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ABSTRAK 

 

Kemenangan PDI-P secara Nasional dan peningkatan perolehan suara PDI-P di 
Kabupaten Sidoarjo pada pemilu lesgislatif 2014 sedikit banyak dipengaruhi oleh 
adanya isu Jokowi effect yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini akan 
mencari tahu bagaimana isu tersebut dimanfaatkan oleh para caleg dalam 
membangun elektabilitas. Penelitian ini fokus pada bagaimana caleg PDI-P di 
Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan isu Jokowi effect sebagai strategi marketing 
politik, selain itu penelitian ini juga akan mencari tahu bagaimana konsistensi 
caleg dalam memanfaatkan isu tersebut.  

Untuk menjawab fokus permasalahan itu maka metode yang digunakan yakni 
menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap 
caleg PDI-P sehingga diketahui bagaimana strategi dan konsistensi yang 
dilakukan oleh caleg. Teori marketing politik digunakan untuk menganalisa 
temuan data yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi 
marketing politik terhadap strategi yang dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan isu Jokowi effect oleh para 
caleg secara berbeda dilakukan dimana ada yang memanfaatkan adapula yang 
tidak. Begitu pula konsistensi dalam pemanfaatan isu tersebut dapat ditemukan 
bahwa terdapat perbedaan konsitensi antar caleg dalam memanfaatkan.  Strategi 
marketing politik yang diterapkan oleh para caleg PDI-P cenderung variatif dan 
adaptif terhadap pemilih. Selain itu temuan juga menunjukkan bahwa yang 
bekerja sebagai mesin pencalonan caleg lebih memanfaatkan jaringan politik 
pribadi daripada jaringan eletoral partai. 
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KATA PENGANTAR 

  

 Puji syukur alhamdulilah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Ridho-Nya 

skripsi yang berjudul Stratgei Marketing Politik Calon Legislatif Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilu Legislatif 2014 di 

Kabupaten Sidoarjo dapat diselesaikan dengan baik. 

 Penelitian ini fokus kepada strategi marketing politik caleg PDI-P dalam 

memanfaatkan isu Jokowi effect untuk membangun elektabilitas pada pemilu 

legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melihat bahwa isu Jokowi effect 

yang digadang memiliki pengaruh terhadap kemenangan PDI-P secara nasional 

ini tidak banyak dimunculkan atau dimanfaatkan oleh para caleg PDI-P. Selain itu 

alasan memilih PDI-P karena perolehan suara PDI-P di Kabupaten Sidoarjo untuk 

pemilu legislatif cenderung meningkat sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui 

strategi marketing politik yang diterapkan. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 

informan yang terdiri atas caleg PDI-P baik yang terpilih maupun tidak. 

Permasalahan yang akan diteliti fokus kepada dua rumusan permasalahan yang 

akan mencari tahu lebih dalam mengenai strategi dan konsistensi caleg dalam 

memanfaatkan isu Jokowi effect. Dengan teori marketing politik yang digunakan 

untuk menganalisis temuan data, temuan justru menunjukkan perbedaan strategi 

marketing politik. Perbedaan terjadi antar caleg dalam memanfaatkan isu Jokowi 
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effect dan juga perbedaan dalam menerapkan strategi yang digunakan untuk 

membangun elektabilitas. 

  Peneliti sangat sadar bahwa penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dimana masih terdapat kekurangan dan terjadinya kesalahan, sehingga 

peneliti mengharapkan masukan, kritik serta saran terhadap penulisan hasil 

penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mohon maaf jika dalam penulisan ini 

terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak dan mengucapkan banyak terima 

kasih pada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan laporan penelitian ini. 

 

 

 Surabaya, 16 Juni 2015   

 

  

         Muhammad Burhanudin 
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