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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Studi marketing politik merupakan suatu studi empiris dalam ilmu politik 

yang berupaya menjelaskan kompetisi pencalonan dalam pemilu dengan 

menggunakan perspektif pemasaran dalam ilmu ekonomi. Marketing politik ini 

mulai muncul di akhir tahun 90-an atau sejak tahun 1999 yang dimulai di 

Amerika1.  

Beberapa kajian mengenai studi marketing politik sudah banyak 

dilakukan oleh para ilmuwan politik, diantaranya dalam karya Philip Kotler dan 

Neil Kotler dalam Gerating Effective Candidate, Campaign and Cause yang 

mengemukakan bahwa marketing politik sebagai bidang kajian terkait dengan 

kecenderungan semakin menguatnya persaingan antar partai politik dan kandidat 

dalam ranah pemilu yang berbasis pemilu langsung.2  

                                                           
1 Baines, Paul R. 1999. Voter Segmentation and Candidate Positioning, dalam Bruce I Newman 
(eds), Handbook of Political Markerting. London : Sage Publications. 

2 Kotler, Philip and Kotler, Neil. Political Marketing: Gerating Effective Candidate, Campaigns 
and Causes, dalam Bruce I.Newman(eds). 1999. Handbook of Political Marketing. London: Sage 
Publication. 
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Selain itu sejarah pekembangan studi marketing politik juga dapat dilihat 

di tulisan ilmiah Stefan Schwarzkopf3 yang berjudul The Consumer as Voter, 

Judge, and Jury: Historical Origin and Political Consequences of a  Marketing 

Myth yang banyak menjelaskan mengenai sejarah perkembangan marketing 

politik, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa dalam pandangan marketing 

politik warga dapat dipahami sebagai konsumen dan partai politik sebagai pasar. 

Menjamurnya studi tentang marketing politik di Indonesia muncul sejak 

era pemilu secara langsung mulai diterapkan di Indonesia, baik pemilu presiden, 

pemilu legislatif hingga pemilukada, dimana kandidat-kandidat yang berkompetisi 

tertarik atau terdorong untuk melakukan pembangunan citra diri demi elektabilitas 

yang tinggi. Pembangunan citra diri ini dilakukan oleh para kandidat atau calon 

dengan memanfaatkan berbagai lembaga survei dan konsultan politik untuk 

memperkenalkan kandidat atau calon kepada masyarakat dan juga untuk 

membangun citra di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media sosialisasi 

yang ada seperti spanduk, baliho, iklan televisi,iklan koran, survei calon atau 

kandidat, dan penggunaan media sosial.  

Berbagai survei yang dilakukan dalam konteks marketing politik 

dilakukan oleh beberapa kandidat yang bekerjasama dengan lembaga survei yang 

mulai banyak di Indonesia. Lembaga survei ini memiliki peranan yang cukup 

penting dalam penerapan marketing politik calon. Dari analisis hasil survei yang 

dilakukan oleh calon tersebut maka akan ditentukan strategi apa yang akan 

                                                           
3
 Schwarzkopf, Stefan. 2011. The Consumer as Voter, Judge, and  Jury: Historical Origins and 

Political Consequences of a Marketing Myth. London: Sage Publication. 
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dijalankan oleh calon untuk meningkatkan elektabilitasnya. Di Indonesia sendiri 

sudah banyak lembaga survei yang digunakan untuk melakukan proses marketing 

politik diantaranya Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indobarometer, Charta 

Politika, Polmark, Lingkar Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia dan 

masih banyak lagi.  

Penelitian ini akan mengangkat bagaimana pola marketing politik yang 

dilakukan oleh calon legislatif PDI-P dalam pemilu legislatif 2014. Penulis 

memilih PDI-P dikarenakan PDI-P merupakan partai pemenang dalam pemilu 

2014 dan dikarenakan adanya fenomena yang cukup menarik yang muncul di 

publik terlebih mendekati pemilu, yakni adanya fenomena Jokowi Effect.  

Jokowi Effect atau efek jokowi merupakan istilah yang menggambarkan 

pengaruh Joko Widodo atau Jokowi terhadap perpolitikan dan perekonomian di 

Indonesia. Fenomena ini muncul dan ditangkap media menjelang pemilu 2014 

dan kerap dikaitkan dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Joko Widodo. 

Fenomena ini didasari oleh adanya berbagai rilis survei yang dilakukan oleh 

berbagai lembaga survei terhadap tingkat elektabilitas Jokowi sebelum pemilu 

legislatif 2014. Sepertihalnya yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia(LSI) 

yang menunjukkan elektabilitas Jokowi mencapai 46,3%4, hasil lain ditunjukkan 

juga oleh Indikator Politik yang menunjukkan elektabilitas jokowi mencapai 

                                                           
4http://www.beritasatu.com/nasional/195107-survei-lsi-elektabilitas-jokowijk-rebound.html 
(Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015) 
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37,8%5, hasil serupa juga ditunjukkan oleh Indo-Barometer yang menunjukkan 

hasil 35,8% tingkat elektabilitas Jokowi6, dan masih ada beberapa lembaga survei 

yang menunjukkan hasil serupa. 

Fenomena Jokowi secara nasional inipun tidak disia-siakan oleh PDI-P, 

dengan mengacu pada fenomena tersebut dan adanya desakan publik untuk 

mengumumkan calon presiden dari PDI-P maka pada tanggal 14 Maret 2014 

diumumkanlah pencapresan Jokowi. Pencapresan tersebut disambut positif oleh 

masyarakat yang sudah menunggu-nunggu hal itu dan sepertinya Jokowi memang 

agak spesial dimana setelah diumumkan menjadi capres sentimen pasar dan 

respon pelaku ekonomi menunjukkan hal yang juga positif. 

Strategi pencapresan Jokowi oleh PDI-P ini tentunya sangat 

mempengaruhi proses kampanye yang saat itu masih berlangsung. Strategi 

pencapresan Jokowi ini merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh PDI-P 

yang dirasa mampu mempengaruhi pemilih dimana dalam beberapa rilis hasil 

survei nasional yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, menunjukkan bahwa 

masyarakat akan lebih memilih PDI-P jika Jokowi menjadi capres. 

Pencapresan Jokowi terus menjadi bahan utama PDI-P dalam melakukan 

kampanye, tak jarang Jokowi menjadi juru kampanye nasional dan berkeliling ke 

daerah-daerah. Hal senada juga dilakukan oleh para kader PDI Perjuangan di 

daerah-daerah dimana mereka terus malakukan ―jualan jokowi‖ dalam setiap 
                                                           
5 http://sinarharapan.co/news/read/28210/efek-jokowi-pemilu-2014-6-in-6-out- (Diakses pada 
Tanggal 20 Maret 2015) 

6 http://www.antaranews.com/berita/428609/efek-jokowi- (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015) 
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kampanye yang dilakukan agar mampu meraih suara sesuai dengan besaran 

Presidensial Treshold sebesar 20% suara nasional. Hal ini juga dilakukan oleh 

para kader dan caleg di daerah-daerah termasuk yang dilakukan oleh para kader 

dan caleg PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo.  

Meski PDI Perjuangan muncul sebagai juara umum dalam pemilu tahun 

2014 ini kaitan antara kemenangan partai dan adanya Jokowi effect masih 

diragukan oleh beberapa kalangan karena masih belum ada riset yang 

menunjukkan fenomena jokowi effect mampu mengangkat perolehan suara partai. 

Hal ini dilihat dari sudut pandang bahwasanya Jokowi lebih dilihat atau dikagumi 

sebagai sosok dan terlepas dari partai PDI-P sendiri7. Muncul sebagai pemenang, 

PDI Perjuangan tentu tidak secara instan mampu memenangkan pertarungan 5 

tahun sekali ini, pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintah dan terus 

menyuarakan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat membuat PDI 

Perjuangan memiliki citra yang baik sebagai partai yang mampu memperjuangkan 

kepentingan rakyat, hal inilah yang mampu menjadikan PDI Perjuangan mampu 

meraih posisi sebagai pemenang pemilu 2014. 

Sebagai pemenang pemilu 2014, PDI Perjuangan tentu berhasil 

menjalankan mesin partai dan strategi marketing politiknya dengan baik, baik 

yang dijalankan oleh partai maupun oleh kandidat para caleg. Meski marketing 

politik sendiri tidak menjanjikan kemenangan dalam pemilu namun berhasilnya 

PDI Perjuangan dalam pemilu merupakan bukti bahwa proses marketing yang 

                                                           
7http://www.merdeka.com/politik/5-alasan-efek-jokowi-tak-berpengaruh-di-pemilu-legislatif-
2014.html (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015) 
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dijalankan berjalan dengan baik karena sejatinya marketing politik dilakukan guna 

mendapat dukungan suara dari pemilih.  

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan melakukan konsep-konsep 

marketing politik dengan baik dan benar akan mampu mempengaruhi pemilih 

dalam menentukan pilihan dalam proses pemilu, maka marketing politik juga 

dapat dikatakan sebagai serangkaian cara yang digunakan untuk mendongkrak 

perolehan suara kandidat. 

Perolehan suara Nasional PDI Perjuangan ini tidak terlepas dari perolehan 

suara PDI Perjuangan di daerah-daerah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan 

oleh lembaga survey lokal di Jawa Timur yakni Proximity8 menunjukkan bahwa 

elektabilitas PDI-P menduduki posisi pertama dengan 24,6 % dengan daerah 

kantong pemilih yang tersebar di dapil 1,5,6,8 dan 10 Jawa Timur, termasuk 

Kabupaten Sidoarjo yang berada di dapil 1 Jawa Timur. Unggulnya PDI-P di 

dapil 1 Jawa timur tentu tidak bisa terlepas dari masyarakat urban yang berada 

disana dimana di Kota Surabaya dan sebagian Kabupaten Sidoarjo banyak 

simpatisan PDI-P. 

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur 

juga turut memiliki andil terhadap perolehan suara Nasional PDI Perjuangan 

meski Kabupaten Sidoarjo sendiri bukan merupakan basis massa PDI Perjuangan. 

Pada Pemilu 2014 ini perolehan suara PDI Perjuangan di kabupaten Sidoarjo 

                                                           
8
 http://www.tempo.co/read/news/2014/04/08/269568934/survei-pdip-ungguli-pkb-di-kandang-nu 

(diakses pada tanggal 10 Juli 2015) 
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cukup baik yakni menduduki posisi kedua dengan perolehan memperoleh 151.863 

suara dan mampu mendapatkan  8 Kursi yang mana mengalami kenaikan 

dibandingkan perolehan pada pemilu sebelumnya tahun 2009 yang hanya 

mendapat 7 kursi9 dengan 101.317 suara. 

Berikut tabel perolehan kursi DPRD kabupaten Sidoarjo dari pemilu 

legislatif 2004 hinga 2014. 

Tabel 1.1. Tabel Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo Pada Pemilu 

2004, 2009 dan 2014. 

 
Hasil Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kabupaten Sidoarjo 

PARTAI PEMILU 2004 PEMILU 2009 PEMILU 2014 

Partai Demokrat 6 11 4 
PAN 6 8 7 
PKB 16 10 13 
PKS 2 3 3 
PDI Perjuangan  8 7 8 
PDS 1  -  - 
Partai Golkar 6 4 5 
Partai Gerindra -  2 7 
Partai Hanura - 3  - 
PKNU -  2  - 
Partai Nasdem -  -  1 
PPP -   - 1 
PBB -   - 1 
Total Kursi 45 50 50 
Sumber : KPUD Kabupaten Sidoarjo 

                                                           
9 www.kpud-sidoarjokab.go.id (Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2015) 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDI Perjuangan berada pada posisi 

ke empat dengan perolehan 7 kursi pada pemilu 2009, dan pada pemilu 2004 dan 

2014 PDI Perjuangan menduduki peringkat kedua dengan memperoleh 8 kursi di 

DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dari data tersebut PKB dapat dikatakan sebagai partai 

dominan pemenang pemilu dimana dalam 3 kali pemilu PKB menjadi pemenang 

dengan perolehan kursi tertinggi sebanyak dua kali. 

Persaingan ketat tidak hanya terjadi antar partai dan antar kandidat lintas 

partai namun persaingan ketat juga terjadi di dalam tubuh PDI-P sendiri dimana 

para caleg dari PDI-P saling bersaing untuk memperoleh dukungan suara dari 

konstituen sebanyak-banyaknya. Persaingan terjadi antar kandidat caleg baik 

caleg incumbent maupun caleg kompetitor, begitu pula yang terjadi di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Para kandidat caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo saling berkompetisi 

dengan mengandalkan cara dan strategi masing-masing salah satunya yakni 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan nama Jokowi atau 

menggunakan fenomena jokowi effect yang ada kepada konstituen di daerah 

pemilihannya. Tidak hanya itu para kandidat banyak juga yang meniru cara-cara 

Jokowi dalam menyapa masyarakat misalnya dengan melakukan blusukan atau 

turun langsung kepada masyarakat. Cara - cara seperti ini termasuk dalam 

penerapan konsep marketing politik dalam kampanye pemilu. Karena sejatinya 

marketing politik dalam pemilu dapat membantu kandidat peserta pemilu baik 

partai politik maupun caleg mampu memperkenalkan ―produk jual‖nya kepada 

konstituen dimana ―produk jual‖ itu merupakan program-program kebijakan yang 
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akan dijalankan nantinya di pemerintahan sehingga konstituen tertarik dan dapat 

menjatuhkan pilihannya. 

Marketing politik adalah suatu domain studi ilmu politik yang 

memfokuskan pada proses-proses interaksi antara partai politik atau peserta 

pemilu dengan konstituen. Marketing politik ini didasari oleh proses interaksi 

marketing dalam dunia ekonomi yang kemudian diadopsi oleh ilmuwan politik. 

Marketing  yang  merupakan  sebuah  kajian dalam dunia bisnis diasumsikan 

berguna bagi institusi politik10. 

Marketing politik identik dengan marketing dalam dunia bisnis pun juga 

dalam penggunaan konsepnya yang menggunakan pendekatan Product, Place, 

Presentation, dan Price. Keempat konsep tersebut menentukan keberhasilan 

proses marketing politik yang digunakan. Keempat konsep tersebut juga tidak bisa 

berdiri sendiri melainkan harus diterapkan secara bersama guna mendapatkan 

hasil yang maksimal dalam proses marketingnya. Product dalam konteks ini 

berkaitan erat dengan partai yakni PDI-P maupun juga para kandidat caleg PDI-P, 

Price berkaitan dengan citra dimana PDI-P sendiri sudah memiliki citra nasional 

yang baik sebagai partai yang dekat dan peduli dengan masyarakat, Promotion 

merupakan upaya-upaya periklanan dan promosi yang dilakukan oleh PDI-P baik 

partai maupun calegnya, hal ini berkaitan erat dengan proses-proses kampanye, 

dan Place berkaitan dengan penempatan PDI-P dan juga para calegnya dalam 

masyarakat guna mengakomodir suatu komunikasi yang baik dengan pemilih. 

                                                           
10 Adman Nursal. 2004. Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan 
Baru Kampanye Pemilihan DPR,DPD, Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
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Marketing politik sendiri menjadi penting didasarkan kepada semakin 

ketatnya persaingan atau kontestasi antar partai politik dan juga antar kandidat 

terlebih dengan sistem pemilu langsung. Indonesia yang menganut pemilu 

legislatif langsung dengan sistem proporsional terbuka dimana pemilih tidak 

hanya dapat memilih tanda gambar partai politik peserta pemilu namun langsung 

dapat memilih nama atau kandidat peserta pemilu. Selain itu dengan adanya 

keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan sistem pemilu yang 

merubah sistem nomor urut menjadi sistem suara terbanyak juga menjadikan 

persaingan semakin ketat, dimana persaingan yang muncul tidak saja terjadi antar 

partai namun juga dalam partai sendiri, yakni persaingan antar kandidat caleg. 

Dalam era persaingan yang ketat seperti saat ini maka tak heran peran marketing 

politik sebagai domain yang relatif baru dalam ranah politik perlu diterapkan oleh 

para peserta pemilu, baik kandidat caleg maupun partai politik. 

Di sisi lain selain sesuai dengan sistem pemilu yang dianut, marketing 

politik juga menjadi kebutuhan tersendiri bagi calon atau kandidat. Marketing 

politik dibutuhkan oleh para caleg untuk dapat berinteraksi dengan pemilihnya 

baik secara langsung maupun melalui media kampanye. Dengan menggunakan 

strategi marketing politik yang tepat kandidat mampu hadir dan menyampaikan 

produk politiknya kepada pemilih secara langsung sehingga pamilih dapat lebih 

kenal dengan caleg yang akan dipilihnya. Dengan kombinasi antara sistem pemilu 

dan kebutuhan  inilah mengapa marketing politik menjadi penting untuk 

dilakukan oleh para kandidat atau caleg yang bertarung dalam pemilu. 
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Strategi marketing politik yang digunakan oleh kandidat peserta pemilu 

memiliki peranan cukup vital dalam persaingan pemilu dengan harapan dapat 

mendapatkan dukungan masyarakat yang nantinya diharapkan masyarakat 

memilih kandidat tersebut dalam hari pencoblosan dan kandidat dapat 

memenangkan pemilu, namun disisi lain hubungan antara kandidat dan konstituen 

juga terjaga dengan baik terlebih dalam proses perumusan kebijakan. 

Fenomena jokowi effect diasumsikan memberi pengaruh terhadap 

perolehan suara PDI-P pada pemilu 2014. Dalam hal ini caleg PDI-P 

menggunakan simbol-simbol jokowi yaitu gambar, foto, dan spanduk yang 

menampilkan foto Jokowi dalam alat peraga kampanye caleg PDI-P guna 

meningkatkan elektabilitasnya, termasuk caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo pada 

pemilu legislatif 2014. Fenomena diatas menarik untuk diteliti yaitu apakah para 

caleg memanfaatkan simbol-simbol Jokowi ataukah menggunakan jaringan politik 

pribadi calon sebagai strategi marketing politiknya. 

Dengan demikian penelitian ini akan memberi kebaharuan temuan tentang 

bagaimana caleg bekerja, apakah dengan memanfaatkan jaringan elektoral partai, 

memanfaatkan faktor Jokowi effect atau mengkombinasikan jaringan politik 

pribadi, produk politik atau dengan simbol-simbol Jokowi. Berdasarkan main 

question tersebut dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana strategi marketing politik caleg PDI-P dalam membangun 

elektabilitas pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Apakah penggunaan strategi marketing politik tersebut mengarah pada 

pola variasi atau dominasi strategi marketing politik tertentu ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menjawab strategi dan instrumen marketing politik yang digunakan 

caleg untuk membangun elektabilitas politik pada pemilu legislatif 2014. 

2. Untuk mengungkap variasi strategi marketing politik caleg dalam 

melakukan kampanye guna meningkatkan elektabilitasnya. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengayaan 

studi marketing politik pada level lokal di era pemilu legislatif. 

2. Memperkaya kajian - kajian akademis terhadap studi marketing politik 

pada level pencalonan legislatif area lokal di Jawa Timur. 
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1.5. TINJAUAN PUSTAKA 

Sejarah dan Perkembangan Marketing Politik 

 Kajian marketing politik berkembang sejak tahun 1990-an. Ada sejumlah 

nama-nama para peneliti/ ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi 

lahirnya bidang kajian marketing politik. Bidang kajian ini mulai dipopulerkan 

dalam ranah akademik oleh peneliti dan ilmuwan dari bidang ilmu marketing, 

komunikasi dan politik. Salah satunya yakni Nicholas J.O’Shaughnessy, ilmuwan 

yang mendapatkan pendidikan Sarjana di Bedford Colllege, London University.  

 Meski kajian marketing politik relatif baru, namun dunia politik telah 

menerapkannya sejak lama bahkan menurut Winston Fletcher mengatakan bahwa 

political marketing hampir dapat dipastikan sebagai bentuk pemasaran tertua. 

Slogan Liberte, Egalite, Fraternite yang muncul sejak revolusi Perancis pada 

tahun 1789 merupakan salah satu slogan terbaik dari sudut pandang disiplin 

marketing. Lalu kemudian pada tahun 1830-an seorang praktisi periklanan 

profesional Charles Barker menciptakan iklan politik. dan pada tahun 1930-an 

Franklin D Roosevelt menggunakan media penyiaran11.  

 Bidang marketing semakin memberikan kontribusi dalam persaingan 

politik, hal ini didukung dengan semakin berperanya radio dan televisi untuk 

kampanye politik. kemenangan Margaret Thatcher pada tahun 1979 misalnya, 

merupakan bukti bahwa penggunaan konsep marketing politik sudah lama 

                                                           
11 Nursal, Adman. 2004. Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye 
Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 
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digunakan. Yang tampaknya baru dalam perkembangan marketing politik adalah 

penerapan riset pemasaran. Yang juga menjadi tonggak sejarah penerapan dan 

titik tolak perkembangan konsep marketing politik adalah ketika Bill Clinton 

mampu menadi Presiden Amerika Serikat dengan memanfaatkan berbagai media 

kampanye, pengemasan citra dan juga penggunaan riset atau poling.12  

Menurut Philip Kotler dan Neil Kotler dalam Handbook Of Political 

Marketing mengemukakan bahwa  perkembangan marketing politik sebagai 

bidang kajian akademik maupun praktek sangat terkait dengan kecenderungan 

menguatnya persaingan parpol dan kandidat dalam arena pemilihan umum yang 

berbasis sistem pemilu langsung. Dalam arena pemilu yang seperti ini, para 

kandidat dan parpol, masing-masing berusaha mendapatkan dukungan sumber 

daya politik dan legitimasi politik, baik dari kalangan pemilih, konstituen, dan 

donatur politiknya. Marketing politik sebagai bidang ilmu berkembang seiring 

perkembangan arena pasar politik (political marketplace) ketika pemilu 

berlangsung. Lima arena pasar politik tersebut yaitu media, pemilih, donatur 

politik, organisasi partai dan keleompok penekan, aktivis politik dan konstituen.13 

 Perkembangakan marketing politik sebagai bidang kajian akademik dan 

praktis dipengaruhi oleh menguatnya fenomena revolusi marketing politik yang 

dilakukan oleh partai-partai politik kontestan pemilu dan partai yang berkuasa di 

                                                           
12 Ibid. Hal 9 

13 Newman, Bruce I. 1999.  Handbook of Political Marketing. London: Sage Publication. 
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pemerintahan sejak tahun 2000an14. Lees-Marshment memotret revolusi 

marketing politik khusus dalam menganalisis transformasi marketing politik yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Inggris. Lees-Marshment meneliti bagaimana 

perubahan yang berlangsung dalam dunia politik di Inggris yang kian bergerak 

dari performance marketing politik yang berbasis isu-isu kepemimpinan ke arah 

model baru yang berbasis kebutuhan dan tuntutan politik. Menurutnya terjadi 

pengadopsian riset-riset tentang market intelligence oleh organisasi politik, partai 

politik, kekuasaan monarchy, media massa, universitas, lembaga-lembaga lokal 

dan parlemen dalam melahami kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di 

kalangan pemilih, khalayak dan warga negara. Fenomena inilah yang oleh Lees-

Marshment  disebut sebagai revolusi marketing politik.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan bidang kajian baru 

political marketing, ini didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, menguat rezim 

demokrasi elektoral, dimana puncak dari pertarungan dalam panggung demokrasi 

kian ditentukan oleh mekanisme pemilu langsung dengan menempatkan kandidat 

dan parpol sebagai hal terpenting yang menentukan dalam proses pemilihan. 

Kedua, menguatnya personalisasi politik kandidat dan parpol, yang mana hal ini 

ditandai dengan menguatnya posisi kandidat di masing-masing parpol sebagai 

sentrum dari beragam jenis isu dan kebijakan publik yang akan menjadi dasar 

penilaian dan dasar pengaruh bagi perilaku pemilih. Ketiga, menguatnya 

industrialisasi politik, dimana panggung pemilu kian diwarnai oleh peran penting 

                                                           
14 Marshment, Jennifer Lees. 2004. The Poliitical Marketing Revolution: Transforming The 
Government of The UK. London: Routledge Publication. 
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kalangan profesional konsultan dan profesional pekerja media yang membantu 

kandidat dan parpol dalam memenangkan laga pemilu. Keempat, menguatnya 

perubahan perilaku politik pemilih yang tidak lagi didominasi oleh peran penting 

pengaruh ideologi parpol dan orientasi nilai-nilai berdasarkan ideologi parpol 

yang bertarung dalam arena pemilu, akan tetapi lebih ditentukan oleh produk-

produk yang disajikan oleh kandidat dan parpol—baik berupa informasi/pesan 

politik, kebijakan publik dan sejenisnya. Kelima, menguatnya logika ekonomi-

politik dalam proses interaksi di ruang publik antara kandidat dan parpol dengan 

para pemilih. Keenam, menguatnya arus komersialisasi dan komofikasi politik 

dalam industri media, yang mana ditandai dengan perubahan pola jurnalisme dan 

sistem organisasi media yang berdampak pada performance media dalam 

menyajikan beragam jenis tayangan dan pemberitaan politik kepada khalayaknya. 

Berdasarkan enam faktor ini, maka marketing politik makin dibutuhkan 

oleh para peneliti, akademisi dan profesional konsultan di sejumlah negara 

demokrasi. Keenam faktor ini di sejumlah negara demokrasi maju khususnya di 

Amerika Serikat dan Inggris kemudian melahirkan revolusi marketing politik 

Fenomena ini tidak hanya sekedar melahirkan pola baru dalam proses interaksi 

antara warga negara/pemilih, kandidat, parpol, media dan Pemerintah, akan tetapi 

fenomena ini ternyata berdampak luas bagi perilaku politik dari aktor politik dan 

institusi politik dan warga negara/pemilih. 
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Definisi  Marketing Politik 

Secara sederhana marketing politik berarti aplikasi kegiatan marketing di 

dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada. 

Ada berbagai definisi marketing politik yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan 

marketing politik. Harrop mendefinisikan political marketing sebagai aktivitas 

marketing politik melalui iklan politik (political advertising), aktivitas siaran 

partai politik (party political broadcasts) dan juga pidato-pidato politik yang 

disampaikan kepada pemilih yang menjelaskan positioning partai politik dalam 

pasar pemilihan15. 

Sementara itu O’ Cass berpendapat bahwa political marketing merupakan 

penggunaan teknik-teknik marketing dalam partai politik dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mempengaruhi pemilih melalui 

serangkan analisis pasar, perencanaan, implementasi, dan kontrol terhadap proses 

kampanye politik dan pemilihan. Berdasarkan hal ini maka tujuan utama dari 

political marketing adalah untuk meningkatkan kemampuan partai politik dan 

juga pemilih untuk menghasilkan keputusan politik dan kebijakan publik yang 

memberikan kepuasan bagi keduanya16. 

Definisi lain menurut Lees-Marshment  political marketing merupakan 

hasil dari perkawinan antara prinsip-prinsip marketing dan politik, yang secara 

empirik hal ini direpresentasikan melalui persebaran pengaruh arena politik oleh 
                                                           
15 Martin, Harrop. 1990. Political Marketing. Parliamentary Affairs, Vol 43, No. 3. Pp. 277-291 

16 O’ Cass A. 1996. Political marketing and the marketing concept. European Journal of 
Marketing, vol. 30, no.10-11, pp. 45-61 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI MARKETING POLITIK CALON LEGISLATIF PARTAI  
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) PADA PEMILU 
LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO

MUHAMMAD BURHANUDIN



I - 18 

 

prinsip-prinsip marketing. Dalam pandangannya, kombinasi ini akan memberikan 

gambaran yang lebih utuh tentang perilaku partai politik17. 

Bruce I Newman dalam Handbook Of Political Marketing mendefinsikan 

marketing politik sebagai penggunaan prinsip-prinsip dan prosedur marketing 

dalam kampanye politik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. 

Marketing politik menurutnya merupakan penggunaan teori dan konsep marketing 

dalam sistem politik.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan marketing politik dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan taktis yang 

dilakukan oleh aktor politik untuk menawarkan dan menjual produk politik 

kepada kelompok-kelompok sasaran. 

Dalam prosesnya, marketing politik tidak terbatas pada kegiatan 

kampanye politik menjelang pemilihan, namun juga mencakup even-even politik 

yang lebih luas dan bersifat berkelanjutan dalam rangka menawarkan atau 

menjual produk politik dan pembangunan simbol, citra, platform, dan program-

program yang berhubungan dengan publik dan kebijakan politik. 

Seperti halnya marketing komersial, dalam marketing politik juga 

menggunakan pendekatan 4P atau marketing mix yang terdiri dari unsur product, 

promotion, price dan place. Keempatnya unsur tersebut digunakan untuk 

                                                           
17 Jennifer L Marshment. 2001. The Marriage of Politics and Marketing. Political Studies  Volume 
49, No. 4, pp. 692-713 
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melakukan analisis terhadap sumber daya kandidat dan juga analisis terhadap 

pemilih yang nantinya digunakan untuk menyusun strategi dalam berkampanye18.   

Menggunakan 4P marketing dalam dunia politik menjadikan marketing 

politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing 

politik menyangkut cara sebuah institusi politik atau kandidat ketika 

menformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan 

komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan 

masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. 

 Jadi inti dari political marketing adalah mengemas pencitraan, publik figur 

dan kepribadian (Personality) seorang kandidat yang berkompetisi dalam konteks 

Pemilihan Umum  kepada masyarakat luas yang akan memilihnya. 

Kelebihan dan Kekurangan Marketing Politik 

Penerapan marketing politik dalam arena pemilu sudah menjadi hal umum 

lagi bhakan bisa dikatakan bahwa wajib hukumnya untuk menggunakan konsep 

konsep marketing politik untuk menjaring suara sebanyak banyaknya dan 

mmenangkan pemilu. Namun demikian, marketing politik yang masih dan terus 

dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu yang terkait memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam penerapannya.  

Adapun kelebihan dari penggunaan marketing politik sebagaimana dikutip 

dari berbagai sumber adalah sebagai berikut : 
                                                           
18 Firmanzah. 2008. Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia 
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 Mampu menghadirkan atau menempatkan produk politik di masyarakat. 

Produk politik berupa partai politik, kandidat ataupun calon, platform, 

ideologi dan kebijakan yang dapat hadir secara langsung di masyarakat guna 

mengenalkan dan melakukan kampanye persuasi secara langsung. Sehingga 

masyarakat atau pemilih dapat mengetahui secara langsung siapa saja kandidat 

atau partai politik yang mengikuti pemilu dan apa saja program-program yang 

akan ditawarkan. 

 Masyarakat atau pemilih dapat lebih mengenal para kandidat. 

Dengan hadirnya produk politik langsung di masyarakat atau pemilih maka 

dengan demikian pemilih dapat lebih mengenal para kandidat yang bertarung 

dalam pemilu sehingga pemilih mampu menentukan sendiri calon atau kandidat 

mana yang akan dipilihnya. 

 Dengan didukung pemilu secara langsung maka penerapan marketing 

politik dinilai lebih demokratis. 

Penerapan konsep dan domain marketing politik dimulai dan banyak 

berkembang di negara- negara yang menganut sistem demokrasi. Dan dengan 

didukung pula oleh sistem pemilu yang demokratis  misalnya adalah pemelihan 

secara langsung maka penerapan marketing politik dinilai lebih demokratis karena 

pemilih bebas untuk menentukan pilihannya setelah kandidat atau para calon 

melakukan serangkaian kampanye dan sosialisasi terhadap program kerjanya. 
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 Masyarakat atau pemilih dapat menyuarakan aspirasinya langsung kepada 

para kandidat. 

Dengan sistem demokratis masyarakat dapat lebih leluasa dalam 

menyampaikan keluhan dan aspirasinya terkait dengan permasalahan yang ada di 

daerahnya kepada para kandidat yang akan maju. Konsep marketing politik 

sejatinya dilakukan dua arah dari kandidat dan pemilih maka dengan penerapan 

marketing politik yang baik kandidat juga akan mampu memilih program dan 

kebijakan yang tepat guna solusi atas permasalahan yang ada di daerah 

pemilihannya. 

 Penerapan marketing politik yang dipandang oleh berbagai pihak memiliki 

kekurangan dibalik berbagai kelebihan yang dimilikinya. Adapun kekurangan 

tersebut antaralain : 

 Memerlukan biaya tinggi. 

Dalam penerapannya konsep – konsep marketing politik dinilai 

memerlukan biaya tinggi terlebih dalam melakukan kampanye politik yang 

dilakukan menjelang pemilihan. Kampanye politik yang dilakukan oleh para 

kandidat maupun partai politik dilakukan secara besar besaran dan masif sehingga 

memerlukan biaya yang tidak sedikit guna meraih perhatian dari para pemilih. 

 Pencitraan sesaat yang dianggap tidak selamanya benar. 

Kampanye politik erat kaitannya dengan pencitraan positif yang dilakukan 

oleh kandidat maupun partai peserta pemilu guna meraih dukungan dari para 
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pemilih. Namun demikian pencitraan yang dilakukan tidak selamanya benar 

karena terkadang pencitraan yang dilakukan bersifat semu hanya dilakukan untuk 

persuasi pemilih yang nantinya dapat dipilih oleh pemilih. 

 Kecenderungannya hanya dilakukan pada saat pemilu. 

Penerapan konsep marketing politik sejatinya tidak hanya dilakukan pada 

saat pemilu saja, namun kenyataannya marketing politik dilakukan oleh berbagai 

pihak baik parpol maupun kandidat pada saat pemilu saja. Marketing politik yang 

baik dilakukan secara continue dan bersifat dua arah sehingga hubungan yang 

baik antara kandidat dan pemilih dapat terjaga dengan baik. Sehingga anggapan 

kandidat datang hanya pada saat butuh dapat dihilangkan. 

 Mampu menjurus ke negatif campaign. 

Penerapan marketing politik yang berlebihan dan hanya berorientasi pada 

kemenangan sesaat mampu membawa kandidat untuk melakukan berbagai cara 

diantaranya adalah melakukan negatif campaign guna menyerang calon atau 

kandiadat lain. Negatif campaign banyak dilakukan oleh tim kampanye untuk 

menjerumuskan calon kandidat lain atau menjadikan citra seorang kandidat 

menjadi jelek dimata pemilih. 

Demokrasi dan Marketing Politik 

Demokrasi dan marketing politik sejatinya tidak bisa dipisahkan, karena 

marketing politik tumbuh dari negara negara demokrasi di Amerika Serikat dan 

Eropa seperti Inggris. Marketing politik berkaitan erat dengan demokrasi 
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khususnya demokrasi liberal dimana mengandaikan masyarakat bebas dalam 

memilih siapapun yang akan menjadi presiden maupun wakilnya di parlemen. 

Dalam demokrasi liberal ini format pemerintahan semakin intens berinteraksi 

dengan proses politik melalui perilaku politik para aktor dalam sebuah sistem 

politik yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebebasan. Pada titik ini kemudian 

terjadi intensitas interaksi yang kian dekat antara media dan para pelaku politik. 

Demokrasi juga mendorong nilai nilai persamaan dan kesetaraan dalam 

hal pencalonan dimana kandidasi yang dilakukan oleh partai politik saat ini 

haruslah memperhatikan keterwakilan perempuan dan juga penyusunan nomor 

urut dalam surat suara juga semakin demokratis. Hal inilah yang mendorong 

penerapan prinsip- prinsip marketing politik perlu dilakukan guna 

mensosialisasikan kandidat kepada para pemilih. Demokrasi dalam pemilu 

khusunya dalam konteks pemilu di Indonesia menyuguhkan persamaan dan 

kebebasan antara perempuan dan laki-laki, dan juga nomor urut atas dan bawah 

bagi para pemilih untuk memilih. 

Tidak hanya itu, marketing politik juga dapat dikaitkan pula dengan 

demokrasi dliberatif dimana ada pemanfaatan ruang publik untuk interaksi antara 

pemerintah dengan masyarakat. Jika dilihat dalam prakteknya, demokrasi 

deliberatif juga berkaitan erat dengan marketing politik misalnya pada saat 

kampanye, kandidat atau partai politik akan melakukan riset mengenai 

permasalahan yang ada di masyarakat di daerah pemilihannya tersebut, selain itu 

masyarakat atau pemilih juga dapat menyampaikan secara langsung mengenai 

permasalahan yang terjadi kepada para kandidat ketika melakukan kampanye 
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sehingga nantinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada19. 

Kaitan dengan demkrasi khususnya demokrasi deliberatif, hal ini berkaitan 

karena perlu adanya ruang interaksi antara kandidat dengan masyarakat. Guna 

membangun image kandidat dapat menggunakan ruang publik guna menjaring 

aspirasi dan interaksi lebih dalam dengan konstituen. Dengan adanya ruang publik 

kemampuan kandidat akan teruji di masyarakat hal ini dapat dilihat bagaimana 

personality kandidat ini mampu memecahkan permasalahan yang ada. 

Demokrasi memang menajdi sarat utama untuk menjalankan marketing 

politik, karena marketing politik memerlukan kebebasan dalam segala lini maka 

kecil kemungkinan bagi bidang marketing politik dapat berkembang di negara 

negara yang masih menganut sistem otoriter. Tidak hanya sistem pemerintahan, 

sistem pemilu yang demokratis dan berjalan secara langsung juga menjadi 

prasarat utama dalam menerapkan marketing politik ini. 

Marketing Politik di Indonesia 

Muncul dan berkembangnya bidang marketing politik di Indonesia tidak 

bisa terlepas dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998, dimana reformasi ini 

menjadi awal tonggak rezim demokrasi yang mampu merubah seluruh tatanan 

sistem politik di Indonesia termasuk sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa pada rezim orde baru kebebasan dalam segala hal termasuk 
                                                           
19 Nicolas J O’Shaughnessy, Stephen C Henneberg & Margaret Scammel. 2009. Political 
Marketing Management and Theoris of Democracies. Marketing Theory Article. Sage Publication 
Vol. 9. No. 2. Pp: 165-188 
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dalam kebebasan mengungkapkan pendapat melalui partai dan pemilu yang hanya 

dilaksanakan dan dimenangkan oleh satu partai pemerintah yang berkuasa saja. 

Sejak runtuhnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi demokrasi 

masyarakat diberikan kebebasan luar biasa termasuk dalam mendirikan partai 

untuk mengikuti pemilu. Sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemilu 

langsung dan sistem kepartaian yang menganut multi partai menjadikan kontestasi 

partai khususnya dalam pemilu begitu ketat. Banyak partai dengan ideologi yang 

majemuk dengan segmentasi partai yang berbeda saling berjuang menjaring 

pemilih dalam pemilu. Tidak hanya partai, para kandidat dan aktor politik juga 

saling berebut massa guna memenangi pemilu. Dengan latar belakang seperti ini 

maka marketing politik muncul dan memberi warna baru dalam arena politik dan 

pemilu yang berlangsung. 

Demokrasi, pemilu dan marketing politik tidak bisa terlepas dimana 

semuanya saling ketergantungan. Penggunaan marketing politik mulai digunakan 

pada pemilu 1999 yang merupakan pemilu di era demokrasi pertama yang 

dilakukan. Pada pemilu ini partai politik dan kandidat mulai menggunakan media 

sebagai sarana pencitraan dan kampanye guna meraih pemilih sebanyak 

banyaknya. Dan pada pemilu 2004, 2009 dan 2014 penggunaan marketing politik 

semakin intens dan semakin variatif dengan tetap menggunakan aspek aspek dan 

konsep marketing politik yang tidak hanya dilakukan oleh partai politik namun 

juga para kandidat yang lebih maksimal menggunakannya.  
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Kajian political marketing sebagai bagian dari komunikasi politik di 

Indonesia mulai berkembang pada pasca Orde Baru (1998). Dikeluarkannya 

kebijakan multipartai pada era Presiden B.J. Habibie mendorong organisasi politik 

dan  pelaku politik  mempelajari dan mengaplikasikan kajian pemasaran di ranah 

politik. Hal yang wajar kiranya, karena percaturan politik pasca Orde Baru 

memiliki kondisi  jauh berbeda dengan era Orde Baru. Ditinggalkannya sistem 

represif Orde Baru dan mulai dikembangkannya iklim demokratisasi bermuara 

pada kompetisi sempurna antar partai politik untuk memperebutkan kekuasaan 

pada setiap kali pemilu. Mulai pemilu tahun 2004, kompetisi tersebut ternyata 

semakin ketat, sehubungan sistem pemilu yang berbeda. Warga masyarakat tidak 

lagi hanya memilih partai politik, namun juga memilih siapa yang diinginkan  

menjadi wakil di parlemen. Selain itu, mulai tahun 2004 pula masyarakat di 

Indonesia memilih langsung presiden dan wakil presiden. Tidak mengherankan 

bila pada era ini, pelaku politik semakin melirik perlunya aplikasi pemasaran 

untuk membantu memenangkan kompetisi. 

Kompetisi dan persaingan yang ketat tidak hanya terjadi pada ranah 

pemilu nasional dan pemilu legislatif saja, melainkan juga terjadi di ranah 

pemilihan kepala daerah. Banyak para kandidat calon kepala daerah yang 

menggandeng tim pemenangan yang menggunakan prinsip prinsip marketing 

politik guna memenangkan pemilu terlebih ketika pilkada juga dilakukan secara 

langsung, maka tak heran persaingan akan terjadi secara ketat dalam merebutkan 

pemilih. 
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Marketing politik di Indonesia tumbuh subur seiring dengan semakin 

ketatnya persaingan antar peserta pemilu, baik kandidat maupun partai politik. hal 

ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga-lembagaa survei dan 

konsultan politik yang bermunculan terlebih pada saat pemilu berlangsung. 

Lembaga survei dan konsultan politik ini sudah tak asing lagi di Indonesia bahkan 

menjadi sebuah kebutuhan bagi tim sukses maupun tim pemenangan kandidat. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, Charta Politika, 

Indobarometer, Populi Center dan masih banyak lagi merupakan beberapa contoh 

lembaga survei dan konsultan politik yang banyak digunakan di Indonesia. 

Konsultan politik juga menjadi indikator semakin dikenal dan populernya 

marketing politik di Indonesia. Sudah banyak bermunculan para konsultan politik 

yang memberikan masukan dan strategi dalam membantu seorang kandidat 

maupun partai politik dalam memenangkan pemilu. Tidak sedikit pula konsultan 

politik yang direkrut menjadi tim sukses maupun tim pemenangan kandidat dalam 

pemilu. Konsultan politik akan melakukan riset sebelum memberikan masukan 

atas strategi apa yang akan dilakukan oleh kandidat atau partai politik, maka dari 

itu konsultan politik dan lembaga survei tidak bisa dipisahkan dalam proses 

marketing politik. 

Perkembangan marketing politik di Indonesia juga ditunjukkan dengan 

semakin banyaknya kajian-kajian dalam bentuk jurnal maupun buku-buku tentang 

marketing politik yang ditulis dan diterbitkan di Indonesia. Kajian mengenai 

marketing politik di Indonesia banyak dijumpai dalam jurnal, buku, riset dan juga 
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tayangan televisi yang menyajikan mengenai kajian marketing politik20. Kajian-

kajian marketing politik di Indonesia mulai ditulis dan dikembagkan oleh Adman 

Nursal yang mengeluarkan buku Political Marketing; Strategi Memenangkan 

Pemilu yang diterbitkan tahun 2004. Adapula Firmanzah yang juga turut 

menerbitkan buku Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas, yang 

cetakan pertama diterbitkan pada tahun 2006. Tidak hanya itu kajian, jurnal dan 

penilitian juga banyak dilakukan oleh para ilmuwan baik ilmuwan politik maupun 

komunikasi baik level nasional maupun lokal. Seiring semakin demokratis dan 

ketatnya persaingan antar kontestan peserta pemilu kajian marketing politik akan 

terus mengalami perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ahmad, Nyarwi. 2012. Menejemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik. Yogyakarta: 
Pustaka zaman 
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1.6. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL 

1.6.1 Teori Marketing Politik 

Secara sederhana marketing politik dapat dipahami sebagai kegiatan 

marketing di dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu. 

Ada berbagai definisi marketing politik yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan 

marketing politik. Marketing politik sendiri merupakan hasil dari semakin 

berkembangnya ilmu marketing konvensional yang mulai masuk keadalam 

bidang-bidang non komersil seperti halnya marketing sosial dan marketing politik. 

Konsep marketing politik saat ini dipahami sebagai bagian penting dalam 

proses pemilu langung. Konsep ini merupakan hasil pengembangan dari konsep 

marketing secara konvensional yang diterapkan dalam ranah ekonomi mulai 

diterapkan dalam ranah politik. Sebagai kajian akademis, konsep marketing 

politik mulai dikenal sejak tahun 199921. Namun konsep marketing politik mulai 

dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh Philip Kotler yang melakukan 

pengembangan terhadap marketing komersial dan non komersial yakni pemasaran  

bidang sosial atau kesejahteraan sosial lalu berkembang menjadi konsep 

komunikasi pemasaran terpadu dan hingga ke aktivitas pemasaran bidang 

politik22. 

                                                           
21 Baines, Paul R. 1999. Voter Segmentation and Candidate Positioning, dalam Bruce I Newman 
(eds), Handbook of Political Markerting. London: Sage Publications. Inc. 

22 Kotler, Philip. 2000. Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall. Inc. 
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Menurut Bruce I Newman  dalam Handbook Of Political Marketing 

mendefinsikan marketing politik sebagai penggunaan prinsip-prinsip dan prosedur 

marketing dalam kampanye politik yang dilakukan oleh individu maupun 

organisasi. Marketing politik menurutnya merupakan penggunaan teori dan 

konsep marketing dalam sistem politik. Prosedur di sini termasuk analisis, 

perkembangan, pelaksanaan dan manajemen strategi kampanye yang dilakukan 

oleh kandidat, partai politik, pemerintah, para pelobi (lobbyist) dan kelompok-

kelompok kepentingan. 

 Menurut Philip Kotler, konsep marketing politik merupakan suatu 

kegiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan 

segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan 

perekonomian atau kepedulian sosial, tema isu-isu, gagasan, ideologi dan pesan-

pesan bertujuan program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik dan 

sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara secara efektif. 

 Philip Kotler menyatakan bahwa untuk dapat sukses, seorang kandidat 

perlu memahami market atau pasar, yakni para pemilih, beserta kebutuhan dasar 

mereka serta aspirasi dan konstituensi yang ingin kandidat representasikan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan marketing politik dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan taktis yang dilakukan oleh 

aktor politik untuk menawarkan dan menjual produk politik kepada kelompok-

kelompok sasaran. 
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 Implementasi konsep marketing politik pernah dilakukan oleh Bill Clinton 

dan Al Gore dalam persaingan antar kandidat pemilu presiden Amerika Serikat. 

Hal ini ditunjukkan ketika televisi memegang peran sangat penting dalam 

menyampaikan pesan-pesan komersial kepada implementasi konsep marketing 

politik oleh Bill Clinton, dimana ini menjadi tonggak sejarah dalam penggunaan 

marketing politik karena berhasil memenangkan pemilu dan menjadi Presiden 

Amerika Serikat ke 4523. 

 Sebagai subjek akademis, menurut Baines  yang dikutip oleh Adman 

Nursal  menunjukkan bahwa perkembangan marketing politik pelaksanaannya 

dimulai dari negara-negara maju dengan sistem demokrasi seperti pemerintah 

Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan hingga negara 

berkembang seperti Indonesia. Globalisasi dan demokrasi berkorelasi erat dalam 

mendorong semakin berkembangnya marketing politik. Semakin ketatnya 

persaingan dalam era multipartai dalam pemilu langsung juga semakin 

menjadikan marketing politik semakin banyak digunakan oleh kandidat. 

Dalam prosesnya, marketing politik tidak terbatas pada kegiatan 

kampanye politik menjelang pemilihan, namun juga mencakup even-even politik 

yang lebih luas dan bersifat berkelanjutan dalam rangka menawarkan atau 

menjual produk politik dan pembangunan simbol, citra, platform, dan program-

program yang berhubungan dengan publik dan kebijakan politik. 

                                                           
23 Nursal. 2004. Op. Cit. Hal 8 
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Adapun ruang lingkup Marketing Politik menurut Bruce I Newman 

meliputi beberapa domain. Pertama, manajemen kampanye politik, dimana di 

dalamnya mengkaji bagaimana manajemen kampanye politik yang dilakukan oleh 

para manajer dan konsultan politik, manajemen pendukung sukarelawan 

(volunteer) kandidat dan parpol, media placement dan  pendanaan politik. Kedua, 

analisis terhadap arena pasar politik. Di sini termasuk penggunaan survei oleh 

kandidat dan parpol dalam kampanye politik, riset pasar menjelang kampanye 

politik dan pemilu, Exit Polls dan kampanye politik, riset prediksi model perilaku 

pemilih, menyusun dan mengembangkan iklan politik yang efektif, dan analisis 

terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku politik pemilih, dan juga kajian 

bagaimana mempengaruhi para pemilih Golput. Ketiga, kajian tentang 

pengembangan strategi politik. Di sini termasuk kajian tentang image verbal dan 

non-verbal yang dibangun oleh parpol dan kandidat, marketing langsung (direct 

marketing), debat politik di televisi, segmentasi pemilih dan positioning kandidat, 

iklan politik, televisi dan pemilu elektoral, dan dampak televisi bagi demokratisasi 

politik. Keempat, bagaimana memilih dan menentukan strategi kampanye politik. 

Beberapa kajian yang dilakukan di sini antara lain, tentang ragam strategi 

kampanye politik, kampanye politik yang dilakukan oleh para lobbyist, kelompok 

kepentingan dan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kampanye permanent 

(permanent campaign). Kelima, isu-isu kontemporer dalam marketing politik 

yang terkait dengan penggunaan new media, problem pendanaan dalam marketing 

politik, marketing politik dan propaganda, dan juga politik uang. 
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Sebagaimana dalam bidang marketing komersial, dalam marketing politik 

juga menggunakan pendekatan  4 P’s atau marketing mix yang terdiri dari 

unsur product, promotion, price dan place. Keempatnya dapat digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap sumber daya kandidat dan juga analisis terhadap 

pemilih. 

a. Product 

Product yang ditawarkan dalam marketing politik berbeda dengan 

marketing komersial karena lebih kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya 

setelah partai atau kandidat terpilih. Seorang kandidat atau sebuah partai yang 

ingin memperoleh kemenangan tidak bisa melepaskan persoalan image; pakaian, 

sikap, pernyataan, dan tindakan kandidat dapat membentuk kesan di benak pasar. 

Istilah yang sering digunakan untuk membentuk image bagi sebuah produk adalah 

konsep produk. Tema utamanya adalah dengan membangun ―unique selling 

proposition‖ atau ―promised benefit‖ dari sebuah produk. 

Kandidat atau partai harus cermat dalam memilih konsep produk yang 

akan dipasarkan. Apakah kandidat atau partai ingin diasumsikan sebagai reformer, 

negarawan yang bijak atau figur yang cerdas, bergantung pada sumber daya 

kandidat, kebutuhan pasar dan kondisi oponen. Konsep produk bukan sekedar 

sebuah slogan; konsep produk menyangkut semua kebutuhan dalam implementasi 

kampanye politik yang mencakup koalisi yang dibentuk, pernyataan yang dibuat, 

penampilan di depan publik, dan berbagai hal lain. 
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Produk politik dibagi dalam tiga kategori; Pertama, Platform partai atau 

kandidat yang berisi konsep, ideologi dan program kerja. Kedua,  Post record atau 

catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lalu dalam pembentukan sebuah 

produk politik.Ketiga, Karakteristik personal seorang kandidat atau sebuah partai 

dalam memberikan citra, simbol dan kredibilitas produk politik. 

b. Price 

Price atau harga dalam marketing politik menyangkut banyak hal, mulai 

dari ekonomi, psikologis sampai ke citra nasional. Harga ekonomi menyangkut 

semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar iklan, publikasi, rapat-rapat, 

hingga biaya administrasi. Harga psikologis menyangkut pada harga persepsi 

psikologis seperti kenyamanan pemilih dengan latar belakang (agama, ras, 

pendidikan, etnis, dan lain-lain) yang dimiliki oleh seorang kandidat. Harga citra 

nasional berkaitan dengan kepuasan pemilih terhadap citra positif kandidat. 

Perbedaan antara harga dalam marketing politik dengan marketing 

komersial adalah tidak dikenakannya biaya kepada pasar dalam proses pembelian 

produk politik. Sebagai contoh, pemilih tidak akan dipungut biaya ketika 

melakukan pemilihan di dalam bilik suara. 

c. Place  

Place atau tempat berkaitan dengan cara hadir atau distribusi parpol atau 

kandidat politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para 

pemilih. Place dalam marketing politik bisa berbentuk roadshow, kampanye, 

safari politik, temu kader, dan lain sebagainya. Place diartikan pula sebagai 
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distribusi jaringan yang berisi orang dan institusi yang terkait dengan aliran 

produk politik kepada masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dapat 

merasakan dan mengakses produk politik dengan lebih mudah. Menurut 

Henneberg, place merupakan distribusi kandidat sebagai pengganti produk 

melalui even-even kampanye, pengerahan massa atau tatap muka kepada massa. 

Dan distribusi grassroot yang memberikan dukungannya melalui kampanye atau 

penyebaran selebaran dalam kampanye yang dilakukan kandidat. 

d. Promotion 

Promotion menyangkut cara-cara yang digunakan dalam menyebarkan dan 

mempropagandakan produk-produk politik. Tidak jarang sebuah parpol atau 

seorang kandidat bekerja sama dengan agen iklan dalam membangun slogan 

(tagline), jargon dan citra yang akan ditampilkan. Hal terpenting dalam proses 

promosi politik adalah pemilihan media yang tepat agar transfer pesan politik 

sampai kepada masyarakat. 

Selain 4P’s tersebut, selayaknya marketing komersial dalam marketing 

politik juga diperlukan Segmentasi, Targeting dan Positioning. Masyarakat 

tersusun dari beragam struktur dan lapisan yang masing-masing memiliki 

karakteristik yang unik. Dalam konsep marketing politik, parpol atau kandidat 

harus mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdapat dalam 

masyarakat; perbedaan usia (pemilih pemula dan pemilih dewasa), jenis kelamin, 
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pendidikan, etnis, status sosio-ekonomi, dan seterusnya mesti disegmentasikan ke 

dalam ragam entitas pasar yang memiliki kebutuhan masing-masing24.  

Segmentasi pasar politik dibutuhkan sebagai aktivitas identifikasi, deteksi, 

evaluasi dan pemilihan kelompok yang memiliki karakteristik sama sehingga 

memungkinkan untuk mendesain sebuah strategi yang sesuai dengan karekteristik 

tersebut. Dan segmentasi diperlukan untuk memudahkan parpol atau kandidat 

dalam menganalisis prilaku masyarakat. Lebih dari itu, segmentasi kemudian akan 

memberi kemudahan dalam menyusun program kerja, terutama cara 

berkomunikasi dan membangun interaksi dengan pasar atau masyarakat. 

Setelah pasar disegmentasi, lalu langkah berikutnya adalah melakukan 

evaluasi untuk mengelompokan pasar sasaran atau melakukan targeting. Evaluasi 

tersebut akan memunculkan pasar sasaran atau target market, yakni sekelompok 

―pembeli‖ yang berbagi kebutuhan dan karakteristik yang sama yang akan 

treatment oleh parpol atau kandidat. 

Langkah berikutnya adalah melakukan positioning. Proses positioning 

politik adalah sebuah determinasi mengenai bagaimana cara terbaik untuk 

menggambarkan kandidat atau parpol kepada segmen yang relevan diantara 

pemilih dan juga untuk meyakinkan dan membujuk pemilih agar memilih kembali 

kandidat atau parpol atau agar pemilih berpindah dukungan dari kandidat atau 

parpol lain. Positioning  nantinya akan menyangkut persoalan image kandidat atau 

parpol, track record, program, serta reputasinya di dalam alam pikiran pemilih. 

                                                           
24 Firmanzah. 2008. Op. Cit. Hal 209. 
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Positioning adalah sebuah ―strategi‖ agar bagaimana kandidat atau parpol berada 

di posisi paling unggul dalam alam pikiran pemilih. 

Sejatinya marketing politik berangkat dari marketing komersial dimana 

pilihan rasional menjadi penting. Perilaku konsumen dalam marketing komersial 

dan perilaku pemilih dalam marketing politik sedikit banyak memiliki kesamaan. 

Perilaku konsumen dalam memilih suatu produk akan menggunkan model pilihan 

rasional atau rational choice yang mana pemilih akan lebih memilih produk yang 

menguntungkan baginya. Begitupula dalam marketing politik, para pemilih juga 

akan lebih menggunakan model pilihan rasional dimana pemilih akan memilih 

kandidat atau partai yang memiliki produk politik yang dapat menguntungkan 

pemilihnya. 

Para pemilih yang memiliki karakteristik rasional dalam menentukan 

pilihannya adalah mereka yang mempertimbangkan argumen-argumen terhadap 

produk politik yang diberikan kandidat. Kesesuaian argumen dengan norma yang 

dimiliki pemilih menjadi dasar dalam menentukan keputusannya dalam memilih. 

Sebelum menentukan pilihannya, pemilih akan melakukan penilaian atas beberapa 

produk politik yang disampaikan oleh para kandidat dan akan memilih kandidat 

yang memiliki produk politik yang paling menguntungkan25. 

Pendangan lain mengenai teori marketing politik diungkapkan oleh 

ilmuwan politik Lees-Marhsment dimana pandangan tersebut lebih dikenal 

dengan ―Lees-Marshment Orientation Model yakni menurutnya marketing politik 

                                                           
25 Nursal. 2004. Op.Cit. Hal 62. 
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dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pola dasar orientasi yakni Market Orientation, 

Product Orientation, dan Sales Orientation26.  

Market Orientation adalah pendekatan marketing politik dengan 

memanfaatkan teknik riset pasar untuk mengetahui seperti apa kehendak pemilih 

sehingga partai politik maupun kandidat dapat membuat kebijakan dan program 

yang sesuai dengan keinginan pemilih. Logika dasar dari orientasi ini yakni partai 

maupun kandidat berupaya memahami jalan pikiran pemilih. 

Product Orientation merupakan oriantasi marketing politik yang lebih 

menekankan kepada platform dan ideologi partai yang hendak ditawarkan kepada 

pemilih, selain itu produk politik berupa program kerja juga menjadi komoditas 

utamanya. Logika dasar dari pola orientasi ini yakni partai atau kandidat berupaya 

meyakinkan pemilih bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan 

pemilih. Dan yang terakhir Sales Orientation adalah pola orientasi yang 

menekankan penggunaan alat-alat partai maupun simbol-simbol kepartaian yang 

digunakan selama kampanye. Simpatisan politik yang lekat dengan partai menjadi 

cara yang banyak dilakukan untuk pola ini. 

Lees-Marshment merupakan salah satu teoritisi marketing politik yang 

vokal terhadap penggunaan model orientasi pasar ini meski dalam 

implementasinya banyak ditemui kendala terutama masih banyaknya penggunaan 

peran partai daripada pasar pemilih dalam berkampanye. 

                                                           
26

 Robets Johns. 2011. Giving Voters What They Want ? Party Orientation Perception and 
Preferences in The British Electorate. London. Sage Publication. 
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1.6.2 KONSEPTUALISASI 

I.6.2.1. Jokowi Effect 

Jokowi effect atau Efek Jokowi merupakan istilah yang diciptakan dan 

dimunculkan oleh media untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran Joko 

Widodo yang biasa disapa dengan panggilan Jokowi yang pada saat itu masih 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengaruh yang dimaksud adalah 

pengaruh Jokowi terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia.  

Dalam bidang politik, nama Jokowi yang banyak digadang-gadang sebagai 

calon Presiden dalam pemilu presiden 2014 silam diyakini dapat mendongkrak 

suara PDI Perjuangan hingga 30%27. Sementara itu dalam hal ekonomi, 

kemunculan Jokowi dipandang memiliki pengaruh terhadap pasar modal yang 

dapat meningkatkan penanaman modal karena sosok jokowi yang dinilai pro 

rakyat dan tegas. 

Setelah resmi maju dicalonkan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum 

PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Maret 2014, efek yang 

langsung terasa adalah efek terhadap bidang ekonomi yakni meningkatnya Indeks 

Harga Saham Gabungan dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar. 

Sebelum Pemilu 2014, PDI Perjuangan beberapa kali menunjuk Jokowi 

sebagai juru kampanye berbagai pilkada dengan maksud untuk memanfaatkan 

popularitas Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas para calon dari PDI 
                                                           
27 News.detik.com/"Charta Politika: Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%". 
(diakses pada tanggal  20 Mei 2015) 
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Perjuangan, dimana Jokowi sering dijadikan Juru Kampanye dalam berbagai 

kampanye pemilihan gubernur seperti pada kampanye calon gubernur Jawa barat, 

Sumatera Utara, Bali dan Jawa Tengah. 

Popularitas dan tren elektabilitas Jokowi juga dikatakan dapat mengubah 

peta politik nasional dalam pemilihan umum tahun 2014. Jokowi diyakini dapat 

meningkatkan suara PDIP dalam pemilu legislatif tahun 2014, Bahkan, menurut 

beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, bila PDIP mendeklarasikan 

Jokowi sebagai calon presiden sebelum pemilu legislatif, suara PDIP dapat 

menembus 30%. Guna memuluskan jalan Jokowi menjadi capres dari PDI 

Perjuangan, dibuatlah tagline yang sering di kumandangkan saat kampanye, yakni 

―PDIP Menang Jokowi Presiden‖, tidak hanya sering disuarakan saat kampanye 

berlangsung namun tagline tersebut juga dibuat spanduk dan disebar ke 

masyarakat agar popularitas jokowi kian meningkat. 

Tentu dengan adanya Jokowi Effect dan kepopuleran Jokowi di 

masyarakat ini diharapkan mampu merubah peta politik Indonesia dan 

menjadikan PDI Perjuangan  sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif dan 

mampu menjadikan Jokowi sebagai presiden. Namun melihat hasil pemilu 

legislatif dimana PDI Perjuangan tidak mampu memperoleh 20% suara nasional 

dan harus melakukan koalisi untuk mengantar Jokowi sebagai calon presiden, 

jokowi effect ini diyakini tidak sesuai dengan harapan. 
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I.6.2.2. Strategi Politik 

Pengertian strategi pada umumnya berasal dari bidang militer. Kata itu 

berasal dari Bangsa Yunani, yang artinya ‖Kepemimpinan‖ atas ‖Pasukan‖. 

Strategi itu sendiri memiliki tujuan yang paling utama adalah ―kemenangan‖. 

Kemenangan akan tetap menjadi fokus partai politik dalam memperoleh suara 

terbanyak pada pemilihan umum dan akan berhasil memenangkan setiap calon-

calon yang diajukan partai. Menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Politik, Strategi Politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang 

digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik28. Strategi politik sangat 

penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan 

jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi 

suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari 

keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang 

ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Bagi setiap Partai Politik strategi dalam mengikuti atau memenangkan 

Pemilihan Umum adalah sesuatu hal yang harus dimiliki dan ini juga merupakan 

bagian dari Grand strategi Partai Politik, yaitu Strategi Politik. Sebuah bentuk 

strategi politik yang khusus adalah strategi pemilihan umum, yang diutamakan 

disini adalah memperoleh kekuasaan dan sebanyak mungkin pengaruh dengan 

cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga politik dapat 

diwujudkan dalam suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai. 

                                                           
28 Peter Schroder. Strategi Politik : Edisi Revisi Untuk Pemilu 2009. Dipublikasikan oleh 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNS) Indonesia 
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I.6.2.3. Pemilu 

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu 

pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah 

metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan 

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh 

partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk 

memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka 

dalam proses pembuatan kebijakan negara. 

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 

pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem 

pemilihan umum adalah ―…. segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, 

administrasi pemilihan dan perilaku pemilih." Lebih lanjut Nohlen menyebutkan 

pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah ―… cara dengan mana pemilih 

dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara 

tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik." 

Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari 

California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan 

sistem pemilihan umum adalah ―… menerjemahkan suara yang diberikan saat 

Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan 

legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan 

secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan 

umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan." 
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Adapun fungsi-fungsi adanya pemilihan umum, menurut Rose dan 

Mossawir29, antara lain; (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun 

tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan 

pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana 

rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap 

tuntutan rakyat. Sedangkan jika dilihat dari unsup-unsur yang diperlukan dalam 

pemilihan umum, yakni: Kesatu, adalah obyek pemilu, yaitu warganegara yang 

memilih pemimpinnya. Kedua, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang 

menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. Ketiga, 

adalah sistem pemilihan (electoral system) yang menerjemahkan suara-suara 

menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan30. 

I.6.2.4. Komunikasi Politik 

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk 

menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang 

berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-

simbol. Sedangkan politik adalah proses, dan seperti komunikasi, politik 

melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata 

yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang 

berarti segala cara orang bertukar simbol kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, 

                                                           
29 Richard Rose & Harve Mossawir. 1967. ―Voting and election: A Functional Analysys‖.  
Political Studies. Vol. 15. No. 2. Pp: 173-201 

30 Seymour M. Lipset & Stein,Rokkan. 1967. Party Systems and Voter Alignments: Cross-
National Perspectives. Sage Publication 
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gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Oleh karena banyak aspek 

kehidupan politik yang dapat dilukiskan dengan komunikasi, sehingga disebut 

dengan komunikasi politik31. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber 

komunikasi kepada penerima, baik dengan menggunakan alat maupun tatap muka. 

Kemudian dari kejadian tersebut ada dan terjadinya umpan balik untuk menilai 

akibat dari penerimaan pesan yang disampaikan. Hal tersebut berguna sebagai 

dasar dari proses komunikasi masyarakat. Menurut Fagen komunikasi politik 

berjalan satu arah dari sumber kepada penerima komunikasi tersebut. Agar 

memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi.  

Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling mencakupi 

dan menyatu. Komunikasi politik telah ada sejak manusia berpolitik dan 

berkomunikasi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya komunikasi politik 

membahas mengenai pendapat umum, media massa, kampanye dan lain 

sebagainya. Komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan sistem politik, 

karena di dalam pelaksanaannya komunikasi politik saling memiliki hubungan di 

antara sub-sub yang terdapat dalam sistem politik. Di dalam melaksanakan sebuah 

sistem politik maka diperlukan adanya suatu komunikasi politik dalam 

pelaksanaannya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan suatu 

fungsi dalam sistem poltik dan juga sebagai syarat bagi terciptanya dan 

                                                           
31 Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Bandung:  Remaja Rosdakarya. 
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berlangsungnya fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu komunikasi politik sangat 

mempengaruhi suatu negara. 

I.6.2.5. Kampanye Politik 

Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak 

orang, adalah kampanye politik. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan, 

terutama pemilihan anggota legislatif (parlemen) yang disebut Pemilihan Umum 

(pemilu) atau pilihan raya. Selain pemilihan anggota parlemen yang tidak kalah 

pentingnya adalah pemilihan jabatan-jabatan politik, terutama pemilihan presiden, 

gubernur, dan bupati. 

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi 

individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk 

menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey mendefinisikan 

kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 

tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu32. 

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh 

seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk 

memperoleh dukungan politik dari rakyat. Pada umumnya, kampanye politik 

                                                           
32 Rogers, E. M., & Storey, J. D.1987. Communication campaigns. In C. Berger & S. Chaffee 
(Eds.), Handbook of communication science (pp. 817–846). Newbury Park, CA: Sage Publication 
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diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan 

sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara kampanye33. 

Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan 

lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi. Kampanye 

menggabungkan partisipasi aktif yang melakukan kampanye dan pemberian suara. 

Yang melakukan kampanye berusaha mengatur kesan pemberi suara tentang 

mereka dengan mengungkapkan lambang-lambang yang oleh mereka diharapkan 

akan mengimbau para pemilih. Media yang digunakan oleh para pelaku 

kampanye, promoter, dan jurnalis yang memainkan peran dalam media turut 

menciptakan dan memodifikasi lambing-lambnag signifikan.  Para pemberi suara 

secara selektif memperhatikan hal-hal tertentu dalam kampanye, 

memperhitungkannya dan menginterpretasikannya. 

 

I.6.2.6. Partai Politik 

Konsep ‖partai politik‖ mengacu kepada sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya baik yang bersifat 

idiil maupun material. Oleh karena itu secara umum dapat dijelaskan bahwa partai 

politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya 

                                                           
33 Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi 
Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
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mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita serta perjuangan yang sama. Tujuan 

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik ⎯ biasanya dengan cara konstitusional ⎯ untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka34. 

Tetapi definisi yang dikemukakan di atas mendapat kritikan dari 

Schlesinger dalam (1968) yang menganggapnya terlalu sempit dan tidak 

mengikutsertakan tiga jenis organisasi yang biasanya menjadi acuan berbagai 

partai. Pertama, organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat 

perubahanperubahan yang realistis untuk memenagkan jabatan publik ⎯ terutama 

posisi eksekutif ⎯ tetapi tetap mencalonkan kandidat serta berpartisipasi dalam 

kampanye pemilihan. Kedua, adalah partai revolusioner, yang bertujuan untuk 

menghilangkan pemilihan yang kompetitif. Ketiga, adalah kelompok yang 

memerintah dalam negara otoriter lainnya yang memiliki satu partai. Walaupun 

telah dimasukkannya tiga kategori tambahan tersebut dan menjadikan definisi 

partai politik makin luas, namun terjadi kesulitan terutama untuk mengetahui 

bagaimana membedakan antara partai politik dengan kelompok kepentingan. 

Sebab kelompok kepentingan kadang-kadang juga mengajukan kandidatnya untuk 

satu jabatan publik tanpa harus mengubah cirinya menjadi partai politik. Untuk 

menjawab kesulitan baru tersebut, munculah dua pendekatan baru yang 

ditawarkan Almond, Almond mengemukakan bahwa fungsi kelmpok kepentingan 

(non-parpol) umumnya adalah menyuarakan kepentingan kepentingan, sedangkan 

                                                           
34 Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
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partai politik melayani fungsi agregasi dari berbagai kepentingan yang 

diartikulasikan tersebut. 

 

1.7. METODE PENELITIAN 

1.6.1 . Metode dan Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk mengukur kedalaman 

suatu fenomena yang terjadi35. Metode penelitian ini menggunakan metode 

wawancara mendalam atau in depth interview guna mendapatkan validitas yang 

tinggi dan bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai fenomena serta 

menemukan kaitan-kaitan peristiwa yang ada di dalamnya. 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan informasi yang 

didapatkan lebih kaya dan mendalam. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Studi deskriptif menurut Biber dan Leavy bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui penggalian data secara 

in-depth  (mendalam) untuk menghasilkan penelitian thick descriptive36. Dalam 

hal ini tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mencari gambaran umum dan 

informasi mengenai strategi marketing politik yang digunakan oleh PDI 

                                                           
35 Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2011, The SAGE Handbook of Qualitative 
Research, California: SAGE Publications, hal. 3-4. 

36 Biber, Sharlene & Leavy, Patricia. 2011. The Practice of Qualitative Research. Loncon: Sage 
Publication 
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Perjuangan dan para calegnya dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten 

Sidoarjo. 

1.6.2 . Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian dalam skripsi ini akan ditujukan kepada strategi 

marketing politik khususnya kaitannya dengan fenomena Jokowi Effect terhadap 

proses-proses marketing politik yang dilakukan oleh para kandidat atau calon 

legislatif untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu legislatif 2014 di 

Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan demikian dapat diketahui secara mendalam 

bagaimana caleg membangun elektabilitas politiknya dengan memanfaatkan 

fenomena jokowi effect. 

Selain itu, fokus lain juga akan ditekankan untuk mengetahui apakah 

strategi marketing politik yang dilakukan  oleh caleg menggambarkan konsistensi 

dalam memanfaatkan fenomena jokowi effect yang ada untuk meningkatkan 

elektabilitasnya. Dengan demikian akan terungkap apakah calon benar-benar 

memanfaatkan fenomena yang ada atau bahkan memiliki strategi lain dengan 

memanfaatkan jaringan politik yang dimiliki. 

1.6.3 . Subjek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian 

adalah informan penelitian. Dari informan diharapkan peneliti dapat memperoleh 

informasi mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Untuk penelitian 

ini, informan ditentukan dengan cara purposive atau disengaja atas dasar kriteria 

tertentu. Adapun alasan menggunakan teknik purposive dalam penelitian ini yakni 
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diharapkan kriteria informan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fokus 

penelitian yang ada sehingga informan yang akan menjadi subjek penelitian sudah 

ditentukan sejak awal penelitian. Adapun subjek atau informan yang dipilih 

adalah para caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo yang maju dalam pileg 2014 yakni 

Dr. H. Wijono, Tarkit Erdianto, Taufik Hidayat Tri Yudono,S.Ked, Bambang 

Riyoko, SE, Subiyanto, Amd.Kep, S.H., M.Kn, dan juga Drs. H. Eka Budi 

Atmaja. 

Untuk sampling informan ditentukan sebanyak 6 informan dari 50 caleg 

yang terdaftar sebagai peserta pemilu yang terdiri dari caleg yang terpilih dan 

yang tidak terpilih dengan komposisi 4 caleg yang terpilih dan 2 caleg yang tidak 

terpilih. Pemilihan sampling sebanyak 6 informan tersebut diharapkan mampu 

mewakili untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Subyek inilah yang nanti 

akan dieksplorasi secara wawancara mendalam supaya mendapatkan hasil yang 

diinginkan.  

Secara akademis penelitian diharapkan mampu mendukung dan 

memperkaya studi mengenai penerapan marketing politik di ranah politik lokal 

khusunya pemilu legislatif. Oleh sebab itu penulis memilih menggunakan caleg 

dari PDI Perjuangan sebagai subyek penelitian untuk mengetahui bagaimana 

strategi kampanye yang dilakukan, terlebih kampanye caleg dalam memanfaatkan 

isu jokowi. Sementara itu adapun alasan secara realitas politik mengenai 

pemilihan PDI Perjuangan yakni, pertama, Jokowi identik dengan PDI Perjuangan 

dan bahkan bisa dikatakan Jokowi merupakan ikon PDI Perjuangan untuk pemilu 

2014 lalu dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. 
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Alasan kedua yakni, meski Kabupaten Sidoarjo bukanlah merupakan basis 

massa PDI Perjuangan, namun perolehan suara PDI Perjuangan di Sidoarjo cukup 

baik dimana hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya perolehan suara dan 

kursi DPRD yang didapat oleh para caleg PDI Perjuangan sehingga perlu diteliti 

lebih lanjut apakah kenaikan perolehan suara PDI Perjuangan tersebut berkorelasi 

dengan pemanfaatan isu Jokowi Effect untuk meningkatkan elektabilitas. Dengan 

melihat realitas politik yang demikian peneliti memutuskan untuk memilih 

Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. 

1.6.4 . Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) teknik, teknik 

pengumpulan data yang pertama adalah Wawancara Mendalam / Indepth 

Interview terhadap subyek penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu 

prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan 

wawancara tatap muka dengan informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Dengan melakukan wawancara mendalam diharapkan mampu 

mendapatkan validitas dan reabilitas. Dimana setelah melakukan wawancara 

mendalam, peneliti harus membuat sebuah transkrip yakni uraian dalam bentuk 

tulisan yang rinci dan lengkap menyamai apa yang dilihat dan didengar baik 

secara langsung maupun rekaman. 

Teknik yang kedua adalah Studi Literatur atau Kajian Pustaka. Teknik ini 

merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dari buku atau bahan – bahan 

tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Studi literatur ini juga bisa 
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dilakukan sebelum teknik di atas dilakukan. Karena merupakan teknik untuk 

mencari referensi – referensi dan pengetahuan tertentu tentang proses pemilu di 

Kabupaten Sidoarjo dan juga perolehan suara PDI Perjuangan tiap kali Pemilu. 

1.6.5 . Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara 

mendalam dan studi literatur langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

terhadap data mentah yang telah dikumpulkan. Menurut Harrison, hal pertama 

yang dilakukan adalah rekaman hasil wawancara diputar kembali untuk 

mendapatkan transkrip lengkap mengenai pembicaraan peneliti dengan 

informan37. Dari mendengar hasil rekaman, peneliti dapat menandai manakah 

informasi yang sifatnya terbuka ataupun off-the record. Kemudian, peneliti 

melakukan penentuan manakah data wawancara yang relevan dengan fokus dan 

pertanyaan penelitian, serta mana yang tidak. Lalu dilakukan pengkategorian data 

berdasarkan pertanyaan yang sama, dengan jawaban informan yang berbeda-beda 

untuk dianalisis apakah ada kemiripan antar jawaban. Data dari hasil wawancara 

dan observasi dijadikan sebagai data primer dan data yang didapat dari studi 

literatur akan dijadikan data sekunder untuk menambah validitas data yang 

didapat. Dalam metode analisa ini peneliti akan memecahkan masalah dengan 

pengumpulan data-data dan informasi untuk di bandingkan kekurangan dan 

kelebihan dari setiap literatur atau alternatif tersebut. sehingga pada penyimpulan 

akan di peroleh data yang rasional dan ilmiah. 

                                                           
37 Harrison, Lisa, 2007, Metodologi Penelitian Politik.Jakarta: Kencana 
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