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan 

keadilan dan menolak kezaliman khususnya terhadap 

negeri-negeri muslim yang tertindas.23  

Pada tanggal 7 Junii 1999 Partai Keadilan 

Sejahtera yang masih bernama Partai Keadilan pada masa 

itu ikut bertanding dalam PemilihanUmum pertama 

reformasi. Hasil perhitungan undian menempatkan Partai 

Keadilan pada urutan ketujuh dengan total undi 1.436.565 

(1, 36%). Berbagai macam analisa dan pandangan 

berkenaan dengan kecilnya sokongan yang didapat oleh 

Partai ini dikemukakan, antaranya; mereka anggota PK 

agak tertutup dan kurang bergaul dengan masyarakat 

sehingga masyarakat belum begitu kenal dan yakin dengan 

perjuangan mereka apatah lagi Partai ini membawa baju 

Islam. Walaupun begitu sebanyak 7 orang berjaya duduk 

di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI), 21 orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat I (DPRD I) dan 160 orang di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD II) untuk seluruh seluruh Indonesia.  

 
23  DPP PKS, Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=visi. Diakses pada tanggal 

21 Agustus 2014. 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=visi
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Jika kita analisis jumlah perolehan Partai-Partai 

Islam dari dua PemilihanUmum pada zaman reformasi 

(1999 dan 2004) dapat penulis simpulkan bahwa Partai 

Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) masih lagi memimpin perolehan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Namun, 

jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi 

nampak banyak pengurangan terutamanya Partai Golkar 

yang dulu menjadi senjata mantan presiden Soeharto. Dan 

bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pula, 

PemilihanUmum 2004 adalah pelajaran berharga bagi 

mereka sekaligus satu evaluasi mengapa rakyat 

meninggalkan mereka. Fenomena yang menarik adalah  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada 

PemilihanUmum 1999 bernama Partai Keadilan (PK) dan 

mendapat 7 kursi namun pada PemilihanUmum 2004 ia 

mendapat 45 kursi. Pertambahan jumlah kursi ini belum 

menyamai kursi Golkar dan PDIP namun begitu ia 

merupakan satu capaian yang sangat memuaskan.24  

 
24 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada PemilihanUmum 

2004, telah berjaya memenangi pertandiangan di beberapa wilayah, 

antaranya: Jakarta, Bandung, Medan, Depok, Mantani, Banda Aceh 

dan berada pada kedudukan  kedua atau ketiga di banyak tempat, 
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Hasrat Partai Keadilan untuk terus berjuang 

dengan nama PK akahirnya terkandas setelah berbagai 

usaha untuk menolak undang-undang had minima kursi 

Parlimen (electoral threshold) yang menyatakan bahwa 

mana-mana Partai yang tidak mendapat jumlah undi 2 % 

maka tidak boleh bertanding lagi pada PemilihanUmum  

2004, kecuali  jika ia bergabung dengan Partai lain 

membentuk satu Partai, atau jika ia merubah namanya 

menjadi Partai baru. Berdasarkan aturan inilah maka Partai 

Keadilan (PK) yang hanya mendapat undi 1, 36 % pada 

PemilihanUmum 1999 akhirnya bercantum dengan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dideklarasikan pada 

tanggal 20 April 2002 di Ibu negara Jakarta sesuai dengan 

amanah Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan 

yang dilaksanakan di Wisma Haji, Mantani, Jawa Barat  

pada tanggal 17 April 2003 dimana satu resolusi disepakati 

supaya PK bergabung dengan PKS. Setelah melalui proses 

pendaftaran hukum secara rasminya PK mennggabungkan 

dirinya secara utuh dengan segala asset Partai kepada 

 
http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn. Diakses pada 

tanggal 11 Agustus 2013]. 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
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Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 3 Julai 

2003.25 

Beberapa anggota Partai yang pernah atau sedang 

menjabat  dalam Kabinet Kementerian di zaman reformasi 

antaranya: Dr. Nurmahmudi Ismail, mantan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan pada zaman kepimpinan KH. 

Abdurahman Wahid, Dr. Hidayat Nurwahid, Ketua 

MPRRI (2004-2009), Dr. Anton Apriyantono, Menteri 

Pertanian (2004-2009), Yusuf As'ary, Menteri Perumahan 

Rakyat (2004-2009), Dr. Adiyaksa Daud, Menteri Pemuda 

dan Olahraga (2004-2009). Dan dari tahun 2009-2014 

PKS berhasil menempatkan 4 orang menterinya di Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II yaitu ir. Tifatul Sembiring 

sebagai Menkominfo, Ir. Siswono sebagai Menteri 

Pertanian, Dr. Salim Segaf Al-Jufriy sebagai Menteri 

Sosial dan Dr. Suharna sebagai Menristek. Di tengah 

perjalannya, gonjang ganjing politik dalam tubuh koalisi 

dan seggab, akhirnya Presiden SBY memecat Menristek. 

Pada pridoe ini PKS dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishaq 

sampai tahun 2013 dan diakhir tahun itu pula terjadi 

 
25  DPP PKS, Sejarah pendirian parati, http://pk-

sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn. Diakses pada tanggal 

11 Agustus 2014]. 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
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sebuah pristiwa besar dimana beliau dituduh oleh KPK 

terkait dengan suap impor daging sapi dan divonis 18 

tahun dan dicabut hak politiknya. Setelah LHI 

mengundurkan diri karena jeratan hukum kepemimpinan 

PKS diteruskan oleh Muhammad Anis Matta, Lc sampai 

saat ini.26  

 

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 

adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P 

dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari 

peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di 

kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum 

peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum 

Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, 

 
26 Lihat web resmi PKS, www.pksejahtera.or.id atau 

pkspiyungan.or.id. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli_1996
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisi_I&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/DPR
http://www.pksejahtera.or.id/
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namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di 

seluruh Indonesia.27 

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik 

oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, 

PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P memperoleh 

peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 

151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa 

Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah voting 

dalam Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman 

Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi 

wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari 

jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil 

menempatkan Megawati ke kursi presiden. 

Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara 

PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk 

Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan 

Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan 

KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada 

Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P kembali 

turun ke peringkat ke-tiga dengan jumlah kursi sebanyak 

94 kursi. PDI-P kemudian bersama dengan Partai Gerindra 

 
27http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia

_Perjuangan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Habibie
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_DPRD_Indonesia_1999
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Umum_MPR_1999&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Republik_Indonesia_2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_Legislatif_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerindra
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mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan 

Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan 

calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2009. 

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 kali ini, 

PDI-P berhasil meraih peringkat pertama dan 

mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan 

perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama 

dengan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 

Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

dalam Pemilihan Presiden 2014 kali ini mengusung 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil 

Presiden M. Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden 

dan calon wakil presiden.28 

Pada 28 Maret 2005, Kongres II PDI-P dibuka di 

Sanur, Bali, di tengah aksi sekelompok kader yang 

meminta reformasi di dalam tubuh PDI-P dan terkumpul 

dalam "Gerakan Pembaruan PDI-P". Kongres ditutup pada 

31 Maret, dua hari lebih cepat dari yang direncanakan, 

dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri 

secara aklamasi oleh sekitar 1.000 utusan PDI Perjuangan 

dari seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Dewan 

 
28 http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422453/profil-

partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip 

http://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_Presiden_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hanura
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hanura
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_dan_Persatuan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
http://id.wikipedia.org/wiki/M._Jusuf_Kalla
http://id.wikipedia.org/wiki/28_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Sanur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/31_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
http://id.wikipedia.org/wiki/Aklamasi
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Pimpinan Pusat PDI Perjuangan periode 2005-2010 

beserta sejumlah pengurus lainnya. Sadar akan tuntutan 

proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Partai, 

Megawati menunjuk Pramono Anung Wibowo, seorang 

politisi muda, sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan 

Guruh Sukarnoputra, adik Megawati, yang sebelumnya 

ikut dalam bursa calon Ketua Umum, terpilih sebagai 

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 

segala pengalaman panjangnya di masa silam telah 

berhasil menempatkan partai ini dalam setiap pemilihan 

umum berada pada urutan tiga besar. Berikut ini tabel 

pencapaian PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPR 

di era reformasi sampai saat ini.29 Dan untuk pemilihan 

umum di tahun 2014 yang lalu PDIP berada pada urutan 

pertama.30 

Tabel  

Perolehan PDIP Pada Pemilu Era Reformasi 

 
29 Lihat, www.wikipedia.pdip/sejarah/pdip, diakses 05 

Junii 2014. 

30 KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu. [1].BBC 

Indonesia, 10 Mei 2014. Diakses pada 18 Mei 2014. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pramono_Anung_Wibowo
http://id.wikipedia.org/wiki/Guruh_Sukarnoputra
http://www.wikipedia.pdip/sejarah/pdip
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu.shtml
http://id.wikipedia.org/wiki/BBC_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/BBC_Indonesia
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TAHUN SUARA KURSI PERINGKAT 

1999 35.689.073 

(33,74%) 

153   

(33,12%) 
1 

2004 21.026.629 

(18,53%) 

109  

(19,82%) 
2 

2009 14.600.091 

(14,03%) 

95  (16,96%) 3 

2014 23.681.471 

(18,95%) 

109  

(19,46%) 
1 

 

4. Partai Golongan Karya (Golkar) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1999
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014
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Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 

sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan 

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 

adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR 

bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR pada masa-

masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 

1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh 

Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam 

perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud 

menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu 

organisasi peserta Pemilu. 

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam 

pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu 

pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil 

sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-

Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 

1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat 

dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat 

kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan 

GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan 

sebagainya.31 

 
31 http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya. 

diakses tanggal 22 September 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_monoloyalitas
http://id.wikipedia.org/wiki/PNS
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya
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Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan 

reformasi bergulir, GOLKAR berubah wujud menjadi 

Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti 

Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang 

berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan 

Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan 

Presiden Habibie, perolehan suara Partai GOLKAR turun 

menjadi peringkat kedua setelah PDI-P. 

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati 

Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di 

Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai 

GOLKAR, selain partai-partai lainnya seperti Partai 

Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. 

Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum 

(Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 

24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. 

Kemenangan tersebut merupakan prestasi 

tersendiri bagi Partai GOLKAR karena pada Pemilu 

Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 

Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 

1999, Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua 

dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Habibie
http://id.wikipedia.org/wiki/PDI-P
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
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suara sah. Sekilas Partai GOLKAR mendapat peningkatan 

738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%. 

Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum 

Aburizal Bakrie. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh 

Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004–

2009. Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22% 

suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari 

pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu 1997 

Golkar (belum menjadi partai) memperoleh suara 

sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu 

sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, 

dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara 

mutlak 299 kursi dalam DPR. Pada awal pertumbuhannya, 

Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional 

yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi 

fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di 

antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi 

yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian 

dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 

(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong 

(KOSGORO) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aburizal_Bakrie
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Jusuf_Kalla
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/KOSGORO
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2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia 

(SOKSI) 

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong 

(MKGR) 

4. Organisasi Profesi 

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 

7. Gerakan Pembangunan32 

 

 

5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra) 

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir 

untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat 

permainan orang-orang yang tidak peduli pada 

kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara 

Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda 

Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. 

 
32 Untuk tambahan informasi dan penjelasan tentang Golkar 

bisa dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SOKSI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MKGR&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=HANKAM&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GAKARI&action=edit&redlink=1
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Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik 

terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. 

Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, 

rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak 

memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan 

mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah 

Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan 

tudingan mencuri benda-benda purbakala dari Museum 

radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim 

ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,“ kata Fadli 

mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, 

negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon 

lalu mengutip kata-kata politisi inggris abad kedelapan 

belas, Edmund Burke: “The only thing necessary for the 

triumph [of evil] is for good men to do nothing.” Dalam 

terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat 

apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.“ 

terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila 

ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan 

harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa 

diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan 

rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. 
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Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru 

memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, 

yang hanya beruJunig pada kekacauan.33 

Gagasan pendirian partai pun kemudian 

diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan 

Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang 

menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam 

proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang 

ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat 

Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju 

menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum 

Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden 

mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, 

akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar 

memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. 

Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, 

di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for 

Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah 

sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad 

 
33 Lihat web resmi partai Gerindra. 

http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra. diakses tanggal 24 

September 2014. 

http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra
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Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, 

Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang 

dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal 

pembuatan AD/ART , akhirnya fisik Fadli ambruk juga. 

Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini 

harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu. 

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai 

baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan 

pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun 

diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah 

sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk 

mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai 

pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, 

nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. 

Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh 

Prabowo Subianto. 

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. 

Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu 

pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni 

pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, 

misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya 
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tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, 

bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan 

berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana 

termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus 

menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan 

kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi 

rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun 

demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam 

penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan 

dan melaksanakan perekonomian nasional untuk 

mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa 

indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya 

membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi 

pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan 

perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang 

sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat 

menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan 

menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada 

Pemilihanlain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus 

menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan 

membangun sistem ekonomi kerakyatan. 
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Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan 

Pencak Silat Seluruh Indonesia). Namun ajang kumpul-

kumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membahas 

nama dan lambang partai. Nama partai harus 

memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasio-nalis 

dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. 

tersebutlah nama “Partai Indonesia Umum”. Nama yang 

sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa 

lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Umum) dan Parindra. 

“Kalau begitu pakai kata GERAKAN, jadi Gerakan 

Indonesia Umum,” ucap Hashim penuh semangat. Peserta 

rapat pun kemudian menyetujuinya. Selain gampang 

diucapkan, juga mudah diingat: Gerindra, begitu bila 

disingkat. Setelah persoalan nama selesai, tinggal soal 

lambang yang akan digunakan oleh partai ini.34  

Muncul ide untuk menggunakan burung garuda. 

Namun, ini lambang yang sudah banyak digunakan partai 

lain. apalagi simbol Pancasila yang tergantung di dada 

garuda, mulai dari bintang, padi kapas, rantai, sampai 

kepala banteng dan pohon beringin, sudah digunakan oleh 

 
34 http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422387/profil-

partai-gerakan-indonesia-raya-gerindra. diakses tanggal 25 

September 2014. 

http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422387/profil-partai-gerakan-indonesia-raya-gerindra
http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422387/profil-partai-gerakan-indonesia-raya-gerindra
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partai yang ada sekarang. Untuk menemukan lambang 

yang tepat, Fadli Zon mengadakan survei kecil-kecilan. 

Hasilnya, sebagian masyarakat justru menyukai 

bila Gerindra menggunakan lambang harimau. Harimau 

adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan 

lawan bila mengaum. Namun, Prabowo memiliki ide lain, 

yakni kepala burung garuda, ya hanya kepalanya saja. 

Gagasan itu disampaikan oleh Prabowo sendiri, yang juga 

disetujui oleh pendiri partai yang lain. 

Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal 

sekarang. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, 

sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, 

keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung 

garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan 

keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher 

berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 

buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya 

mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam 

perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan 

tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika 

iklan kampanye gencar dilakukan, burung garuda dan 
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suaranya ikut memberi latar belakang sehingga para 

penonton merasa tergugah dengan iklan tersebut.35 

6. PARTAI DEMOKRAT (PD) 

 

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif bapak Dr. 

H. Susilo Bambang Yudhoyono mantan Presiden RI 

keenam yang terilhami oleh kekalahan terhormat bapak 

Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil 

Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.36 

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres 

dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas 

yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono 

(selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil 

nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa 

dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan 

direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi 

menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya 

 
35 http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra. diakses 

pada tanggal 01 Oktober 2014. 

36Lihat web resmi Partai Demokrat.  

http://www.demokrat.or.id/sejarah/ 

http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra
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adalah beberapa orang diantaranya bapak Vence 

Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung 

SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut 

bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan 

partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai 

sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim 

Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi 

dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh bapak Vence 

Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang 

perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan 

SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 

Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin 

langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut 

membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan 

secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). 

Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). 

Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, 

(5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan 

kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk 

pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY 

dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada 

tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung 

pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari 
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Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, bapak Vence 

Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai 

akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan 

kepada SBY. 

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, bapak 

Vence Rumangkang yang dibantu oleh bapak Drs. Sutan 

Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk 

merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada 

akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 

(sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan 

konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) 

Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) 

Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur 

Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan TanJunig; (6) RMH. 

Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; 

(8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald 

Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. 

Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang 

yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi 

konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY. 

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh 

Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 

(limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul 
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pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi 

dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) 

orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai 

penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada 

tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha 

Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris 

Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan 

bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir 

menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima 

puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi 

memberikan surat kuasa kepada bapak Vence 

Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati 

bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia 

asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon 

Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan 

beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka 

bapak Vence Rumangkang meminta bapak Prof. Dr. Subur 

Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan bapak 

Prof. Dr. Irsan TandJunig sebagai Pejabat Sekretaris 

Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh bapak 

Vence Rumangkang. 

Pada malam harinya pukul 20.30, bapak Vence 

Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai 
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pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang 

saat itu sedang meUmumkan hari ulang tahun ke 52 selaku 

koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai 

Demokrat. Dalam laporannya, bapak Vence melaporkan 

bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada 

Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni 

pada tanggal 10 September 2001. 

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB 

Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman 

dan HAM RI oleh bapak Vence Rumangkang, bapak Prof. 

Dr. Subur Budhisantoso, bapak Prof. Dr. Irsan TandJunig, 

bapak Drs. Sutan Bhatogana MBA, bapak Prof. Dr. Rusli 

Ramli dan bapak Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan 

diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen 

Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 

September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & 

HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan 

pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan 

tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu 

partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 

2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan 

Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang 

Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai 
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Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di 

Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai 

Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat 

Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 

Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang 

(DPC) seluruh Indonesia.37 

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai 

Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 

diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan 

sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi 

dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen 

Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya 

Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART 

Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga 

ada perubahan oleh forum Kongres ini.38 

 
37 Lihat web resmi Partai Demokrat. 

ttp://www.demokrat.or.id/sejarah/. Diakses tanggal 30 September 

2014. 

38 http://www.demokrat.or.id/sejarah/ diakses tanggal 01 

Oktober 2014 

http://www.demokrat.or.id/sejarah/
http://www.demokrat.or.id/sejarah/
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Itulah paparan ringkas dari penulis tentang sejarah 

singkat partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro dari Daerah 

Pemilihan  Kecamatan Metro Timur.  Dari paparan diatas, 

dapat kita simpulkan bahwa partai partai yang memiliki 

kesolidan dan komunikasi aktif sajalah yang bisa 

mendapatkan kursi di DPRD tidak termasuk Partai 

Amanat Nasional yang pada Pemilu kali ini dsalip oleh 

PKS.  

 

 

 

B. Profile Caleg Metro Timur 

Tabel I 

No. Partai Nama Caleg Ket 

 

 

1. 

 

 

Nasdem 

1. Edwin Eka Priana, S.T, M.M 

2. Merlyloew 

3. Hendri Madang Gemini 

4. Zulfarida Eka Mulyati 

5. Siti Solecha, S.E.I 

6. Hendri Susanto, S.E 

800 

726 

64 

28 
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11 

1.415 

 

 

2 

 

PKB 

1. Harpani 

2. H. Somad Muryadi, S.H 

3. Shopiana 

4. Yulaiha Arosyid, S.E 

5. Sanisah Mulyani, S.Kom 

6. Dian Harriadi 

 

41 

91 

64 

15 

18 

9 

 

3 

 

PKS 

1. Yuliyanto, S.E 

2. Umi sa’diyah 

3. Murniyanto, S.P 

4. Dwi Yuliyani, S.T.P 

5. Riyanto 

6. Agus Susilo 

694 

371 

405 

159 

161 

59 
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4 

 

 

PDIP 

1. Basuki, S.Pd 

2. Drs. Gesit Setyo Wardono 

3. Suharti 

4. Uripto Budiono 

5. Drs. Suratman 

6. Sunarsi  

1.447 

91 

47 

1.192 

33 

44 

 

 

5 

 

 

Golkar 

1. Drs. Sulasno 

2. Roswati, S.Pd 

3. Amal Ghazali 

4. Asniyati, M.Pd 

5. Subhan, S.E 

6. Supangat 

252 

1.306 

369 

169 

1.204 

103 

 

 

 

 

 

1. Drs. Hj. Nuraida 

2. Drs. Badawi Idham 

3. Kun Komariyati 

1.388 

26 
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6 Partai 

Gerindra 

4. H. Sudiyono, S.Sos 

5. Rino Panduwinata, S.Kom 

6. A. Rozi Yasin 

344 

56 

41 

25 

 

7 

 

PD 

1. Fahmi Anwar, S.E 

2. Ir. Zulfikar Passa 

3. Siti Nurjannah, S.Ag 

4. Muahmmad Ma’ruf, S.Pd 

5. Bunangin 

6. Mirany, S.E 

921 

338 

12 

460 

141 

26 

 

8 

 

PAN 

1. Dewi Fatmasari Surapathy, 

S.E 

2. Megasari, S.E, S.Si, Apt, 

M.M 

3. Drs. Ridwan Sanusi 

4. Sefri Darwin 

5. Dra. St. Hafifah 

6. Desi Pristiani Ambar Rukma 

105 

1.328 

35 

14 

47 



77 
 

1 

 

 

9 

 

 

PPP 

1. Langgeng Hutomo 

2. Ahmad Asrori 

3. Rosidah 

4. Hendro Tamtomo 

5. Titik Rahayu 

6. Hasliani 

42 

21 

28 

18 

18 

5 

 

10 

 

HANURA 

1. Dra. Atien Suyatie 

2. Wahyu Santoso 

3. YB. Beja 

4. Tri Raharjo 

5. Ria Torisia, S.E 

6. Tri Setiyawan 

138 

16 

136 

8 

8 

542 

11. PBB Tanpa caleg 0 

  1. Sunardi 

2. Ratna Ningsih, B.A 

34 
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12 PKPI 3. Tri Styowati 

 

 

34 

11 

 

Inilah daftar para Calon Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota Metro dari Daerah Pemilihan 

(Dapil) 3 Kecamatan Metro Timur dengan perolehan suara 

untuk masing-masing calon. Untuk yang berwarna hitam 

dan ditebalkan adalah peraih suara terbanyak di partainya.  

Dari sekian banyak nama yang maju dalam 

pemilihan umum tahun 2014 dari Keamatan Metro Timur 

hanya ada enam nama yang berhasil duduk di kursi dewan 

sebab pembagian kursi untuk Dapil 3 hanya sebanyak 6 

kursi dari 25 kursi DPRD Kota yang ada.39 

Tabel Persentasi Perolehan Suara Pileg 2014 

Dapil Kecamatan Metro Timur 

 

 
39 Lihat web resmi KPU Kota Metro, http://kpu-

metrokota.go.id/ diakses tanggal 06 Oktober 2014. 

http://kpu-metrokota.go.id/
http://kpu-metrokota.go.id/
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Dari tabel diatas ada enam partai politik yang 

berhasil mengirim dutanya ke DPRD Kota Metro untuk 

masa bakti 2014-2019 yaitu PDIP, Partai Demokrat, PKS, 

Golkar, Nasdem dan Gerindra.  

Itulah gambaran ringkas tentang profile atau jati 

diri dari beberapa partai politik kontestan Pemilu 2014 

yang ikut bertanding dalam pesta demokrasi di Kota Metro 

khususnya Kecamatan Metro Timur. Selain menjelaskan 

tentang profile partai politik penulis juga sudah 

menjelaskan nama-nama kandidat yang maju dari Dearah 

Pemilihan Kecamatan Metro Timur dan keenam anggota 

yang masuk dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Metro untuk masa bakti 2014-2019. 

BAB IV 

 

BENTUK-BENTUK  PENDEKATAN CALEG  

METRO TIMUR 
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A. Caleg Peraih Kursi Dewan 

Meraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota 

Metro merupakan impian semua Calon Legislatif (Caleg) 

yang maju dalam pemilu legislatif yang dilaksanakan oleh 

KPU Kota Metro pada tanggal 09 April 2014 yang silam. 

Hasrat dan cita-cita itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, 

bahkan ada yang sudah lima tahun sebelumnya terutama 

pada calon yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota 

Dewan (Aleg) DPRD Kota Metro. Bahkan beberapa caleg 

ada yang sudah melakukan persiapan sepuluhan tahun 

sebelumnya dengan meniti karir politik dari titik paling 

rendah seperti menjadi pengurus ranting, kemudian 

pengurus cabang dan terakhir menjadi pengurus inti di 

Dewan Pengurus Daerah (DPD) sebuah partai politik.40  

 Selain mengawali karir politiknya dengan menjadi 

pengurus partai tertentu, ada juga caleg yang mengawali 

suksesnya duduk di kursi DPRD dengan menjalin 

komunikasi personal kepada anggota masyarakat melalui 

pendekatan sosial kemasyarakatan seperti tampil menjadi 

tokoh masyarakat dalam bidang ketokohan baik tokoh 

 
40 Sebagai contoh bapak Nasriyanto Effendi dan Yuliyanto 

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meniti karir politiknya dari 

kursi dakwah dan pengajian sampai ke kursi dewan.  
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agama,bisnis maupun tokoh pemuda dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya.  Memakai senjata ketokohan 

dalam kontek pemilihan umum anggota dewan di 

kecamatan Metro Timur bukan sesuatu yang sulit 

mengingat jumlah pemilih tetap untuk Kecamatan Metro 

Timur hanya berjumlah 25.845 orang. Angka itu tidak 

terlalu besar dan sulit bahkan terlihat kecil ketika dibagi 

dengan jumlah kursi yang ditawarkan yaitu sebanyak 

enam kursi dewan sehingga harga setiap kursi (BPP) 

3.295.41 Jika seorang caleg di Kecamatan Metro Timur 

yang terdiri dari lima kecamatan dengan 22 keluarahan 

mampu menggaet dan meraih dukungan minimal 

sebanyak 2100 orang saja dia sudah bisa dipastikan bisa 

melenggang ke kantor DPRD Kota Metro.42  

 Selain menggunakan strategi ketokohan seperti 

yang dialami oleh bapak Yuliyanto diatas, ada juga calon 

menggunakan jaringan persahabatan dan kekeluargaan 

seperti yang dialami oleh bapak Yanto. Beliau adalah salah 

seorang anggota dewan yang sudah dua kali menjabat 

 
41 Rekap akhir KPUD Kota Metro Tentang Hasil Akhir 

Pemilu Legislatif tahun 2014.  

42 Seperti yang dialami oleh bapak Yuliyanto SE dari partai 

PKS yang hanya mendapat total suara 2074 dan berhasil duduk di 

kursi dewan priode 2014-2019.  
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Anggota DPRD Kota Metro sejak 2009-2014 dan 2014-

2019. Keberhasilan beliau meraih dan mempertahankan 

kursi panas tersebut tidak bisa lepas dari ketokohan beliau 

di Kota Metro sebagai seorang agen penjual beras yang 

sudah dikenal khalayak ramai dan juga memiliki jaringan 

persahabatan dan kerabat yang banyak.  

 Kisah unik dan menarik lainnya dari cerita panjang 

para caleg dalam meraih dukungan politik masyarakat 

pada pemilu 2014 juga datang dari seorang calon 

incumbent seperti yang dialami oleh bapak Nasriyanto 

Effendi yang sudah tiga kali berhasil duduk di kursi elite 

itu sejak tahun 2004 sampai hari ini. Keberhasil bapak 

Nasriyanto dalam meraih dukungan politik sebanyak tiga 

priode ini tidak lepas dari kiprah politik beliau selama ini 

yang dinilai oleh publik cukup bagus dan bisa dirasakan 

oleh masyarakat. Membawa gagasan peduli dan bersih 

dengan track record  baik berhasil meyakinkan 

masyarakat pemilih bahwa beliau memang layak menjadi 

wakil rakyat.  

Dan yang tidak kalah heboh dan menariknya juga 

datang dari seorang calon incumbent yaitu Ibu Megasari, 

SE, S.Si.Apt. Belaiu adalah anggota DPRD Kota Metro 

priode 20009-2014 dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 
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yang pada saat itu (2009) partainya tidak lolos ET di 

tingkat nasional namun berkat kegigihan beliau dalam 

menjaring massa dengan pendekatan khusus dan 

pragmatisnya beliau berhasil duduk di kursi dewan pada 

priode 2009-2014. Namun pada Pemilihan Umum 2014 

dengan memakai strategi yang sama dan mengendarai 

partai politik yang lebih besar yaitu Partai Amanat 

Nasional beliau hanya berada diurutan ketujuh dengan 

perolehan suara keseluruhan 1649 suara sah. 43  

 Berdasarkan pemerhatian terhadap data diatas 

maka menjadi sangat menarik untuk melihat sejauhmana 

korelasi antara strategi yang dipakai oleh para caleg dalam 

meraih dukungan politik mereka di Kecamatan Metro 

Timur dengan apa yang mereka dapatkan setelah pemilu 

dilaksanakan.  

Setidaknya ada 63 orang yang disahkan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Metro sebagai 

caleg di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Kecamatan Metro 

 
43 Lihat rekap akhir KPUD Kota Metro. Jika diamati dari 

rekap suara yang masuk sebenarnya sebenarnya beliau sudahh sangat 

signifikan dengan meraih suara caleg sebanyak  1328 suara sah. 

Namuan karena dukungan dari caleg lain yang tidak signifikan 

akhirnya Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Metro Timur 

tidak berhasil mendudukkan calegnya satupun di dewan.  
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Timur dan dari jumlah itu hanya 6 orang yang berhasil 

duduk di kursi DPRD Kota Metro dari DAPIL 3. 

 

No

. 

Partai Nama Caleg Ket 

 

 

1. 

 

 

Nasdem 

7. Edwin Eka Priana, MM  

8. Merlyloew 

9. Hendri Madang Gemini 

10. Zulfarida Eka 

Mulyati 

11. Siti Solecha, S.E.I 

12. Hendri Susanto, 

S.E 

800 

726 

64 

28 

11 

1.415 

 

 

 

2 

 

 

 

PKB 

7. Harpani 

8. Somad Muryadi, S.H 

9. Shopiana 

10. Yulaiha Arosyid, 

S.E 

11. Sanisah Mulyani 

12. Dian Harriadi 

41 

91 

64 

15 
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 18 

9 

 

3 

 

PKS 

7. Yuliyanto, S.E 

8. Umi sa’diyah 

9. Murniyanto, S.P 

10. Dwi Yuliyani  

11. Riyanto 

12. Agus Susilo 

694 

371 

405 

159 

161 

59 

 

4 

 

PDIP 

7. Basuki, S.Pd 

8. Drs. Gesit Setyo 

Wardono 

9. Suharti 

10. Uripto Budiono 

11. Drs. Suratman 

12. Sunarsi  

1.447 

91 

47 

1.192 

33 

44 

  7. Drs. Sulasno 

8. Roswati, S.Pd 

252 



86 
 

 

5 

 

Golkar 

9. Amal Ghazali 

10. Asniyati, M.Pd 

11. Subhan, S.E 

12. Supangat 

1.306 

369 

169 

1.204 

103 

 

 

6 

 

 

Partai 

Gerindra 

7. Drs. Hj. Nuraida 

8. Drs. Badawi Idham 

9. Kun Komariyati 

10. H. Sudiyono, S.Sos 

11. Rino Panduwinata, 

S.Kom 

12. A. Rozi Yasin 

1.388 

26 

344 

56 

41 

25 



87 
 

 

 

 

7 

 

 

 

PD 

7. Fahmi Anwar, S.E 

8. Ir. Zulfikar Passa 

9. Siti Nurjannah, S.Ag 

10. Muahmmad 

Ma’ruf, S.Pd 

11. Bunangin 

12. Mirany, S.E 

921 

338 

12 

460 

141 

26 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

PAN 

7. Dewi Fatmasari 

Surapathy, S.E 

8. Megasari, S.E, S.Si, 

Apt, M.M 

9. Drs. Ridwan Sanusi 

10. Sefri Darwin 

11. Dra. St. Hafifah 

12. Desi Pristiani 

Ambar Rukma 

105 

1.328 

35 

14 

47 

1 

 

 

9 

 

 

 

PPP 

7. Langgeng Hutomo 

8. Ahmad Asrori 

9. Rosidah 

10. Hendro Tamtomo 

11. Titik Rahayu 

42 

21 

28 
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12. Hasliani 18 

18 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

HANURA 

7. Dra. Atien Suyatie 

8. Wahyui Santoso 

9. YB. Beja 

10. Tri Raharjo 

11. Ria Torisia, S.E 

12. Tri Setiyawan 

138 

16 

136 

8 

8 

542 

11. PBB  

Tanpa caleg 

 

12 PKPI 1. Sunardi 

2. Ratna Ningsih, B.A 

3. Tri Styowati 

 

 

34 

34 

11 

  



89 
 

Diantara nama-nama yang berhasil duduk di 

DPRD Kota Metro Masa Bakti 2014-2019 adalah sebagai 

berikut:  

 

NO NAMA PARTAI JUMLAH 

SUARA 

1. Roswati, S.Pd GOLKAR 3.649 

2. Basuki, S.Pd PDIP 3.357 

3. Hendri Susanto, SE NASDEM 3.255 

4. Dra. Hj. Nuraida GERINDRA 2.167 

5. Fahmi Anwar, SE DEMOKRAT 2.084 

6. Yuliyanto, SE. PKS 2.074 

 

 Berdasarkan pemerhatian terhadap data diatas 

maka menjadi sangat menarik untuk melihat sejauhmana 

korelasi antara strategi yang dipakai oleh para caleg dalam 

meraih dukungan politik mereka di Kecamatan Metro 

Timur dengan apa yang mereka dapatkan setelah pemilu 

dilaksanakan. Berbagai macam strategi dan pola 
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pendekatan dilakukan oleh para caleg namun pada 

akhirnya hanya enam orang yang berhak masuk dan 

ditetapkan sebagai anggota DPRD Kota Metro masa tugas 

2014-2019. Dan jika kita perhatikan dari enam nama yang 

ada dalam tabel diatas sangat menarik untuk kita lakukan 

sebuah telaah yang mendalam tentang sejauhman dampak 

dari strategi yang mereka lakukan dalam meraih kursi 

dewan dan menyisihkan 57 caleg lainnya. 

 

B. Bentuk-Bentuk Pendekatan Metro Timur 

Pada  bab keempat dari penelitian ini, penulis akan 

menyajikan data lapangan yang berhasil dihimpun oleh 

peneliti melalui tim survey yang ditugaskan untuk 

mengumpulkan data dengan teknik angket terstruktur.  

yang diolah dari angket yang disebar secara random oleh 

peneliti di Kecamatan Metro Timur atau Daerah Pemilihan 

3 untuk Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. Data 

angket yang masuk dari tim surveyer sebanyak 254 dengan 

riancian 249 yang terisi penuh dan 5 tidak terisi secara 

lengkap. Jadi total responden yang masuk dari data syrvey 

lapangan adalah sebanyak 249 responden. Teknik yang 

dipakai dalam kuesoner ini adalah angket terstruktur dan 

terukur dan teknik random sampling dengan sampel 
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sebanyak 249 orang dari populasi 19.772 orang atau 1,2% 

dari jumlah populasi yang ada.  

Untuk mencapai sasaran dan objektifitas penilaian 

dalam penelitian ini peneliti menyebar angkat sebanyak 

249 responden dengan beberapa daftar pertanyaan yang 

menjurus pada akar persoalan yang akan digali dari 

penelitian ini. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah anda ikut memilih dalam Pemilihan 

Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 09 April 2014? 

2. Apakah suasana Pemilu Legislatif di Kecamatan 

Metro Timur berjalan dengan baik? 

3. Apakah sebelum memilih sudah kenal dengan 

partai yang akan anda pilih? 

4. Apakah yang anda coblos pada saat Pemilu 

Legislatif? 

5. Jika anda mencoblos partai, apa alasan utama 

anda? 

6. Jika anda memilih gambar calegnya, apa alasan 

utama anda? 

7. Apakah caleg yang anda pilih pernah 

memberikan/menjanjikan sesuatu sebelum anda 

memilih? 
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8. Apakah caleg yang memberi uang/barang atau 

menjanjikan sesuatu akhirnya anda pilih? 

9. Apakah caleg yang anda pilih berhasil duduk di 

kursi DPRD Kota Metro? 

10. Tahukah anda apa itu money politik dan apa 

hukumnya menurut agama dan undang-undang? 

Inilah beberapa daftar perntanyaan yang diajukan 

oleh peneliti untuk mengagali data tentang strategi caleg 

dalam meraih dukungan politik pada pemilu legislatif  

tahun 2014 yang lalu yang dilakukan di daerah pemilihan 

tiga yaitu untuk Kecamatan Metro Timur dengan totak 

suara sah yang masuk sebanyak 19.772 suara.  

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti 

dalam survey ini adalah ingin mengetahuisejauhmana 

tingkat partispasi responden terhadap pemilihan umum 

yang dilaksanakan pada tanggal 09 April yang lalu.  

Dengan pertanyaan apakah anda ikut memilih dalam 

pemilihan umum (pemilu) legislatif tanggal 09 April tahun 

2014? Setelah peneliti mengumpulkan data dan 

melakukan analisa data dapat penulis simpulkan bahwa 

tingkat partisipasi respondent terhadap pemilu tahun 2014 

sangat tinggi yaitu  97 % dengan angka golput (yang tidak 

memilih) 3%.  Perhatikanlah tabel dibawah ini: 
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Tabel. 1 

Keikutsertaan Dalam Tahapan Pemilu 

 

 

 

Sosialisasi massif yang dilakukan oleh KPU Pusat 

maupun daerah untuk menyukseskan pemilihan umum 

yang dilaksanakan pada tanggal 09  April 2014 telah 

memberikan hasil yang positif. Hasil itu terlihat dari 

tingkat partisipasi warga terutama masyarakat Kota Metro, 

khususnya lagi Kecamatan Metro Timur, dimana dari hasil 

survey yang dijalankan oleh penulis dengan sampling 250 

orang sebanyak 97% menyatakan bahwa mereka ikut 

berpastisipasi dalam pemilihan umum dan mengambil 

Ya
97%

Tidak
3%
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bagian dalam segala tahapan prosesnya. Selain karena 

faktor pelaksana pemilu, keberhasilan itu juga disebabkan 

banyaknya kontestan yang maju dengan semua tim 

suksesnya yang secara terus menerus menjajakan 

dagangan politiknya kepada warga.44 

Selain faktor banyaknya pihak yang terlibat dalam 

sosialisasi pemilihan umum pada bulan April tahun 2014 

yang lalu, Kecamatan Metro Timur juga merupakan satu 

dari lima kecamatan di Metro dengan luas wilayah yang 

relatif  kecil dengan tingkat populasi yang lumayan 

padat.45 

Selain bertanya tentang keikutsertaan warga dalam 

segala tahapan pemilu, penulis juga menanyakan hal yang 

sangat mendasar dalam proses pemilihan umum yang 

kerap kita dengar dari warga yaitu apakah mereka memilih 

secara langsung dengan memberikan pilihan yang sesuai 

dengan pilihan mereka ataukah mereka sudah jenuh 

dengan hiruk pikuk pemilu dengan segala pernik-

perniknya sehingga mereka lebih memilih abstain dan 

 
44 Seperti yang dikatakan Komisoner KPUD Kota Metro 

Bapak Agus Riyanto, lihat www. kpu-metrokota.go.id/page/3/ 

45 Luas wilayah Metro Timur adalah 11,78 Km2 dengan 

populasi 36.021 jiwa. Lihat, Bappeda Kota Metro, Metro dalam Angka 

2013, (Metro:BPS Kota Metro, 2013), H.70. 
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tidak memilih. Hasil analisa data yang masuk 

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif warga Metro 

Timur adalah 83% dengan angka golput sebanyak 17%. 46 

Tabel. 2  

Tingkat Partisipasi Warga Kecamatan Metro Timur 

 

 

Masih menurut Komisioner KPUD Kota Metro, 

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan 

Metro Timur sebanyak 25.845 orang dan yang ikut 

memberikan suaranya pada pemilihan umum pada tanggal 

09 April sebanyak 19.772 orang. Dan jika dibandingkan 

dengan persentasi pemilu ditingkat nasional maka angka 

83% itu jauh lebih baik sebab di tingkat nasional sendiri 

 
46 Jumlah partisipan dalam pemilu legislatif di Kecamatan 

Metro Timur tahun 2014 dengan merujuk kepada hasil rekapan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro untuk suara sah saja sebanyak 

83% atau sebanyak 19.772 suara dari total jumlah DPT 25.854 

pemilih. Lihat rekapan KPUD Kota Metro, DPD PKS Kota Metro, 

Ketetapan Hasil Pemilu Tahun 2014, (Metro: DPD PKS Kota Metro, 

2014), h.5 

Yang 
Memilih 

83%

Yang 
Golput

17%
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angka itu hanya mencapai 75,11% seperti yang 

dikemukakan oleh Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik.47 

 

 Selain bertanya tentang keikutsertaan warga 

Kecamatan Metro Timur, penulis juga bertanya tentang 

proses pelaksanaan pemilihan itu sendiri, dengan 

mengajukan pertanyaan apakah pelaksanaan pemilu di 

Kecamatan Metro Timur berjalan dengan baik?  Dari data 

yang masuk dapat penulis simpulkan bahwa semua 

responden menyatakan proses pelaksanaan berjalan 

dengan baik dan sesuai aturan perundangan yang 

ada.Perhatikan tabel dibawah ini secara seksama.  

 

Tabel. 3 

Bagaimana Proses Pemilu Kecamatan Metro Timur 

 

 
47http://news.detik.com/read/2014/05/10/015444/2578797/

1562/angka-golput-pileg-2014-capai-2489-lebih-tinggi-dari-suara-

pdip 
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Dari seluruh responden yang masuk hanya satu 

yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu di 

Kecamatan Metro Timur pada tanggal 09 April 2014 yang 

lalu tidak baik dan tidak sesuai dengan prosedur 

perundangan yang ada.  

 Selanjutnya penulis ingin melihat sejauhman 

tingkat ketenaran seorang calon anggota legislatif (caleg) 

di tengah-tengah masyarakat Metro Timur dengan 

mengajukan pertanyaan apakah sebelum memilih anda 

sudah kenal dengan calon yang akan anda pilih? 

Pertanyaan ini bukan hanya sekedar mengukur tingkat 

ketenaran calon di masyarakat, namun juga bisa menjadi 

alat ukur tentang kekerapan komunikasi politik yang 

selama ini dibangun oleh kandidat dengan warga Metro 

Timur. Dan yang lebih risaunya lagi jika harapan itu masih 

dibawah ekspektasi masyarakat sementara pemilu 

Baik
100%

Tidak
0%
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legislatif itu sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan dan 

beberapa kandidat ada yang incumbent.  

 Dari data yang masuk, sebanyak 40% warga 

mengatakan tidak kenal dengan calon yang akan mereka 

pilih. Jika angka ini kita kaitkan dengan sosialisasi yang 

dilakukan oleh pelaksana seperti dalam tabel 1 dan tabel 2 

maka ada kemungkinan besarnya angka ketidak kenalan 

warga dengan calon/partai pada mayoritas caleg yang ada. 

Sedangkan untuk beberapa caleg yang ada mereka cukup 

kenal dan bahkan sangat kenal. Perhatikanlah tabel 

dibawah ini! 

 

 

 

 

 

Tabel. 4 

Apakah Anda Sudah Kenal Dengan Partai /Caleg Yang 

Akan Dipilih? 
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Salah satu kelebihan pemilu dengan sistem 

proporsional tertutup terbuka dengan suara terbanyak yang 

dianut dalam sistem pemilihan umum kita hari ini adalah 

adanya upaya serius dari partai politik dan calon untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat mengingat para 

kandidat akan bertanding di daerahnya masing-masing. 

Pada satu sisi sistem ini memberikan nilai positif 

terutamanya dalam proses partisipasi dan pendidikan 

politik warga. Namun pada sisi yang lain, antara parpol 

terutama elit partai dan caleg yang bertanding pada partai 

tersebut kerap terjadi clash kepentingan. Dampaknya, bisa 

jadi pada satu parpol orang lebih kenal dan lebih dekat 

dengan calon anggota dewannya ketimbang dengan 

parpolnya.48  

 
48Hal senada juga diungkapkan oleh Fatimah Az-Zahra, lihat 

http://patimatuzzahrasrg.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-

indonesia_25.html. diakses tanggal 24 September 2014. 

Sangat 
Kenal
17%

Sedang
43%

Tidak 
Kenal
40%

http://patimatuzzahrasrg.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-indonesia_25.html
http://patimatuzzahrasrg.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-indonesia_25.html
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 Hal ini bukan isapan jempol belaka, mengingat 

data yang masuk kepada peneliti, terutamanya ketika 

peneliti mengajukan pertanyaan siapakah yang anda pilih 

apakah gambar partai atau gambar calon anggota dewan? 

Jawabany, mayoritas responden menjawab gambar 

calegnya dengan angka yang sangat pantastis yaitu 78%. 

Lihat tabel di bawah ini 

 

Tabel. 5  

Apakah Yang Anda Coblos Pada Saat Pemilu 

Legislatif? 

 

 

 

Jika kita perhatikan tabel diatas dapat kita 

simpulkan bahwa  warga Metro Timur dalam pemilihan 

umum legislatif tahun 2014 ini lebih cenderung memilih 

calegnya langsung daripada partai atau keduanya.  

Gambar 
Partai
12%

Gambar 
Caleg
78%

Gambar 
Partai 

dan Caleg
10%
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Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh 

warga ketika mereka memilih nama caleg daripada yang 

lainnya. Pertama, mereka akan berinteraksi secara 

langsung dengan caleg dengan segala bentuk komunikasi 

politiknya baik yang rasionalis idealis maupun yang 

emosional pragmatis sebelum pemilu dilaksanakan. 

Kedua, para konstituen bisa meminta pertanggungjawaban 

politis kepada calon yang duduk di dewan tanpa harus 

melalui alur birokrasi dan prosedur partai yang terkadang 

merepotkan dengan tingkat keberhasilan yang juga masih 

dipertanyakan. Singkatnya, warga ingin yang praktis dan 

terkadang pragmatis.  

Fakta ini tidak selalunya berdampak negatif 

kepada partai baik secara kelembagaan maupun 

pencitraan. Sebab justru keadaan ini bisa memacu struktur 

partai agar bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi 

dengan warga dengan mengedepankan konsep simbiosis 

mutualis dan berkesinambungan selain juga membuka 

pintu kompetisi natural diantara para caleg dalam satu 

partai sehingga suasana demokrasi bisa berjalan dengan 

baik di internal partai. 

 Kongklusi politik diatas akan semakin menarik 

manakala kita kaitkan dengan pertanyaan peneliti 
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berikutnya. Dimana peneliti bertanya kepada responden 

dengan andaian mereka memilih gambar partai maka 

alasan utamanya adalah karena citra partai yang baik, 

komunikasi politik dengan warga terjalin harmonis dan 

berkesinambungan. Namun faktanya justru warga 

memberikan jawaban yang agak mencengagkan peneliti. 

Dimana sebanyak 2% persen karena tidak mau memilih 

calegnya dan 23% karena memang ada citra dan 

komunikasi yang baik dengan masyarakat dan sebanyak 

75% justru mengatakan mereka memilih partai karena 

calegnya yang baik.  Perhatikan tabel di bawah ini! 

 

Tabel.6 

 Jika Anda Mencoblos Partai dan Apa Alasan Utama 

Anda? 

 

 

Citra 
Partai 
Baik
23%

Anggota 
Partai
75%

Tidak 
Mau 

Memilih 
Calegnya

2%
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Selain bertanya tentang alasan memilih tanda 

gambar partai, peneliti juga bertanya kepada responden 

tentang alasan mereka memilih tanda gambar caleg pada 

pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu. Dan 

hasilnya  cukup variatif dan menarik untuk dianalisa serta 

disimpulkan. Perhatikan tabel dibawah ini! 

 

Tabel. 7 

Jika Anda Memilih Gambar Caleg, Apa 

Alasan Utama Anda? 

 

 

 

 

Jika kita perhatikan dengan seksama gambar 

diatas, ada beberapa hal menarik; 

Kelaurga
3%

Tokoh
14%

Sahabat
5%

Melayani
51%

Sama 
partainya

24%

Track 
Record 

Baik
3%
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1. Warga Metro Timur memilih calon wakilnya di 

DPRD Kota Metro karena alasan keluarga 

sebanyak 3% 

2.  Warga Metro Timur memilih calon wakilnya 

di DPRD Kota Metro karena alasan rekam 

jejak yang baik dari caleg  sebanyak 3% 

3. Warga Metro Timur memilih calon wakilnya di 

DPRD Kota Metro karena alasan persahabatan 

sebanyak 5% 

4. Warga Metro Timur memilih calon wakilnya di 

DPRD Kota Metro karena alasan ketokohan 

sebanyak 14% 

5. Warga Metro Timur memilih calon wakilnya di 

DPRD Kota Metro karena alasan kesamaan 

partai/afiliasi politik sebanyak 24% 

6. Warga Metro Timur memilih calon wakilnya di 

DPRD Kota Metro karena alasan pelayanan 

caleg  sebanyak 51% 

Menurut hemat peneliti, sajian angka-angka ini 

sangat menarik untuk dianalisa dan disimpulkan. 

1. Warga Metro Timur lebih memilih calon yang 

sering melayani calon pemilihnya walaupun bukan 
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dari keluarga sendiri bahkan dari partai yang 

berbeda. 

2. Kedekatan nasab biologis dan nasab politis ketika 

tidak dibarengi dengan kedekatan emosional dan 

asa kemanfaatan bersama maka keduanya tidak 

bisa berbicara banyak dalam kalkulasi politik di 

Metro Timur.  

3. Aspek ketokohan yang mungkin berlaku pada 

pemilihan Presiden semisal Ir. Joko Widodo yang 

memenangkan pilpres atau dalam pemilihan 

Gubernur tidak begitu signifikan dalam pemilihan 

legislatif. Warga Metro makin pragmatis dan kritis.  

4. Minimnya persentasi alasan rekam jejak yang baik 

dari para caleg  pada pemilihan umum di 

Kecamatan Metro Timur pada tahun 2014 

memiliki dua asumsi. Yang pertama, karena 

memang hanya sedikit jumlah anggota dewan yang 

memiliki track record (rekam jejak) yang baik dan 

ini sangat memilukan! Yang kedua, kebanyakan 

calon yang maju pada pemilu legislatif tahun 2014 

di Kecamatan Metro Timur adalah wajah baru 
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yang belum pernah duduk di kursi dewan sehingga 

kinerjanya belum bisa dinilai.49   

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh peneliti 

adalah warga Kecamatan Metro Timur yang ikut dalam 

pemilihan umum legislatif pada tanggal 09 April 2014  

yang lalu pernah menerima atau dijanjikan oleh para caleg 

dengan pemberian tertentu baik berupa uang tunai, 

sembako, pulsa, bahkan sejumlah uang terutang?  Analisa 

data yang masuk cukup mengejutkan, dimana sebanyak 

58% warga responden menyatakan pernah menerima 

sesuatu dalam pelbagai bentuk pemberian dan sebanyak 

42% mengatakan tidak pernah menerima. Perhatikan tabel 

dibawah ini! 

 

Tabel.8 

Apakah Caleg Yang Anda Pilih Pernah 

Memberikan/Menjanjikan Sesuatu Sebelum Anda 

Memilih? 

 

 
49 Dari enam mantan anggota dewan priode 20104-2009 

yaitu Basuki (PDIP), H. Ampian (PNBK), Megasari (PIS), Ali 

Masykur (PD), Herman Sismono (PAN), Siti Rahayu Ningsih 

(Golkar) yang kembali mencalonkan diri adalah: Basuki, dan 

Megasari.  
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Fakta ini cukup menarik sekaligus menjadi catatan 

khusus buat penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Metro, 

dimana angka money politik dengan segala variasi 

pemberiannya ternyata cukup tinggi di dapil 3 ini. Fakta 

ini bisa menguatkan praduga Drs. Al-Muzammil Yusuf, 

MM seperti yang penulis pernah sampaikan pada bab 

pendahuluan dari kajian ini dimana beliau mengatakan 

bagi para kandidat pileg, Kota Metro adalah pendidikan 

dengan cost politik yang sangat tinggi.50 

 Pertanyaan peneliti berlanjut sampai pada soal, 

apakah caleg yang pernah memberikan 

sesuatu/menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih lalu 

 
50 Wawancara peneliti dengan beliau dalam sebuah acara 

pengajian di rumah dinas Walikota Metro pada bulan Maret 2014.  

Ya
58%

Tidak 
42%
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dipilih oleh pemilih di Kecamatan Metro Timur? Jawaban 

responden juga cukup mengagetkan, dimana sebanyak 

60% mengatakan mereka tidak memilih calon yang pernah 

memberi sesuatu kepada mereka dan hanya 40% saja yang 

mengatakan memilih dengan alasan balas budi. Perhatikan 

tabel dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.9 

Apakah Caleg Yang Memberi Uang/Barang Atau 

Menjanjikan Sesuatu Akhirnya Anda Pilih? 
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 Dari paparan data diatas dapat peneliti simpulkan 

bahwa: 

1. Warga Metro Timur cukup pragmatis dalam 

menyikapi pemilu legislatif, hal ini dapat dilihat 

dari tingkat penerimaan warga terhadap pemberian 

para kandidat. Tapi pragmatisme ini bisa bersifat 

pasif dan juga bisa bersifat aktif tergantung dengan 

siapa oknumnya karena terkadang warga tidak bisa 

mengindar sebab pemberian terkadang tidak 

mengikat.   

2. Pemberian yang diberikan oleh caleg kepada 

warga tidak selamanya menjadi ukuran 

keberhasilan seorang calon. Banyak kisah menarik 

dan sinteron sedih dari episode pesta demokrasi 

yang terjadi di Kecamatan Metro Timur. Misalnya, 

Ibu  Kun Komariyati, caleg nomor urut tiga dari 

Partai Gerindra yang sudah menghabiskan uang 

Ya 
40%

Tidak 
60%
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ratusan juta rupiah dan Ibu Megasari dari PAN 

yang juga menghabiskan dana lebih banyak lagi 

ternyata juga gagal masuk dewan. Adu strategi, 

kesolidan tim sukses dan pola komunikasi juga 

menjadi syarat mutlak bagi suksesnya seorang 

calon anggota dewan.51  

Walaupun mayoritas yang menerima pemberian 

caleg tidak memilih kandidat yang pernah memberinya 

sesuatu pada saat akan pemilu, namun data pada 

pertanyaan yang kesepuluh dari peneliti menunjukkan 

bahwa setiap caleg yang sukses di Kecamatan Metro 

Timur pasti terlibat dalam praktek money politik dengan 

berbagai modus dan strateginya. Perhatikan tabel di bawah 

ini! 

 

 

 

 

 

 
51 Kedua calon diatas adalah tetangga peneliti sendiri, yang 

pertama gagal bukan karena kurang modal tapi lebih kepada 

manejemen internal tim sukses yang kurang agresif dan yang kedua 

karena ketidaksolidan tim sukses dan minimnya kepercayaan publik 

kepada caleg tersebut.  
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Tabel.10 

Apakah Caleg Yang Anda Pilih Berhasil 

Duduk di DPRD Kota Metro? 

 

 

 

 

Jika kita perhatikan grafik diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa: 

1. Mayoritas caleg yang pernah memberikan sesuatu 

kepada calon pemilih berhasil duduk di kursi 

dewan dengan angka 44% dan angka ini bisa 

bertambah jika dipadukan dengan persentasi 

estimasi global pada point jawaban tidak tahu.  

2. Sebanyak 23% warga Metro Timur yang 

mengatakn calegnya tidak berhasil duduk di kursi 

dewan 

Ya
44%

Tidak 
23%

Tidak 
Tahu
33%
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3. Dengan asumsi yang mengatakan tidak tahu 

sebanyak 33% berarti tingkat kordinasi dan 

komunikasi antara pemilih dengan caleg yang 

jadipun juga sangat minim padahal sebelumnya 

sudah ada bentuk tali kasih politik diantara mereka. 

Selain mengukur dan menilai prilaku politik warga 

Kecamatan Metro Timur pada pileg tahun 2014 yang lalu 

peneliti juga ingin melihat tingkat pemahaman dan 

persepsi warga tentang apa yang sudah mereka lakukan 

terkait dengan pemberian, hadiah, cost politik yang 

mereka terima dari caleg. Pertanyaan ini dianggap penting 

oleh peneliti mengingat Kota  Metro adalah kota 

pendidikan dan kebanyak perguruan tingginya ada di 

Kecamatan Metro Timur bahkan kantor DPRD Kota 

Metropun ada di Kecamatan Metro Timur.  

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah 

apakah warga Metro Timur mengetahui apa itu money 

politik dan bagaimana pemahaman mereka tentang money 

politik dilihat dari sudut agama dan regulasi pemilu yang 

ada.  

Hasilnya cukup baik, dimana sebanyak 65% 

responden mengatakan bahwa money politik itu tidak baik 

dan melanggar norma agama dan undang-undang. Dan 
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yang menjawab mengetahui hakikat money politik serta 

dampaknya namun mengatakan wajar, cost politik, dsb 

sebanyak 16% sedangkan yang mengatakan tahu dan tidak 

melanggar undang-undang dan norma agama sebanyak 

19% saja. 

 

Tabel 10 

Tahukah Anda Apa Itu Money Politik, dan Apa 

Hukumnya Menurut Agama dan Undang-undang? 

 

 

Sikap-sikap salah warga terhadap politik uang 

seperti yang terjadi di Kecamatan Metro Timur tersebut 

sudah melanda masyarakat Indonesia secara umum 

terutama  pada musim pemilu legislatif dan pilkada. Sikap 

ini tentunya sangat merisaukan kita selaku bagian dari 

anggota masyarakat yang memiliki kepedulian dengan 

nasib demokrasi di negeri bambu runcing ini mengingat 

Tahu dan 
Melanggar

65%

Tahu dan 
Tidak 

Melanggar
19%

Tahu dan 
Wajar
16%
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begitu besar biaya politik yang sudah kita keluarkan untuk 

melaksanakan perangkat demokrasi ini dari tahun ke 

tahun. Jika sikap pragmatis ini tidak dibendung bukan 

tidak mungkin kedepanya yang akan menjadi pemimpin 

kita adalah para pengusaha hitam, konglomerat rakus, 

spekulan politisi berekam jejak hitam dengan spirit hawa 

nafsu kekuasaan yang  pada akhirnya membawa 

kehancuran bangsa. Sikap pragmatis yang salah kaprah ini 

menurut Joko Siswanto disebabkan oleh pemahaman 

masyarakat yang salah ketika berhadapan dengan 

pemberian, atau hadiah dari orang lain.52    

  

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
52 Sikap Salah Masyarakat Terhadap Politik Uang Oleh: 

Joko Siswantodosen Fisip Unsri, melalui, 

http://denmasjoko.wordpress.com/2013/05/21/sikap-salah-

masyarakat-terhadap-politik-uang-oleh-joko/ diakses tanggal 05 

September 2014. 

 

http://denmasjoko.wordpress.com/2013/05/21/sikap-salah-masyarakat-terhadap-politik-uang-oleh-joko/
http://denmasjoko.wordpress.com/2013/05/21/sikap-salah-masyarakat-terhadap-politik-uang-oleh-joko/
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Berdasarkan sajian dan analisa data yang sudah 

peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat peneliti 

simpulkan beberapa hal berikut ini. 

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang 

dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 yang merupakan 

pemilu keempat di era reformasi setelah runtuhnya Orde 

Baru berjalan dengan baik dengan sistem proporsional 

terbuka dengan suara mayoritas sebagai pememang, 

terutamanya di Kecamatan Metro Timur. 

Hampir seluruh partai politik kontestan pemilu 

2014 ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi di 

Kecamatan Metro Timur dan partisipasi ini bisa dilihat 

dari keiukutsertaan mereka dalam bursa caleg yang ada. 

Hanya saja Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Dearah 

Pemilihan Tiga Kecamatan Metro Timur partai ini tidak 

ikut memajukan calonnya. 

Tingkat partisipasi politik warga Kecamatan Metro 

Timur untuk pemilu tahun 2014 cukup baik diatas tingakt 

nasional yaitu 85% dari jumlah DPT yang ada. 

Para calon anggota legislatif (Caleg) di Kecamatan 

Metro Timur sudah melakukan berbagai macam 

pendekatan dan komunikasi dengan warga baik secara 

personal maupun organisasi kepartaian. Model dan bentuk 
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pendekatan untuk meraih dukungan tersebut dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya; dengan pendekatan 

persahabatan, ketokohan, pencitraan partai dengan 

personal (rekam jejak) di dewan, dan termasuk pendekatan 

pragmatis mutualis semisal memberikan sesuatu kepada 

calon. 

Paparan data peneliti juga menyimpulkan bahwa 

pendekatan dan strategi pemenangan yang paling jitu dan 

ampuh dalam kontek pemilu legislatif di Kecamatan Metro 

Timur adalah melalui pendekatan pelayanan dengan 

persentasi 51%, citra partai 23%, ketokohan 14%, 

persahabatan 5%, deangakan rekam jejak dan pertalian 

nasab hanya  3%. 

Data peneliti juga menyimpulkan bahwa 

pragmatisme masyarakat dengan para caleg makin 

menguat dan keterkaitan antara pemberian dengan pilihan 

tidak berbanding lurus dengan fakta empiris politisnya di 

lapangan. Dimana dari sekian banyak penerima money 

politik di Kecamatan Metro Timur hanya 40% saja yang 

menyatakan dengan tegas bahwa mereka memilih calon 

yang pernah memberi mereka sesuatu.  

Dari sekian banyak caleg yang ikut bertanding 

dalam pesta demokrasi tahun 2014 di Kecamatan Metro 
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Timur hanya ada enam orang yang sukses duduk di kursi 

dewan yaitu: 

NO NAMA PARTAI JUMLAH 

SUARA 

1. Roswati, S.Pd GOLKAR 3.649 

2. Basuki, S.Pd PDIP 3.357 

3. Hendri Susanto, SE NASDEM 3.255 

4. Dra. Hj. Nuraida GERINDRA 2.167 

5. Fahmi Anwar, SE DEMOKRAT 2.084 

6. Yuliyanto, SE. PKS 2.074 

 

Berpolitik tanpa modal adalah nihil dan hina bak 

berteriak tanpa suara, namun nihil karya dalam berpolitik 

karena tersandera cost politik lebih nihil dan lebih 

menyakitkan. Oleh sebab itu, upaya perbaikan sistem 

pemilu dan pengawasan yang lebih ketat serta pendidikan 

politik bagi warga menjadi satu keniscayaan terutamanya 

para politisi muslim yang membawa misi keislaman dalam 

ranah politik, dan medan ini termasuk minim peminatnya!  
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B. Saran  

Kalaulah memang dunia politik itu kotor 

sebagaimana disuarakan oleh banyak pihak, termasuk 

pemikir  Islam sekalipun. Manakala pemilihan umum itu 

menjadi rukun dari sebuah sistem demokrasi, dan 

manakala proses pencalonan dan sosialisasi itu tidak bisa 

dipisahkan dengan cost tinggi, dan manakala tidak sedikit 

dari para politisi baik dipusat maupun yang minim kreasi 

dan justru terjerat kasus korupsi termasuk kasus yang 

berbau rani, maka siapapun yang akan masuk dalam dunia 

super gelap ini sulit untuk selamat dari fitnah politik. 

Namun walau gelap, masih ada hati-hati yang bersinar 

dengan cahaya iman dan keyakinannya akan sebuah 

perubahan tak luput juga Kecamatan Metro Timur atau 

Kota Metro secara keseluruhan. Untuk itu, sebagai 

rekomendasi dari penelitian ini, saya mengusulkan agar 

dibuat sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi terkait 

dengan prilaku money politik, politik dagang sapi, 

transaksional, mengedapankan modal dan nihil moral. 

Harus ada upaya  dari pihak pelaksana seperti KPUD agar 

para kandidat berlomba-lomba membangun komunikasi 

massa dengan pendekatan yang tidak nominatif dan harus 



119 
 

juga dipikirkan agar kompetisi sengit antara caleg dalam 

satu partai bisa terurai tidak hanya mengandalkan suara 

terbanyak tetapi juga rekam jejak dan warisan pekerjaan 

dan pemikiran yang baik yang bisa dirasakan oleh warga.  

 


