
 
 

BAB IV  

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 
4.1.  Profil Kota Lubuklinggau 

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang 

letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Tahun  1929  status  

Lubuklinggau  adalah  sebagai  ibukota Marga  Sidang  Kelingi Ilir, dibawah  

Onder  District  Musi  Ulu. Onder district Musi Ulu sendiri ibukotanya adalah 

Muara Beliti. Tahun 1933 ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara 

Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942–1945 Lubuklinggau menjadi ibukota 

kewedanaan Musi  Ulu  dan  dilanjutkan  setelah  kemerdekaan. Pada waktu Clash 

I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan ibukota pemerintahan Provinsi Sumatera 

Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi ibukota  Kabupaten  Musi Ulu 

Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 

Lubuklinggau menjadi  ibukota daerah Swatantra tingkat II Musi Rawas. Tahun 

1981 dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tanggal 30  

Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. 

Tahun 2001 dengan undang- undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2001  

tanggal  21  Juni  2001  Lubuklinggau  statusnya ditingkatkan menjadi kota. Pada 

tanggal 17 oktober 2001 kota Lubuklinggau diresmikan menjadi daerah otonom. 

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring 

dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya 

langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan 

Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan 

Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota 

Metropolitan. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat 

strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi 

Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau 

Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera. 



 
 

Letak astronomi Kota Lubuklinggau berada antara 102o 40’ 00” – 103o 0’ 

00” Bujur Timur (BT) dan 3o 4’ 10” – 3o 22’ 30” Lintang Selatan (LS). Luas 

wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah 401,50 

Km2 atau 40.150 Ha (155.02 mil²) luas daratan 360.74 km2 (139.28 mil²) dan 

perairan 40.76 km2

Tahun 

 (15.74 mil²) dengan wilayah 8 kecamatan dan 72 kelurahan.  

 
Tabel.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Lubuklinggau. 

2011 2010 2009 2008 2007 

Jumlah Pria (jiwa) 103.295 100.924 99.838 91.308 90.746 

Jumlah Wanita (jiwa) 102.791 100.384 97.451 92.271 87.328 

Total (jiwa) 206.086 201.308 197.289 183.580 178.074 

Pertumbuhan Penduduk - - - - - 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km2

- 

) 

480 - - 424 

Sumber Data:  

Lubuklinggau Dalam Angka 2012 

BPS Kabupaten Lubuklinggau 

Updated: 03-4-2012 

 

Secara administratif  Kota Lubuklinggau mempunyai batas-batas sebagai 

berikut: 

Utara 

 

Berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten 

Musi Rawas. 

Selatan 

 

Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti 

Kabupaten Musi Rawas. 

Barat 

 

Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi 

Bengkulu. 

Timur 

 

Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu 

 



 
 

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah 

hujan rata-rata antara 237,28 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali 

ditemukan bulan kering.  Selama tahun 2009 curah hujan tertinggi terjadi pada 

Bulan Desember dan terendah pada Bulan Mei. Topografi wilayah Kota 

Lubuklinggau terdiri dari 66,5 persen dataran rendah yang subur dengan struktur 

62,75 persen tanah liat. Keadaan tanah di Kota Lubuklinggau terdiri dari : Aluvial 

: warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran Kota 

Lubuklinggau, sesuai untuk padi sawah dan palawija. Assosiasi Gleihumus : 

meliputi 7,17 persen dari luas kota, sebagian besar terdapat di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan, cocok untuk tanaman padi. Litosol : digunakan untuk 

tanaman keras, rumput-rumputan  dan ternak.  Regosol : sebagian besar terdapat 

di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, cocok untuk tanaman padi, palawija dan 

tanaman keras lainnya. 

Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, 

dan kebun lainnya. Di bagian sebelah barat kota ini terdapat sebuah bukit yang 

dikenal dengan nama Bukit Sulap dengan terdapat sungai besar yaitu Sungai 

Kelingi yang merupakan sumber air untuk irigasi lahan persawahan di Kota 

Lubuklinggau dan sebagian Kabupaten Musi Rawas. 

 
Gambar.2. Peta Kota Lubuklinggau 



 
 

4.2  Calon Walikota/Wakil Walikota 

  
 Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-

daerah Provinsi. Daerah provinsi itu terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan 

daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

 Diawali dari lahirnya UU No. 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung, serta berlakunya UU Nomor 27 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan umum menyebabkan iklim persaingan politik secara 

terbuka, hingga akhirnya secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Lahirnya Undang-Undang tersebut akhirnya membuka 

peluang bagi siapa saja untuk berjuang merebut kekuasaan sebagai Pemimpin, 

baik itu Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Gubernur, Bupati, 

dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 

 

4.3 Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau 

periode 2013-2018  

 

4.3.1 Nama Calon Walikota    : Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM 

 Tempat dan Tanggal lahir : Lubuklinggau, 12 April 1967 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Umur   : 46 Tahun 

 Agama  : Islam 

Alamat Rumah  : Jln.Garuda Dempo RT.01 no.04 Kel.Keputraan 

Kec.Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 



 
 

Riwayat Pendidikan  

1. Pendidikan Formal  

o SD Xaverius Lubuklinggau, tamat 1980 

o SMP 1 Lubuklinggau, tamat 1983 

o SMAN 2 Palembang, tamat 1986 

o S1 Administrasi Negara, FISIP UNSRI, 1992 

o S2 Magister Manajemen, STIE Widya Jayakarta, 2002 

2. Pendidikan Non Formal 

o Diklat Pra-Jabatan Depdagri, Pangkal Pinang, 1996 

o Diklat Adum Depdagri, Kabupaten Musi Rawas, 1998 

o Diklat Adumia Depdagri, Kabupaten Musi Rawas, 2000 

o PIM II, Provinsi Sumatera Selatan, 2003 

o English Course, University of New South Wales (UNSW), Australia, 1993 

 

Riwayat Pekerjaan 

o Kepala Seksi Pemuda, Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

o Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

o Wakil Walikota Lubuklinggau periode 2008 – 2013 

Tanda Jasa dan Penghargaan 

o Satya Lencana Karya Setia 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia, 

2009 

o Penghargaan Pramuka dari Kwatir Nasional Indonesia, 2010 

Pengalaman Berorganisasi 

o Ketua KNPI Kota Lubuklinggau, 2005 - 2007 dan 2007 - 2009 

o Ketua Bidang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumsel 

o Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) Kota 

Lubuklinggau. 2002 – 2008 

o Ketua Silampari Motor Sport Club (SMSC), 2002 – 2007 

o Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Lubuklinggau, 2008 – 2011 



 
 

4.3.2 Nama Calon Wakil Walikota  : H. Sulaiman Kohar, SH. MH 

 Tempat dan Tanggal Lahir    : Lubuk Pandan, 22 Februari 1995 

 Umur    : 57 Tahun 

 Agama : Islam 

 Alamat Rumah  : Jln.Beringin No.99 Kel.Watervang  

Kec.Lubuklinggau Timur 1  

Kota Lubuklinggau  

Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

o SDN 1 Muara Lakitan, tamat 1969 

o SMPN 1 Lubuklinggau, tamat 1971 

o SPMAN Curup, tamat 1974 

o S1 Hukum Perdata Fakultas Hukum UNSRI, tamat 1984 

o Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu,  tamat 2009 

2. Pendidikan Non Formal 

o Pemeriksa, LAN, tahun 1985, Palembang 

o PKN Kerja Tim, LAN, tahun 1992, Palembang 

o SEPALA, LAN, tahun 1995, Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas 

o SEPAMA /PIM Tk III, tahun 1998, Palembang 

o SEPAMEN / PIM Tk II, tahun 2002, Jakarta 

Riwayat Pekerjaan 

o Kepala Bidang (Kabid)  Litbang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Musi Rawas, 2001 

o Kapala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Rawas, 2001- 2002 

o Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas, 2002 – 2007 

o Asisten III Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 2008 - 2009 

o Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 2010 – 

2011 

Tanda Jasa dan Penghargaan 

o Satya Lencana Karya Setia 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia, 

2001 



 
 

o Satya Lencana Karya Setia 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, 

2008 

Pengalaman Berorganisasi 

o Ketua Korpri Kabupaten Musi Rawas, periode tahun 2010 - 2012 

o Ketua Masjid Al Hidayah Kel Watervang, Periode tahun 2004 – sekarang 

o Dewan Pakar ICMI Kabupaten Musi Rawas, periode tahun 2011 s/d 2014 

 

4.4  Visi dan Misi Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar 

(NanSuko) 

 Visi 

“ Lubuklinggau sebagai role – model kota madani perindustrian, perdagangan, 

dan jasa yang berbasis pada keragaman masyarakat berakhlak mulia sebagai 

sumber keunggulan daya saing berkelanjutan ’’ 

 Misi 

1. Membangun dan memberdayakan modal insani berakhlak mulia melalui 

keselarasan sistem pendidikan  formal dan non formal. 

2. Menggerakan roda perekonomian dengan bertumpu pada pengembangan 

sektor - sektor industri, jasa, dan perdagangan. 

3. Memberdayakan potensi kekuatan ekonomi masa depan  dengan 

mendukung program kewirausahaan melalui pengembangan ekonomi 

kreatif. 

4. Menumbuhkembangkan pusat bisnis melalui sistem klaster terpadu yang 

berfokus pada penciptaan sumber-sumber keunggulan daya saing. 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang berkeadilan 

sosial dan berwawasan pada kelestarian lingkungan. 

6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik agar mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. 

7. Mengelola dan mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan parameter – 

parameter yang jelas dan terukur dengan menggunakan Balanced Score 

Card (BSC). 



 
 

 Tujuan Umum jangka panjang dalam pembangunan kota Lubuklinggau 

mencakup 4 (empat) Aspek utama yang harus dapat di ukur secara nyata 

dengan BSC, yaitu : 

1. Aspek Pelayanan Masyarakat 

 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus menerus 

sebagai fokus paling utama dalam pembangunan kota Lubuklinggau. 

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan tertinggi harus mendapatkan 

kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan rasional 

mereka. 

2. Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan 

 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan 

pendapatan asli daerah, dan memperkuat daya beli masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan perkapita secara konsisten sebagai salah satu 

indikator kesejahteraan masyarakat. 

3. Aspek Proses-proses Internal 

 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan 

proses-proses birokrasi yang efektif dan efisien. Tata kelola yang 

dimaksud adalah yang dapat memperkuat aspek pelayanan masyarakat 

serta aspek pertumbuhan ekonomi dan keuangan 

4. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Terciptanya leraning organization dalam pemerintahan melalui penerapan 

knowledge management dan teknologi informasi, serta peningkatan 

profesionalisme aparat melalui program pelatihan dan pendidikan yang 

sistematis. 

 

 Terdapat 5 (lima) tema strategi sebagai fokus utama pembangunan kota 

Lubuklinggau yang diusulkan berdasarkan tujuan-tujuan jangka panjang, 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Keragaman Masyarakat sebagai Rahmat Allah SWT. 

 Melalui pembangunan kapasitas menjamin masyarakat merasa aman dan 

nyaman serta bersedia bekerja sama untuk menciptakan kehidupan 



 
 

bermasyarakat yang kondusif. Hal ini termasuk pemberdayaan budaya dan 

adat istiadat berbasiskan nilai-nilai luhur universal. 

2. Pengembangan Kota Metropolis dalam kota Madani 

  Menerapkan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang 

memperdayakan pembangunan kota Lubuklinggau secara luas 

terbentuknya masyarakat madani perpendidikan dan berakhlak mulia. 

Masyarakat madani akan menjadi penyangga kota Metropolis modern, 

yang dikembangkan dengan rasa percaya diri yang kuat diera ekonomi 

berbasiskan pengetahuan. 

3. Pembangunan Roda Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 

 Secara aktif dan proaktif menciptakan iklim berusaha dan berbisnis yang 

mendukung bertumbuh dan berkembangnya sektor industri, perdagangan, 

dan jasa melalui ide-ide inovatif dan kreatif dalam menciptakan lapangan 

kerja yang berkualitas. Mendukung formasi, retensi, dan ekspansi bisnis 

secara inisiatif yang menyediakan cukup banyak lapangan kerja baru yang 

berkualitas termasuk pengembangan kewirausahaan berbasis ekonomi 

kreatif. 

4. Pelayanan Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

 Menjadikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai bagian integral 

dari tata kelola pemerintahan profesional, yang kinerjanya dapat diukur 

secara jelas. Memberikan kualitas pelayanan masyarakat yang menjunjung 

tinggi keselamatan, kesehatan, dan berkualitas hidup masyarakat dengan 

mengidentifikasi dan merespon kebutuhan serta fokus kepada kepuasan 

masyarakat. 

5. Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Merata 

 Melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas 

perencanaan tata kota, namun tetap mampu merespon perubahan-

perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Meningkatkan prasarana 

jalan dan transportasi, serta infrastruktur pendukung industri, perdagangan 

jasa, dan pendidikan. 

 



 
 

 Empat (4) Pilar Program Pembangunan SN Prana Putra Sohe dan H. 

Sulaiman Kohar 

1. Pendidikan Gratis “yang benar-benar gratis” 

Program nasional sekolah gratis yang membebaskan uang sumbangan 

pembiayaan pendidikan (SPP) untuk jenjang SD-SMP dan program 

pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang membebaskan sumbangan 

pembiayaan pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA telah dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat kota Lubuklinggau. Demikian pula dengan 

manfaat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah 

dicanangkan sebagai program nasional. Namun, kedekatan bapak Nanan 

dengan masyarakat kecil yang kurang mampu secara ekonomi membuat 

beliau ikut memahami dan merasakan bahwa manfaat program sekolah 

gratis dan BOS ini terasa masih amat kurang bagi golongan masyarakat 

ini. Program sekolah gratis dan BOS tenyata tidak menyebabkan sekolah 

gratis ini menjadi benar-benar gratis. Biaya-biaya karyawisata, studi 

banding, pembelian seragam siswa (termasuk sepatu) serta transportasi 

siswa dari/ke sekolah semuanya tidak ditanggung oleh program-program 

tersebut. Sehingga masih terjadi biaya-biaya yang besarnya tergantung 

oleh program-program tersebut. Sehingga masih terjadi biaya-biaya yang 

besarnya tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah. Beranjak dari rasa 

empati dan pemahaman atas hal ini, Nansuko dengan kearifan dan 

ketegasan merancang program. Program ini menjamin bahwa setiap SD-

SMP dari keluarga kurang mampu secara ekonomi di kota Lubuklinggau 

dapat mengikuti pendidikan SD hingga SMA tanpa harus mengeluarkan 

biaya sama sekali (benar-benar gratis). Program ini juga berlaku bagi para 

siswa berprestasi, tanpa harus melihat latar belakang ekonomi keluarga 

mereka. Pelaksanaan program sekolah gratis “yang benar-benar gratis” ini 

akan didukung oleh pemberdayaan kelembagaan yang akan mengatur dan 

mengawasi pelaksanaanya. 

 

 



 
 

2. Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas & Merata 

Sejak tahun 2008 pemerintah Republik telah meluncurkan program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dananya di anggarkan 

dari APBN. Manfaat program ini telah dirasakan oleh sebagian masyarakat 

kota Lubuklinggau, namun NanSuko sangat memahami bahwa masih 

banyak anngota masyarakat kurang mampu yang belum/tidak 

terakomodasi dalam program Jamkesmas ini. Berpijak dari Realitas ini, 

maka Nansuko juga mencanangkan program. Program pelayanan 

kesehatan gratis ini akan menjadi program prioritas pemerintahan kota 

Lubuklinggau sebagai pelengkap program nasional Jamkesmas yang sudah 

tersedia. Dengan program ini, maka pelayanan kesehatan gratis akan 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat kurang mampu, walaupun mereka 

belum/tidak terakomodasi oleh program Jamkesmas. Tentu saja program 

pelayanan kesehatan gratis ini akan didukung oleh kesiapan pegawai-

pegawai terkait untuk mampu memberikan pelayanan prima berkualitas, 

walaupun yang mereka berikan adalah pelayanan gratis bagi anggota 

masyarakat kurang mampu. Untuk itu, para pegawai yang terlibat harus 

mengikuti “Healt Care Excellent Training Course” karena kualitas 

pelayanan mereka akan menjadi representasi wajah pemerintah kota 

Lubuklinggau kepada masyarakatnya. Pembangunan dan perbaikan 

infranstruktur pelayanan kesehatan juga akan dilakukan guna menjamin 

terlaksananya program pelayanan kesehatan gratis ini dengan baik, sejalan 

dengan dukungan pemberdayaan kelembangaan yang akan mengatur dan 

mengawasi pelaksanaan program ini. 

3. Lubuklinggau “ Go-National ” 

Menjadikan kota Lubuklinggau sebagai role-model kota Madani tidak 

terlepas dengan upaya-upaya strategi untuk membangun citra positif pada 

level nasional, yang dapat memberikan dampak positif pula dalam 

memperkuat  jejaring (network capital). Jejaring ini sangat bernilai 

stratejik dalam membangun dan mempertahankan keunggulan daya saing 

kota Lubuklinggau dimasa depan. Menyadari sepenuhnya hal ini, maka 



 
 

NanSuko merencangakan program khusus yang di sebut dengan 

“Lubuklinggau go National” (Unggul & Berprestasi di Bidang-bidang KB, 

Kepemudaan, Kesehatan, Budaya, Pendidikan, dan Keagamaan). Dengan 

potensi sumber daya dan kapabilitas yang masyarakat kota Lubuklinggau, 

maka NanSuko sangat yakin bahwa dalam bidang-bidang keluarga 

Berencana (KB), Kesehatan, Budaya, Pendidikan, dan Keagamaan, Kota 

Lubuklinggau dapat diperhitungkan keunggulan dan prestasinya pada level 

nasional. Program Lubuklinggau “Go-National” ini sepintas seperti 

program sederhana, namun Nansuko benr-benar memahami bahwa 

program ini harus direncanakan dan disiapkan secara khusus. Bahkan 

harus didukung penuh dengan pembentukan dan pemderdayaan 

kelembagaan untuk memastikan tercapainya terget-target prestasi yang 

harus dicapai dalam waktu kurang dari lima tahun. Tentunya dengan 

pencapaian-pencapaian terget terkait dengan program khusus ini, maka 

secara langsung masyarakat Kota Lubuklinggau juga yang akan merasakan 

manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. NanSuko juga ingin 

menjadikan program Lubuklinggau “ Go National ” ini sebagai suatu tekad 

yang kuat sesuai dengan tagline “Lubuklinggau Bisa” yang akan 

melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Lubuklinggau dalam 

kebersamaan. Dengan demikian, mencapai pertumbuhan kota secara 

cerdas bukan khayalan semata. 

4. Fasilitas Air Bersih & Solusi Kelistrikan 

Pelayanana prima kepada masyarakat adalah tujuan jangka panjang dan 

fokus utama pembangunan kota Lubuklinggau, dan hal ini terkait pula 

dengan langkah-langkah mencapai pertumbuhan cerdas Kota 

Lubuklinggau di masa depan, yang bertumpu pada keragaman masyarakat 

yang aman, sejahtera, serta adil dalam kemakmuran. Bagi Nansuko, 

kesemuanya itu harus berujung pada program-program prioritas yang 

ditunjukan bagi pelayanan masyarakat umum. Kerena itu, Nansuko juga 

merencanakan program prioritas terkait dengan penyediaan air bersih serta 

kelistrikan seperti “Air Bersih & Listrik untuk kualitas hidup yang lebih 



 
 

baik ( Peningkatan pembangunan dan pemerataan insfrastruktur Air bersih 

& solusi kelistrikan untuk masyarakat luas)”. Seiring dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk serta perkembangan dinamika sosial dan ekonomi kota 

Lubuklinggau yang sangat pesat, maka kebutuhan masyarakat terhadap air 

bersih dan listrik juga semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. 

Sebagai program prioritas dalam pelayanan masyarakat, maka Nansuko 

bertekad untuk terus meningkatkan pembangunan insfrastruktur terkait 

pemanfaatan sumber daya air agar masyarakat kota Lubuklinggau dapat 

memiliki akses secara lebih merata terhadap air bersih dan solusi 

kelistrikan. Di dalam program ini juga termasuk pembangunan 

insfrastruktur kelistrikan dan pembangkit mikronya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini peneliti 

akan menguraikan dan menganalisa data hasil penelitian yang telah dilakukan 

tentang “Analisis Strategi Kampanye Politik pasangan SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Lubuklinggau 2013- 

2018” sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukan dalam bab 

pendahuluan penelitian ini terbagi dalam dua tahapan yaitu tahapan perencanaan 

kampanye dan tahapan masa kampanye SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar dalam pemilihan kepala daerah Kota Lubuklinggau periode 2013- 2018 

adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam 

dan studi dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian langkah 

selanjutnya, dari hasil wawancara dan studi dokumen akan dibahas dan dianalisis 

dengan menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab 2. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling purposive dengan informan 

berjumlah 10 orang satu orang. Berikut ini identitas informan penelitian yang 

terlibat langsung dalam kampanye SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar 

(NanSuko) 

Tabel.3. Identitas informan penelitian 

No Narasumber Jabatan 

1 H.Sulaiman Kohar SH. MH Kandidat 

 

2 Eka Rahman Konsultan Politik 

(Tim PASKASS) 

 

3 H.Rodi Wijaya SE.MSi Ketua Kampanye 

 

4 Drs. Nazarudin Wapi Wakil Ketua Kampanye 

 



 
 

5 Taufik Siswanto SE.MM Sekretaris Kampanye 

 

6 Okma Yendri ST Koordinator Sekretariatan dan 

Administrasi 

 

7 Saiful Bachtiar, SE Koordinator   Kecamatan 

Lubuklinggau barat 2 

8 Epi Samsul Komar Pembina Relawan NanSuko 

 

9 Ardyan DP Anggota Biro Sekretariatan 

dan Administrasi 

10 Joko Sudono Wakil Koordinator Biro Opini, 

Media Massa, Komunikasi dan 

Dokumentasi 

 

5.1.1 Tahapan Perencanaan Strategi Kampanye SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar (NanSuko) 

  Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko) 

memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Lubuklinggau Periode 2013 – 2018 dengan total suara 35.031 atau 32,99%. 

Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko)  maju sebagai 

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2013 – 2018 

maju melalui jalur partai politik dengan diusung oleh Partai Golkar, Partai 

Demokrat, Partai Gerindra, Partai PBB, Partai PDS, PPPI dan dukungan gabungan 

beberapa partai-partai kecil seperti PDK, PNBK, PKNUI, Partai Republikan, 

Partai Merdeka, PPRN, BARNAS dan PK. Dari gabungan beberapa partai 

tersebut H.SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar membentuk tim 

kampanye yaitu Tim Kampanye Koalisi Linggau Madani. Tim Kampanye Koalisi 

Linggau Madani beranggotakan dari  fungsionaris/kader partai pengusung, serta 

anggota kerabat dan relawan NanSuko. Tim Kampanye tersebut diketuai oleh H. 

Rodi Wijaya sekaligus Ketua DPD Partai Golkar kota Lubuklinggau dengan 



 
 

terdiri dari tujuh wakil ketua, sekretaris dan tujuh wakil sekretaris, bendahara, 

biro-biro atau bidang seperti Biro Perencanaan, Konsepsi dan Evaluasi, Biro 

Operasi, Biro Hubungan Kelembagaan, Biro Logistik, Biro Posko dan 

Pengamanan, Biro Hukum dan Advokasi, Biro Opini, Media Massa, Komunikasi 

dan Dokumentasi, Biro Sekretariat dan Administrasi, serta membentuk tim 

kampanye di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Berikut ini adalah 

tahapan perencanaan kampanye Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar (NanSuko) dalam usahanya untuk memenangkan pemilihan Walikota 

Lubuklinggau Periode 2013 – 2018. 

 

5.1.1.1 Anggaran Biaya dan Pendanaan Kampanye  

 Masalah anggaran biaya dan pendanaan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kampanye, karena kampanye politik dalam 

pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana yang cukup besar 

untuk mempromosikan kandidat yang didukungnya. Tanpa adanya dukungan 

finansial, sulit untuk mengembangkan teknik kampanye, oleh karena itu 

dibutuhkan perencanaan anggaran dana yang efektif dan efisien sehingga tujuan 

dari kampanye politik dapat dicapai. 

 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Lubuklinggau tim kampanye 

NanSuko total mengeluarkan dana sekitar Rp 3.961.400.000,00 ( tiga miliar 

sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ) dengan rincian 

anggaran biaya kampanye Rp 543.900.000,00 untuk rencana kegiatan pelatihan 

saksi dan kampanye sedangkan Rp 3.417.500.000,00 untuk biaya selama masa 

kampanye. Seluruh dana tersebut berasal dari dana pribadi calon yaitu bapak SN 

Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar, seperti diungkapkan oleh Taufik 

Siswanto sekretaris tim kampanye NanSuko sebagai berikut 

 

 “Dari hasil rapat evaluasi pasangan NanSuko total mengeluarkan dana 
sebesar Rp 3.961.400.000,00 ( tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu 
juta empat ratus ribu rupiah ) semua dana berasal dari uang pribadi pak 
Nanan dan pak Suko...” 

 (Wawancara dengan Taufik Siswanto, 30 September 2013) 
 



 
 

 Berikut ini laporan penerimaan dana kampanye seluruh pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota kota Lubuklinggau periode 2013-2018. 

Tabel.4. Laporan dana kampanye 

No 

Urut 

Pasangan calon 

Walikota dan Wakil 

Walikota 

 

Jumlah Dana 

 

Sumber Dana 

1 Sambas dan Suherman 

(Samsu) 

Rp.1.100.000.000,00  

 

Kandidat 

 

 

2 Joko Imam Santoso dan 

Suparman (Jokoman) 

Rp. 685.000.000, Kandidat 

3 SN Prana Putra Sohe 

dan Sulaiman Kohar 

(NanSuko) 

Rp. 3.961.400.000,00 Kandidat 

4 Akisropi Ayub dan 

Akmaludin Moestofa 

Mandiaur (Beramal) 

Rp. 2.463.300.000,00 Kandidat 

 

 

5 Rustam Efendi dan 

Irwan Evendi (RI) 

Rp. 3.723.800.000,00 Kandidat dan 

Sumbangan Partai  

6 Darmadi Djufri dan 

Eleven Almar (DEEL) 

Rp. 1.774.700.000,00 Kandidat 

Sumber : KPU Kota Lubuklinggau  

 Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko) dalam 

masa kampanye mengeluarkan dana paling besar dibandingkan pasangan lainya 

yaitu Rp. 3.961.400.000,00. Dari pernyataan diatas dapat kita analisa bahwa dana 

adalah unsur vital yang harus jelas asal usulnya dan jelas jumlahnya. Seluruh 

komponen operasional pemenangan Pilkada bergantung kepada jumlah dana yang 

tersedia. Semua strategi disusun berdasarkan kapasitas dana, Semakin besar dana 

semakin beragam strategi yang digunakan dan semakin besar pula peluang untuk 

memenangkan Pilkada.  

 



 
 

5.1.1.2 Konsolidasi Internal dan Eksternal Tim Kampanye 

 Konsolidasi internal dan eksternal dilakukan dalam rangka penguatan 

organisasi partai dan simpatisan yang memberikan dukungan kepada pasangan 

NanSuko dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau periode 

2013- 2018. Konsolidasi internal tim kampanye NanSuko dimulai setelah tim 

kampanye pusat resmi dibentuk dan disusul dengan pembentukan tim kampanye 

di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pertemuan seluruh tim kampanye ini 

membahas dan mensosialisasikan mengenai strategi kampanye yang digunakan, 

pendanaan kampanye, target-target yang harus dicapai, dan penyediaan peralatan 

kampanye. Konsolidasi internal tim kampanye juga memberikan motivasi dan 

pelatihan kepada pengurus partai di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai 

penerapan strategi dan tata cara kampanye yang baik sesuai dengan petunjuk 

teknis yang diberikan oleh tim kampanye pusat. Seperti yang diungkapkan oleh 

H.Rodi Wijaya ketua tim kampanye NanSuko. 

 

 “Konsolidasi internal tim kampanye NanSuko dilakukan dengan cara 
menggelar rapat-rapat persiapan sebelum dan selama masa kampanye 
berlangsung. Persiapan tersebut meliputi penguatan jaringan- jaringan 
partai hingga ke pengurus kecamatan dan kelurahan, persiapan saksi-saksi 
di tiap TPS, pemantauan perkembangan kompetitor di tiap kelurahan, 
pencarian dan penganggaran dana kampanye, pemilihan media dan teknik 
kampanye, serta penggalangan massa untuk kampanye”. 

 ( Wawancara dengan Rodi Wijaya, 9 Oktober 2013) 
 
 

 Konsolidasi eksternal dilakukan dengan mencari dukungan dari berbagai  

organisasi masyarakat (ormas), Organisasi kepemudaan (OKP). Dukungan dari 

organisasi masyarakat (ormas) dan Organisasi kepemudaan (OKP) diperlukan 

untuk mempengaruhi pemilih yang memilih kepala daerah berdasarkan fatsoen 

politik, dengan cara mengeluarkan kebijakan dari pimpinan organisasi untuk 

mendukung pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar. Ketua Tim 

kampanye sekaligus sebagai ketua DPD partai Golkar kota Lubuklinggau, H.Rodi 

Wijaya mengatakan selama masa kampanye Pilkada Kota Lubuklinggau pasangan 

NanSuko mendapat dukungan dari beragam Ormas dan OKP seperti, Angkatan 



 
 

Muda Partai Golkar (AMPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), 

Pemuda Partai Demokrat, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum 

Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Aliansi Masyarakat untuk Keadilan 

(AMUK), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Silampari Motor Sport 

Club (SMSC), Serikat Pedagang Kaki Lima (SKPL) dan Jaringan Majelis Ta’lim 

Al-Hidayah Kota Lubuklinggau. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan 

dukunganya kepada pasangan NanSuko pada saat deklarasi pencalonan pasangan  

SN Prana Putra Sohe – H.Sulaiman Kohar (NanSuko) Sabtu 7 Juli 2012 di Gor 

Pemuda Petanang, Kecamatan Lubuklinggau utara. 

 

5.1.1.3 Segmentasi  

 Tim kampanye dibantu oleh konsultan politik tim PASKASS (Political 

Marketing &  Strategic Communication Chase), melakukan riset terhadap perilaku 

pemilih sebagai bahan acuan untuk merumuskan dan menetapkan strategi dalam 

masa kampanye. Dari hasil riset tersebut tim kampanye mengelompokan pemilih 

ke dalam lima segmen yaitu:  

1. Ideologi Partai 

 Pemilih pada segmen ini adalah masyarakat yang memilih pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota dengan melihat partai pendukungnya, karena 

pemilih tersebut merasa bahwa ideologi dan aspirasi politiknya sudah sesuai 

dengan partai tersebut, sehingga ia tidak ragu lagi untuk memilih calon yang 

diajukan oleh partai politik yang didukung oleh pemilih tersebut. Cara yang 

dilakukan untuk meraih suara dari kelompok ini adalah dengan melakukan 

penegasan posisi Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PBB dan PDS, PPPI sebagai 

pengusung pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar dalam 

pemilihan Walikota Lubuklinggau. 

2. Kompetensi Calon 

 Kelompok ini memilih calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan 

latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, serta prestasi yang sudah dicapai 

oleh calon. Kelompok yang memetingkan dan memperhatikan kompetensi calon 

ini biasanya dianut oleh kalangan intelektual, mahasiswa, profesional dan praktisi. 



 
 

Upaya untuk mengumpulkan suara kelompok ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan pamflet yang berisi tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan SN 

Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar. 

3. Kharismatik Calon 

 Kelompok masyarakat yang menginginkan pemimpin kharismatik 

biasanya mereka yang masih terikat erat dengan budaya dan pranata lokal. 

Kelompok seperti ini dapat disentuh dengan pendekatan-pendekatan melalui 

kebudayaan dan seni. Cara yang dapat dilakukan untuk mendekati kelompok ini 

adalah dengan melakukan pendekatan kepada tokoh budaya dan seni yang telah 

berjasa mengembangkan dan mempertahankan seni kedaerahan. 

4. Fatsoen Politik/Kelompok 

 Biasanya kelompok pemilih ini tergabung dalam ormas dan OKP yang 

berdasarkan isu-isu tertentu. Pada setiap organisasi masyarakat biasanya ada 

kebijkan-kebijakan internal organisasi untuk mendukung salah satu calon kepala 

daerah. Oleh karena itu untuk mendapatkan suara dari kelompok ini perlu 

dilakukan pendekatan-pendekatan antar organisasi, agar organisasi masyarakat 

tersebut melimpahkan dukunganya untuk pasangan NanSuko. 

5. Mengikuti Perasaan 

 Pemilih dari kelompok ini biasanya adalah kelompok pemilih pemula yang 

belum memiliki pilihan politik yang tetap dan jelas. Mereka memutuskan memilih 

seorang calon karena faktor fisik atau bisa juga karena hal-hal lain yang menarik 

dan memancing emosional masyarakat. Kelompok ini jumlahnya sangat 

signifikan dan sangat potensial untuk dijadikan sasaran kampanye. Cara-cara yang 

dilakukan untuk memperoleh suara dari kelompok ini adalah dengan 

memperbanyak pamflet, spanduk, baligo yang bergambar pasangan NanSuko, 

agar dapat mempengaruhi pemikiran dan perasaan kelompok ini. Cara lain yang 

dapat dilakukan antara lain adalah dengan menciptakan isu-isu tertentu yang 

mengundang simpati masyarakat, isu yang diciptakan adalah pasangan yang sudah 

berpengalaman dan putra asli daerah sehingga masyarakat Lubuklinggau harus 

bangga jika nanti Kota Lubuklinggau dipimpin oleh orang Lubuklinggau asli. 

 



 
 

5.1.1.4 Targeting 

 Tim kampanye NanSuko tidak menetapkan segmen-segmen khusus 

sebagai sasaran utama kampanye, bagi tim kampanye NanSuko semua masyarakat 

kota Lubuklinggau yang mempunyai hak pilih dianggap sebagai sasaran 

kampanye demi mengamankan target perolehan suara sebesar 32 persen atau 

46.812 suara dari 146.285. Oleh karena itu, mereka telah menyiapkan cara-cara 

tersendiri untuk meraih simpati dari kelompok pemilih yang telah mereka 

tetapkan. Tidak adanya sasaran utama dari kelompok pemilih tersebut 

menyebabkan tim kampanye NanSuko harus melakukan pendekatan yang 

berbeda-beda berdasarkan perilaku memilih masyarakat dalam segmen-segmen 

tersebut. Untuk menjalankan kampanye yang berbeda-beda itu diperlukan jumlah 

kader partai dan simpatisan yang cukup banyak, jumlah dana yang dikeluarkan 

dipastikan semakin bertambah besar karena beragamnya teknik kampanye yang 

harus dijalankan untuk meraih suara dari segmen-segmen tersebut. 

 Konsultan tim kampanye NanSuko sekaligus pendiri dan dewan ahli 

PASKASS (Political Marketing &  Strategic Communication Chase) Eka Rahman 

mengatakan target perolehan suara minimal sebesar 32 persen atau 46.812 suara 

dari 146.285 mata pemilih tersebut dilakukan dengan melakukan perkiraan 

perolehan suara dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Perkiraan 

perolehan suara ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum memasuki masa 

pencoblosan, hal itu dilakukan untuk melihat berapa kira-kira pemilih yang 

memilih Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko), 

berapa pemilih yang memilih pasangan lain dan berapa pemilih yang belum 

menentukan pilihan, kemudian dari hasil tersebut dijadikan bahan acuan untuk 

menetapkan strategi kampanye sehingga diharapkan dapat memudahkan tim 

kampanye dalam menjalankan startegi dalam melakukan sosialisasi kepada 

pemilih. Berikut ini tabel perkiraan jumlah perolehan suara Pasangan SN Prana 

Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko) dalam pemilihan Walikota 

Lubuklinggau Periode 2013 – 2018. 

 

 



 
 

Tabel.5. Perkiraan Jumlah Suara NanSuko  

Kecamatan Jumlah  

Kelurahan 

Perkiraan 

Suara 

Jumlah 

DPT 

Lubuklinggau Barat I 11 7.913 22.516 

Lubuklinggau Barat II 8 5.398 15.039 

Lubuklinggau Selatan I 7 3.119 9.607 

Lubuklinggau Selatan II 9 5.684 18.804 

Lubuklinggau Timur I 8 6.750 20.851 

Lubuklinggau Timur II 9 6.989 22.966 

Lubuklinggau Utara I 10 3.736 11.391 

Lubuklinggau Utara II 10 7.223 25.111 

Kota Lubuklinggau 72 46.812 146.285 

          Sumber : Ardyan DP ( Petugas kesekretariatan tim NanSuko ) 

 

 Dalam pemilihan yang telah berlangsung kemarin tanggal 20 Oktober 

2012  Pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar memperoleh suara 

sebanyak 35.031 suara (32,99%) dari 106.179 suara sah, menurut Eka Rahman 

walaupun tidak memenuhi target dari segi perolehan suara tetapi tujuan utama kita 

sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau 2012 ini 

tercapai, sesuai dengan ketentuan pasal 107 UU No.12/2008 ayat (1 dan 2) 

menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih 

dari 50%  (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon 

terpilih. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, 

pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar 

dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal ini maka Pasangan SN 

Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar resmi menjadi pemenang dalam pilkada 

kota Lubuklinggau periode 2013-2018.  

 

 

 



 
 

1.1.1.5 Positioning 

 Selama masa kampanye pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau 

periode 2013-2018, tim kampanye NanSuko menggunakan slogan kampanye 

yaitu “Lubuklinggau Bisa”.  

 
Gambar.3. Slogan kampanye NanSuko 

 Slogan (tagline) : “Lubuklinggau Bisa” menggambarkan tekad yang teguh 

dan rasa percaya diri yang kuat bahwa masyarakat Lubuklinggau, dengan rahmat 

Allah SWT, Insya Allah pasti mampu mewujudkan visi dan misi sebagai cita– cita 

bersama. Gambaran acungan jempol dalam tagline “Lubuklinggau Bisa” adalah 

simbol sarat makna positif, yang dapat berarti dukungan, persetujuan, tekad kuat 

dan kebanggan. Kata “BISA” dalam slogan tersebut adalah akronim dari 

rangkaian kata-kata berikut : 

Brain           –      Innovatoin         –      Speed             -    ccountability  

 Brain :Otak, yaitu kecerdasan. Menggambarkan  akal budi, 

ketajaman pikiran, dan kepandaian yang menentukan 

nilai stratejik modal manusia (human capital). 

Innovation :Inovasi, yaitu pembaharuan/perubahan sebagai hasil 

pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan. 

Menggambarkan kerja kreatif dan produktif untuk 

selalu berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. 

Speed :Kecepatan, yaitu besaran yang tergantung jarak 

tempuh, satuan waktu, dan arah yang jelas. 

Menggambarkan pencapaian unjuk kerja yang 

terencana baik secara efektif dan efisien dalam waktu 

yang terbatas. 

Accountability :Akuntabilitas, yaitu amanah yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menggambarkan kewajiban 

untuk mengemban kepercayaan dalam pengelolaan 



 
 

sumber daya dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

keputusan atas kebijakan yang diambil. 

 
 Menurut H.Sulaiman Kohar yang sekaligus sebagai calon Wakil Walikota 

mendampingi SN Prana Putra Sohe mengatakan  kata “BISA” dalam slogan 

kampanye “Lubuklinggau Bisa” berasal dari inisiatif bapak SN Prana Putra Sohe 

yang diperiode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota dinilai oleh 

sebagian kalangan masyarakat tidak mampu atau tidak bisa memimpin dan 

menjadi Walikota Lubuklinggau karena hanya bermodalkan popularitas semata. 

Dari isu politik tersebut kemudian pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar (NanSuko) dalam pemilihan Walikota Lubuklinggau Periode 2013 – 2018 

menggunakan slogan kampanye “Lubuklinggau Bisa” dalam masa kampanye 

dengan diikuti kalimat penegasan “benar-benar terbukti, teruji, merakyat, 

linggau”. Slogan kampanye “Lubuklinggau Bisa” mencerminkan NanSuko 

sebagai pasangan muda yang bisa dan siap merealisasikan harapan- harapan 

masyarakat kota Lubuklinggau, sedangkan kalimat “Benar-Benar Terbukti, Teruji, 

Merakyat, Linggau dibuat untuk membentuk citra sebagai pasangan yang sudah 

berpengalaman dalam memimpin kota Lubuklinggau. 

 

1.1.2 Kegiatan Kampanye Politik SN Prana Putra Sohe – Sulaiman Kohar 

(NanSuko) 

 Pelaksanaan kegiatan kampanye politik pasangan NanSuko merupakan 

tahap lanjutan setelah kegiatan perencanaan selesai dilakukan dan menghasilkan 

berbagai informasi untuk melaksanakan kampanye politik. Informasi tersebut 

antara lain adalah perilaku pemilih, jumlah sumber daya dan sumber dana yang 

tersedia. Kegiatan kampanye politik yang dilakukan oleh tim kampanye NanSuko 

ditekankan pada isu pengalaman memimpin, isu itu dikomunikasikan kepada 

masyarakat dalam setiap kampanye politik. Kegiatan-kegiatan kampanye politik 

yang dilakukan disesuaikan pada kelompok-kelompok pemilih yang telah diriset 

terlebih dahulu pada tahapan segmentasi. Selama masa kampanye resmi, tim 

kampanye NanSuko mensosialisasikan visi-misi dan program kerja dengan 



 
 

membentuk tim kampanye ditingkat kelurahan atau desa. Menurut Epi Samsul 

Komar salah satu pembina tim relawan mengatakan, ada sekitar 15 tim relawan 

yang siap membantu tim kampanye NanSuko dalam melaksanakan kegiatan 

kampanye seperti tim sedulur, sebese, sekanti, sederek, sehata, sarasan, sakato, 

cinta linggau, garuda, cintai NanSuko, fokus wali, SPKL, dan organisasi 

kepemudaan. Tim relawan tersebut berasal dari elemen-elemen masyarakat yang 

ada dikota Lubuklinggau. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tim relawan 

tersebut diharapkan menjadi saluran komunikasi terdepan untuk menyampaikan 

pesan- pesan politik dan visi misi serta program kerja secara langsung kepada 

masyarakat karena tim relawan tersebut berasal dari golongan masyarakat itu 

sendiri maka dalam penyampaian pesan- pesan politik kandidat masyarakat akan 

lebih memahami isi pesan politik tersebut sehingga tidak terjadi salah tafsir, lebih 

jauh cara ini juga akan menimbulkan kedekatan emosional karena berasal dari 

strata sosial dan karakter yang sama karena berasal dari suku atau latar belakang 

yang sama. Sehingga diharapkan dalam penyampaian pesan-pesan politik tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dan menjatuhkan pilihanya kepada 

pasangan no urut 3 ini.  

 

5.1.2.1 Kampanye Pembukaan dan Pawai Bersama 

 Kampanye pembukaan dan pawai bersama ini dilaksanakan pada hari 

kamis tanggal 4 Oktober 2012 di Lapangan Merdeka, Pasar Pemiri Kecamatan 

Lubuklinggau Barat II dengan diikuti oleh seluruh pasangan calon Walikota dan 

Wakil walikota Lubuklinggau, sebelum pawai bersama dilaksanakan enam 

pasangan calon tersebut sepakat melaksanakan kampanye damai, keputusan itu 

dibuktikan dengan ditandatangani surat pernyataan kesepakatan deklarasi 

kampanye damai dengan menghasilkan tujuh kesepakatan.  

 Kesepakatan pertama, melaksanakan kegiatan kampanye dengan cara 

santun, bersih, edukatif, sejuk, aman, dan damai, serta menjamin kebebasan 

pemilih dalam menentukan hak pilihanya, tidak menghina seseorang, suku, ras, 

golongan, maupun pasangan calon lainya. Kesepakatan kedua, melaksanakan 

kegiatan kampanye yang tunduk dan taat terhadap peraturan perUndang-



 
 

Undangan yang berlaku serta bersedia menerima sanksi apabila terbukti 

melakukan pelanggaran. Kesepakatan ketiga, melakukan kegiatan kampanye 

dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tidak mennghasut dan mengadu 

domba perseorangan maupun masyarakat, dan juga tidak merusak alat peraga 

kampanye pasangan lain. Keempat melaksanakan kegiatan kampanye dengan 

tidak menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah dan tempat 

pendidikan. Kelima mengendalikan massa pendukung agar tidak melakukan 

tindakan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, dan merugikan 

pasangan calon lain. Keenam tidak mempengaruhi pemilih dengan cara 

menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainya yang erat dengan “politik 

uang”, dan yang ketujuh melaksanakan kegiatan kampanye dengan mengikuti 

ketentuan KPU Kota Lubuklinggau yang tertuang dalam keputusan-keputusan 

KPU Kota Lubuklinggau. Setelah pernyataan deklarasi damai kemudian 

dilanjutkan dengan pawai bersama mengelilingi Kota Lubuklinggau sekaligus 

sebagai kampanye pembukaan bagi seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil 

walikota, sesuai dengan kesepakatan para kandidat dan KPU Kota Lubuklinggau 

masing- masing pasangan calon hanya diperbolehkan membawa 20 kendaraan 

yang terdiri dari 10 kendaraan roda dua dan 10 kendaraan roda empat dengan ciri 

khas masing- masing kandidat mulai dari pasangan no urut 1 Samsu dengan 

mengenakan pakaian kotak- kotak warna biru yang merupakan khas Partai 

Amanat Nasional hingga pasangan no urut 3 NanSuko dengan mengenakan 

pakaian kemeja bergambar foto Prana Putra Sohe disebelah kanan dan Sulaiman 

Kohar disebelah kiri dengan motif warna kuning garis biru mencerminkan warna 

partai Golkar dan Demokrat sebagai partai pengusung, pawai bersama tersebut 

dimulai pukul 11.00 berakhir pukul 14.00 rute pawai bersama tersebut dimulai 

dari Lapangan Merdeka kemudian mengelilingi kota Lubuklinggau dengan rute 

mengarah ke kecamatan Lubuklinggau Timur menyusuri jalan Yos Sudarso 

kemudian sampai di Simpang Periuk belok kiri arah ke Siring Agung selanjutnya 

belok kiri lagi ke arah jalan Kenanga 2 tembus jalan Ahmad Yani belok kanan 

sampai pertigaan simpang Jambi ke arah pasar melewati jalan Jendral Sudirman, 



 
 

ketika sampai di simpang Pemiri belok kanan lalu menelusuri jalan Depati Sahid 

berikutnya keluar ke jalan Garuda kembali ke Lapangan Merdeka. 

 

5.1.2.2 Kampanye Masa Tidak Langsung 

 Teknik kampanye masa tidak langsung yang dilakukan oleh Tim 

kampanye NanSuko sejak bulan september melalui media masa cetak Linggau 

Pos dan Musi Rawas Ekspress sebanyak 5 kali sebelum masa kampanye resmi 

pada tanggal 3 Oktober 2012 oleh KPU kota Lubuklinggau namun isinya hanya 

berupa seputar kegiatan- kegiatan atau  pemberitahuan kepada masyarakat bahwa 

pasangan NanSuko (khususnya Prana Putra Sohe) akan mencalonkan diri sebagai 

walikota dan wakil walikota kota Lubuklinggau periode 2013-2018.  

 Setelah kampanye resmi dimulai pada tanggal 3 Oktober 2012 Sampai 16 

Oktober 2012, barulah kampanye melalui media masa dimulai, tim kampanye 

NanSuko memasang iklan dimedia cetak Linggau Pos dan Musirawas Ekpress 

sebagai saluran media kampanye sebanyak 10 kali tentang seputar kegiatan 

kampanye pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Komar (NanSuko) dan 

ajakan untuk memilih pasangan bernomor urut 3 ini pada saat pemungutan suara 

tanggal 20 Oktober 2012 mendatang. Berikut ini tabel seputar kegiatan NanSuko 

sebelum dan masa kampanye dimedia massa cetak lokal. 

Tabel.5. Berita Kegiatan NanSuko dimedia Linggau Pos dan Musirawas 

Ekspress 

No Bulan Tanggal Judul  

1 September 10 September  Peserta Open Tournament Gaple 

Membludak 

17 September Tim Kampanye yakin NanSuko menang 

Mutlak 

19 September 1500 saksi NanSuko ikuti Diklat-Orientasi 

24 September Nanan : Masyarakat harus merasakan 

sekolah gratis yang sebenarnya 

2 Oktober 1 Oktober Alex Noerdin Izinkan Nanan ambil cuti 



 
 

8 Oktober Hujan tak surutkan semangat pendukung 

NanSuko 

9 Oktober Ribuan Pendukung NanSuko penuhi 

lapangan tembak 

10 Oktober Pendukung- simpstisan siap menangkan 

NanSuko 

12 Oktober Masyarakat bertekad menangkan NanSuko 

13 Oktober Empat pilar program pemangunan 

NanSuko 

13 Oktober NanSuko maksimalkan peran saksi 

15 Oktober Alex Noerdin dan Ishak Mekki Jurkam 

NanSuko 

15 Oktober Nanan jamin tak akan menggusur PKL 

16 Oktober 5 orang pingsan, ikut Kampanye NanSuko 

16 Oktober Kampanye NanSuko Spektakuler 

     Sumber : Penulis (10 September 2013) 

 Untuk sarana kampanye selama 14 hari kedepan, menurut H. Rodi Wijaya 

tim kampanye NanSuko tidak hanya menggunakan media massa cetak Linggau 

Pos dan Musirawas Ekpress tetapi media format kecil seperti brosur dan stiker, 

media internet seperti dengan membentuk akun  facebook pasangan SN Prana 

Putra Sohe dan H.Sulaiman Komar yang dikelola oleh tim kampanye, kemudian 

kampanye yang dilakukan melalui media luar ruang seperti baliho, spanduk dan 

pamlet hanya terbatas pada pemuatan gambar diri dari pasangan NanSuko dengan 

foto menggunakan pakaian adat Lubuklinggau dengan Slogan “Lubuklinggau 

Bisa “ beserta ungkapan permohonan do’a dan dukungan kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam kampanye berbentuk visual ini citra yang ingin dibentuk 

adalah pasangan calon yang bisa mewujudkan harapan-harapan masyarakat serta 

pasangan yang mencintai budaya asli daerah dengan menggunakan pakaian adat. 

Sedangkan kampanye dimedia elektronik yaitu melalui stasiun radio Citra Atlas, 

dan Papeja FM isi iklan tersebut sebagian besar berupa ajakan kepada masyarakat 

untuk memilih pemimpin yang sudah berpengalaman, mengetahui kondisi kota 



 
 

Lubuklinggau dan jangan memilih pendatang baru yang belum teruji 

kemampuannya, Iklan tersebut juga menggunakan iringan musik yang bernada 

patriotik dengan disuarakan berulang-ulang, sehingga cukup mengugah antusiame 

masyarakat untuk memilih pasangan ini. Menurut Ellul (1965) dalam Nimmo 

(2005), persuasi politik semacam ini digolongkan kepada persuasi politik yang 

mengandung propaganda, yaitu komunikasi yang disampaikan suatu kelompok 

terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan 

tindakan suatu masa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara 

psikologis melalui manipulasi psikologis.  

Berikut ini adalah naskah dari iklan radio kampanye pasangan NanSuko. 

  (suara pria) 
  Membangun dengan bekal pengalaman memimpin, pasti akan lebih baik   
  Jika dibandingkan dengan tidak pernah memimpin linggau 
  (suara wanita) 

Jangan anggap mudah memimpin Linggau, pemimpin yang telah teruji, 
itulah yang pantas menahkodai linggau 5 Tahun kedepan 
(suara pria) 
Kekuatan NanSuko adalah kekuatan masyarakat Linggau 
(suara wanita) 
Kemenangan NanSuko adalah kemenangan masyarakat Linggau 
(suara pria) 
Marilah kita menjadi tuan rumah dan membangun halaman kita sendiri 
Dengan memilih pemimpin yang terbukti dan teruji mengabdi untuk 
linggau 
(suara pria dan wanita) 
Coblos NanSuko, coblos NanSuko, Coblos NanSuko Linggau bisa... 
Coblos No. 3 pasangan Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar sebagai 
Walikota dan Wakil walikota Linggau 5 tahun kedepan 
 
Iklan tersebut ditampilkan selama masa kampanye berlangsung dengan 

frekuensi  tayang 2 kali sehari yaitu pada waktu pagi dan sore hari. 
 

Tabel.6. Analisis Iklan Radio NanSuko dan Hubunganya dengan Sasaran 

Kampanye  

Sasaran kampanye Iklan Nansuko 

Kesamaan ideologi _ 

Kompetensi calon 
 

“Jangan anggap mudah memimpin Linggau, 
pemimpin yang telah teruji, itulah yang pantas 
menakhodai Linggau lima tahun kedepan” 



 
 

Kharismatik calon _ 

Fatsoen politik/ kelompok _ 

Mengikuti perasaan “Marilah kita menjadi tuan rumah dikampung 
halaman sendiri, dengan memilih pemimpin 
yang telah terbukti mengabdi untuk linggau” 

 

Tabel.7. Analisis Iklan Radio NanSuko dan Hubungannya dengan Citra yang 

ingin dibentuk 

Citra Iklan NanSuko 

Pasangan yang sudah 
berpengalaman dalam 
memimpin Lubuklinggau 

“Membangun dengan bekal pengalaman 
memimpin, pasti akan lebih baik jika 
dibandingkan dengan tidak pernah memimpin 
Linggau” 

 

 Berdasarkan hasil analisis iklan kampanye radio NanSuko, mengandung 

unsur kata yang ditujukan bagi sasaran pemilih yang memilih berdasarkan 

kompetensi calon, kharismatik calon, memilih dengan menggunakan perasaan dan 

juga digunakan untuk mengomunikasikan citra yang ingin dibentuk dari pasangan 

NanSuko yaitu pasangan yang telah berpengalaman dalam memimpin 

Lubuklinggau. 

 

5.1.2.3 Kampanye dari rumah ke rumah ( door to door campaign )  

 Kampanye dengan mendatangi masyarakat secara langsung dilakukan oleh 

pasangan NanSuko secara masif dan intensif sejak kampanye dimulai hingga hari 

terakhir masa kampanye resmi berlangsung. Kampanye dengan mendatangi 

masyarakat secara langsung ini tidak hanya dilakukan oleh kandidat saja akan 

tetapi juga dilakukan oleh anggota tim kampanye, tim relawan, kader dan 

simpatisan. Kampanye dilakukan dengan menjelaskan secara langsung kepada 

masyarakat mengenai visi, misi dan program-program kerja yang ditawarkan oleh 

pasangan NanSuko jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota nantinya. 

Kampanye dengan mendatangi masyarakat secara langsung ini berbentuk 

pertemuan informal, datang kerumah- rumah diskusi dan dialog dengan tokoh 



 
 

atau kelompok masyarakat, dan mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar. 

Seperti pada hari kamis 11 Oktober 2012 Kandidat didampingi tim kampanye 

melakukan kampanye dengan mendatangi masyarakat secara langsung di 

kelurahan Siring Agung kecamatan Lubuklinggau Selatan II, dalam kampanye 

tersebut masyarakat mengungkapan harapan-harapan untuk pembangunan dikota 

Lubuklinggau kedepanya mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, lapangan kerja 

sampai pembanguan insfratuktur seperti jalan dalam diskusi tersebut kandidat 

juga menyampaikan visi, misi dan program kerja. Kemudian pada senin 15 

Oktober 2012 kandidat melakukan kampanye tatap muka langsung dengan 

melakukan kunjungan dipusat-pusat keramaian seperti pasar tradisional yang ada 

dikota Lubuklinggau seperti pasar Inpres, Pasar Bukit Sulap, Pasar Meong Sepati 

dan Pasar Satelit. Dengan didampingi tim relawan Sekato Minang kandidat 

mengunjungi pasar Inpres berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli 

dipasar tradisional tersebut menerima keluhan para pedagang seperti banyaknya 

retribusi liar, masalah keamanan serta berharap adanya payung hukum yang jelas 

terhadap pasar tradisional  sehingga melindungi keberadaan pasar tradisional agar 

tidak mengalami penggusuran kemudian kandidat juga melakukan makan bersama 

disalah satu rumah makan dipasar tersebut dengan pembeli untuk menciptakan 

citra sosok kandidat yang selalu dekat dengan masyarakat. 

Menurut H. Rodi Wijaya teknik kampanye tatap muka langsung ini 

merupakan kegiatan kampanye yang efektif dibandingkan teknik kampanye lainya 

karena kandidat dapat bertemu langsung dengan pemilih sehingga kandidat dapat 

mengetahui keinginan-keinginan atau harapan masyarakat secara langsung, 

menjaring aspirasi masyarakat, kemudian akan membangun kedekatan emosional 

dengan masyarakat dan juga masyarakat dapat mengetahui sosok atau figur 

kandidat yang akan mereka pilih nantinya. Bentuk pesan yang disampaikan pada 

kegiatan kampanye ini adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang visi dan 

misi serta program kerja kandidat. Sasaran dari kampanye  ini adalah pemilih 

dengan berdasarkan kompetensi calon, kharismatik calon dan mengikuti perasaan.  

 

 



 
 

5.1.2.4 Kampanye Massa Langsung 

Selain di media cetak dan elektronik, kampanye pasangan SN Prana Putra 

Sohe dan H.Sulaiman Kohar (NanSuko) juga dilakukan dengan kampanye massa 

langsung di panggung terbuka. Kampanye seperti ini adalah kampanye yang 

mengumpulkan massa sebanyak mungkin untuk berpartisipasi. Kampanye di 

panggung terbuka lebih cenderung menghibur masyarakat dari pada 

menyampaikan pesan-pesan politik secara substantif. Dalam sejarah pemilu ke 

pemilu di Indonesia,kampanye model ini masih menarik untuk dijadikan ruang 

guna mengumpulkan massa sebanyak mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh 

H.Rodi Wijaya,ketua tim kampanye NanSuko. 

 

 “..dalam pemilukada kemarin kampanye NanSuko masih diramaikan 
dengan kampanye panggung terbuka, kampanye ini justru menarik massa 
sebanyak mungkin, kampanye ini juga mendatangkan artis baik lokal 
maupun artis ibu kota, makanya kampanye di panggung terbuka lebih bisa 
dijadikan hiburan masyarakat dibandingkan pendidikan politik. Memang 
tidak substantif, tapi memang budaya di negara kita masih begini 
masyarakat akan lebih cenderung suka kampanye yang banyak hiburanya”.  

 (wawancara dengan H.Rodi Wijaya, 9 Oktober 2013) 
 

Selain mendatangkan para artis ibukota, kampanye juga dimeriahkan oleh 

para juru kampaye (jurkam) dari partai pendukung, masing-masing ketua partai 

memberikan sambutan singkat untuk menyentuh emosional masyarakat. Adapun 

kampanye massa langsung pasangan NanSuko pertama kali dilakukan NanSuko 

pada hari Sabtu 6 Oktober 2012 di Lapangan Perumnas Nikan Jaya Kecamatan 

Lubuklinggau Timur 1, pada kampanye ini Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar 

berkesempatan hadir untuk menemui ribuan massa pendukung ditengah guyuran 

hujan dengan didampingi langsung ketua tim kampanye H.Rodi Wijaya sebagai 

juru kampanye. Nanan dan Suko secara bergantian menyampaikan orasi politik 

dihadapan ribuan massa pendukungnya, inti dari orasi politik pasangan ini adalah 

pilih pasangan yang sudah terbukti dan teruji jika kandidat lain baru janji tapi 

kami sudah memberi bukti, coblos NanSuko nomor urut 3.  

Penutupan kampanye monologis pasangan NanSuko dilaksanakan di 

Lapangan Merdeka kelurahan Pasar pemiri Kec. Lubuklinggau Barat II dengan 



 
 

dihadiri beberapa tokoh politik penting partai pendukung sekaligus sebagai juru 

kampanye seperti H.Alex Noerdin (Ketua DPD Golkar Sumsel), H.Ishak Mekki 

(Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel), H.Komar Nuriswanto (Ketua DPD 

Gerindra Sumsel), Dodi Reza Alex (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Softwatilah 

Mohzaib (Anggota DPR RI Fraksi Demokrat) dan Edi Prabowo (Anggota DPR RI 

Fraksi Gerindra). Kampanye terbuka ini dihadiri sekitar 30 ribu massa pendukung 

NanSuko yang sebagian besar mengunakan kaos bergambar pasangan NanSuko 

dengan no urut 3 dengan motif warna kuning biru hijau sebagai representasi partai 

pendukung. Para juru kampanye tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk 

mendukung pasangan NanSuko karena mereka adalah pasangan yang 

berpengalaman dalam memimpin Kota Lubuklinggau dan sudah teruji, dengan 

calon Walikota Prana Putra Sohe yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil 

walikota diperiode sebelumnya tentu sudah mengetahui seluk beluk masalah kota 

Lubuklinggau selain itu mereka juga adalah putra asli daerah Lubuklinggau. Prana 

Putra Sohe menyatakan tidak ingin mengumbar banyak janji selama masa 

kampanye, ia hanya berkomitmen akan meneruskan pembangunan yang sudah 

berjalan baik selama ini menuju linggau madani, sebagai putra lokal tentu nanan 

memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap tanah kelahiranya sehingga saat 

menjabat tidak akan main-main dengan jabatanya. Kampanye yang berlangsung 

dari pukul 11.00- 16.00 berlangsung sangat meriah disela- sela orasi para juru 

kampanye dan kandidat, puluhan ribu massa dihibur oleh satu demi satu artis- 

artis pendukung baik artis lokal atau artis ibukota seperti Unik band Wonder 

Boys, Setia band, dan artis- artis KDI diantaranya Dien, Fran, Tata dan Queen.  

Selama kampanye berlangsung, tim kampanye juga membagikan berbagai 

atribut kampanye berupa bola sepak, payung, kaos, hingga makan siang nasi 

bungkus lengkap dengan air mineral yang bergambar pasangan NanSuko. 

Sebelum pasangan NanSuko meninggalkan Lapangan Merdeka, dilakukan juga 

simulasi pencoblosan gambar pasangan NanSuko serta deklarasi pernyataan 

dukungan dari berbagai Ormas di Kota Lubuklinggau yang isinya mendukung 

pasangan Prana Putra Sohe- Sulaiman Kohar sebagai Walikota dan Wakil 

walikota Lubuklinggau periode 2013- 2018. 



 
 

Dalam kampanye massa secara langsung ini sasaran kampanye adalah 

pemilih berdasarkan ideologi partai, fatsoen politk/kelompok, dan mengikuti 

perasaan. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Mekanisme Penetapan Calon 

Mengenai mekanisme penetapan calon Walikota dan calon Wakil 

Walikota melalui proses penjaringan bakal calon oleh partai pengusung yang 

dilakukan secara transparan dan demokratis. Dalam regulasi pilkada ditegaskan 

bahwa selain sesuai dengan mekanisme internal partai atau gabungan partai yang 

dimaksud dengan proses pencalonan secara demokratis dan transparan adalah 

terbukanya proses tersebut dari akses publik. Namun demikian dalam realitanya, 

mayoritas masyarakat kurang mengetahui mengenai mekanisme penetapan calon 

tersebut dan hampir proses pencalonan pilkada yang telah berlangsung selama ini 

mengabaikan urgensi akses publik. Pada umumnya masyarakat di daerah 

pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh 

partai atau gabungan partai politik.  

Dampak lebih jauh kecenderungan mekanisme pencalonan seperti ini 

adalah berlangsungnya proses seleksi pencalonan yang elitis. Hak politik 

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan karena 

segenap prosesnya cenderung berlangsung tertutup dan elitis. Hampir tidak ada 

akses bagi masyarakat untuk sekedar mengetahui, mengapa partai atau gabungan 

partai tertentu cenderung mencalonkan tokoh tertentu ketimbang yang lain. Selain 

itu, realitas di atas tampaknya berhubungan dengan semua persyaratan yang 

bersifat formal seperti diatur dalam UU dan PP, faktor terpenting bagi partai-

partai dan gabungan partai dalam menentukan pasangan kandidat yang diusung 

dalam pilkada adalah kemampuan finansial dan popularitas. Meskipun tidak ada 

aturan tertulis dalam hal ini, namun pengakuan sebagian kandidat dalam 

pertarungan pilkada mengindikasikan kebenaran sinyalemen tersebut. Sudah pula 

menjadi rahasia umum bahwa para kandidat harus menyetor sejumlah uang ke 

partai atau gabungan partai yang bersedia menjadi perahu dalam pencalonannya di 



 
 

pilkada. Adapun nilai uang diperkirakan ratusan juga hingga milyaran rupiah, 

tergantung hasil negosiasi atau kesepakatan antara kandidat dan partai serta juga 

wilayah pilkada, merupakan daerah berpotensial secara ekonomi atau daerah 

minus. Oleh karena itu, tidak mengherankan inisiatif pencalonan datang dari para 

kandidat yang memiliki minat, merasa mempunyai kapabilitas, dan juga memiliki 

dana atau dukungan finansial yang memadai dalam pencalonannya. Meskipun 

belum ada data yang akurat berkaitan dengan kecenderungan tersebut, namun 

gejala bahwa partai atau gabungan partai lebih memposisikan diri sebagai 

‟perahu ‟  dari para kandidat dari pada mengambil inisiatif, tampak dalam 
berbagai kasus pilkada di sebagian besar daerah. Kecuali hanya berlaku bagi 

partai yang mempunyai kader yang siap bertarung di kontestasi pilkada. Pada 

umumnya terjadi pada partai-partai yang kadernya sedang memegang 

pemerintahan di daerah, entah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. 

Pengecualian yang pertama dapat disaksikan pada para incumbent yang 

dicalonkan kembali oleh partainya, dan yang kedua bisa dilihat pada pengurus 

pimpinan pusat dan/atau anggota DPR yang hendak menjadi gubernur, ataupun 

pengurus partai tingkat provinsi dan/atau anggota DPRD provinsi yang hendak 

menjadi bupati/walikota/gubernur. Proses pencalonan lazimnya dimulai dari lobi-

lobi antara kandidat yang berminat menjadi kepala daerah dan partai yang 

berpotensial menjadi perahu pencalonannya, baik karena perolehan suaranya 

dalam pemilu legislatif cukup signifikan, maupun karena kandidat tersebut hanya 

mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan partai tertentu saja. 

Pasangan calon SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar dalam 

pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau sejak awal didukung penuh oleh 

partai Golkar kemudian pihak partai mencari kemungkinan dari berbagai partai 

politik untuk mengusung secara bersama-sama pasangan ini. Sebelum partai 

golkar memutuskan untuk mengusung pasangan calon SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar maju dalam pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau dari 

pihak partai telah melakukan riset elektabilitas SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar dimata warga masyarakat kota Lubuklinggau. Sesuai yang 

diungkapkan oleh H.Rodi Wijaya ketua tim kampanye sekaligus ketua DPD partai 



 
 

Golkar kota Lubuklinggau. 

“......Jadi sebelum partai Golkar menentukan SN Prana Putra Sohe dan 
H.Sulaiman Kohar maju dalam pemilihan kepala daerah, partai Golkar 
melakukan survei terhadap elektabilitas bakal calon tadi, ternyata dari hasil 
survey tersebut SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar memiliki 
elektabilitas yang cukup tinggi, dibandingkan kandidat lainya yaitu 
mencapai 42,4 persen, maka dari hasil survey tersebut partai Golkar 
mengusung kandidat ini”. 
(wawancara dengan Rodi Wijaya, 9 Oktober 2013). 
 

 Terpilihnya SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar sebagai pasangan 

calon kepala dan wakil kepala daerah menjadi perhatian masyarakat banyak dan 

diharapkan akan lebih menaikan elektabilitas, dimana rekam jejak dan prestasi 

pasangan ini tidak diragukan lagi, SN Prana Putra Sohe memiliki popularitas yang 

sangat tinggi karena pernah menjabat sebagai wakil walikota diperiode sebelumya 

dan dikenal sosok yang pandai bergaul dengan latar belakang organisator, tokoh 

pemuda yang cerdas dan peduli terhadap masalah-masalah sosial, kemudian 

H.Sulaiman Kohar dikenal sosok yang berpengalaman dalam birokrasi pernah 

menjabat sebagai sekda Kab. Musi Rawas menjadikan pasangan ini kandidat kuat 

menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah dikota Lubuklinggau. 

5.2.2  Koalisi Partai Pengusung dan Pendukung  

Koalisi partai terdiri dari partai pengusung dan partai pendukung. Partai 

pengusung adalah partai-partai yang memiliki perwakilan di parlemen, sementara 

partai pendukung atau yang sering disebut partai non-parlemen yaitu terdiri dari 

partai-partai kecil yang mendukung pasangan SN Prana Putra Sohe dan H. 

Sulaiman Kohar pada Pilkada kota Lubuklinggau 2012. Adapun partai pengusung 

sebagai berikut: 
Tabel.8. Partai Koalisi Parlemen 

 
No Partai Pengusung Ketua Partai kota Lubuklinggau 

1 Partai Golkar H.Rodi Wijaya 

2 Partai Demokrat Yeti Oktarina, SE 

3 Partai Gerindra Budiman SP, SH 

4 Partai Bulan Bintang Hendi Budiono, SE 



 
 

(PBB) 

5 Partai Damai Sejahtera 

(PDS) 

Efendi Tampubolon 

6 PPPI M.Yusuf Ishak 

 

Sumber : KPU kota Lubuklinggau  

Dari tabel di atas, terdapat 6 partai pengusung pasangan SN Prana Putra 

Sohe dan H. Sulaiman Kohar dengan jumlah kursi diparlemen sebanyak 10 kursi 

dari 25 kursi di DPRD kota Lubuklinggau, dimana Partai Golkar memperoleh 4 

kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 kursi sedangkan Partai Gerindra, PBB, 

PDS, PPPI masing-masing 1 kursi. Sementara itu, pasangan ini juga didukung 8 

partai non parlemen, yang sejak awal partai non parlemen berkomitmen untuk 

mendukung pasangan SN Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar. Partai non-

parlemen peserta Pemilu 2009 tersebut antara lain Partai Republikan, Partai 

Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 

Partai Kesatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PKNUI), Partai Demokrasi 

Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan, Partai Merdeka dan Partai Barisan Nasional. 

  

5.2.3   Profil Tim Kampanye  

 Tim kampanye dibentuk dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah 

secara langsung (pilkada) memperoleh kemenangan. Tim adalah sebuah proses 

pertarungan karena sebagai instrumen penting untuk memenangkan calon 

Walikota dan Wakil Walikota pada perhelatan Pilkada kota Lubuklinggau 2012. 

Di sisi lain, pembetukan tim kampanye merupakan juga sebuah tuntutan dari 

regulasi KPU yang memberikan persyaratan bahwa setiap pasangan calon harus 

menyerahkan tim kampanye dalam rangka mengomunikasikan antara 

kepentingan-kepentingan tahapan yang dilakukan oleh KPU yang berkaitan 

dengan pasangan calon secara langsung, karena tidak mungkin setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh KPU akan dihadiri oleh pasangan calon yang bersangkutan, 

dan karena itu tim kampanye yang menjadi wakil pasangan calon pada setiap 

momentum atau kegiatan yang diselenggarakan KPU, sehingga peran sebuah tim 



 
 

kampanye menjadi penting didalam sebuah pilkada. Tim kampanye ini juga 

menjadi ruang untuk menyusun strategi kemenangan pasangan SN.Prana Putra 

Sohe dan H.Sulaiman Kohar. Dengan demikian, pembentukan tim kampanye 

memiliki peran besar terhadap pemenangan pasangan calon. Karena dari tim 

kampanye yang selalu mengadakan rapat secara intensif dan terencana, maka 

melahirkan berbagai macam gagasan pemenangan untuk pasangan calon yang 

diusungnya. Kemudian strategi dan langkah awal yang dilakukan pasangan calon 

SN.Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar untuk memenangkan pemilihan 

Pilkada kota Lubuklinggau 2012 yaitu membentuk tim kampanye koalisi partai 

pengusung dan partai pendukung. Adanya koalisi partai yang mendukung 

pencalonan pasangan calon SN.Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar untuk 

memenangkan Pilkada kota Lubuklinggau 2012 guna untuk menyatukan visi dan 

misi dari masing-masing partai politik. Oleh karena itu, terbentuknya tim 

kampanye pasangan calon SN.Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar adalah 

upaya yang dilakukan oleh partai-partai yang telah menyatukan tujuannya dalam 

rangka pemenangan Pilkada kota Lubuklinggau 2012. Koalisi partai ini juga 

memberikan kemudahan akses dan kebersamaan untuk semakin memperkokoh 

konsep-konsep yang sudah disepakati bersama. 

Dari enam pasangan calon yang mengikuti pemilihan di Pilkada kota 

Lubuklinggau 2012, pasangan incumbent, SN.Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar yang didukung banyak partai. Berbagai partai berbondong-bondong 

mendukung pencalonannya sehingga memudahkan jaringan pemenangan yang 

dimiliki oleh partai-partai pendukung khususnya jaringan akar rumput. Hal itu 

menjadi sebuah keuntungan baik dari segi psikologis maupun kekuatan riil politik 

pasangan ini. Dan jaringan-jaringan politik ini bekerja secara maksimal untuk 

memenangkan calon yang diusung dan didukungnya. Banyaknya partai juga 

dilatarbelakangi oleh gaya komunikasi seorang pemimpin yang mampu 

mengakomodir berbagai kepentingan dari partai-partai politik. Gaya komunikasi 

yang akomodatif ini ditunjukkan oleh Prana Putra Sohe selama menjadi Wakil 

Walikota kota Lubuklinggau diperiode sebelumnya. Dan ini menjadi strategi 

komunikasi politik efektif dengan cara yang halus dan menyentuh emosional 



 
 

pihak-pihak yang merasa diakomodir seluruh kepentingan politiknya. Sehingga 

mereka merapat dan menjadi tim pemenangan pasangan SN Prana Putra Sohe dan 

H. Sulaiman Kohar. 

 

5.2.4 Struktur Tim Kampanye 

 Partai pengusung dan partai pendukung yang terdiri dari 6 partai 

pengusung dan 8 partai pendukung membentuk sebuah tim kampanye yang secara 

struktural menempatkan pimpinan-pimpinan dari masing-masing partai, masuk 

jajaran tim kampanye pasangan SN Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar. 

Adapun sebagai berikut: 

SUSUNAN TIM KAMPANYE 

PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA 

KOTA LUBUKLINGGAU 

SN Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar 
 

Dewan Pembinaan : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

    kota Lubuklinggau  

  SN Prana Putra Sohe 

  H.Sulaiman Kohar 

 

Ketua : H.Rodi Wijaya, SE, M.Si 

Wakil ketua I : Drs. Nazarudin Wapi  

Wakil ketua II : Hendi Budiono, SE 

Wakil ketua III : Budiman, SP 

Wakil ketua IV : M. Yusuf Ishak 

Wakil ketua V : Efendi Tampubolon 

Wakil ketua VI : Isnaini 

Wakil ketua VII : Sutikno 

Wakil ketua VIII : A. Nahrowi MS 

Wakil ketua IX : Busroni Rahinja, S.Sos 

Wakil ketua X : Sunardi, Amd, Akt 

Wakil ketua XI : Agus Salim 



 
 

Wakil ketua XII : Efendi, Amd 

Wakil ketua XIII : Muda Setiawan, SH 
Sekretaris Umum : Taufik Siswanto, SE, 
 
Wakil Sekretaris : Okma Yendri, ST 
  
 Redi Lansa, S.Pd 

 Drs. Irwan  

 Mepriandi 

 Beni Supri 

 

Bendahara Umum : Hasbi Asadiki, S.Sos 

Wakil Bendahara  : Drs. Djonny 

   Romi jaya, SE 

Biro – Biro  

1. Biro Perencanaan, Konsepsi Dan Evaluasi  

Koordinator  : Hermanto, Sp, M.Si 

Anggota  : M. Syamsir, SP  

     M. Rifai Wazier, Sm.Hk   

    Lendri Alpikar, Spd   

    Yusrizal  

Idil Suryadin, S.Sos                         

Ichsan Sunardi, SSi  

    Yandra Muchtar, SE     

    Sri Elika  

    Windi Agustin, Amd  

2. Biro Operasi  

Koordinator  : A. Joeles A. Baeten 

Anggota : Suharto, SH  

            Efendi HS       

Aprizal Busri          

Rudi Gumelar  

Hendra Bakti  



 
 

Drs. Evi Yuliusman 

Yazid Kadafi  

Rudi Tarwandi, SE  

Tarmizi Taufik, S.Ag 

3. Biro Hubungan Kelembagaan  

Koordinator  : Hj. Lilian Mardalena, S.sos  

Anggota : Syahrul Alam Hamzah 

 H.M. Guntur, SH 

 Kasmir Arbain, BA  

 Dede Apridona,ST 

  Agus Suharto, SH 

  Hairil Ivantiza   

 Yani Rizal 

4. Biro Logistik 

Koordinator  : Nely Murniati, SP, M.Si 

Anggota : Hj. Siti Fatimah Akis, SH 

 Indra Sena 

 Fitrinayanti  

 Lexi Yunico 

 Yansen Maruli 

 Tiofilo Adi Prayogo 

5. Biro Posko Dan Pengamanan 

Koordinator  : Ahmad Barliansyah, SP 

Anggota : A. Faisol Tarmizi 

 Robert Pardede  

 Daman Ali, BSc 

 M. Amin  

 Syamsu Arsa 

  Effendi HS  

 Darmawan Toha 

  Zainudin 



 
 

6. Biro Hukum dan Advokasi 

Koordinator  : M. Syafran, SH, M.Hum 

Anggota : Fery FY, SH, M.Hum 

 Hasran Akwa, SH  

 Herlambang, SH 

 Sopyan Hadi, SH 

 Firdaus, SH  

 Rusman K Basnan, SH 

           

7. Biro Opini, Media Massa, Komunikasi Dan Dokumentasi  

Koordinator  : H. Suparto H Ujang, M.Si 

Anggota : Joko Suryono, SE H.  

 Rizali Wazier, S.Ag   

 Amin Branding  

 H. Rizali Wazier, S.Ag     

 Syafrina Kartika, SH  
 Hj. Harmawati Iskandar       

  Sri Yuniati, SH 

8. Biro Sekretariatan Dan Administrasi 

Koordinator  : Okma Yendri, ST 

Anggota : Redi Lansa, S.Pd  

 Lukman, SE  

Mukhtarul M Hanan 

 Ardyan DP  

 Juandini  

 Yesi Aprianti, A.md  

 Ratna Juwita 

 

KOORDINATOR KECAMATAN  

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat 1  

Koordinator  : Wansari, SE  

Anggota  : Salam Rahadjo  



 
 

 Epi Samsul Komar  

 Hendri Wibowo Firman  

Romli  

Mustopa  

 

 

2. Kecamatan Lubuklinggau Barat 2  

Koordinator  : Saiful Bachtiar, SE 

Anggota  : Indra Sena 

Hiz Mik 

Eliyanto   

Hendri, SP  

Beni Sobli  

3. Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 

Koordinator  : Andy Wahab 

Anggota  : Rusli   

  M. Ihwan  

  Adi Saputra 

   Rustam  

4. Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 

Koordinator  : Zainal Abidin MA 

Anggota  : Rachman WZ  

  Kurnawanto  

  Muhammad Kailani  

  Yani  

 

5. Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 

Koordinator  : Murdani 

Anggota  : Dalung Putra  

  Dul Anis  

  Heru Prasetyo  



 
 

  Sangkut  

  Asik  

  Erik Sitompul  

  Ibnu  

6. Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 

Koordinator  : Fitriansyah, SE 

Anggota  : Jejen Ardianto 

Asri Zulkarnain  

Hasan Basri  

Azhari  

Nata 

  Ismet 

 

7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1  

Koordinator   : H.M Efmi Pandai, ST 

Anggota  : Alikian A Haris  

  Suriyanto  

  Bayumi  

  Tomi Putra 

  Husaien 

 

8. Kecamatan Lubuklinggau Selatan 2 

Koordinator  : Ir. Acmad Azhari 

Anggota  :Yudha Lesmana  

  H. Abdul Rasyid 

  Faisol Fahmi, Amd  

  Mardiyan  

  Rahman 

Struktur tim sukses atau tim kampanye ini diisi oleh para politikus yang 

kompeten, namun ada juga tenaga-tenaga potensial yang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Melihat struktur di atas, bahwa Dewan Pembinaan tim kampanye 



 
 

ditangani langsung oleh pasangan calon SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar, sementara ketua umum tim kampanye dipimpin oleh H.Rodi Wijaya ketua 

DPD Partai Golkar kota Lubuklinggau. dan serta masing-masing ketua DPD 

partai pendukung yang diposisikan sebagai wakil ketua tim kampanye, anggota 

tim kampanye dan koordinator tingkat kecamatan. 

 

5.2.5  Konsultan Politik 

Konsultan politik merupakan sebuah lembaga yang memberikan nasihat 

dan rekomendasi kepada orang-orang yang berkepentingan. Konsultan melakukan 

penelitian kandidat atau calon, pemilih penelitian, dan riset oposisi bagi klien 

mereka dalam rangka untuk meraih kemenangan. Apalagi di era demokrasi 

elektoral yang semakin kompetitif, para kandidat sangat membutuhkan konsultan 

politik untuk mengimplementasikan strategi-strategi komunikasi politiknya. 

Konsultan politik bisa mendisain strategi komunikasi politik untuk klien-nya 

dengan cara-cara yang strategis. Tak heran, kandidat yang sebelumnya tak 

diunggulkan dalam sebuah perhelatan pemilu atau pilkada, menjadi suatu yang 

memungkinkan untuk memperoleh kemenangan, dengan cara mengaplikasikan 

strategi-strategi komunikasi politiknya yang telah direkomendasikan kepada 

klien-nya. Oleh karena itu, demokrasi elektoral yang ditandai oleh pemilihan 

(pilkada), menjadi realistis bila setiap kandidat membutuhkan konsultan politik 

dalam rangka meraih kemenangan. Pasangan SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar dalam meraih kemenangan pada Pilkada kota Lubuklinggau 

2012, juga disokong oleh konsultan politik. Konsultan politik pasangan ini adalah  

tim PASKASS (Political Marketing &  Strategic Communication Chase) yang 

masih satu group dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).  

 Tim PASKASS adalah lembaga konsultan politik dan bisnis yang 

didirikan tahun 2008 dan berada dalam group Lingkaran Survei Indonesia (sejak 

tahun 2004). Tradisi memanfaatkan jasa konsultan politik dalam sebuah 

pertarungan image telah lama berkembang di negara demokrasi maju, namun 

demikian di Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia adalah yang pertama dan 

terdepan dalam membawa tradisi yang turut menentukan bulat dan lonjongnya 



 
 

demokrasi di Indonesia. Tim PASKASS memberikan pelayanan kepada calon 

kepala daerah, calon presiden dan anggota parlemen yang akan bertarung dalam 

sebuah pemilihan melalui aneka program. Dengan selalu melandaskan diri pada 

survei yang terbukti akurat dan obyektif, menghadirkan program strategis dan 

media yang efisien dan terbukti efektif. Konsultan politik profesional dibutuhkan 

untuk melakukan enginering dalam masyarakat guna memberikan ruang 

dukungan kepada calon kepala daerah, calon presiden dan anggota parlemen.  

Tim PASKASS (Political Marketing &  Strategic Communication Chase) 

melakukan strategi berbasis riset sehingga program dan strategi yang disusun 

benar-benar memenuhi keinginan publik. Konsultan politik yang buruk akan 

semakin memperkecil dukungan kepada calon. Pengalaman mendampingi kepala 

daerah, presiden dan parlemen menjadikan tim PASKASS berada terdepan 

dengan program berupa: Strategy design, Campaign design, Issue design, 

Mobilization (door to door campaign), Media Campaign, Media analysis, 

Tracking survey, Quick Count. Riset yang disediakan diawali dengan mendesain 

survei, pelaksanaan survei, kontrol ketat dan berlapis, input dan analisis serta 

rekomendasi kepada para klien. Adapaun riset politik, kebijakan dan pasar dari , 

tim PASKASS sebagai berikut. Pertama, tim PASKASS menyediakan layanan 

riset politik kepada birokrat, politisi dan pemerhati politik yang memiliki interest 

terhadap data dan informasi akurat yang ilmiah mengenai dinamika sosial politik 

masyarakat. Riset politik yang ditawarkan kepada para stakeholder adalah riset 

pilkada dan riset lembaga-lembaga politik sepertai partai dan parlemen. Kedua, 

Riset kebijakan Publik. Riset kebijakan adalah bentuk survei dalam menekan 

persepsi publik terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan selama pemerintahan 

berlangsung baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui survei 

pengambil kebijakan dapat memperoleh respons dan pandangan secara faktual 

dari masyarakat. Ketiga, riset pasar. Riset pasar ditujukan kepada para pelaku 

bisnis untuk memperoleh potret persepsi publik terhadap situasi ekonomi ataupun 

produk di pasaran. Mengembangkan bisnis akan sangat membantu jika diawali 

dengan riset guna mengetahui apa keinginan pasar saat ini dan akan datang serta 



 
 

memantau opini tentang produk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eka 

Rahman dari tim PASKASS, sebagai berikut: 

 “...Kita dipercaya sebagai konsultan politiknya pasangan SN Prana Putra 
Sohe dan H.Sulaiman Kohar, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 
pasangan calon, maka kita melakukan survei. Dengan survei ini kita bisa 
merekomendasikan kepada pasangan calon terkait dengan langkah- 
langkah apasaja yang mesti dilakukan. Dan rekomendasi kita diaplikasikan 
oleh tim kampanye pemenangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 
Kohar. Hasilnya memang pasangan ini memenangkan Pilkada kota 
Lubuklinggau 2012.” 

 (wawancara dengan Eka Rahman, 5 Juni 2013) 
 

5.2.6  Strategi Kampanye Politik 

Mesin-mesin penggerak dari pasangan calon SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar ini adalah: Tim sukses koalisi partai yang terdiri dari 6 partai 

parlemen dan 8 partai non parlemen. Dan 15 tim koalisi relawan yaitu tim sedulur, 

sebese, sekanti, sederek, sehata, sarasan, sakato, cinta linggau, garuda, cintai 

NanSuko, fokus wali, SPKL, dan organisasi kepemudaan. Partai Golkar dan partai 

Demokrat merupakan partai politik yang pertama mengusung pasangan calon SN 

Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar dalam pemilihan kepala daerah kota 

Lubuklinggau 2012. Dari dua partai pengusung pasangan ini kemudian bisa 

memberikan perhatian terhadap partai-partai politik lainnya untuk ikut serta 

mendukung pasangan calon SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar dalam 

pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau 2012. Dari masing-masing partai 

politik mengaktifkan seluruh jaringan-jaringannya di masyarakat akar rumput 

(grassroot) untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan yang diagendakan 

secara bertahap dari seluruh partai politik yang mendukung pencalonan SN Prana 

Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar. Dari partai gabungan ini dituangkan dalam tim 

kampanye pemenangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H.Rodi Wijaya, 

ketua tim kampanye, sebagai berikut:  

 

“....tim sukses ini, kita melakukan rapat seminggu sekali di tingkat kota 
dan seminggu sekali di tingkat kecamatan/kelurahan, sehingga dalam 
jangka waktu seminggu 7 hari itu sesunggguhnya tidak ada hari yang 
kosong/ tanpa ada yang rapat. Entah itu di tingkat kota, di tingkat 



 
 

kecamatan , kelurahan dan desa, yang intinya pada setiap satu minggu 
sekali informasi kekuatan kekuatan kita, informasi kelemahan-kelemahan 
kita termasuk sebaliknya informasi kekuatan dan kelemahan dari lawan, 
kita bahas dalam rapat itu secara maraton, secara detail dan tidak pernah 
ada yang terlewat sedikitpun tentang apa sih sesungguhnya kekuatan kita 
dan kelemahan kita dan apa kelemahan dan kekuatan lawan sehingga kita 
bisa mengetahui semuanya bukan hanya dari mulai kecamatan/ kelurahan, 
tapi kita juga lihat dari mulai per RT dari RT sekian ada berapa jumlah 
pemilih di sana, ada berapa orang yang ke kita, ada berapa orang yang 
tidak ke kita. Berapa orang yang tidak ke kita itu potensinya memilih ke 
mana, itu jaringan kita turun dari mulai tingkatan RT kemudian ditingkat 
kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga terakumulasilah target pada 
saat itu kita mencanangkan sebesar 46.182 suara atau 32% . Walaupun 
memang hasil perolehan suara resmi dari KPU tidak sesuai dengan target 
dari jumlah perolehan suara kita karena banyak yang golput , Tapi kita 
menang hanya sekali putaran saja”. 
(wawancara dengan H.Rodi Wijaya, 9 januari 2014). 

 

Tim Kampanye menjadi media untuk menuangkan gagasan-gagasan 

strategi pemenangan, sehingga apapun yang terkait dengan langkah-langkah 

pemenangan menjadi relevan bila menghubungkan tim kampanye yang terdiri dari 

banyak partai ini. Selain rencana strategis tersebut, dan kemudian dilaksanakan 

oleh tim kampanye koalisi partai, tim sukses relawan juga melakukan kerja-kerja 

pemenangan secara intensif. Jaringan tim sedulur, sebese, sekanti, sederek, sehata, 

sarasan, sakato, cinta linggau, garuda, cintai NanSuko, fokus wali, SPKL, dan 

organisasi kepemudaan dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan/desa. 

Dengan demikian, baik tim koalisi partai maupun tim relawan pemenangan 

pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar menjadi alat strategis 

komunikasi politik untuk menjangkau di semua tingkatan kelas masyarakat. 

Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan merubah 

perilaku pemilih. Oleh karena itu, kampanye harus direncanakan sedemikian rupa 

dalam rangka mencapai sesuai target yang diagendakan, atau masa kampanye 

merupakan masa mngaplikasikan strategi-strategi yang telah dirumuskan untuk 

mencapai target tersebut. Untuk mencapai target yang diinginkan itu dibutuhkan 

sebuah konsep pemasaran politik (political marketing). Pada dasarnya marketing 

politik adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, 



 
 

berdimensi jangka panjang dan pendek untuk menyebarkan politik kepada para 

pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan dan sikap, keyakinan, 

orientasi, dan perilaku pemilih (Nursal, 2004: 23). Strategi marketing politik 

berperan besar dalam memenangkan pasangan calon di Pilkada, tanpa 

menggunakan sebuah strategi hampir mustahil pasangan SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar bisa memperoleh kemenangan. Strategi kemenangan ini dibuat 

oleh seluruh tim kampanye dan kader/simpatisan, tim relawan pemenangan 

pilkada sebagai pelaksana, yang perlu diperhatikan adalah kerja-kerja politik dari 

pelaksanaan strategi ini sampai ke akar rumput di seluruh masyarakat kota 

Lubuklinggau. Adapun hal-hal yang terkait dalam strategi kampanye pasangan SN 

Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar sebagai berikut: 

 

5.2.6.1 Segmentasi 

 Segmentasi adalah proses pengelompokan yang menghasilkan kelompok 

berisi individu-individu yang dihasilkan disebut sebagai segmen. Menurut Nursal 

(2004:138), segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh 

kelompok-kelompok khalayak, hal ini berguna untuk mencari peluang, 

menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesan-pesan komunikasi, 

melayani lebih baik, menganalisa perilaku konsumen, mendesain produk dan lain 

sebagainya. Para politisi perlu memahami konsep segmentasi karena berhadapan 

dengan para pemilih yang sangat heterogen, para politisi dapat memberi tawaran 

politik yang efektif bila mereka mengetahui karakter segmen yang menjadi 

sasaran.  

  Untuk pasangan SN Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar dalam 

pemilihan kepala daerah Kota Lubuklinggau pasangan ini membagi pemilih ke 

dalam 5 segmen yaitu ; (1)Ideologi Partai, (2)Kompetensi Calon, (3)Kharismatik 

Calon, (4)Fatsoen Politik, (5)Mengikuti Perasaan. Segmentasi sangat perlu 

dilakukan untuk menyusun program kerja kandidat, terutama cara berkomunikasi 

dan membangun interaksi dengan masyarakat. Tanpa segmentasi, kandidat akan 

kesulitan dalam menyusun pesan politik, program kerja, kampanye politik, 

sosialisasi dan produk politik. Mengimplementasikan segmentasi berarti kandidat 



 
 

menggunakan pendekatan informasi, karena kandidat mencari, menyerap, dan 

mengelola informasi tentang kondisi yang ada dalam masyarakat. 

 

5.2.6.2 Targeting  

 Targeting atau menetapkan sasaran adalah memilih salah satu atau 

beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif. Targeting 

dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Sebelum 

menentukan target sasaran kampanye, terlebih dahulu dimulai dengan memahami 

wilayah pemilihan. Tim kampanye harus melihat jumlah total pemilih disuatu 

wilayah, dari situ akan ditetapkan jumlah pemilih minimal yang harus diraih 

untuk memenangkan pemilihan secara umum. 

 Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim kampanye kandidat kepala daerah 

terutama adalah individu-individu yang dianggap masih belum menjatuhkan 

pilihanya kepada kandidat kepala daerah tertentu. Selain itu, kampanye juga 

dilakukan kepada basis massa pendukung utamanya dalam rangka proses 

reirforcement. Dalam pemilihan kepala derah kota Lubuklinggau SN Prana Putra 

Sohe dan H. Sulaiman Kohar melakukan target perolehan suara sebesar 32 persen 

atau 46.812 suara dari 146.285. Penargetan suara tersebut dilakukan untuk melihat 

berapa kira-kira pemilih yang memilih Pasangan SN Prana Putra Sohe dan 

H.Sulaiman Kohar (NanSuko), berapa pemilih yang memilih pasangan lain dan 

berapa pemilih yang belum menentukan pilihan, kemudian dari hasil tersebut 

dijadikan bahan acuan untuk menetapkan strategi kampanye sehingga diharapkan 

dapat memudahkan tim kampanye dalam menjalankan startegi dalam melakukan 

sosialisasi kepada pemilih. 

 

5.2.6.3 Positioning 

 Menurut Nursal (2004:167), definisi positioning dalam pemasaran politik 

adalah tindakan untuk menancapkan citra tertentu ke dalam benak para pemilih 

agar tawaran produk politik dari suatu kandidat memiliki posisi khas, jelas dan 

meaningful. Positioning yang efektif akan menunjukkan perbedaan nyata dan 

keunggulan seorang kandidat dibandingkan dengan kandidat pesaing. Political 



 
 

positioning menurut Kasali (1998) dalam Nursal (2004:169), dapat didefinisikan 

sebagai strategi komunikasi untuk memasuki pikiran pemilih agar seorang 

kandidat kepala daerah mengandung arti tertentu yang berbeda yang 

mencerminkan keunggulannya terhadap kandidat pesaing dalam bentuk hubungan 

yang asosiatif. Positioning adalah sebuah strategi komunikasi yang bersifat 

dinamis, berhubungan dengan event marketing, berhubungan dengan atribut-

atribut kandidat, memberi makna penting kepada para pemilih, atribut- atribut 

yang dipakai harus unik, harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang enak 

dan mudah didengar serta terpercaya. 

  Dalam pemilihan kepala derah kota Lubuklinggau pasangan SN Prana 

Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar ingin membentuk citra pasanga yang sudah 

berpengalaman dalam memimpin hal itu di tunjukan dari isi pesan iklan politik 

yang dilakukan dimedia massa baik cetak maupun elektronik.  

 

5.2.6.4 Kampanye Massa Tidak Langsung 

Media mempunyai peran yang sangat besar dalam mengkampanyekan 

pesan-pesan politik para kandidat kepada masyarakat. Terbatasnya waktu 

kampanye resmi yang dikeluarkan KPU yaitu hanya 14 hari membuat kandidat 

dan tim kampanye harus pandai dan cermat dalam memilih teknik kampanye yang 

digunakan. Dalam sebuah pemilihan kepala daerah tentu para kandidat 

menggunakan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik serta 

media luar ruang ataupun media format kecil pun juga dipergunakan untuk 

mensosialisasikan program dan pesan kampanye dari pasangan. Untuk masyarakat 

luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar atau 

televisi, dan untuk komunitas tertentu, digunakan media selebaran atau saluran 

komunikasi kelompok. Pemilihan saluran media komunikasi harus 

memperhatikan hal-hal berikut : 

7. Sumber daya komunikasi yang tersedia disuatu tempat. 

8. Pemilikan media dikalangan masyarakat sasaran, berapa banyak 

penduduk yang memiliki pesawat televisi, tv kabel, radio dan pelanggan 

surat kabar. 



 
 

9. Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan, apakah semua 

siaran televisi dapat diterima oleh pemirsa disuatu daerah dan apakah 

pelangan surat kabar hanya terbatas dikota atau juga ada didesa. 

 Menurut Aspuda Ferdinase pengamat politik Kota Lubuklinggau 

sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas 

mengatakan,  

“...seperti yang kita ketahui media ini bisa mempengaruhi khalayak dalam 
memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan 
mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Di dalam konsep 
marketing politik bahwa penyampaian produk politik yang memanfaatkan 
media massa disebut pull marketing. Di era modern seperti sekarang ini, 
setiap kandidat nyaris mustahil tidak memanfaatkan media massa sebagai 
alat propaganda politik. Karena di samping media bisa menyebarkan 
informasi politik secara luas baik di tingkat lokal maupun nasional, media 
massa juga mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh besar ini dilakukan 
media dengan cara melakukan terpaan (media exposure) secara terus 
menerus kepada khalayak.” 
 

 Dalam pemilihan kepala daerah kota Lubuklinggau yang telah berlangsung 

pasangan SN Prana Putra Sohe dan H. Sulaiman Kohar mengggunakan dimedia 

massa baik cetak maupun elektronik. Sebelum menggunakan media massa baik 

cetak maupun elektronik pasangan ini melakukan survei terlebih dahulu. Dalam 

membuat iklan politik pasangan ini juga diserahkan kepada tim ahli yang 

memiliki kapabilitas didunia periklanan, supaya menghasilkan iklan yang menarik 

dan persuasif. Karena setiap agenda apapun yang berhubungan dengan media 

kampanye, selalu menggunakan tim ahli dan sangat selektif. Setelah itu baru 

ditampilkan di media massa. Ada beberapa media yang menjadi prioritas, yaitu 

media yang sering digemari atau ditonton oleh masyarakat kota Lubuklinggau.  

 

5.2.6.5 Kampanye dari rumah ke rumah ( door to door campaign ) 

 Menurut Nursal (2004:233) menjelaskan Push Marketing adalah kegiatan 

kampanye politik yang langsung dilakukan oleh kandidat dengan masyarakat 

pemilih. Teknik pemasaran ini dilakukan dengan menemui konstituenya secara 

langsung. Kemampuan Public Speaking jelas merupakan syarat utama yang harus 

dimiliki oleh kandidat calon pemilukada untuk menarik para konsituenya. Pada 



 
 

banyak kesempatan kampanye ini dilakukan dengan mengorganisir serta 

memobilisasi orang dalam rangka mendukung pesan-pesan utama terhadap 

perubahan kebijakan atau pesan politik tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Aspuda Ferdinase pengamat politik Kota Lubuklinggau sekaligus dosen Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas mengatakan,  

 
 “...Dengan kita terjun langsung kelapangan “blusukan” maka kita akan 

tahu bagaimana keinginan masyarakat sesungguhnya, sehingga strategi 

kampanye ini dinilai sangat efektif dan efisien dari segi dana dan sasaran, 

kelebihan lain dari kampanye “blusukan” ini adalah dimana akan terjadi 

hubungan intim antara pemilih dengan kandidat baik melalui tim 

kampanyenya sehingga kedekatan emosional terjalin sangat dekat 

kemungkinan kandidat mempengaruhi pilihan pemilih sangat kuat...”  

 
 Teknik kampanye seperti ini berbentuk kegiatan kunjungan pada rumah 

tangga, untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan visi dan misi serta 

program-program kerja kandidat yang diusung kepada konsituenya yang tengah 

atau sedang ada dirumah saat berkampanye. Kegiatan kampanye ini kerap 

dilakukan oleh calon dalam rangka membangun komunikasi interpersonal yang 

baik dengan konsituen dan membangun ikatan afektifitas yang kuat agar timbul 

rasa saling memiliki antara konsituen dan calon yang akan dipilih pada pilkada ini 

sehingga diharapkan konstituen menjatuhkan pilihanya.  

Kampanye dengan mendatangi masyarakat secara langsung juga harus 

memperhatikan startegi waktu dan wilayah. Waktu, digunakan untuk mengukur 

dan memperhitungkan derajat kesibukan masyarakat berada di luar rumah, agar 

kunjungan calon tidak berakhir sia-sia. Contoh calon yang daerah pemilihanya 

dihuni oleh sebagian besar petani akan sangat jarang melakukan kunjungan pada 

hari-hari panen atau pada masa tanam, karena biasanya seluruh anggota keluarga 

pada waktu itu masih berada ditengah sawah atau ladang (kebun). Wilayah pun 

harus menjadi aspek ukuran utama, jika wilayah pemilihan jauh atau sulit 

dijangkau dengan tranportasi publik, maka calon hendaknya menyisihkan waktu 

lebih untuk berkunjung agar benar-benar dapat menyerap aspirasi yang ada. 



 
 

5.2.6.6 Kampanye Massa Langsung 

 Kampanye massa langsung seperti ini adalah kampanye yang 

mengumpulkan massa sebanyak mungkin untuk berpartisipasi. Dalam kampanye 

terbuka seperti ini para juru kampanye sangat penting untuk menaikan jumlah 

perolehan suara, menurut Nursal ( 2004 : 230 )  menjelaskan bahwa pass 

marketing adalah kegiatan kampanye politik dengan memanfaatkan media juru 

kampanye untuk melakukan pemasaran politik kandidat. Sebagai pelaku utama 

dalam aktivitas komunikasi, juru kampanye memegang peranan yang sangat 

penting, untuk itu seorang komunikator yang akan bertindak sebagai juru 

kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kretifitas.  

 Cangara ( 2009 : 295 ) menyebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi 

seorang juru kampanye, yakni : 

1. Tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas) 

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki juru kampanye sehingga bisa diterima oleh masyarakat 

pemilih. Menurut Berlo (dalam Cangara 2009 : 296 ) menjelaskan 

bahwa kredibilitas seorang juru kampanye bisa timbul jika ia memiliki 

keterampilan berkomunikasi (communication skill) pengetahuan yang 

luas tentang materi yang dibawakan (knowledge) sikap jujur dan 

bersahabat (attituade) serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial 

budaya (social and culture system) 

2. Daya tarik (attractive) 

Faktor daya tarik seorang politisi sangat berpengaruh bagi para pemilih 

karena dari berbagai kajian, ternyata simapti muncul karena adanya 

daya tarik yang ditampilkan seseorang. Daya tarik pada umumnya 

disebabkan karena cara bicara yang sopan, murah senyum, cara 

berpakaian yang rapi dan postur tubuh yang gagah. 

3. Kekuatan (power). 

Kekuatan juga merupakan faktor yang dapat menarik simpati dari 

masyarakat, karena masyarakat dapat menilai seseorang yang akan 

menjadi wakil mereka dipemerintahan. 



 
 

 Menurut Aspuda Ferdinase pengamat politik Kota Lubuklinggau sekaligus 

dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musirawas mengatakan,  

 “Kampanye di panggung terbuka lebih cenderung menghibur masyarakat 
saja, tidak bersifat mendidik dan bermoral untuk tujuan penyampaian visi 
dan misi serta program kandidat sangat diragukan efektivitasnya, karena 
ada sebuah kecenderungan kampanye hanya menjadi sekedar panggung 
hiburan. Akhirnya urgensi kehadiran masyarakat disana bukan untuk 
mendengarkan orasi para jurkam, tetapi lebih melihat kepada artis-artis 
yang diundang, sehingga pencerdasan politik tidak tercapai hendaknya tim 
kampanye perlu memikirkan cara untuk melakukan kampanye lain yang 
bersifat pendidikan politik di masa mendatang, meski daya tarik dari acara 
kampanye dengan menghadirkan tokoh-tokoh publik  tetaplah diperlukan. 
Dalam sejarah pemilu ke pemilu di Indonesia, kampanye model ini masih 
menarik untuk dijadikan ruang guna mengumpulkan massa sebanyak 
mungkin. Sistem yang digunakan di dalam kampanye terbuka adalah 
sistem blocking time yaitu KPU Kota Lubuklinggau menyerahkan jadwal 
kampanye satu hari penuh untuk pasangan kandidat tertentu, jadi di hari itu 
juga tidak ada pasangan kandidat lain yang menyelenggarakan kampanye 
panggung terbuka secara serentak dalam waktu yang sama. Sistem 
blocking ini lebih mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap 
proses kampanye panggung terbuka pada kandidat tertentu khususnya 
terkait dengan kerusuhan maupun kecurangan dalam berkampanye. 

 

 Dalam pemilihan kepala daerah Kota Lubuklinggau pasangan SN Prana 

Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar memanfaatkan tokoh-tokoh politik dan tokoh 

masyarakat sebagai juru kampanye seperti H.Alex Noerdin yang sekarang duduk 

sebagai Gubernur Sumatera Selatan, H.Saifudin Aswari Rivai yang menjabat 

sebagai Bupati Empat Lawang, tokoh masyarakat seperti HA. Karim AR tokoh 

masyarakat Muratara, tokoh masyarakat Musi dr. Syaihusinsyah serta serta tokoh 

politik lainya seperti H.R. Agung Laksono, H. Dodi Reza Alex , Hj. Sofwatillah 

Mouzaib, Edhi Prabowo dan H.Ishak Mekki ketua DPD partai Demokrat Provinsi 

Sumatera Selatan, para juru kampanye tersebut sudah tidak diragukan lagi 

kemampuanya dalam memobilisasi massa mereka mempunyai aspek jaringan 

birokrasi yang kuat dan mempunyai dukungan massa yang banyak untuk 

membantu pasangan ini memenangkan pilkada kota Lubuklinggau 2012. 

 

5.3.  Faktor-faktor Kemenangan Pasangan Prana Putra Sohe- H. Sulaiman 

 Kohar (NanSuko) 



 
 

 

 Pasangan kandidat NanSuko berhasil memperoleh suara terbanyak pada 

Pemilukada Kota Lubuklinggau periode 2013-2018 dengan jumlah suara total 

sebanyak 35.031 suara (32,99%). Pada kegiatan kampanye NanSuko melakukan 

strategi kampanye yang berbeda-beda strategi kampanye tersebut diwujudkan 

dalam teknik - teknik kampanye yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan 

perilaku masyrakat diwilayah tersebut, akan tetapi secara keseluruhan kegiatan 

kampanye NanSuko lebih didominasi dengan melakukan kegiatan tatap muka 

langsung terhadap masyarakat hal ini dirasakan sangat efektif untuk meraih 

simpati dari masyarakat. Selain itu faktor kemenangan juga tidak terlepas dari 

peran serta seluruh partai pengusung yang sangat terorganisir dan terstruktur 

mulai dari rapat koordinasi pembentukan tim kampanye, pemilihan anggota tim 

kampanye, pembentukan tim tingkat kecamatan dan kelurahan hingga 

pembentukan saksi- saksi disetiap tempat pemungutan suara (TPS). 

 Selama masa kampanye pasangan NanSuko selalu melibatkan tokoh elit 

politik Provinsi Sumatera Selatan seperti H.Alex Noerdin Gubernur Sumatera 

Selatan, H.Ishak Mekki ketua DPD partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, 

Edhi Prabowo Sekjen Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan sebagai juru 

kampanye. Selain itu pasangan NanSuko juga melibatkan Opinion Leader yaitu 

tokoh-tokoh masyarakat seperti HA. Karim AR tokoh masyarakat Muratara, tokoh 

masyarakat Musi dr. Syaihusinsyah serta H.Rodi Wijaya ketua DPD Partai Golkar 

Kota Lubuklinggau dan H.Asbi Asadiki ketua DPRD Kota Lubuklinggau 

sekaligus tokoh politik lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas 

dimana mereka mempunyai aspek jaringan birokrasi yang kuat sehingga dalam 

setiap kegiatan kampanyenya melibatkan banyak massa dan menggandeng tokoh 

pemerintahan berpengaruh seperti dukungan yang diberikan oleh Gubernur 

Sumatera Selatan H.Alex Noerdin dan Bupati Empat Lawang H.Saifudin Aswari 

Rivai, secara terang- terangan tokoh ini mengajak masyarakat untuk memilih 

pasangan NanSuko sebagai Walikota dan Wakil walikota Lubuklinggau periode 

2013- 2018, dengan jaringan kuat pasangan ini mampu berinteraksi dengan baik 

dalam mempublikasikan diri mereka. 



 
 

 Dukungan dari partai-partai besar juga berpengaruh untuk pasangan 

NanSuko, dengan deklarasi partai-partai pengusung merupakan penyatuan suara 

yang membentuk jaringan massa yang kuat, beberapa partai tersebut diantaranya 

Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai 

Damai Sejahtera, PPPI, Partai Republikan, PNBK, PKNUI, PK, BARNAS dan 

partai merdeka. Kesemuanya sudah mendeklarasikan pilihanya kepada pasangan 

NanSuko dengan ketua tim kampanye H.Rodi Wijaya, mereka bersama- sama 

menjadi satu kesatuan yang punya tujuan sama untuk memenagkan pasangan 

kandidat ini. 

 Selain itu faktor yang menjadi pendukung kemenangan pasangan SN 

Prana Putra Sohe- Sulaiman Kohar adalah mampu membentuk jaringan massa, 

merangkul tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, 

memiliki jaringan birokrat yang kuat, merupakan calon incumbent yang sudah 

mempunyai popularitas dan mengetahui kondisi nyata dari apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat Kota Lubuklinggau serta didukung dengan dana yang 

sangat besar. Pasangan ini juga sangat memainkan pendekatan diversifikasi 

(spesifikasi) jaringan, dengan melakukan pendekatan jaringan melalui emosional: 

teman sejawat, teman satu organisasi, teman satu partai, melalui pendekatan 

politik (kekuasaan) : bawahan, orang-orang birokrasi. Jaringan memanfaatkan 

kelompok-kelompok kepentingan : kolega, pengusaha-pengusaha, kontraktor-

kontraktor. Faktor inilah yang tidak dimiliki oleh calon lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan ini merupakan hasil temuan, fakta dan analisis data-data yang 

terkait dengan strategi dan upaya pemenangan yang dilakukan oleh seluruh tim 

sukses pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar dalam 

memenangkan Pilkada kota Lubuklinggau 2012. Kemenangan kandidat ini 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pertama, kekuatan pasangan 

SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar adalah bagamaimana mereka pandai 

merawat jaringan politiknya. Jaringan politik Prana Putra Sohe tersebar di 

berbagai wilayah Kota Lubuklinggau, bahkan sampai ke grassroot. Dan berbagai 

elemen masyarakat Kota Lubuklinggau mulai dari tokoh masyarakat, ulama, 

akademisi, pengusaha, politisi dan sampai rakyat biasa ikut dirangkul. (2) kedua, 

dukungan dari 6 partai politik yang memiliki wakil diparlemen dan 8 partai politik 

non parlemen mempunyai modal sosial politik yang sangat besar dalam meraih 

kemenangan. Meskipun secara ketokohan dan popularitas selain jaringan 

politiknya yang kuat dan kokoh, pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman 

Kohar merupakan kandidat incumbent, di mana pasangan ini mempunyai investasi 

politik yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan kandidat lainnya. 

Momentum ini pun digunakan oleh Prana Putra Sohe dengan baik, meskipun kerja 

keras merupakan hal yang mutlak untuk meraih kemenangan. (3) ketiga, 

kemenangan yang diraih juga ditentukan oleh modal ekonomi maupun modal 

politik. Modal ekonomi yang dimiliki pasangan ini adalah dimana persoalan biaya 

tidak menjadi masalah. Modal politik yang dimiliki pasangan SN Prana Putra 

Sohe dan H.Sulaiman Kohar adalah sebagai figure individu yang kharismatik dan 

sekaligus mempunyai popularitas jauh di atas kandidat lainnya. Terlebih lagi 

pasangan ini selalu memperoleh elektabilitas paling tinggi di atas kandidat 

lainnya. Dan (4) empat pasangan SN Prana Putra Sohe dan H.Sulaiman Kohar 

percaya terhadap ilmu pengetahuan, setiap gerakan politik yang akan dilakukan, 



 
 

selalu berdasarkan hasil survei yang direkomendasikan oleh Lingkaran Survei 

Indonesia (LSI) melalui anak cabangnya Political Marketing & Strategic 

Communication Chase (PASKASS). Dengan data-data survei ini, pasangan ini 

mengetahui wilayah mana yang menjadi basis kekuatan dan wilayah mana saja 

yang perlu memperoleh perhatian yang intensif sehingga strategi yang digunakan 

efektif dan efisien. 

 

6.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak yang terkait, 

yaitu kandidat atau tim kampanye politik serta kepada peneliti yang berminat 

untuk melakukan penelitian mengenai kampanye politik dalam pemilihan umum. 

Saran- saran tersebut yaitu : 

1. Untuk kandidat, dukungan dari partai- partai maupun organisasi- 

organisasi masyarakat dalam setiap pemilihan kepala daerah sangat 

dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk memperoleh dukungan atau massa 

dalam memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. 

2. Kepada tim kampanye politik, perlu mengembangkan teknik- teknik 

kampanye alternatif yang bersifat kreatif dan dapat dirasakan manfaatnya 

secara langsung oleh masyarakat, sehingga biaya untuk kampanye politik 

tidak terbuang percuma. Selain itu perlu dikembangkan teknik- teknik 

kampanye yang sifatnya memberikan pendidikan politik untuk 

masyarakat, agar tidak mudah timbul pertikaian akibat perbedaan pilihan 

politik. 

3. Dengan disahkanya Undang- undang No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, dengan diperbolehkan calon kepala daerah dari jalur 

non-partai politik, maka penulis menyarankan kepada peneliti yang 

berminat pada studi kampanye politik dalam pemilihan umum untuk 

melakukan penelitian mengenai kampanye politik oleh calon kepala 

daerah yang berasal dari jalur non- partai, karena dalam penelitian ini 

penelitianya adalah calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. 
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