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Abstrak 

 

Meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum legislatif 

merupakan harapan semua partai politik. Pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Amanat 

Nasional (PAN) Kota Tarakan memperoleh suara sebanyak 6.404, dan hanya mendapat 3 

jatah kursi di DPRD, atau hanya sekitar 8% dari 78.472 total jumlah pemilih di Kota Tarakan. 

Berdasarkan hasil tersebut, PAN Kota Tarakan berusaha mengevaluasi strategi mereka, yang 

di implemetasikan pada tahun 2012-2014 (pra pemilu legislatif) sehingga mampu 

meningkatkan perolehan suara menjadi 14.652 dan mendapatkan 4 jatah kursi di DPRD pada 

tahun 2014, dan juga menjadikan PAN sebagai partai pemenangan di Kota Tarakan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, untuk mengetahui dan 

menggambarkan strategi yang digunakan oleh PAN. Narasumber dalam peneltian ini 

berjumlah 5 orang. Pengumpulan data diperoleh wawancara oleh para narasumber. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Partai Amanat Nasional  Kota Tarakan 

menggunakan tingkatan strategi tingkatan strategi, dimana strategi dibagi menjadi 4 

tingkatan. Yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, functional 

strategy. 1) Enterprise strategy, strategi umum berdasarkan dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat. 2) Corporate strategy, berkaitan dengan visi dan misi organisasi. 3) Business 

Strategy, merupakan penjabaran langkah-langkah bagaimana merebut suara masyarakat. 4) 

Functional Strategy, merupakan strategi pendukung. 

Kesimpulan pada penelitian ini, PAN Kota Tarakan mampu meningkatkan perolehan 

suara pada pemilu legislatif periode 2014 Kota Tarakan dan menjadi partai pemenangan 

karena menerapkan strategi-strategi yang dijabarkan berdasarkan beberapa tingkatan. 
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Abstract 

 

Achieving as much support as possible in the legislative elections is the hope of all 

political parties. In the 2009 legislative elections, the National Mandate Party (PAN) of 

Tarakan City received 6,404 votes, and received only 3 seats in the DPRD, or just 8% of the 

78,472 total voters in Tarakan City. Based on these results, PAN of Tarakan City seeks to 

evaluate their strategy, which is implemented in 2012-2014 (pre legislative elections) that 

evaluate can increase total vote result to 14,652 and get 4 seat allocations in DPRD in 2014, 

and also make PAN a winning party in Tarakan City. 

The used research method was descriptive, to know and describe the strategies used 

by PAN. Resource people in study amounted to 10 people. Data collection was obtained by 

interviews by the resource people. 

The results showed that, PAN of Tarakan City using strategy level to upgrade the 

strategy, where the strategy is divided into 4 levels. Those are enterprise strategy, corporate 

strategy, business strategy, functional strategy. 1) Enterprise strategy, general strategy based 

on the needs and demands of society. 2) Corporate strategy, related to the vision and mission 

of the organization. 3) Business Strategy, is a description of the steps how to seize the voice 

of the community. 4) Functional Strategy, is a support strategy. 

The conclusion of this research, PAN of Tarakan City is able to increase the vote 

acquisition on legislative election period of 2014 Tarakan City and become the winning party 

for applying the strategies described in several level. 

 

Keywords : Strategy of Organizations, Legislative Election, Political Group. 

 

A. Pendahuluan 

 

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.
1
 Media untuk antar parpol 

bersaing memperoleh kedudukan politik, adalah melalui Pemilihan Umum (PEMILU) yang 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan untuk memenangkan pemilu, 

parpol harus memperoleh dukungan dari masyarakat.   

Mengelola persoalan ini bukan tugas yang sederhana dan mudah, mempublikasikan dan 

mensosialisasikan nilai-nilai partai membutuhkan penanganan yang khusus mengingat bahwa 
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parpol memiliki dinamika yang tidak mudah diduga. Oleh sebab itulah, keberadaan strategi 

untuk menjaring konstituen atau pemilih dalam dunia kepartaian menjadi sesuatu yang sangat 

strategis dan teramat penting.  

Strategi merupakan suatu rencana yang sifatnya serba komprehensif, bagaimana sesuatu 

organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil mungkin 

hambatan.
2
 Strategi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mewujudkan 

tujuan dan tercapainya suatu visi, misi, dan tujuan organisasi, termasuk organisasi partai 

politik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka partai politik membutuhkan suatu 

strategi tertentu untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam setiap 

pemilihan langsung (pemilihan presiden, anggota legislatif, kepala daerah).  

PAN pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Tarakan PAN meperoleh suara 14.652, 

mendapatkan jatah 4 kursi di DPRD Kota Tarakan, meningkat dari hasil pemilu legislative 

sebelumnya dengan perolehan suara 6.404 dan hanya mendapatkan 3 jatah kursi
3
.  

Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan pemilih terhadap PAN pada 

Pemilu Legislatif 2014 di Kota Tarakan. Hasil wawancara pendahuluan peneliti dengan salah 

satu caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPRD, Bapak H.Jamaluddin bahwa dalam 

Pemilu Legislatif 2014, PAN berupaya mengevaluasi strategi yang digunakan dalam Pileg 

sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meningkatnya dukungan pemilih terhadap 

PAN dalam Pileg 2014 di Kota Tarakan salah satunya disebabkan oleh adanya penerapan 

strategi. 

Strategi politik  penting sekali dilakukan organisasi politik . Hal ini mengingat bahwa 

diperlukan rencana menyeluruh dan terpadu mengernai kegiatan organisasi yang akan 

menentukan keberhasilan dalam mencapai tuuan.
4
 

Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti bagaimana. a). Strategi pemenangan 

Partai Amanat Nasional dalam Pemilu Legislatif Kota Tarakan 2014? b). Apa sajakah 

kendala yang dihadapi oleh Partai Amanat Nasional di Kota Tarakan dalam meningkatkan 

dukungan pemilih pada Pemilu Legislatif 2014? 

 

 

B.  Metode 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.. Penelitian kualitatif umumnya 

sulit diberi pembenaran secara matematik, ia lebih kepada penyampaian perasaan atau 

wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel.
5
  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan mengerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seorang, 

lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
6
 

Peneliti akan memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai strategi PAN dalam 

meningkatkan dukungan pemilih pada Pileg 2014 di Kota Tarakan serta kendala dan upaya 

yang dihadapi. 

Penelitian tentang strategi pemenangan PAN pada Pileg 2014 di Kota Tarakan 

dilaksanakan di Kantor DPD PAN Kota Tarakan, Jl. Yos Sudarso RT.14 No.25, Kelurahan 

Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek penelitian berupa individu, yaitu 

pihak dari DPD PAN Kota Tarakan dan beberapa anggota masyarakat Kota Tarakan yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer tersebut adalah: 

1) Ketua DPD PAN Kota Tarakan                                          1 orang 

2) Anggota  DPRD PAN Kota Tarakan 1 orang 

3) Bidang Pemenangan Pemilu DPD PAN Kota Tarakan 3 orang 

4) Anggota PAN 5 orang  

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah orang-orang yang dianggap tahu dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah di 

dalam penelitian. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku literatur, data dari 

instansi yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan dan informasi lain serta 

laporan yang terkait dengan masalah penelitian ini. 

 

C. Tinjauan Teori 

 a. Pengertian Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien. 

Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi 

lingkungan.  

b. Tingkatan Strategi 
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Ahli strategi Dan Schendel, dikutip dalam Supriatna,
7
 membagi strategi menjadi 4 

(empat) tingkat yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, dan 

functional strategy yang dibedakan berdasarkan substansinya.  

a. Enterprise strategy, adalah strategi yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat sehingga strategi ini memperlihatkan realisasi antara organisasi dengan 

masyarakat luar sejauh realisasi tersebut akan menguntungkan organisasi. Sehingga 

masyarakat percaya bahwa organisasi sungguh-sungguh berusaha untuk memberikan 

pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan telah dipertimbangkan 

secara etis. 

b.Corporate strategy, yakni strategi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi dan 

meliputi seluruh bidang yang digeluti oleh organisasi tersebut. Pengertian tersebut di atas 

mengandung makna bahwa strategi ini akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi urusan 

kita dan bagaimana mengendalikan urusan itu. Oleh sebab itu penggunaan strategi ini 

hendaknya dapat dikuasai oleh para pimpinan organisasi. 

c. Business strategy, merupakan penjabaran langkah-langkah bagaimana merebut suara 

masyarakat. Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa strategi ini memusatkan perhatian 

pada keunggulan kompetitif atau kalangan organisasi non profit lebih dikenal dengan 

keuntungan komparatif.  

d.Functional strategy, yaitu strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lainnya 

yang mencakup aspek ekonomi, aspek manajemen, dan isu strategi yang fungsi utamanya 

mengontrol situasi lingkungan yang selalu berubah. 

c. Pengertian Partai Politik 

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama
8
.                             

Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai 

sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para 

anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk 

mengamankan tujuan juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan 

kepentingan di dalam dirinya sendir
9
. 

Partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi 

ide-ide, fikiran-fikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. 

Keberadaan setiap partai politik ditentukan oleh 2 faktor: pertama, status hukum partai politik 

sebagai badan hukum (rechtspersoon), sehingga dapat menjadi subjek yang diakui sah untuk 

melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Sedangkan yang kedua, status partai politik itu 
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dalam dalam kegiatan pemilu, yaitu apakah partai politik itu berhak menjadi peserta atau 

tidak ditentukan oleh sejauh mana partai politik yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

yang ditentukan untuk itu 
10

 

d. Tujuan Partai Politik 

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. 

Demikian pula organisasi yang disebut partai politik. Tujuan pembentukan suatu partai 

politik, di samping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai 

kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang 

dilakukan 

e. Fungsi Partai Politik 

Fungsi partai politik disetiap Negara demokrasi cukup penting. Terutama jika dikaitkan 

dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan. Partai 

politik menerjemahkan kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Fungsi utama 

partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-

program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai 

politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calon-calon, 

kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif/eksekutif 
11

. 

f. Klasifikasi Partai Politik 

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang di dalam suatu 

kehidupan ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal inilah, maka pada hakikatnya klasifikasi 

partai politik dapat digambarkan sebagai berikut:
12

 

a. Klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi 

semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis partai politik, yaitu:  

 Partai Massa, yakni suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya 

berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-

pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di bawahnya 

dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur;  

 Partai Kader, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi 

dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian 

doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggotanya 

secara ketat. 

g. Pemilihan Umum Legislatif 

Konsep legislative pada dasarnya berasal dari kata Latum yang diambil dari bahasa latin 

yang artinya (membuat atau mengeluarkan). Leges juga berasal dari bahasa yang sama artinya 
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Undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan dalam pemaknaannya yang bersifat formal 

bentuk hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang secara umum adalah 

lembaga perwakilan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis di Negara 

yang bersangkutan. Dengan demikian legislatif lebih ditekankan pada pemaknaan sebagai 

lembaga pembuat peraturan, bukannya sebagai sebagai lembaga yang membuat kebijakan 
13

. 

h. Strategi Politik 

Strategi politik merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi politik 

dikarenakan beberapa hal
14

:  

a. positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan 

dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam 

mengidentifikasi suatu partai politik, sekaligus membedakannya dengan organisasi 

politik lainnya.  

b. Positioning politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri 

dalam membentuk identitas mereka.  

c. positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam approach 

mereka ke masyarakat.  

D. Pembahasan 

 

Partai Amanat Nasional PAN sebagai peserta Pemilu Legislatif tahun 2014 tentu 

melakukan berbagai strategi/cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk 

membentuk pemerintahan di parlemen. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai 

Amanat Nasional (PAN) Kota Tarakan untuk membentuk pemerintahan di Parlemen Kota 

Tarakan melakukan berbagai strategi Maka dari itu peneliti akan 

mendeskripsikan/menjelaskan strategi/metode dari DPD PAN Kota Tarakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi PAN pada pemilu legislatif 2014 

Peneliti akan mendeskripsikan/menjelaskan strategi/metode dari DPD PAN Kota 

Tarakan adalah sebagai berikut: 

Enterprise Strategy 

Dalam konteks penelitian ini, enterprise strategy adalah strategi yang berkaitan 

dengan kebutuhan dan tuntutan pemilih.  

a. Pendekatan personal door to door 
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Secara umum strategi yang digunakan PAN Tarakan dalam meningkatkan dukungan 

pemilih pada Pemilu 2014 adalah  pendekatan personal door to door dan juga melakukan 

kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial.   

Strategi pendekatan personal melalui kunjungan door to door kepada konstituen 

dilakukan oleh seluruh caleng PAN Tarakan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. 

Para caleg mendatangi rumah-rumah penduduk, mengobrol sebentar, dan membagi-bagikan 

kartu nama yang berisi visi misi dan program kerja kepada masyarakat. Pendekatan 

komunikasi politik seperti komunikasi door to door merupakan cara yang sangat efektif untuk 

dilakukan karena dengan pendekatan tersebut caleg dan partai pengusunya dapat dikenal, 

menunjukkan simpati, menggali aspirasi, dan menampung keluhan penduduk. 

b. Penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan 

Enterprise strategy lainnya yang dilakukan oleh PAN dalam upayanya memenangkan 

pileg adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan sosial 

keagamaan yang dilakukan antara lain menyelenggarakan pengajian dan membantu 

masyarakat yang terkena musibah. Kegiatan ini dilakukan baik atas inisiatif PAN atau caleg 

yang diusung. Dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut PAN dan masing-masing caleg 

dapat pula mengemukakan program kerja ke depan. Konsolidasi dan dukungan dari peserta 

kegiatan dapat diperoleh melalui kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan. 

Corporate Strategy 

Dalam konteks penelitian ini, corporate strategy mengacu pada strategi yang berkaitan 

dengan visi dan misi internal PAN Tarakan yang bertujuan untuk meraih dukungan pemilih. 

Visi PAN Tarakan. 

a. Penyatuan persepsi tokoh agama 

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memperbaiki citra PAN dengan penyatuan 

persepsi dengan tokoh PD Muhammadiyah. Penyebabnya adalah dikarenakan faktor 

determinan dari besar kecilnya perolehan suara PAN dalam pemilu adalah simpati dan 

dukungan warga muhammadiyah. Pemilu legislatif 2014 ini dijadikan momentum untuk 

membangun citra partai dalam mereformasi sehingga  dapat merangkul simpati dan dukungan 

warga muhammadiyah selaku basis historis kelahiran partai. 

Strategi penyatuan persepsi tokoh-tokoh muhammadiyah bahwa PAN dapat menjadi 

suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi warga muhammadiyah sangat terbantu dan berjalan 

lancar. DPD PAN berupaya memberikan ruang bagi kader muhammadiyah untuk 

mengaspirasikan suaranya. Apalagi selama ini muhamamdiyah juga tetap menjaga sejarah 

dan kepercayaan bahwa PAN akan memberikan ruang bagi muhammadiyah untuk 

mengembangkan karir politik dan menjaga hubungan baik diantara keduanya. Dalam 



silaturrahim tersebut DPD PAN Tarakan juga meminta doa dan restu dalam menghadapi 

Pileg 2014. 

b.  Optimalisasi organisasi otonom dan organisasi mitra. 

Strategi khusus lainnya yang dilakukan oleh PAN Tarakan adalah melibatkan peran 

semua badan otonom.  

Berdasarkan AD/ART PAN maka dapat diketahui bahwa dalam membantu 

kepentingan perjuangan PAN untuk meraik perolehan suara menggunakan optimalisasi tugas-

tugas organisasi otonom yang dimiliki. PAN tidak hanya melibatkan peran organisasi otonom 

di tubuh partai, tetapi juga melibatkan organisasi mitra di masyarakat. Organisasi mitra itu 

sendiri dapat diartikan sebagai organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang 

dibentuk oleh masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan 

menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN. 

Business Strategy 

Dalam konteks ini, business strategy adalah yang menjabarkan langkah-langkah PAN 

Kota Tarakan dalam merebut dukungan pemilih.  

a. Menampilkan figur caleg muda  

Strategi business yang dilakukan PAN Kota Tarakan adalah melalui penempatan 

figure-figur muda dalam meraih dukungan pemilih pemula. PAN kota Tarakan berupaya 

menampilkan figure muda dalam kepengurusan.  

Dalam konteks penelitian ini, business strategy adalah strategi yang menjabarkan 

langkah-langkah PAN Tarakan dalam meningkatkan dukungan suara dari pemilih. Secara 

bisnis, tujuan utama partai politik adalah menempatkan kader-kadernya dalam jabatan 

eksekutif dan legislatif. Partai politik menjual figur dari para kader-kadernya dalam peta 

persaingan dengan kader partai lain guna merebut dukungan dari masyarakat, khususnya para 

pemilih pemula. Artinya, strategi business PAN dalam meningkatkan dukungan pemilih 

adalah menyediakan figur muda yang punya nilai jual di mata pemilih pemula. Memiliki nilai 

jual berarti memiliki kualitas kepemimpinan, kecakapan (keahlian), dan popularitas yang 

memadai. Maksud dari strategi ini adalah sebagai proses regenerasi dan daya tarik bagi 

pemilih di kalangan anak muda, dan tujuannya tentu saja untuk meningkatkan dukungan dari 

para pemilih dalam Pemilu 2014. 

Figur muda yang ditampilkan oleh PAN Tarakan sebagai bentuk business strategy 

haruslah cakap, kompeten, dan popular sebab figur publik yang berusia muda lebih mampu 

mempengaruhi persepsi dan opini publik, khususnya pemilih pemula dan kalangan anak 

muda. Secara teoritis bahwa keputusan memilih selama pemilihan umum dapat dianalogikan 

sebagai perilaku pembelian dalam dunia bisnis dan komersil. Dalam dunia  bisnis  dan  

komersil,  keputusan  pembelian  yang  salah  akan berdampak  langsung  terhadap  subjek  



dengan  kehilangan  utilitas barang  dan  jasa  yang  dibelinya.  Sedangkan  keputusan  yang  

salah dalam  pemilu  tidak  memiliki  efek  langsung  bagi  si  pengambil keputusan,  karena  

keputusan  individu  tidak  akan  berarti  apa-apa kecuali dalam jumlah besar.
15

  

Functional Strategy 

 Dalam konteks penelitian ini, functional strategy adalah strategi pendukung untuk 

menunjang suksesnya strategi lain yang tujuannya adalah untuk mengontrol situasi 

lingkungan yang selalu berubah. Perubahan lingkungan yang mencolok adalah perubahan 

teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi, internet, jejaring sosial adalah perubahan 

nyata yang semestinya dijadikan bagian dari strategi politik partai dalam meraih dukungan 

pemilih pemula. Artinya strategi functional PAN Kota Tarakan dalam meraih dukungan 

adalah dengan startegi marketing dan promosi yang digunakan dengan memanfatkan 

teknologi. 

PAN dan para caleg-nya diterapkan pada strategi umum dalam bentuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Dalam kegiatan sosial keagamaan, 

PAN dan masing-masing caleg-nya dapat mensosialisasikan program kerja, prestasi yang 

terkait dengan rekam jejak masa lalu, dan menunjukkan karakteristik mereka secara personal. 

PAN Tarakan menegaskan bahwa mereka tidak sembarangan mengusung caleg-nya. Caleg 

yang diusung harus lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Caleg yang 

diusung harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas dan bersih, baru kemudian siap 

untuk dipasarkan ke masyarakat. 

Strategi promosi dilakukan oleh PAN Tarakan dan masing-masing caleg-nya melalui 

media periklanan melalui media cetak seperti surat kabar dan media elektronik seperti iklan 

dan orasi monolog di televisi. Publikasi PAN dan para caleg-nya dilakukan melalui even-

even tertentu dengan menjadi sponsor pada even tersebut. Tujuannya adalah agar PAN dan 

para caleg terpublikasi ke masyarakat sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih dekat, 

lebih dikenal karena langsung terjun pada even atau kegiatan tersebut. Sayangnya tidak ada 

even debat caleg karena KPUD Tarakan memang tidak menyelenggarakan even tersebut. 

2. Kendala yang dihadapi PAN tarakan dalam meningkatkan dukungan pemilih pada 

pemilu 2014 

Dalam rangka penerapan strategi untuk meningkatkan dukungan pemilih pada Pemilu 

2014, Partai PAN Tarakan mengalami berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran 

strategi yang diterapkan.  

1. Keterbatasan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang terbatas pada dalam hal ini adalah sarana transportasi 

untuk mobilisasi dan prasarana kantor anak cabang dan ranting. Kurangnya sarana 
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transportasi yang beroperasi membuat para tim pemenangan sulit mengakses daerah-daerah 

pelosok, sehingga beberapa kegiatan hanya dilakukan didaerah induk terdekat saja. Hal ini 

yang membuat para konsituen yang berada dipelosok enggan untuk datang dalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh PAN Kota Tarakan dan organisasi sayapnya.  

Sedangkan mengenai prasarana kantor anak cabang dan ranting, kebanyakan masih 

menggunakan rumah tempat tinggal dari ketua masing-masing untuk digunakan sebagai 

tempat pertemuan dan administrsi kepengurusan di masing-masing anak cabang dan ranting 

tersebut. Kendalanya adalah daya tampung yang minimal untuk dijadikan sebagai wadah 

pertemuan yang bisa mengakomodir seluruh anggota pengurus partai. 

2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif  

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif adalah potret 

buram DPR periode sebelumnya seperti terjerat korupsi, tersandung skandal seks, dan 

rendahnya tingkat kehadiran, ternyata mendominasi wajah DPR periode 2009-2014. 

Jangankan memperbaiki citra, wajah DPR yang 70 persen diisi pendatang baru itu justru 

semakin memperburuk wajah DPR dengan rencana pembangunan gedung baru yang disertai 

fasilitas ruang rekreasi, kolam renang, pusat kebugaran, dan ruang spa. Pembangunan gedung 

mewah ini akan menguras APBN Rp 1,6 triliun sama dengan biaya Jaminan Kesehatan 

Masyarakat untuk 22 juta penduduk miskin. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat 

dan kian mendegradasi kepercayaan publik kepada DPR.  

Berdasarkan survei Transparency International Indonesia, DPR dan parpol masih 

merupakan lembaga terkorup dalam persepsi publik. Hasil jajak 

pendapat Kompas  menunjukkan, DPR dan parpol memiliki tingkat kepercayaan publik yang 

sangat rendah.
16

 Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Sunny 

Tanuwidjaja menyatakan hanya kurang dari 10 persen warga Indonesia yang mengenal wakil 

rakyat yang mereka pilih dalam pemilu. Hal itu diperparah dengan rendahnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam survei CSIS pada 16-24 Januari 2012, tingkat kepercayaan masyarakat yang menilai 

kinerja Dewan Perwakilan Rakyat berpredikat baik hanya berjumlah 22,9 persen responden, 

jumlah yang hampir sama dengan penilaian terhadap partai politik, yaitu 22,4 persen.
17

 

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif di samping 

menjadi kendala, juga menjadi tantangan bagi PAN Tarakan dan caleg-caleg-nya untuk 

meyakinkan masyarakat pemilih bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat jika 

terpilih. Meskipun kendala disadari dapat menjadi penyumbang angka golput yang tinggi, 
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PAN Tarakan dan para caleg yang diusung mengatasinya dengan melakukan upaya 

pendidikan politik kepada masyarakat. PAN Tarakan dan para caleg yang diusung berupaya 

meyakinkan bahwa caleg yang diusung merupakan kandidat yang berintegritas, anti korupsi 

dengan cara memberi ruang dialog kepada calon pemilih dengan calegnya. 

3.  Terbiasanya masyarakat dengan money politics  

Politik uang (money politics) diartikan sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain 

dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses 

politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai 

untuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan 

pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang 

tersembunyi di balik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak 

akan dilakukan juga.  

Praktek money politic merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai 

demokrasi. Lemahnya undang-undang dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku 

money politic dan dalam mengantisipasi terjadinya praktek tersebut membuat praktek money 

politic ini menjamur luas di masyarakat. Maraknya praktek money politic ini disebabkan pula 

karena lemahnya undang-undang. Padahal praktek money politic ini telah hadir dari zaman 

orde baru tetapi sampai saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilu 

yang benar-benar anti money politic. 

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika money politics tetap 

merajalela niscaya partai politik yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang 

memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang 

diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik money 

politics adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik 

yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat yang suaranya telah 

terbeli dengan uang yang tak tekira dibanding kesengsaraan yang mungkin pemimpin mereka 

lakukan pada saat menjabat.  

Akibatnya, masyarakat seakan-akan terpuaskan setelah mendapatkan uang yang 

kemudian membentuk perilaku berulang-ulang dan menjadi budaya tersendiri. Budaya yang 

kemudian terbentuk di masyarakat saat diselenggarakannya pesta demokrasi adalah “ada 

uang, ada suara”. 

4.  Anggapan masyarakat bahwa PAN diperuntukkan bagi orang Islam  

Kendala ini timbul dikarenakan PAN berafiliasi dengan Muhammadiyah, sehingga 

terbentuk citra bahwa partai tersebut hanya diperuntukkan bagi orang Islam dan warga 

Muhammadiyah. Padahal untuk menjadi simpatisan atau bahkan kader PAN, tidak harus 

masyarakat yang beragama Islam atau warga Muhammadiyah saja, tetapi setiap anggota 



masyarakat boleh berpartisipasi dan berkontribusi. Hal ini juga termaktub dalam cita-cita 

partai PAN yang menyebutkan bahwa PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan dan 

kemajemukan.
18

 Kemajemukan yang dapat diartikan sebagai partai PAN terbuka dalam 

pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk 

visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. 

5.  Masih banyak pemilih terutama pemilih pemula yang malas berpartisipasi dan kurang 

peduli terhadap kegiatan partai 

Pemilih pemula yang masih berusia muda kurang tertarik dengan bidang politik. 

Mereka kurang memperdulikan hal-hal serius termasuk salah satunya adalah pendidikan 

politik. Bahkan bagi sebagian anak muda, istilah politik berkonotasi negatif sehingga 

memunculkan kecurigaan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh PAN Kota Tarakan 

ataupun organisasi mitranya sehingga menjadi kendala bagi pemenangan PAN dalam mearih 

dukungan pemilih.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tahun 2012, jumlah pemilih 

pemula di Kota Tarakan sendiri cukup mendominasi, jumlah penduduk usia 17 – 21 tahun 

diperkirakan  sekitar 24% dari jumlah penduduk, jumlah yang potensial jika teralokasi 

kedalam suara politik dalam pemilu legislatif. 
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3. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya 

baik berupa hasil wawancara maupun observasi di lokasi penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi PAN dalam meningkatkan dukungan pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota 

Tarakan terdiri dari:  

(a) Strategi enterprise, dalam bentuk, melakukan pendekatan personal berupa 

kunjungan/silahturahmi door to door, dan menyelenggarakan kegiatan sosial dan 

keagamaan 

(b) Strategi corporate, dalam bentuk, penyatuan presepsi tokoh agama dan optimalisasi 

organisasi otonom dan organisasi mitra 

(c) Strategi business, dalam bentuk menampilkan figur caleg muda guna memberikan 

sarana bagi pemilih muda dalam beraspirasi di pembangunananserta di pemerintahan; dan  

(d) Strategi functional, dalam bentuk pemasaran politik yakni memasarkan produk politik 

PAN dan para caleg-nya serta promosi yang dilakukan melalui media periklanan seperti 

surat kabar serta iklan, orasi monolog di televisi dan even-even dengan menjadi sponsor 

even tersebut. 

2. Adapun kendala dalam penerapan strategi guna meraih dukungan pemilih pada pemilu 

legislatif, yaitu:  

(a) Adanya keterbatasan sarana dan prasarana 

(b) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislative 

(c) Terbiasanya masyarakat dengan money politic 

(d) Anggapan masyarakat bahwa PAN diperuntukkan bagi orang Islam 

(e) Masih banyak pemilih terutama pemilih pemula yang malas berpartisipasi dan kurang 

peduli terhadap kegiatan partai 

 

4. Saran 

Dalam penelitian ini saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: 

1. Partai PAN Kota Tarakan sebaiknya tetap konsisten dalam menerapkan strategi yang 

dipergunakan dalam rangka meningkatkan dukungan dari para pemilih, khususnya untuk 

Pemilu Legislatif berikutnya di tahun 2019. Partai PAN Kota Tarakan juga disarankan agar 

mendekati berbagai tokoh dari kalangan masyarakat lainnya agar dukungan yang diperoleh 

semakin meningkat. 



2. Anggota DPRD Kota Tarakan dari Fraksi PAN disarankan agar menunjukkan kinerja yang 

tinggi agar terciptanya tingkat kepercayaan masyarakat yan tinggi dan tidak kecewa karena 

memilih kader-kader dari PAN. Kinerja yang nyata dengan membuat kebijakan-kebijakan 

yang pro rakyat dapat membantu memasarkan dan memposisikan reputasi PAN dan para 

kadernya dalam kancah persaingan politik. 

3. PAN Kota Tarakan disarankan agar terus menggali Sumber daya dalam mendukung 

strategi pemenangan partai dengan membuat badan usaha yang berorientasi laba agar dapat 

digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan partai serta menyediakan sarana 

dan prasaran dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh partai 

4. Bagi peneliti berikutnya disarankan agar lokasi penelitian yang tidak hanya terpaku pada 

strategi dari partai yang sedang mengalami peningkatan suara yang drastis seperti PAN, 

tetapi juga meneliti strategi dari partai lainnya di Pemilu 2014. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat diperoleh gambaran strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan pada Pemilu 

berikutnya. 
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