
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk 

dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan 

ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi 

rakyat dalam pemilihan. Didalam partai politik, partai politik memiliki fungsi 

politik yang merupakan tugas dan kewenangan atau hak dan kewajiban yang 

melekat dalam struktur tertentubaik secara formal yang dirumuskan dalam 

konstitusi maupun tidak dirumuskan yang kesemuanya itu dalam rangka mencapai 

tujuan sistem politik yang bersangkutan. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah sebuah partai 

politik pertama kali berdiri pada tanggal 10 januari 1999 dan berkantor pusat 

dilentengagung Jakarta, Jakarta selatan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan memiliki sikap yang 

tegas dan bijak dalam membangun dan menwujudkan Indonesia yang merdeka. 

Kunci kesuksesan partai politik adalah bagaimana merebut hati rakyat, untuk 

merebut hati rakyat PDI Perjuangan mempunyai simbol-simbol partai, seperti 

ideologi, program, dan jaringan. Tujuan PDI Perjuangan adalah memperjuangkan 

kepentingan rakyat dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara 

demokrasi. 

Sebagian tujuan PDI Perjuangan tersebut menjadikan salah satu tujuan atau 

visi dan misi calon pemimpin Wali Kota Sibolga dalam memimpin Kepala Daerah 



 
 

 
 

tersebut, untuk mewujudkan tujuan tersebut calon pemimpin menyerahkan kepada 

Pengurus PDI Perjuangan Kota Sibolga untuk membantu menyampaikan 

tujuan/visi dan misi calon pemimpin WaliKota Sibolga didalam kampanye yang 

akan berlangsung diadakan didepan masyarakat Kota Sibolga. 

Didalam Marketing Politik yang dilakukan Pengurus PDI Perjuangan dan 

calon pemimpin WaliKota Sibolga guna untuk memenuhi kegiatan untuk 

dilakukan didalam kampanye pemilukada yang akan terlaksana, karena itu 

kampanye mempunyai strategi baik untuk membantu calon pemimpin WaliKota 

Sibolga didalam kamapanye ataupun didalam pemilukada.  

Salah satu cara kampanye yang dilakukan dengan baik untuk membuat 

masyarakat lebih mengenal calon pemimpin yang akan dipilih masyrakat tersebut 

dengan melalui mimbar bebas, orasi, maupun baliho, dan mebuat iklan yang ada 

dimedia massa. Unsur-unsurnya komunikasi dalam kampanye terbagi banyak hal 

yaitu  sumber, pesan, saluran media politik, komunikator, sasaran atau target 

politik dan pengaruh efek komunikasi politik. 

Selain komunikasi dalam kampanye Elektabilitas Pemilukada itu juga perlu 

dalam sebuah kampanye atau pemilukada karena adanya keterkaitan yang dipilih, 

misalnya sesuatu benda atau orang yang memiliki elektabilitas tingginya adalah 

yang terpilih dan disukai oleh masyarakat yakni yang difavoritkan.  

Calon pemimpin yang memilki elektabilitas yang tinggi yang terpilih menjadi 

Kepala Daerah tersebut, akan yang disukai dan disenangi oleh masyarakat yang 

mefavoritkan calon pemimpin Wali Kota sibolga dalam sebuah pemilihan Kepala 

Daerah. Salah satu calon Wali Kota Sibolga yang bernama Sharfi Hutahuruk yang 



 
 

 
 

memiliki elektabilitasnya yang tinggi sehingga masyarakat Kota Sibolga memilih 

Bapak Sharfi Hutahuruk menjadi WaliKota Sibolga. 

Penulis menyimpulkan Peran Pengurus PDI Perjuangan Kota Sibolga dalam 

meningkatkan Elektabilitas Pemilukada Wali Kota Sibolga 2010. Partai 

Demokrasi Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan calon pemimpin 

WaliKota dalam membangun dan membantu ekonomi masyarakat Kota Sibolga. 

Calon pemimpin juga melakukan bantuan kepada masyrakat-masyrakat yang 

kurang mampu dalam ekonomi, dan membantu sekolah-sekolah yang rusak untuk 

renovasi rumah sekolah dan masyarakat yang terkena musibah atau para petani 

dan nelayan yg ekonomi yang kurang mampu. Salah satu cara yang dilakukan 

calon pemimpin untuk menarik perhatian masyrakat untuk memilih calon 

pemimpin WaliKota Sibolga menjadi Kepala Daerah tersebut. 

Berdasarkan pembahasan diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi 

bagaimanakah peran pengurus partai politik PDI Perjuangan kota sibolga dalam 

meningkatkan ektabilitas pemilu kada dan mampu membuat calon walikota 

menonjol dalam pemilihan umum tersebut. Bersadarkan latar belakang yang 

dijelaskan maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian Ilmiah yang berjudul 

“Peran Pengurus PDI Perjuangan Kota Sibolga dalam meningkatkan 

ElektabilitaspPemilukada Wali Kota Sibolga 2010”. 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah penelitian diatas, dijabarkan sebagi berikut: 

1. Peran Pengurus PDI Perjuangan Kota Sibolga dalam meningkatkan 

elektabilitas pemilukada Kota Sibolga 2010? 



 
 

 
 

2. Strategi apa saja yang dilakukan pengurus PDI kota sibolga dalam 

marketing politik dalam kampanye pemilukada walikota/wakil 

walikota sibolga 2010? 

3. Suatu cara kedekatan calon pemimpin didalam kampanye politik untuk 

memenangkan pemilukada 

4. Apa yang dilakukan pengurus PDI Perjuangan Kota Sibolga dalam 

meningkatkan elektabilitas pemilukada WaliKota Sibolga  2010? 

C.  Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, dengan ini 

penulis perlu melakukan batasan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih 

terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Peran Pengurus PDI 

Perjuangan Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pemilukada Wali 

Kota  Sibolga 2010 ”. 

D.  Rumusan Masalah 

Didalam sebuah penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang 

akan diteliti. Dengan ini pendapat arikunto (2009:19) yakni: “Agar penelitian 

dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, peneliti harus merumuskan masalahnya 

sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, denga apa”. 

Berdasarkan pemparan diatas maka masalah pokok penelitian ini dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimana Peran Pengurus PDI Perjuangan Kota 

Sibolga dalam meningkatkan Ektabilitas PemiluKada Wali Kota  Sibolga 2010? 

 

 



 
 

 
 

E.  Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui arah dan sarana yang 

ingin dicapai, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pengurus PDI 

Perjuangan Kota Sibolga dalam meningkatkan elektabilitas Pemilukada Wali Kota 

Sibolga 2010. 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Hasil penelitian ini 

memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang meneliti masalah 

yang sama pada lokasi yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui apa tujuan partai politik PDI perjuangan untuk 

mencapai hasil kerja yang baik 

3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

yang bermanfaat sebagai masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal 

yang timbul dari penelitian. 

 


