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BAB III 

STRATEGI PEMENANGAN CALON LEGISLATIF ETNIS BATAK 

DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA JAMBI TAHUN 

2019 

 

3.1. Analisis SWOT 

3.1.1. Kekuatan (Strenght) 

 Kekuatan merupakan unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh seorang 

kandidat dalam menghadapi kontes pemilihan. Kekuatan sebagai alat untuk 

bersaing melawan kandidat lain.Dari tiga informan yang diwawancarai 

memberikan jawaban-jawaban yang beragam tetapi cenderung memiliki 

kesamaan. 

1) Kekuatan Bapak Frans Sugama Tambunan 

  Berdasarkan wawancara bersama anggota legislatifKota Jambi tahun 2019, 

Bapak Frans Sugama Tambunan dari etnis Batak mengungkapkan  bahwa: 

“Etnis sebagai identitas politik saya jadikan kekuatan untuk diterapkan 

bagi masyarakat yang beretnis Batak. Ayah saya memiliki pengaruh yang 

lumayan besar di perkumpulan orang Batak di daerah saya, maka dari itu 

etnis sebagai kekuatan politik tetap saya gunakan. 

Saya mengetahui bahwa etnis Batak di Kota Jambi minoritas maka dari itu 

keaktifan saya pada organisasi yang ada di sekitar lingkungan tempat 

tinggal dijadikan sebagai kekuatan untuk maju menjadi anggota legislatif 

di Kota Jambi”.1 

 

  Berdasarkan pemaparan Bapak Frans Sugama Tambunan bahwa faktor 

keluarga dan perkumpulan orang Batak mempengaruhi dalam pemenangan 

tersebut. Selain itu jiwa sosial yang tinggi dan keaktifan beliau berorganisasi di 

lingkungan sekitar tempat tinggal membuat beliau lebih dekat dengan masyarakat 

sekitar. 

                                                             
1Wawancara langsung dengan bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 09 Juni 2020 
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2) Kekuatan Bapak Pangeran Simanjuntak 

Berikut pemaparan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pangeran 

Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Kota Jambi yang berasal dari etnis Batak 

menjelaskan bahwa: 

“Saat ingin maju menjadi anggota DPRD Kota Jambi, saya harus 

mengetahui kekuatan apa yang saya miliki. Maka dari itu cara 

berkomunikasi yang santun dan integritas tinggi saya jadikan sebagai 

kekuatan. Saya mendekati masyarakat dengan menjalin komunikasi yang 

baik dan dengan bahasa yang santun. Dengan cara seperti itu mungkin 

masyarakat menaruh simpati pada saya, karena memang saya selalu 

berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan 

selalu berusaha berbicara dengan santun. Hal tersebut selalu saya lakukan 

bahkan sebulum saya memiliki niat untuk naik menajadi anggota legislatif. 

Ketika saya ingin menjadi anggota legislatif masyarakat di lingkungan 

tempat tinggal saya sudah mengenal saya sebagai seorang yang baik dan 

memiliki integritsa tinggi. Dukungan dari keluarga besar beserta 

komitmen yang tinggi juga saya jadikan kekuatan.”2 

 

  Dari pemaparan diatas dapat dinyatakan bahwa anggota legislatif etnis 

Batak Pangeran Simanjuntakmelakukan pendekatan dengan menitik beratkan pada 

pembentukan image politik yaitu komunikasi yang santun untuk membentuk citra 

diri positif. Analisis yang dapat dibentuk bahwa, pembentukan personal branding 

dengan latar belakang  seorang yang memiliki integritas yang tinggi dan sikap 

yang santun. Pada poin kekuatan (strenght) dimiliki oleh Bapak Pangeran 

Simanjuntak  tersebut kemudian dijadikan sebagaimodal melakukan marketing 

politk

                                                             
2Wawancara langsung dengan bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislative 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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  Strategi kekuatan digunakan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai 

kemungkinan, hal ini sesuai dengan buku Robert Greeneyang menjelaskan bahwa 

untuk menembus pikiran lawan harus dilakukan strategi komunikasi agar dapat 

meraih kemenangan.  

3) Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

  Ibu Maria Magdalena selaku anggota legislatif di Kota Jambi tahun 2019 

mengatakan bahwa: 

“Nasionalisme dijadikan sebagai kekuatan saya, karena melihat keadaan 

Kota Jambi yang Multikultural, maka saya menjadikan rasa Nasionalis ini 

untuk menyatukan suara masyarakat di Kota Jambi. Tidak lupa juga saya 

merangkul dengan erat masyarakat Kota Jambi yang memiliki etnis sama 

dengan saya. Karena saya berpikir dengan membawa kesamaan tujuan dan 

kesamaan suku dari masyarakat yang bertenis Batak dapat dengan mudah 

merebut hati mereka.”3 

 

  Menurut pemaparan dari Ibu Maria Magdalena dijelaskan bahwa kekuatan 

berasal dari sumber daya, keterampilan, atau keunggulan yang dimiliki calon 

kandidat. Nasionalisme dijadikan sebagai kekuatan beliau untuk maju menjadi 

anggota legislatif di kota jambi, karena dapat menyatukan suara masyarakat di 

Kota jambi tanpa terkecuali.  Ibu Maria Magdalena menggunakan kekuatan  untuk 

merebut hati dan simpati para pemilih dengan melihat kondisi pesaing dan 

kebutuhan pasar di Kota Jambi.  

  Kekuatan merupakan kompetensi khusus dengan memberikan keunggulan 

komperatif bagi kandidat. Kekuatan terdapat pada politik, citra, dan sosial. 

Kekuatan digunakan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat serta melawan 

dan membela diri dari para pesaing. 

                                                             
3Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020. 
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  Berdasarkan wawancara dari ketiga informan,bahwa pada dasarnya 

kekuatan merupakan hal penting dalam memenangkan pertarungan. Kekuatan 

politik digunakan untuk melawan berbagai strategi yang digunakan oleh calon 

kandidat lain. Calon anggota legislatif dari etnis Batak memiliki berbagai kekuatan 

yaitu: 

a. Etnis sebagai Identitas Politik untuk merebut hati rakyat di Kota Jambi 

yang beretnis Batak 

b. Komunikasi yang santun 

c. Integritas tinggi, dan 

d. Aktif mengikuti organisasi di tengah masyarakat dengan mengedepankan 

Nasionalisme. 

  Di Kota Jambi masyarakat etnis Batak minoritas, maka dari itu calon 

legislatif tidak menjadikan etnis sebagai kekuatan politik paling utama. Komunikasi 

yang santun, integritas tinggi dan aktif mengikuti organisasi di tengah masyarakat 

dijadikan  sebagai kekuatan untuk mengambil hati masyarakat di luar etnis mereka.   
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3.1.2.  Kelemahan ( Weakness) 

  Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki kandidat 

baik itu keterampilan atau kemampuan. Kelemahan menjadi penghalang bagicalon 

kandidat untuk maju dalam pemilihan umum legislatif.  

1) Kelemahan Bapak Frans Sugama Tambunan 

 Bapak Frans Sugama Tambunan mengatakan bahwa: 

“ Setiap orang pasti memiliki sisi kelemahan, seperti di posisi saya yang 

sebagai etnis minoritas di Kota Jambi. Di daerah tempat tinggal saya etnis 

Batak hanya sedikit dan saya tidak memungkiri bahwasiapapun orang yang 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kota Jambi dengan bukan suku 

asli Jambi, sudah pasti kelemahan mereka dari etnis minoritas. Saya pernah 

mencalonkan diri sebagai calon legislatif di kota Jambi pada tahun 2004 namun 

gagal, dari kegalan tersebut selama 15 tahun saya mempelajari kelemahan apa 

yang menjadi kegagalan saya. Ternyata keadaan massyarakat kota Jambi masih 

memilih orang yang merupakan orang asli Jambi”.4 

 

  Berdasarkan pernyataan diatas yang menjadi kendala dalam pemenangan 

Bapak Frans Sugama Tambunan adalah memiliki suku yang minoritas di Kota 

Jambi. 

2) Kelemahan Bapak Pangeran Simanjuntak 

 Bapak Pangeran Simanjuntak selaku Wakil Ketua Legislatif di  Kota Jambi 

tahun 2019 sebagai berikut: 

“Pada saat melakukan pencalonan, saya juga harus mengetahui sisi kekurangan 

atau kelemahan yang saya miliki. Agar strategi yang dilakukan tidak salah 

langkah. Maka dari itu saya sadar bahwa kelemahan yang dimiliki yaitu 

mempunyai etnis yang minoritas di Kota Jambi. Masyarakat pada umumnya 

memilih calon pemimpin sesuai dengan etnis yang mereka miliki. Etnis yang 

minoritas sangat mempengaruhi suara yang akan saya peroleh apalagi saya 

merupakan masyarakat pendatang di Kota jambi, karena asal daerah saya yaitu 

dari Kota Medan”. 5 

                                                             
4Wawancara langsung dengan Bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 09 Juni 2020 
5Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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  Berdasarkan pernyataan dari Bapak Pangeran Simanjuntak bahwa 

kelemahan yang beliau miliki sama dengan Bapak Frans Sugama Tambunan. 

Beliau mengungkapkan bahwa etnis minoritas di Kota Jambi menjadi sumber 

kelemahannya karena masyarakat Kota Jambi cenderung memilih seusai dengan 

etnis dari daerah mereka. Kelemahan berikutnya adalah bahwa Bapak Pangeran 

Simanjuntak merupakan masyarakat pendatang di Kota Jambi yaitu dari Kota 

Medan. 

3) Kelemahan Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

 Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota legislatif di Kota Jambi 

menjelaskan bahwa: 

“Saya menyadari bahwa kelemahan yang dimiliki adalah dari etnis minoritas. 

Namun saya tidak menjadikan kelemahan sebagai batu sandungan, karena saya 

berpikir kekurangan perlu diketahui agar strategi yang akan dilakukan dapat 

berjalan dengan baik. Tim sukses perlu mengetahui kelemahan yang saya 

miliki agar tidak terjadinya salah komunikasi pada saat melakukan strategi.”6 

 

  Dari hasil wawancara dari Ibu Maria Magdalena bahwa beliau juga 

memilki kelemahan yang sama dengan informan lainnya yaitu etnis minoritas 

sebagai kelemahan namun beliau mengungkapan dengan optimis bahwa kelemahan 

digunakan untuk mengetahui kekurangan sehingga strategi yang digunakan tepat 

sasaran. 

  Dari hasil wawancara dari beberapa informan, penulis mengungkapkan 

bahwa calon anggota legislatif dari etnis Batak memilki kelemahan, yakni berasal 

dari etnis minoritas di Kota Jambi. Keterbatasan atau kekurangan yang 

                                                             
6Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku  anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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dimilikisecara serius akan menghambat calon legislatif untuk maju dan 

memenangkan pemilihan. Keadaan politik dan keadaan sosial merupakan sumber 

dari kelemahan. Pada teknik analisis SWOT kelemahan pada dasarnya digunakan 

untuk mengetahui berbagai kondisi yang tidak menguntungkandalam perencanaan 

strategi.  

3.1.3. Peluang ( Oppurtunities) 

  Peluang adalah berbagai hal dan situasi menguntungkan bagi kandidat.  

Peluang suatu kesempatan terbuka untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

kekuatan yang dimiliki suatu organisasi, daerah ataupun dalam diri seseorang 

maupun kelompok. 

1) Peluang Bapak Frans Sugama Tambunan 

  Bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota DPRD Kota Jambi 2019 

beretnis Batak mengungkapkan bahwa: 

“Sesuatu yang dijadikan peluang membuat saya memberanikann diri maju 

untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kota Jambi. 

Dukungan dari teman-teman organisasi, keluarga beserta partai yang 

mengusung saya merupakan peluang saya. Sejak saya masih dalam bangku 

perkuliahan saya sudah aktif ikut berorganisasi dan mengikuti kegiatan 

perpolitikan. Pengalaman tersebut saya jadikan peluang bagi saya untuk 

maju menjadi anggota legislatif karena dengan cara begitu saya kurang 

lebih mengetahui strategi yang akan saya gunakan. Peluang hal yang 

menguntungkan ketika calon kandidat untuk mencalonkan diri”.7 

 

  Penjelasan dari Bapak Frans Sugama Tambunan bahwa peluang beliau 

adalah dukungan dari keluarga dan partai yang mengusung beliau. Pengalaman 

yang bapak Frans Sugama Tambunan juga dijadikan beliau sebagai peluang untuk 

maju menjadi anggota legislatif di Kota Jambi. Ketika sudah  mengetahui adanya 

                                                             
7Wawancara langsung dengan Bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 09 Juni 2020 
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peluang tersebut, maka Bapak Frans Sugama Tambunan melakukan pendekatan 

komunikasi dengan membuat kesepakatan antara orang-orang yang akan 

membangun sebuah tujuan mengenai sesuatu diinginkan kedepan.  

2) Peluang Bapak Pangeran Simanjuntak 

 Bapak Pangeran Simanjuntak yang mengatakan bahwa: 

“Tidak bolehdipungkiri bahwa etnis yang minoritas ini bisa kita jadikan 

peluang untuk mewakili masyarakat yang memilki keterbatasan yang sama 

yaitu minoritas. Namun tidak hanya berfokus pada hal itu saja, saya juga 

memfokuskan peluang yang lain, yaitu kepercayaan partai dan keluarga 

beserta pribadi saya yang memiliki komitmen tinggi”.8 

 

  Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Pangeran Simanjuntak 

mengungkapkan bahwa beliau menjadikan etnis minoritas sebagai peluang untuk 

mendekati masyarakat yang memiliki suku Batak, karena hal ini mewakili 

masyarakat yang memiliki keterbatasan yang sama yaitu minoritas. Peluang 

berikutnya adalah kepercayaan partai, dukungan dari keluarga dan pribadi dari 

seroang Bapak Pangeran Simanjuntak yang memiliki komitmen yang tinggi 

mengenai pemilihan calon legislatif di Kota Jambi. 

3) Peluang Ibu Maria Magdalena Tampubolon  

  Ibu Maria Magdalena Tampubolon sebagai anggota legislatif di Kota 

Jambi tahun 2019 menjelaskan bahwa: 

“Segala bentuk peluang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena 

peluang merupakan hal yang paling menguntungkan bagi calon kandidat. 

Peluang yang saya gunakan yaitu dukungan dari keterwakilan dari etnis 

Batak dan partai yang mengusung saya serta sebagai calon kandidat yang 

sudah INCOMBENT. Keterwakilan dari etnis Batak merupakan peluang 

yang bagus untuk merebut suara mereka.”9 

                                                             
8Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
9Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020. 
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  Ibu Maria Magdalena mengatakan bahwa peluang yang beliau andalkan 

adalah dukungan keterwakilan dari etnis Batak dan partai yang mengusung beliau 

serta sebagai seseorang yang telah berhasil menduduki kursi legislatif tiga kali 

berturut-turut. 

  Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dijelaskan bahwa 

peluang menjadi pertimbangan ketika seorang kandidat mencalonkan diri. 

Peluang calon legislatif dari etnis Batak dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menjadikan kaum minoritas sebagai peluang. Etnis Batak sebagai kaum 

minoritas di Kota Jambi memiliki tujuan sama yaitu untuk lebih 

diperhatikan oleh pemimpin, maka dari itu  lebih mudah bagi calon 

legislatif dari etnis Batak merebut simpati mereka. 

b. Peluang berikutnya yaitu kepercayaan partai, dukungan keluarga beserta 

teman-teman organisasi yang mereka ikuti.  

  strategi selalu berkaitan dengan sasaran, yaitu ditujukan kepada 

masyarakat maka peluang harus di ketahui agar mengetahui hal positif apa yang 

dapat diandalkan untuk mengambil sebuah strategi. 

3.1.4. Tantangan (Threats) 

  Tantangan adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan 

ketika seorang kandidat akan maju dalam pemilihan. Tantangan merupakan 

pengganggu utama bagi posisi kandidat untuk memenangkan sebuah kompetisi 

pemilihan. Untuk dapat memperoleh kekuasaan, partai politik atau seorang 

kandidat perlu mengetahui tantangan agar dalam memenangkan pemilihanmereka 

dapat melakukan strategi yang tepat. 
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1) Tantangan Bapak Frans Sugama Tambunan 

  Bapak Frans Sugama Tambunan mengatakan bahwa: 

 “Tantangan memang harus kami ketahui, karena dengan mengetahui 

tantangan yang ada, kami dapat menghadapi tantangan tersebut sampai hal 

itu tidak menjadi penghalang. Tantangan saya hadapi saat mencalonkan 

diri adalah melihat calon kandidat lain yang lebih memahami kebutuhan 

masyarakat Kota Jambi”.10 

 

  Tantangan yang dihadapi oleh Bapak Frans Sugama Tambunan yaitu calon 

kandidat lain yang merupakan putra daerah Kota Jambi karena beliau 

menganggap bahwa mereka lebih mengetahui dan memahami kebutuhan 

masyarakat di Kota Jambi. 

2) Tantangan Bapak Pangeran Simanjuntak  

  Bapak Pangeran Simanjuntak sebagai Wakil Ketua anggota legislatif di 

Kota Jambi 2019 menjelaskan bahwa: 

“Tantangan terbesar saya hadapi yaitu calon kandidat lain yang merupakan 

putra daerah di Kota Jambi. Calon kandidat dari etnis Batak yang lainnya 

juga menjadi tantangan bagi saya, karena hal itu akan memicu suara dari 

masyarakat etnis Batak di Kota Jambi terpecah. Saya tidak mengabaikan 

calon kandidat dari etnis Batak, justru hal ini harus dianggap serius karena 

sangat mempengaruhi suara yang akan saya peroleh “.11 

 

  Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Pangeran Simanjuntak 

bahwa tantangan yang beliau hadapi adalah melihat calon kandidat lain yang 

memilki etnis Batak, karena hal itu memicu suara dari masyarakat di tempat 

pemilihannya akan terpecah. Kandidat dari etnis Batak sangat mempengaruhi 

suara yang akan diperoleh oleh Bapak Pangeran Simanjuntak. 

 

                                                             
10Wawancara langsung dengan Bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 09 Juni 2020 
11Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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3) Tantangan Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

Ibu Maria Magdalena selaku anggota legislatif Kota Jambi tahun 2019 

mengungkapkan bahwa: 

“ Tantangan yang saya hadapii tidak terlepas dari banyaknya kandidat 

yang mencalonkan diri di Kota Jambi , kerena semakin banyak yang 

mencalonkan semakin ketat persaingan yang saya hadapi. Calon kandidat 

yang banyak memicu strategi yang digunakan harus lebih baik dari calon 

kandidat lainnya. Pada intinya semakin banyak pesaing semakin banyak 

yang harus dipertaruhkan.”12 

 

  Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

bahwa tantangan yang beliau hadapi adalah banyaknya calon kandidat yang 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kota Jambi pada Tahun 2019. Ibu 

Maria Mengatakan bahwa semakin banyak pesaing semakin ketat juga cara 

strategi yang digunakan. 

  Wawancara dari ketiga informan, penulis mengungkapkan bahwa 

tantangan yang dihadapi oleh calon anggota legislatif etnis Batak di Kota Jambi 

yaitu: 

a. Kandidat lain yang merupakan putra daerah Kota Jambi dan menganggap 

bahwa kandidat lain lebih mengetahui keadaan masyarakat Kota Jambi.  

b. Calon anggota legislatif dari etnis Batak menjadi tantangan bagi mereka, 

karena akan memicu suara masyarakat dari etnis Batak yang minoritas 

akan terpecah. 

                                                             
12Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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  Tantangan dari masing-masing calon anggota legislatif dari etnis 

Batakdijadikan untuk merancang strategi dengan menunjukkan bahwa mereka 

mampu memecahkan permasalahan tempat mereka mencalonkan diri.  

 

3.2. Strategi Politik  

3.2.1. Strategi Kekuatan-Peluang (S.O) 

Strategi kekuatan digunakan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai 

peluang. Kegunaan keuntungan adalah untuk menembus suara banyak dari 

masyarakat atau pemilih.  

1) Strategi (S.O) Bapak Pangeran Simanjuntak 

Bapak Pangeran Simanjuntak menjelaskan bahwa : 

“Komunikasi politik itu sangat perlu dilakukan, komunikasi politik  yang 

dilakukan harus santun dan dilakukan dengan tepat sasaran. Diperlukanlah 

yang namanya pemetaan suara agar strategi tepat sasaran. Komunikasi 

politik ini dapat memecahkan masalah untuk masyarakat yang belum 

melek akan perpolitikan. Melalui komunikasi politik yang santun dan baik 

dapat membuat masyarakat lebih merasa diperhatikan dan menjadi simpati 

melihat kami. Maka dari itu komunikasi ini sangat membantu dalam hal 

merebut hati masyarakat”.13 

 

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Pangeran bahwa pemikiran lawan 

dapat ditembus dengan melakukan berbagai strategi. Komunikasi politik 

digunakan agar dapat meraih kemenangan. Tujuan strategi ini adalah  meluruskan 

pemikiran melawan dan membela diri dari orang-orang yang ingin dipengaruhi. 

 

                                                             
13Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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Pendapat Bapak James sebagai tim sukses Bapak Pangeran Simanjuntak 

menjelaskan bahwa: 

“Strategi pendekatan sosial kami lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang 

langsung berhubungan dengan masyarakat jauh sebelum pemilihan 

legislatif berlangsung. Sehingga ikatan emosional dengan calon sudah 

mulai tumbuh. Pribadi seorang Pangeran Simanjuntak juga mudah bergaul 

dengan masyarakat dan membuat mereka nyaman kalau ngobrol dengan 

beliau. Cara komunikasi beliau yang santun juga merupakan sesuatu 

komunikasi politik yang kami andalkan”.14 

 

  Ungkapan dari tim sukses Bapak Pangeran Simanjuntak menjelaskan 

bahwa pada dasarnya kandidat adalah produsen yang mampu memasarkan diri 

dalam proses pemasaran politik. Bapak Pangeran Simanjuntak menggunakan  

Komunikasi politik untuk membangun sebuah image politic dari calon anggota 

legislatif. Komunikasi politik digunakan beliau sebagai alat serta sarana untuk 

memudahkan penyampaian pesan.  

  Salah satu tipe umum dari alat komunikasi politik adalah komunikasi 

massa, dan mampu membentuk saluran komunikasi dari satu orang dan berujung 

kepada semua masyarakat.15 

2) Strategi (S.O) Bapak Frans Sugama Tambunan 

Pendapat Bapak Sahat Dolly sebagai tim sukses Bapak Frans Sugama 

Tambunan mengatakan bahwa: 

“Selalu membaur ditengah-tengah masyarakat, ikut berbincang di warung 

atau tempat yang sering didatangi masyarakat. Dengan cara begitu dapat 

menyampaikan informasi dan visi-misiBapak Frans Sugama Tambunan 

lebih mudah di cerna oleh masyarakat. Kami berbicara tidak formal 

layaknya teman sepermainan mereka, dengan cara begitu mereka pun juga 

mau terbuka pada kita. Dalam perkumpulan orang atau persatuan orang 

                                                             
14Wawancara dengan Bapak James via telepon selaku tim suksesanggota legislatif terpilih 

di Kota Jambi tahun 2019, pukul 16.00 WIB pada tanggal 16 Juni 2020 
15Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Politik (Bandung: Goodyear Publishing Co, 2011), 

hlm., 166. 
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Batak kami juga sering menghadiri perayaan-perayaan yang mereka 

lakukan, dengan sesama suku lebih mudah masuk karena memiliki tujuan  

dan gaya bahasa yang sama”. 16 

 

Tim sukses Bapak Frans Sugama Tambunan menegaskan bahwa mereka 

menggunakan strategi pendekatan komunikasi politik dengan memanfaatkan 

kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Bapak Frans Sugama Tambunan. 

Bapak Frans Sugama Tambunan menjelaskan bahwa: 

“Strategi yang saya gunakan yaitu dengan cara mempelajari pengalaman 

saya yang pernah gagal pada tahun 2004. Dengan cara memahami keadaan 

masyarakat Kota Jambi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 saya tidak 

mencalonkan diri karena saya sudah melihat bahwa keadan masayarakat 

Kota Jambi pada saat itu meterialistis dan saya kembali maju pada tahun 

2019 karena melihat beberapa peluang dan kekuatan yang saya miliki. 

Saya menggunakan keluarga saya yang aktif dan kuatdalam organisasi 

etnis Batak serta pribadi saya yang banyak bergaul di tengah-tengah 

masyarakat. Memantapkan strategi yang pernah gagal di tahun 2004” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Frans Sugama Tambunan 

bahwa beliau menggunakan pengalaman beliau yang pernah gagal untuk 

membentuk strategi yang lebih matang dari sebelumnya. Dengan cara tidak 

gegabah mengambil kesempatan pada tahun berikutnya. Beliau dengan savar 

menelaah keadaan masyarakat Kota Jambi sehingga pada tahun 2019 beliau 

merasa lebih matang untuk maju menjadi anggota legislatif di Kota Jambi. 

 Pengamatan penulis sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Frans 

Sugama Tampubolon bersama tim sukses bahwa mereka melakukan strategi 

pendekatan komunikasi dan menggunakan faktor keluarga untuk memanfaatkan 

jaringan di tengah masyarakat daerah pilihnya. Strategi memahami keadaan 

masyarakat Kota Jambi juga beliau gunakan. 

                                                             
16Wawancara langsung dengan Bapak Sahat Dolly selaku tim suksesanggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 16 Juni 2020 
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3) Strategi (S.0) Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

 Hal ini dijelaskan oleh Bapak Asmara Hadi sebagai tim sukses Ibu Maria 

Tampubolon mengungkapkan bahwa : 

“Strategi komunikasi politik yang dilakukan membentuk tim sosial atas 

dasar kekeluargaan, dengan suka melakukan bakti sosial membantu 

organisasi atau masyarakat secara pribadi. Komunikasi baik terjalin 

apabila yang dilakukan juga dengan baik. Maka dari itu tim kami 

melakukan komunikasi dengan membantu orang terlebih dahulu dengan 

seperti ituterjalin komunikasi antara masyakat menjadi baik. Selain itu 

juga saya tetap aktif dalam perkumpulan orang Batak untuk dapat 

berkomunikasi dengan mereka ”.17 

Ibu Maria Magdalena Tampubolon menjelaskan bahwa: 

“Strategi yang saya lakukan dengan melakukan pendekatan kepada 

masyarakat dengan melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, 

sering memberikan bantuan kepada masayarakat terutama di sekolah-

sekolah. Saya juga sering langsung terjung kelapangan dengan melihat 

keadaan masayarakat serta mendengarkan aspirasi mereka”.18 

  Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria Magdalena dan tim suksesnya, 

penulis mengungkapkan bahwa strategi kekuatan dimanfaatkan untuk 

keberhasilan dengan bantuan dari berbagai peluang. Strategi SO, merupakan 

strategi paling mudah karena dengan bekal sedikit serta didorong kekuatan dapat 

mempersiapkan calon kandidat untuk maju sebagai anggota legislatif. 

  Pendekatan yang digunakan pada strategi ini adalah utilitarian atau 

biasanya didefenisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi 

penderitaan. Memaksimalkan utiliti atau tingkat institusi dari kekuatan dan 

                                                             
17Wawancara langsung dengan Bapak Asmara Hadi selaku tim suksesanggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
18Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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kesempatan yang telah ada untuk keberhasilan strategi. Strategi ini disebut dengan 

strategi agresif.19 

  Penulis menjelaskan bahwa, peluang Ibu Maria Magdalenadimanfaatkan 

untuk melakukan strategi. Peluang sebagai alatuntuk berlangsungnyakomunikasi 

politik dengan tujuan agar strategi tepat sasaran. 

  Komunikasi Politik terlebih dilakukan kepada keluarga, masyarakat, dan 

orang-orang terdekat yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada 

masyarakat.Terjun langsung ke lapangan pun di jadikan strategi oleh beliau serta 

mendengarkan langsusng aspirasi dari masyarakat.Kekuatan dan peluang 

dijadikan satu dengan tujuan untuk maju menembus pertahanan keyakinan 

masyarakatdan menduduki pikiran mereka.  

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa ketiga narasumber calon anggota 

legislatif dari etnis Batak juga melakukan pendekatan komunikasi politik bersama 

organisasi-organisasi etnis Batak. Persamaan gaya bahasa dan memiliki tujuan 

etnis sama diandalkan oleh calon anggota legislatif Batak untuk merebut suara 

rakyat dari satu suku mereka.  

Diluar itu mereka bergaul dengan masyarakat non Batak yaitu dengan 

melakukan tim sosial kekeluargaan dan ikut langsung berbincang ditempat 

mereka sering berkumpul. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat 

untuk mengetahui kebenaranmengenai komunikasi politik dapat mempengaruhi 

pola pikir seseorang.  

 

                                                             
19Dimas Surta Adi Pamungkas“ANALISIS SWOT TERHADAP KEMENANGAN 

PASANGAN CHUSNUNIA CHALIM DAN ZAIFUL BOKHARI PADA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015”. Skripsi FISIP. 2017, hlm. 34. 
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Dea Amaris menjelaskan bahwa: 

“Di daerah saya pernah ada dilakukan sosialisasi, saya mengikutinya dari 

awal sampai akhir. Dan pada akhirnya mereka mengunjungi rumah para 

penduduk. Kebetulan rumah saya di kunjungi, dan pada saat itu mereka 

menjelaskan mengapa beliau ingin duduk di DPRD. Kalau ditanya apakah 

benar komunikasi itu membuat saya merubah pikiran, saya menjawab iya. 

Karena beliau merupakan etnis Batak, dan saya jawa awalnya menganggap 

bahwa saya harus memilih sesama orang jawa. Karena dari dulu kalau 

saya dan  keluarga memilih pasti melihat latar belakang mereka. Tetapi 

melihat pembawaan mereka yang baik dan lembut serta pada saat dia 

berbicara kami tertarik untuk memilih beliau dengan visi-misi yang beliau 

sampaikan”.20 

 

  Penjelasan dari masyarakat tersebut membuktikan bahwa komunikasi 

politik yang tepat akan memperoleh hasil sesuai keinginan oleh calon legislatif 

dan tim sukses. Apapun juga usaha lain apabila komunikasi tidak efektif 

dilakukan  akan berdampak pada kegagalan usaha pada strategi politik.        

  Belajarlah menyusupkan ide-ide anda ke belakang garis pertahanan 

musuh, mengirimkan pesan melalui rincian kecil, memancing orang sampai pada 

kesimpulan yang anda inginkan sambil menganggap bahwa mereka sendiri 

sampai pada kesimpulan tersebut.21 

 

 

 

 

 

                                                             
20Wawancara langsung dengan salah satu masyarakat Ibu Dea Amaris, Jambi pada 

tanggal 07 Juni 2020 

 
21Berti Timbangnusa“STRATEGI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU 

LEGISLATIF DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014”. Jurnal Vol 4 N0 1, 

2016 , hlm. 9 
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3.2.2. Kelemahan-Peluang (W.0) 

  Strategi kelemahan dan peluang dimaksud untuk menutupi sisi kelemahan. 

Kelemahan dapat diatasi dan memperoleh keuntungan dari berbagai peluang.  

Dalam bukunya Robert Greene untuk mengatasi perlawanan, sesuatu yang 

kita peroleh digunakan agar dapat mengatasi kelemahan dan hal tersebut 

untuk mendapatkan keuntungan.Banyak orang ragu mengambil keputusan 

dan terlalu berhati-hati, menggunakan kecepatan akan membawakan kuasa 

yang tak terkira. Memukul lebih dahulu, sebelum lawan anda sempat 

berpikir atau mempersiapkan diri. Menjadikan mereka emosional, tidak 

seimbang dan membuat mereka kekeliruan.22 

 

  Strategi ini agak sulit karena memihak pada kondisi yang paling lemah 

untuk menangkap peluang. Strategi ini disebut juga strategi dengan orientasi putar 

balik. Strategi ini menggunakan pendekatan pertumbuhan tetapidari yang 

terlemah, dimana ada upaya institusi untuk mengutamakan pemerataan atau 

subsidi.23 

1) Strategi (W.O) Pangeran Simanjuntak 

  Bapak Pangeran Simanjuntak menjelaskan strategi yang beliau lakukan 

yaitu dengan mengatakan bahwa: 

“ Saya melakukan strategi W.O dengan cara menutupi kelemahan saya 

dengan peluang yang dimiliki. Kelemahan saya merupakan etnis yang 

minoritas maka dari itu saya menutupi isu yang berkembang di tengah 

masyarakat yang mengatakan bahwa suku asli Kota Jambi yang harus 

menjadi pemimpin. Saya bekerja sama dengan tim sukses dengan 

membentuk suatu pendekatan pasar dengan cara menaruh keyakinan dan 

kepercayaan kepada mereka. Memberikan pencerahan mengenai isu yang 

berkembang”.24 

 

 

                                                             
22Ibid., hlm.10 
23Ibid., hlm 34 
24Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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Berdasarkan penjelasan dari Bapak Pangeran Simanjuntak bahwa pada 

dasarnya beliau tetap menjadikan peluang sebagai strategi untuk menutupi 

kelemahan yang dimiliki. Peluang beliau merupakan dukungan dari keluaraga dan 

memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi anggota legislatif di Kota Jambi. 

Bapak Pangeran Simanjuntak memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota 

Jambi mengenai isu keagamaan dan kesukuaan yang berkembang. 

Pendapat Bapak James sebagai tim sukses dari Bapak Pangeran 

Simanjuntak menjelaskan strategi yang mereka lakukan yaitu : 

“Mendorong masyarakat untuk memilih calon kandidat dengan melakukan 

sosialisasi secara berkala. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat 

kami lakukan tidak secara tiba-tiba. Dorongan dilakukan jauh-jauh hari 

sebelum pemilihan legislatif, agar masyarakat dapat mempercayai 

kandidat yang akan dipilihnya.25 

 

Penjelasan dari Bapak James bahwa dalam strategi (W.O) dilakukan oleh 

Bapak Pangeran Simanjuntak, dengan menggunakan strategi pendekatan pasar. 

Strategi ini paling bagus untuk menutupi kelemahan menurut calon legislatif dari 

etnis Batak.Pendekatan pasar dilakukan untuk meraih suara dan simpati dari 

masyarakat yaitu Push-Marketing, calon kandidat bersama tim sukses berusaha 

mendapatkan dukungan melalui stimulan atau menaikkan efektivitas yang 

diberikan kepada pemilih. 

 Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi ke bilik 

suara dan memilih kandidat tersebut seperti yang sudah di jelaskan oleh tim 

sukses Bapak Pangeran Simanjuntak 

 

                                                             
25Wawancara dengan Bapak James via telepon selaku tim suksesanggota legislatif terpilih 

di Kota Jambi tahun 2019, pukul 16.00 WIB pada tanggal 16 Juni 2020 
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2) Strategi (W.O) Bapak Frans Sugama Tambunan 

Bapak Frans Sugama Tambunan menjelaskan strategi yang beliau lakukan 

bersama tim sukses dengan mengatakan bahwa: 

“Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, silahturahmi dengan cara 

door to dorr. Ikut serta dalam perkumpulan masyarakat dalam bentuk 

formal maupun informal. Memberikan pendidikan politik dan paling 

intens dilakukan bagi orang yang benar-benar buta politik, serta pada hari 

mendekati pemilihan biasanya tim sukses tetap mengingatkan masyarakat 

untuk datang ke pemilihan. Selanjutnya saya menjadikan keluarga saya 

yang aktif mengikuti organisasi etnis Batak untuk membantu 

mempromosikan saya kepada masyarakat etnis Batak”.26 

 

Penjelasan dari Bapak Pangeran Simanjuntak bahwa beliau juga melakuakn 

pendekatan pasar yaitu langsung mendatangi masyarakat dengan cara door to 

doorserta ikut hadir dalam perkumpulan masayarakat baik itu formal maupun 

informal. 

Pendapat Bapak Sahat Dolly selaku tim sukses Bapak Frans Sugama Tambunan, 

mengatakan: 

“Dalam hal ini kami lebih merangkul ayah dari Frans Tambunan sebagai 

tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam kegiatan perkumpulan Batak, 

Sejak awal beliau sudah di kenal sebagai anak dari orang yang 

berpengaruh di perkumpulan Batak. Hal ini jadikan untuk menaruh 

kepercayaan kepada orang-orang yang berpengaruh diorganisasi tersebut. 

Begitu pula karena beliau juga aktif organisasi di Jambi, kami juga 

menjadikan orang-orang penting dalam organisasi tersebut untuk 

melakukan pendekatan kepada masyarakat lainnya”.27 

 

Strategi yang dilakukan berikutnya adalah menjadikan ayah dari seorang 

Frans Sugama Tambunan untuk mempengaruhi masyarakat etnis Batak di 

lingkungan tempat tinggalnya, strategi ini disebut dengan strategi Pass Marketing. 

                                                             
26Wawancara langsung dengan Bapak Sahat Dolly selaku Tim Sukses, Jambi  pada 

tanggal 16 Juni 2020 
27Wawancara langsung dengan Bapak Sahat Doly  selaku  tim sukses anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 16 Juni 2020 
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 Sarana untuk melalukan strategi Pass-Marketing adalah pihak-pihak yang 

berkaitan baik perorangan maupun kelompok. Pengaruh (influencer) 

dikelompokan kedalam dua jenis yakni influencer aktif dan influencer pasif.  

Influencer aktif adalah perorangan atau kelompok yang melakukan 

kegiatan secara aktif untuk mempengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis 

isu-isu tertentu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan 

aktivitas nyata untuk mempengaruhi para pemilih. 28 

Berdasarkan wawancara diatas penulis menjelaskan bahwa strategi (W.O) 

yang dilakukan Bapak Frans Sugama Tambunan adalah memanfaatkan Ayah 

beliau sebagai seorang yang berpengaruh di perkumpulan etnis Batak. Salah satu 

peluang dari Bapak Fran Sugama Tambunan adalah dukungan dari mereka, maka 

dari itu Bapak Frans Sugama Tambunan memanfaatkan Ayahnya untuk menutupi 

kelemahan yang beliau miliki dengan tetap mengambil hati dari masyarkat etnis 

Batak di Kota Jambi. 

Untuk maju pada pemilihan legislatif. Pendukung dari calon legislatif etnis 

Batak adalah orang yang berpengaruh di perkumpulan masyarakat. Fungsi strategi 

ini untuk mencari dukungan dan membantu mengumpulkan suara masyarakat 

Kota Jambi.  

 

 

 

 

                                                             
28 Zainal Abidin. 2017. ‘Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada 

Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu 

Andriyanto, SE)’. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.. hal 37 
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3) Strategi (W.O) Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

Ibu Maria Magdalena Tampubolon menjelaskan bahwa: 

“Strategi pendekatan kami lakukan dengan mendorong masyarakat untuk 

ikut serta dalam pesta demokrasi. Pendekatan diberikan dengan tenaga dan 

energi yang besar, karena hal semacam ini harus dilakukan secara intens, 

agar masyarakat secara bertahap mau memberikan simpatinya kepada 

calon kandidat serta mau melakukan pemilihan“.29 

 

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Maria bahwa beliau menggunakan 

strategi pendekatan Push Marketing. Mendorong masyarakat untuk ikut serta 

dalam pesta demokrasi dan memastikan bahwa masyarakat ikut memilih. Strategi 

pendekatan ini dilakukan secara intens dan bertahap agar masyarakat memberikan 

simpati kepada Ibu Maria Magdalena Tampubolon. 

Dalam strategi push marketing, Ibu Maria tidak dapat melakukannya 

hanya seorang diri saja, maka diperlukan tim sukses untuk ikut serta 

menyukseskan kegiatan ini.  

Bapak Asmara Hadi sebagai salah satu tim sukses Ibu Maria Tampubolon, 

menjelaskan: 

“Selain calon legislatif yang langsung turun ke lapangan, kami pun juga 

melakukan pendekatan kepada masyarakat. Minimal ada 5 orang di setiap 

RT, dengan seperti itu masyarakat yang kurang dapat di raih oleh 

kandidat, kami sebagai tim sukses langsung turun tangan untuk melakukan 

pendekatan secara pribadi. Pada saat sudah mendekati jadwal pemilihan, 

kami  tinggal dekat dengan masyarakat dapat mendorong masyarakat serta 

mengarahkan mereka ke bilik suara”.30 

 

 

 

                                                             
29Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
30Wawancara langsung dengan Bapak Asmara Hadi selaku Tim Sukses, Jambi  pada 

tanggal 02 Juni 2020 
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Berdasarkan wawancara dari Bapak Asmara Hadi, dapat dijelaskan bahwa 

tim sukses dari Ibu Maria Magdalena ada di setiap RT agar semua masyarakat 

dapat terangkul dengan baik. Tim Sukses sangat berperan aktif serta memberikan 

energi lebih untuk mendorong masyarakat sampai ke bilik suara. Masyarakat 

berkenan menaruh kepercayaan kepada Ibu Maria Magdalena  melalui pendekatan 

yang dilakukan. 

Pendekatan dilakukan secara berkala, karena kalau tidak seperti itu 

masyarakat akan melupakan sosialisasi dari calon kandidat dan tim sukses. Calon 

kandidat melakukan strategi dengan memiliki tim sukses di ruang lingkup lebih 

kecil yaitu membentuk tim sukses minimal 5 orang di setiap RT. Hal tersebut 

sangat membantu masyarakat untuk dapat melakukan pemilihan dan lebih 

mengerti mengenai pentingnya memilih. Kerjasama antara kandidat dengan tim 

sukses dilakukan dengan baik akan membantu pendekatan lebih cepat diberikan 

ke masyarakat, sehingga merekamerasakan selalu diperhatikan secara pribadi. 

3.2.3. Kekuatan-Tantangan (S.T) 

  Strategi ST, merupakan strategi yang agak mahal karena dengan bekal 

paling sedikit dapat mengatasi ancaman untuk maju, maka dari ituperlu dilakukan 

mobilisasi. Strategi ini menggunakan semi pendekatan utilitarian dengan berupaya 

memaksimalkan utility institusi dari kekuatan, tetapi perlu berhati-hati dalam 

menghadapi ancaman. Strategi ini disebut dengan strategi diversifikasi atau sering 

diartikan sebagai aneka jenis produk yang ditawarkan.31 

                                                             
31Ibid., hal.35 
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Tantangan (Threats) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu 

menghambat pergerakan seseorang. Tantangan dapat diatasi oleh calon legislatif 

dari etnis Batak dengan mengandalkan. Strategi pendekatan menanamkan 

keyakinan ditujukan kepada masyarakat dalam kondisi apatis dan pesimis. 

Strategi ini dapat mengatasi tantangan dari banyaknya orang mencalonkan diri 

sebagai anggota legislatif. 

1) Strategi (S.T) Bapak Pangeran Simanjuntak 

Pendapat Bapak James selaku tim sukses dari Bapak Pangeran 

Simanjuntak mengungkapkan bahwa: 

“Strategi pendekatan yang kami lakukan kepada masyarakat yang menurut 

kami kurang berpartisipasi dalam perpolitikan. Hal ini dilakukan untuk 

mencerahkan pemikiran masyarakat yang kurang mengerti tentang 

pemilihan dan untuk apa memilih. Hal ini dilakukan biasanya dengan 

memperlakukan masyarakat seperti keluarga sendiri agar mereka lebih 

mudah menangkap dan mengerti”.32 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim sukses Bapak Pangeran 

Simanjuntak, penulis mengungkapkan bahwa strategi memberikan pencerahan 

kepada masyarakatdan dilakukan  pada jenis pemilih non-partisipan. Kepada jenis 

pemilih ini perlu diyakinkan secara problem-solving ataupun ideologis dengan 

membuat kontestan lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Strategi komunikasi 

dan penyediaan informasi dilakukan untuk menyakinkan para pemilih non-

partisipan, serta kandidat menarik mereka keluar dari kebimbangan. 

 

 

                                                             
32Wawancara dengan Bapak James via telepon selaku tim suksesanggota legislatif terpilih 

di Kota Jambi tahun 2019, pukul 16.00 WIB pada tanggal 16 Juni 2020 
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2) Strategi (S.T) Bapak Frans Sugama Tambunan 

Pendapat Bapak Sahat Dolly Tambunan selaku tim sukses Bapak 

Frans Sugama Tambunan mengatakan bahwa: 

“Kami sebagai tim sukses melakukan pendekatan kepada masyarakat  

dengan melakukan sistem seperti piramida. Menenamkan keyakinan 

terlebih dahulu kepada keluarga dan orang-orang terdekat, setelah itu 

berlanjut dari orang satu ke orang berikutnya. Itulah di sebut piramida 

dimana dari lingkup kecil atau orang terdekat dahulu diyakinkan maka 

seterusnya semakin kebawah semakin besar ruang lingkupnya”.33 

 

Pendekatan dilakukan dengan cara sistem pimada yaitu melakukan 

pendekatan dan menanamkan keyakinan kepada keluarga.Tujuan untuk membuat 

jaringan antar keluarga dan orang terdekat dapat berlanjut kepada masyarakat lain. 

Melakukan strategi menanamkan keyakinan kepada masyarakat membuat 

tantangan teratasi. Tantangan dari Bapak Frans Sugama Tambunan  yaitu calon 

kandidat lain yang lebih paham mengenai keinginan masyarakat Kota Jambi. 

Dengan mengetahui keadaan masyarakat di Kota Jambi para calon legislatif dapat 

meyakinkan masyarakat dengan memberitahu program kerja sesuai dibutuhkan 

mereka. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33Wawancara langsung dengan Bapak Sahat Dolly selaku tim suksesanggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 16 Juni 2020 
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3) Strategi (S.T) Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

 

Pendapat Bapak Asmara Hadi selaku tim sukses Ibu Maria Magdalena 

Tampubolon menjelaskan bahwa: 

“Pendekatan yang kami lakukan kepada semua masyarakat tanpa 

terkecuali dan melakukan mereka seperti keluarga. Membentuk tim sukses 

sampai ke ruang lingkup paling kecil. Seperti di satu RT  paling sedikit 

ada 5 orang tim sukses untuk dapat melakukan pendekatan dengan cara 

bertanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyakinkan mereka 

bahwa ibu Maria mampu memberikan yang terbaik”.34 

 

Berdasarkan wawancara dari tim sukses Ibu Maria Magdalena, penulis 

menjelaskan bahwa beliau bersama tim sukses melakukan pendekatan 

menanamkan keyakinan. Dengan cara merangkul masyarakat seperti keluarga 

sendiri. Strategi membentuk tim sukses di ruang lingkup paling kecil yaitu RT 

membuat tim sukses lebih mudah menjangkau masayarakat sehingga Ibu Maria 

Magdalena lebih mengerti dan mengetahui apa kebutuhan dari mayarakat.  

Kerjasama yang dilakukan Ibu Maria Magdalena bersama Tim sukses 

melakukanpendekatan menanamkan keyakinan ini pada umumnya dilakukan 

kepada masyarakat kurang berpartisipasi pada pemilihan umum atau apatis. Ibu 

Maria Magdalena melakukan pendekatan dengan memberikan visi dan misi sesuai 

kebutuhan masyarakat Kota Jambi yaitu membantu mereka dalam hal 

pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Dea Amaris yang merupakan 

masyarakat Kota Jambi, mengatakan bahwa: 

“Calon anggota legislatif memberitahu bahwa visi misi mereka untuk 

mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Namun sebenarnya yang 

dibutuhkan masyarakat Kota Jambi sekarang ialah pembangunan sarana 

                                                             
34Wawancara langsung dengan Bapak Asmara Hadi selaku tim suksesanggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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dan prasarana yang layak untuk Kota Jambi karena masih banyak setiap 

RT jalan yang bolong dan hancur.”35 

 

Bagi masyarakat kurang mengerti perpolitikan dilakukan pendekatan yang 

baik dan secara berkala, serta memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri 

agar masyarakat lebih mudah menangkap dan mengerti. 

3.2.4. Kelemahan-Tantangan (W.T) 

Strategi ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada calon kandidat 

dan untuk meminimalisir tantangan. Strategi ini untuk bertahan dalam peta 

persaingan. 

Dalam kerangka ini, hubungan interaktif terutama antar kelompok etnis 

yang berbeda-beda harus menjalin suatu kerangka etis, yaitu sikap toleran. 

Toleransi politik hanya mungkin dalam suasana politik negara yang demokratis. 

Toleransi politik (political tolerance) sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, 

dan atmosfer politik yang berlaku.36 

1) Strategi (W.T) Bapak Pangeran Simanjuntak 

Bapak Pangeran Simanjuntakselaku wakil ketua legislatif di kota Jambi 

tahun 2019 mengungkapkan bahwa: 

“Strategi yang saya lakukan adalah dengan cara menutupi kelemahan 

sebagai etnis yang minoritas dengan Nasionalisme. Memandang semua 

masyarakat itu sama, tidak membedakan suku apa yang mereka miliki. 

Maka dari itu strategi yang saya lakukan disini adalah menanamkan 

kepercayaan kepada semua masyarakat tanpa kecuali. Menanamkan 

kepercayaan dengan mengedepankan Nasionalisme akan sangat mudah 

diterima oleh masyarakat.”.37 

                                                             
35Wawancara langsung dengan Ibu Dea Amaris selaku masyarakat Kota Jambi, Sipin 07 

Juni 2020 
36 Muhammad Habibi, “ANALISIS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA”. Jurnal 

FISIP, 2017, hlm. 4 
37Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 12 Juni 2020 
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Penulis menjelaskan bahwa Bapak Pangeran Simanjuntak melakukan 

strategi menanamkan kepercayaan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. 

Mengedepankan Nasionalisme sangat berpengaruh dalam merebut suara 

masyarakat di Kota Jambi. 

Tim sukses dari Bapak Pangeran Simanjuntak yaitu Bapak James mengungkapkan 

bahwa: 

“Dalam melakukan kampanye dan periklanan yang kami buat selalu 

mengedepankan gerakan perubahan dan Nasionalisme. Citra politik yang 

dapat dijual sosok seorang Pangeran yaitu Nasionalisme, tidak 

memandang bulu ketika melihat seseorang. Selalu kelihatan di tengah-

tengah masyarakat. Dengan cara begitu masyarakat dapat melihat 

partisipasi yang dilakukan oleh caleg dan tim sukses.”38 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari tim sukses Bapak Pangeran, penulis 

menjelaskan bahwa Image Politicyang positif dijadikan sebagai produk untuk 

dijual ke masyarakat. Sebuah produk menjadikan masyarakat mau memilih, 

karena masyarakat memiih sesuai dengan apa diinginkan serta besar pengaruh 

calon legislatif di tengah-tengah mereka. Image Politic yang positifmelancarkan 

masyarakat datang langsung ke bilik suara untuk memilih calon legislatif. 

Hal ini didukung oleh masyarakat Kota Jambi bernama Togi Siregar dengan 

mengatakan bahwa: 

“Kalau memilih saya selalu melihat dengan baik siapa yang mencalonkan. 

Kalau di tanya mengenai kampanye yang dilakukan, saya sudah sering 

sekali melihat kampanye oleh kandidat dan tim sukses mereka. Promosi 

seperti itu yang dapat membuat saya kenal dengan calon kandidat tersebut. 

Kalau bukan dengan cara kampanye dan sosialisasi saya tidak akan 

mungkin mengenal calon pemimpin saya”.39 

                                                             
38Wawancara dengan Bapak James via telepon selaku tim suksesanggota legislatif terpilih 

di Kota Jambi tahun 2019, pukul 16.00 WIB pada tanggal 16 Juni 2020 
39Wawancara langsung dengan Bapak Togi Siregar Masyarakat Kota Jambi, Sipin pada 

tanggal 07 Juni 2020 
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Berdasarkan penjelasan dari salah satu masyarakat bahwa pembentukan 

daya tarik yang dibentuk calon legislatif etnis Batak yaitu menciptakan citra 

politik yang positif digunakan agar masyarakat dapat menaruh simpati kepada 

kandiat. Hal ini mampu memberikan sumbangsih suara besar guna memenangkan 

kontestasi politik dalam hal memenangkan Pemilihan Umum Legislatif di Kota 

Jambi Tahun 2019. 

Bapak Pangeran Simanjutak mengatakan bahwa: 

“Saya pun sebagai etnis Batak, harus mampu membaca situasi dan kondisi 

di Jambi. Melihat di Kota Jambi memiliki keragaman suku maka dari itu 

saya melakukan pencerahan kepada masyarakat di daerah pilih saya untuk 

tidak melihat suku dari mana kita berasal. Tapi melihat kemampuan 

seseorang kandidat atau keinginan seorang kandidat yang sangat baik 

untuk menjadi wakil mereka. Dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata 

kalau indentitas politik ini dapat membuat kesenjangan antar masyarakat 

dan pemimpinnya yang di pilih berdasarkan identitasnya saja ”.40 

Kelemahan Bapak Pangeran Simanjuntakdapat ditutupi dengan melakukan 

pencermatan lebih serius, apalagi mengenai etnis sebagai identitas politik. Karena 

etnis sebagai identitas politik  akan membuat gesekan dan pertentangan untuk 

Kota Jambi. Strategi yang dilakukan adalah menerapkan citra Nasionalisme 

ditengah-tengah masyarakat seperti penjelasan dari 

Gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok 

khusus. Yaitu untuk membangkitkan identitas mereka danberharap bahwa  

pemimpin dari identitas yang sama, kelompok itu lebih diperhatikan dan diberi 

perhatian khusus. Maka dari itu Bapak Pangeran Simanjuntak tetap 

mengedepankan Nasionalisme agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat. 

 

                                                             
40Wawancara langsung dengan Bapak Pangeran Simanjuntak selaku anggota Legislatif di 

Kota Jambi tahun , pada tanggal 24 Mei 2020 
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2) Strategi W.T Bapak Frans Sugama Tambunan 

Bapak Frans Sugama Tambunan selaku  anggota legislatif dari etnis Batak 

di Kota Jambi menjelaskan: 

“Politik identitas dengan membawa etnis, mudah dilakukan karena hal 

itu akan muncul sendirinya apabila ada kepentingan yang sama dan 

memperkuat hubungan antara mereka. Kepentingan-kepentingan yang 

selama ini tidak dirasakan oleh kaum minoritas dapat diwakilkan 

melalui strategi etnis sebagai identitas. Namun kembali lagi tentang 

dimana tempat kita mencalonkan diri. Kota Jambi tidak mungkin 

hanya etnis sebagai kekuatan politik yang terutama dilakukan. Kita 

juga harus merebut hati rakyat yang lainnya, karena jumlah mereka 

lebih besar daripada jumlah masyarakat yang beretnis Batak”.41 

 

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Frans Sugama Tambunan,  penulis 

mengungkapkan bahwa untuk membangun identitas kepentingan etnis sebenarnya 

tidak sulit, karena etnisitas politik akan hadir dengan sendirinya ketika masyarakat 

etnis mampu bersatu memperkuat hubungan diantara mereka. Melalui 

kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak mereka rasakan sebagaimana 

mestinya dan banyak kekurangan dan hambatan terjadi. Hal ini juga terjadi ketika 

seorang etnis Batak ingin mencalonkan diri sebagai anggota legilatif di Kota 

Jambi.  

Namun Bapak Frans Sugama Tambunan juga menegaskan bahwa beliau 

tidak menjadikan strategi identitas politik sebagai strategi yang utama karena 

mengingat etnis Batak di Kota Jambi yang sedikit. Mereka harus membuat strategi 

lain untuk merebut suara dari masayarakat diluar etnis Batak. 

 

                                                             
41Wawancara langsung dengan Bapak Frans Sugama Tambunan selaku anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 09 Juni 2020 
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Bapak Sahat Dolly selaku tim sukses Bapak Frans Sugama Tambunan 

menjelaskanstrategi yang mereka pakai, dengan mengungkapkan bahwa: 

“Frans Sugama Tambunan dikenal sebagai orang yang aktif dalam 

organisasi sejak masa kuliahnya, beliau juga sudah dikenal sebagai politisi 

muda. Dan diorganisasi atau perkumpulan etnis Batak beliau sudah 

dikenal sebagai anak dari orang yang berpengaruh dalam kelompok 

tersebut. Frans juga membawa sisi Nasionalisnya. Kami juga sebagai tim 

sukses melakukan periklanan seperti spanduk-spanduk dan brosur-brosur 

yang di berikan kepada masyarakat. 42 

 

Penjelasan dari tim sukses Bapak Frans Sugama Tambunan bahwa mereka 

melakukan strategi Personal Branding, dengan menjual sosok Frans Sugama 

Tambunan yang selalu aktif berorganisasi sejak masa kuliahnya. Beliau sebagai 

seorang politisi juga digunakan agar masyarakat sendiri yang melihat kualitas dari 

seorang Bapak Frans Sugama Tambunan. Tidak lupa Bapak Frans Sugama 

Tambunan selalu membawa sisi Nasionalisnya. 

3) Strategi W.T Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

 

Ibu Maria Magdalena Tampubolon menjelaskan strategi yang beliau 

gunakan yaitu dengan mengatakan bahwa: 

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa di Indonesia merupakan negara yang 

memiliki ragam suku dan agama. Khususnya di Kota Jambi juga sudah 

menerima keberagaman itu. Maka dari itu sudah banyak juga perantau 

yang merantau ke Jambi. Tidak bisa di pungkiri bahwa identitas kerap kali 

dijadikan identitas politik untuk dapat merebut suara rakyat. Strategi yang 

saya gunakan adalah dengan cara membentuk Image Politic yang baik 

bagi masyarakat”.43 

 

 

 

                                                             
42Wawancara langsung dengan Bapak Sahat Doly  selaku tim sukses anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 16 Juni 2020 
43Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

legislatif terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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Etnis sebagai identitas tidak menjadi strategi terutama untuk dilakukan 

oleh Ibu Maria Magdalena Tampubolon, karena mengingat penduduk yang 

beretnis Batak hanya sedikit. Etnis sebagai identitas politik tetap diterapkan di 

persatuan dan organisasi Batak. Kepentingan-kepentingan dari masyarakat etnis 

Batak di Kota Jambi bersatu untuk menyuarakan para calon legislatif dari suku 

mereka, tetapi hanya kandidat yang mampu dan punya integritas dapat menjadi 

seorang pemimpin untuk mewakili Kota Jambi. 

Bapak Asmara Hadi tim sukses Ibu Maria Magdalena Tampubolon 

mengatakan bahwa: 

“ Image politic yang dilakukan oleh Maria Magdalena adalah Image 

politic yang mencerminkan sosok yang suka menolong atau membantu. 

Beliau sebelum menjadi anggota DPRD sudah dikenal sebagai orang yang 

mau membantu di daerah tempat tinggalnya. Beliau juga selalu membawa 

rasa nasionalisnya dimanapun beliau berada, citra beliau baik dimata orang 

karena tidak membedakan suku dan ras seseorang. Mencalonkan diri 

sebagai DPRD membuat adanya keterwakilan, sehingga mereka terus 

mendukung beliau maju. Selain itu periklanan tetap kami lakukan seperti 

umumnya yang dilakukan para caleg”.44 

 

Strategi yang digunakan oleh Ibu Maria Magdalena bersama tim sukses 

yaitu strategiPull Marketing. Strategi pull-marketing adalah strategi untuk 

membuat para pelanggan mendatangi produk. Strategi  ini mengutamakan pada 

pembentukan image politic yang positif. Dalam strategi ini Ibu Maria Magdalena  

dengan tim sukses bekerjasama untuk pembentukan image politik.  

 

 

                                                             
44Wawancara langsung dengan Bapak Asmara Hadi selaku tim sukses anggota legislatif 

terpilih di Kota Jambi tahun 2019, Jambi pada tanggal 02 Juni 2020 
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Suprianto Manullang sebagai masyarakat pun membenarkan hal ini 

dengan mengatakan bahwa:  

“Pada saat pemilihan saya sebagai warga Kota Jambi memilih seorang 

pemimpin itu tidak melihat bahwa beliau dari suku yang sama dengan 

saya. Tetapi saya melihat melalui kualitas beliau dan citra baik yang 

dilakukan beliau. karena saya tidak mau nantinya pemimpin yang saya 

pilih tidak melihat orang bawah meskipun itu dari suku yang sama  ”.45 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mengungkapkan bahwa 

pembentukan citra politiksangat berharga dalam proses politik itu sendiri bagi 

seorang Ibu Maria Magdalena Tampubolon. Citra politik yang baik dapat 

memberikan kemudahan bagi kandidat politik untuk memenangkan kontestasi 

perpolitikan.  

Pemasaran produk politik beserta penyampaian pesan politik kepada 

masyarakat dibarengi dengan penganalisaan terlebih dahulu, sehingga kandidat  

mampu membaca keinginanpara pemillih untuk Kota Jambi.  

Analisis penulis bahwa sentimen politik identitas sangat kuat terjadi di 

setiap daerah. Ini terkait dengan siapa dan apa yang perlu diperhatikan ketika ada 

seorang pemimpin baru. Strategi ini tidak tepat apabila dilakukan di daerah Kota 

Jambi, karena kelemahan dan tantangan dari calon legislatif dari etnis Batak ialah 

minoritas. 

Maka dari itu ibu  Maria Magdalena Tampubolon memberikan penjelasan yaitu: 

“ Kita tinggal di Kota Jambi, kita juga hidup harus sebagai warga negara 

Indonesia yang taat akan Pancasila sebagai ideologi. Ketika saya juga 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, saya juga sudah harus tahu 

bahwa yang saya dengarkan kelak bukan hanya masyarakat etnis Batak 

saja, melainkan semua masyarakat yang ada di Kota Jambi. Maka dari itu 

                                                             
45Wawancara langsung dengan Bapak Suprianto Manulang  masyarakatdi Kota Jambi, 

pada tanggal 24 Mei 2020 
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saya pun sejak dulu juga sudah bergaul dengan siapapun tanpa 

memandang etnis”.46 

 

 Bedasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, penulis menjelaskan 

strategi (W.T) digunakan untuk mengetahui kelemahan dan tantangan, maka dari 

itu dirancang strategi untuk menutupi kelemahan dan meminimalisirkan 

tantangan. Dengan cara tidak menjadikan identitas politik sebagai strategi satu-

satunya. 

Mengingat di Kota Jambi etnis Batak minoritas maka calon anggota 

legislatif etnis Batak mengedepankan Nasionalisme serta membentuk Imageyang 

baik. Tidak hanya memberikan bantuan dan sosialisasi terhadap satu suku saja, 

melainkan kepada semua masyarakat di Kota Jambi. 

 

                                                             
46Wawancara langsung dengan Ibu Maria Magdalena Tampubolon selaku anggota 

Legislatif di Kota Jambi tahun , pada tanggal 02 Juni  2020 

 


