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BAB IV 

ANALISIS TEORITIK MARKETING POLITIK CALEG PDI-P  

 

4.1 Analisis 4P Marketing politik 

Sebagaimana dijelaskan pada awal bagian, penelitian ini menggunakan 

kerangka teori marketing politik untuk menganalisis setiap temuan data yang ada. 

Teori marketing politik dirasa cocok untuk digunakan dalam menganalisis strategi 

kampanye yang dilakukan oleh caleg PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo 

dalam masa kampanye pemilu legislatif tahun 2014. 

Konsep marketing politik dapat dipahami sebagai kegiatan marketing di 

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

Secara sederhana marketing politik dapat dipahami sebagai keseluruhan tujuan 

dan tindakan strategis dan taktis yang dilakukan oleh aktor politik untuk 

menawarkan dan menjual produk politik kepada kelompok sasaran dengan tujuan 

akhir yakni dapat memilih kandidat pada saat pemilu. 

Dalam marketing politik menggunakan pula 4 pendekatan yang sering 

digunakan dalam marketing komersial yakni pendekatan 4P yaitu pendekatan 

Product, Price, Place dan Promotion. Dalam marketing politik Keempatnya dapat 

digunakan untuk melakukan analisis terhadap sumber daya kandidat dan juga 

analisis terhadap pemilih44. 

 

                                                           
44

 Ibid, Hal. 194 
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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. 

Produk dalam marketing politik tentu berbeda karena produk disini 

bersifat tidak nyata dimana hal ini sangat berkorelasi erat dengan partai, baik 

berupa visi misi partai maupun citra dan ideologi partai. Disini perlu kecermatan 

kandidat dan partai untuk mengemas produknya sedemikian rupa hingga dapat 

menarik masyarakat untuk memilihnya. Produk disini dapat dipahami misalnya 

seperti  program kerja dan juga visi misi caleg maupun kandidat. 

Berdasarkan temuan di lapangan dengan melihat hasil wawancara dengan 

informan, dapat diketahui bahwa setiap caleg PDI Perjuangan di Sidoarjo 

memiliki program kerja yang berbeda beda yang menjadi fokus utaman dalam 

berkampanye. Hal ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah 

pemilihannya dan juga dengan visi misi partai. 

Namun sebagian besar program kerja caleg seiring dengan program kerja 

kerakyatan yang sesuai dengan visi partai PDI Perjuangan sebagai partai yang 

dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat di lapisan bawah. Visi ini 

dituangakn ke berbagai program kerja unggulan caleg yang digunakan dalam 

berkampanye. 
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 Misalkan saja seorang caleg dari dapil 5 yang dalam kampanyenya lebih 

mengedepankan program program kerakyatan yang dalam setiap kampanyenya 

dengan menyesuaikan program partai. Namun beberapa informan menjelaskan 

bahwa program kerja tidak bisa dibuat sama karena tentunya mengikuti daerah 

pemilihannya, dalam artian bahwa permasalahan ditiap daerah berbeda beda 

sehingga tidak bisa menggunakan satu fokus program kerja atau satu produk 

utama dalam berkampanye. 

 Caleg lainpun beranggapan bahwa dalam menyusun program kerja yang 

akan dijadikan produk dalam berkampanye lebih melihat kondisi di daerahnya, 

seorang caleg terlebih dahulu menganalisa tiap daerah yang berada di daerah 

pemilihannya guna menyusun program kerja yang tepat sasaran kepada 

pemilihnya sehingga nantinya warga di desa atau daerah tersebut dapat 

memilihnya. Sebagai contoh yakni seorang caleg di dapil 4 Sidoarjo yang melihat 

warga daerahnya masih banyak yang pengangguran maka caleg tersebut banyak 

menyuarakan program latian kerja yang banyak digelar pemerintah guna 

menanggulangi pengangguran. Informan tersebut juga melihat daerah di dapilnya 

bagian barat yang banyak mengalami permasalahan mengenai pertanian, maka 

caleg tersebut juga menyuarakan program program penyuluhan mengenai 

pertanian.  

 Produk politik lain dicontohkan oleh seorang caleg PDI Perjuangan yang 

melihat daerah di dapilnya yang berada di pinggiran Sidoarjo memiliki 

infrastruktur yang minim, caleg tersebut selalu menyuarakan mengenai 
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pembangunan infrastruktur sebagai program unggulan di dapilnya saat 

berkampanye. 

 Produk berbeda ditawarkan oleh caleg PDI Perjuangan lain, dimana 

terdapat caleg yang dalam kampanyenya memiliki satu program utama yang 

selalu disampaikan kepada konstituennya dalam setiap kampanye. Caleg dari 

dapil 1 tersebut lebih memilih program penyaluran bantuan pemerintah jadi fokus 

utama produknya dalam berkampanye. Program caleg tersebut yakni 

menggunakan program penyaluran bantuan pemerintah yang dijadikan produknya 

dalam berkampanye. Terbukti begitu program ini banyak disampaikan kepada 

warganya sudah banyak mendapat proposal pengajuan bantuan dari masyarakat, 

dan tentunya ini menguntungkan untuk menarik simpati warga. 

 Berbeda pula produk yang dijual oleh seorang caleg baru dari dapil 6, 

dimana beliau yang dari awal konsisten dengan kejujuran dan keterbukaan yang 

dijadikan dalam strategi kampanyenya, beliau selalu menyuarakan mengenai 

keterbukaan dana reses yang dijadikan produk dalam berkampanye. Caleg 

tersebut beranggapan masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dana 

reses yang ada sehingga masyarakat dapat pula ikut mengontrol penggunaan dana 

tersebut, termasuk digunakan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan. 

 Tentu produk dalam berkampanye tidak bisa diukur mana yang lebih 

unggul karena memang semua itu berdasarkan kebutuhan warga sehingga 

memang perlu melihat kondisi dan situasi warga dalam penetuan produk selama 

kampanye. 
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B.  Price 

Unsur kedua dalam marketing politik yang harus dilakukan oleh caleg 

maupun kandidat dalam berkampanye yakni Price, dimana unsur ini berkaitan erat 

dengan harga yang harus dibayarkan oleh pemilih. Pendekatan ekonomi dan 

psikologis digunakan dalam unsur ini. Dimana pendekatan psikologis 

mengandaikan bahwa persepsi kedekatan dan kenyamaanan masyarakat dengan 

kandidat atau caleg tersebut memiliki pengaruh. Dan juga pendekatan ekonomi 

yang melihat harga yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat untuk 

melakukan pembiayaan atas biaya publikasi, administrasi hingga tim sukses. 

Perbedaan mendasar mengenai price atau harga dalam marketing politik 

dengan harga dalam marketing komersil 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. Namun harga 

yang harus dibayar oleh pemilih dalam menentukan pilihannya adalah 

kepercayaan dan keyakinan akan partai maupun kandidat yang akan dipilihnya. 

Dalam temuan di lapangan, harga yang paling banyak dikeluarkan oleh 

kandidat atau caleg PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo dalam kampanye 

pemilu legislatif 2014 silam paling banyak adalah dari segi ekonomi yakni untuk 

sektor pembiayaan tim sukses dan biaya publikasi alat peraga kampanye. Namun 

semua informan tidak menyebutkan berapa nominal biaya yang dikeluarkannya 

untuk sektor tersebut. 

Hampir seluruh informan memberikan tanggapan bahwa dana yang 

cukup besar harus mereka sediakan untuk kampanye termasuk untuk tim sukses 
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dan juga pembiayaan membuat alat peraga kampanye seperti spanduk, stiker, 

baliho dan lain sebagainya. Dari penjelasan para informan mereka menuturkan 

bahwa mereka memberikan imbalan khusus bagi tim sukses mereka apapun 

bentuknya, baik berupa uang maupun imbalan lain karena setiap caleg berbeda 

beda memberikan imbalannya kepada tim sukses mereka. Namun ketika ditanya 

mengenai jumlah nominal seluruh informan tidak menyebutkan berapa jumlah 

nominal yang mereka keluarkan untuk biaya tim sukses ini. 

Dari segi psikologis, harga yang harus dibayarkan oleh pemilih kepada 

kandidat maupun caleg ini dapat dilihat dari persepsi psikologis seperti kedekatan 

agama, ras, etnis dan lainnya. membangun citra untuk mendapat dukungan secara 

psikologis banyak dilakukan oleh para caleg, begitupula para caleg PDI 

Perjuangan yang bertarung di pileg 2014 lalu. Citra ini dibanguan agar masyarakat 

dapat merasa dekat dengan caleg yang dipilihnya sehingga pada akhirnya dapat 

memilih caleg tersebut saat pemilihan. 

Kedekatan dengan pemilih menjadi strategi dalam kampanye yang 

digunakan oleh para caleg, dimana ada seorang caleg yang sepakat bahwa 

kedekatan dengan warga sangat diperlukan. Kedekatan yang dibangun dengan 

warga menjadi kunci utama juga dalam berkampanye dimana caleg tersebut 

membangun persepsi dekat dengan warga dengan mengikuti kegiatan kegiatan 

warga, termasuk seperti halnya ikut dalam pengajian pengajian maupun kegiatan 

kelompok warga lainnya. menjadikan warga desanya sebagai basis suara dalam 

pemilihan adalah cara yang digunakan, dengan dekat dengan warga desa maka 

warga desa akan memilih mereka.  
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Meski tidak ada biaya yang dikenakan oleh pemilih atau masyarakat 

dalam memilih produk politik atau caleg yang bertarung dalam pemilu, namun 

banyak dijumpai di lapangan bahwa banyak masyarakat ataupun pemilih yang 

diiming-imingi bahkan diberikan uang atau reward tertentu oleh para kandidat 

untuk datang dan memilih mereka sebagaimana praktek money politic dalam 

pemilu yang banyak dijumpai di lapangan. 

Tentu sengan semakin banyak caleg menggunakan cara-cara money 

politic dalam kampanyenya ini akan berdampak pada semakin banyak pula 

pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh para caleg karena biaya yang harus 

keluarkan untuk memberikan uang kepada pemilih tidaklah sedikit. Sebagaimana 

penulis kemukakan diatas bahwa banyak pula caleg PDI Perjuangan yang 

menggunakan money politic sebagai strateginya tentu ini berakibat semakin 

banyak dana yang harus dikeluarkan. 

Tentunya untuk harga yang harus dikeluarkan bagi pemilih untuk 

memilih kandidat maupun calegnya tidak bisa diukur dengan menggunakan uang, 

karena memang kepercayaan dan keyakinan akan kandidat atau caleg merupakan 

satu-satunya harga yang harus dibayarkan kepada caleg, terlepas dengan berbagai 

dana yang dikeluarkan oleh caleg agar masyarakat memilihnya. 

 

C.  Place 

Unsur berikutnya dalam marketing politik yang harus dilakukan oleh 

para kandidat maupun caleg peserta pemilu yakni place atau tempat. Place atau 

tampat disini berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi politik dan 
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kemampuannya dalam berkomunikasi dengan pemilih. Pemetaan daerah 

pemilihan sangat diperlukan untuk unsur ini agar cara-cara yang digunakan dalam 

berkampaye dapat sampai tepat sasaran kepada pemilih. 

Place dalam marketing politik bisa berbentuk roadshow, kampanye, 

safari politik, temu kader, dialog tatap muka dan lain sebagainya. Unsur ini bisa 

dibilang merupakan unsur terpenting dalam suatu proses marketing politik guna 

mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari konstituen. Seiring 

berkembangnya zaman, proses ini semakin berkembang pula. 

Sebagaimana disebutkan diawal pembahasan bab ini, bahwasanya model 

kampanye yang banyak diterapkan oleh para caleg PDI Perjuangan di Sidoarjo 

banyak mengalami perubahan dimana pada pemilu sebelumnya banyak 

menggunakan kampanye rapat umum terbuka dengan mengerahkan massa namun 

pada kampanye pemilu 2014 silam para caleg cenderung banyak menggunakan 

kampanye tertutup, hal ini sebagaimana anjuran partai. 

Kampanye tertutup dilakukan oleh semua informan dan diyakini lebih 

memberikan dampak yang lebih besar dalam membangun elektabilitas daripada 

dengan melakukan kampanye terbuka. Kampanye merupakan cara yang paling 

jitu guna melakukan distribusi politik kepada warga. Kampanye juga dapat 

dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh kandidat yang bersngkutan. 

Penggunaan tim sukses dalam kampanye misalnya, merupakan salah satu strategi 

umum yang digunakan oleh para caleg guna menyampaikan produk politik 

mereka kepada pemilih.  
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Penggunaan tim sukses dalam proses kampanye tentu tidak bisa 

dipisahkan mengingat tim sukses merupakan orang yang paling banyak bertemu 

dengan masyarakat di akar rumput. Seluruh informan yang telah peniliti 

wawancarai menyatakan bahwa tim sukses sangatlah penting dalam proses 

kampanye, dapat dikatakan bahwa tim sukses ini adalah penyambung lidah antara 

caleg dengan konstituennya, mereka pula yang benyak bergerilya mencari 

dukungan dan simpati pemilih pada saat mas kampanye. 

Strategi berbeda diterapkan oleh salah seorang caleg baru, dimana beliau 

juga menggunakan tim sukses dalam setiap kampanye namun yang berbeda 

dengan caleg lain adalah beliau selalu hadir dalam setiap kampanye yang 

berlangsung, hal ini berbeda dengan caleg lain yang cenderung hanya 

mengandalkan tim suksesnya. Caleg tersebut beranggapan bahwa meski 

menggunakan tim sukses untuk berkampanye, niali utama yang penting adalah 

bertemu dengan konstituennya, hal itu juga merupakan bukti atas keseriusannya 

dalam maju sebagai caleg dari dapil Sidoarjo 6 ini.  Tatap muka secara langsng 

dengan warga di daerah pemilihan tiap caleg tentu dapat mempengaruhi pemilih 

dalam menentukan pilihannya kelak. 

Kampanye dengan tatap muka secara langsung menjadi strategi yang 

banyak dilakukan oleh caleg PDI Perjuangan, cara yang digunakanpun beragam, 

mulai dengan kampanye tertutup mengumpulkan warga, melakukan dialog, 

melakukan sosialisasi, mengumpulkan kader dan simpatisan partai hingga datang 

ke kelompok – kelompok warga guna terus menjaga relasi dengan konstituen. 
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Proses kampanye yang berkaitan dengan unsur place ini akan 

mempengaruhi pola pandang masyarakat terhadap kandidat yang bertarung di 

pemilu. Semakin baik kandidat menjaga relasi dengan konstituennya maka akan 

baik pula untuk kandidat tersebut karena proses ini berkaitan erat dengan 

distribusi politik yang akan mempengaruhi proses memilih para pemilih. 

D. Promotion 

Unsur terakhir yang juga tak kalah penting dalam implementasi 

marketing politik yakni promotion atau promosi. Promosi menyangkut cara-cara 

yang digunakan dalam menyebarkan dan mempropagandakan produk-produk 

politik. hal terpenting dalam promosi adalah pemilihan media yang tepat agar 

pesan politik yang hendak disampaikan oleh kandidat kepada pemilih bisa 

tersampaikan dengan baik. 

Promosi beraitan juga dengan media kampanye, tak jarang bagi kandidat 

yang memiliki dana kamapanye besar bekerjasama dengan agen iklan untuk 

mempromosikan sang kandidat secara masif. Namun praktek promosi pada 

pemilu legislatif 2014 silam tidak banyak berubah, penggunaan alat peraga 

kampanye seperti baliho, spanduk, banner, stiker dan poster masih banyak 

dijumpai di sudut-sudut jalan selama masa kampanye. Yang berbeda yakni adanya 

kandidat ataupun caleg yang menggunakan sosial media dan juga menggunakan 

duplikat surat suara dengan nomor dan nama calon disebarkan sebagai alat 

propaganda. 

Untuk caleg PDI Perjuangan di Kabupaten Sidoarjo sendiri yang 

bertarung pada pemilu legislatif 2014 silam juga masih menggunakan media-
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media kampanye yang relatif umum seperti halnya spanduk, banner, stiker dan 

sejenisnya. Hampir seluruh informan menggunakan media – media kampanye 

tersebut dengan dipadukan strategi pendekatan kepada masyarakat. Penggunaan 

media kampanye yang dapat menjangkau pelosok daerah pemilihan bagus untuk 

mendistribusikan pesan- pesan dan produk politik caleg, oleh sebab itu tak sedikit 

caleg yang menggunakan spanduk, poster dan juga selebaran yang mudah 

dipasang dan dibagikan kepada warga sebagai media promosi. 

Unsur yang ada dalam media kampanye juga tidak bisa sembarangan 

karena hal tersebut sudah diatur dengan adanya surat edaran resmi mengenai 

aturan kampanye yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat PDI Perjuangan. 

Sebagaimana disampaikan seorang caleg  yang juga sebagai ketua Bappilu PDI 

Perjuangan Sidoarjo yang menjelaskan bahwasanya berdasarkan hasil survei 

internal partai, media yang layak digunakan adalah alat peraga visual seperti 

spanduk dan banner meski pengaruhnya tidak besar, dan caleg PDI Perjuangan 

juga tidak menggunakan iklan koran karena menurut survei internal partai hal 

tersebut tidak berpengaruh, yang paling berpengaruh menurut hasil survei internal 

partai adalah melakukan tatap muka dan dialog langsung dengan pemilih. 

Caleg tersebut juga menyebutkan bahwa ada edaran dari pimpinan pusat 

yang mengatur mengenai kampanye, dalam surat edaran yang disebar ke DPC 

PDI Perjuangan tersebut berisikan anjuran kampanye yang mengatur bahwa di 

setiap alat peraga kampanye selain memasang tanda gambar caleg juga harus 

menyertakan tanda gambar atau foto simbol tokoh partai dan negarawan, tokoh 

partai dan negarawan yang dimaksud disini adalah foto Pak Karno atau Bu Mega, 
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maka tak heran jika disetiap alat peraga kampanye caleg PDI Perjuangan akan 

ditemukan foto caleg yang bersanding dengan foto Pak Karno maupun foto Bu 

Mega. Selain itu dalam anjuran kampanye tersebut setiap alat peraga kampanye 

juga harus menggunakan simbol bendera merah putih, ini digunakan sebagai 

bentuk pencitraan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang nasionalis dengan 

selalu menggunakan simbol bendera merah putih tersebut.  

Promosi dalam marketing politik juga berkaitan dengan menciptakan 

jargon maupun slogan yang mampu melekat di benak masyarakat. Begitupula PDI 

Perjuangan yang menciptakan slogan dan jargon yang marak digunakan selama 

kampanye adalah ―PDI Menang Jokowi Presiden‖. Slogan ini juga diatur oleh 

pimpinan pusat partai bahwa setiap kampanye harus menyuarakan jargon tersebut, 

selain itu setiap caleg juga harus membuat spanduk yang bertuliskan jargon 

tersebut dengan disertai foto jokowi. Jargon ini digunakan oleh partai sebagai 

strategi untuk meningkatkan elektabilitas partai PDI Perjuangan sendiri. 

Namun disisi lain dijumpai pula caleg yang memanfaatkan kepopuleran 

Jokowi seiring dengan munculnya isu Jokowi effect di masyarakat dengan 

menggunakan tanda gambar atau foto Jokowi di media kampanyenya. 

Penggunaan foto Jokowi pada media kampanye caleg ini tentu didasari oleh 

kondisi masyarakat di dapil sang caleg. Caleg yang memanfaatkan Foto Jokowi di 

media kampanyenya merupakan seorang caleg di daerah yang banyak simpatisan 

partai dan relawan Jokowi, sehingga penggunaan foto Jokowi dalam media 

kampanye tersebut dirasa cukup efektif. 
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Sesuai dengan anjuran partai yang menyebutkan tentang pengggunaan 

tanda gambar atau foto tokoh partai dan negarawan, seluruh caleg mematuhinya 

dengan hanya mengenakan atau menyandingkan foto caleg dengan foto Pak 

Karno ataupun Bu Mega. Dan penggunaan spanduk bertuliskan jargon kampanye 

PDI Perjuangan dengan foto jokowi juga dilakukan oleh para caleg dengan 

membuat dan menyebar sapanduk tersebut di daerah pemilihannya. 

Berkaitan dengan fenomena jokowi effect ternyata memang sedikit sekali 

caleg yang memanfaatkan fenomena ataupun isu tersebut untuk strategi 

kampanyenya untuk mendongkrak elektabilitas, hal tersebut dapat dilihat dari 

hampir tidak adanya caleg yang memasang tanda gambar jokowi dalam media 

kampanyenya, kalaupun ada caleg yang memasang foto jokowi itupun 

berpengaruhnya pada perolehan suara partai menurut salah seorang caleg. 

Marketing politik tentu tidak bisa lepas dari keempat unsur tersebut atau 

yang biasa dikenal 4P yakni Product, Price, Place dan Promosi. Seorang kandidat 

haruslah paham dalam menyusun dan mengemas keempat unsur tersebut sehingga 

proses marketing politik yang dilakukan dapat berjalan maksimal dan 

menghasilkan dukungan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian Menggunakan 

4P marketing politik dalam ranah politik menjadikan marketing politik tidak 

hanya sebatas masalah iklan dan komunikasi politik semata. 
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4.2 Pola Variasi Strategi Marketing Politik 

Marketing politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Lees-Marshment 

juga tidak bisa terlepas dari market orientation yang menggambarkan adanya 

kehendak pasar dalam menentukan pilihan. Dengan adanya market oerientation 

ini para kandidat dapat menggunakan strategi kampanye yang sesuai dengan 

kondisi dan kehendak rakyat baik yang berorientasi pada kepartaian (Party 

Identification) atau berorientasi pada kefiguran (Figur Oriented) atau bahkan 

berorientasi pada produk-produk politik yang ditawarkan (Produk Orientation). 

Pada pemilu legislatif 2014 ini caleg PDI Perjuangan dalam menentukan 

strategi kampanye yang hendak diterapkan juga berdasarkan market orientation di 

daerah pemilihannya yang menjadikan antar caleg memiliki strategi kampanye 

yang berbeda pula dimana para caleg tersebut memiliki strategi kampanye yang 

orientasinya berbeda dan memiliki pengaruh yang berbeda pula. 

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa para caleg cenderung memiliki 

variasi dalam melakukan strategi marketing politiknya termasuk dalam 

penggunaan isu Jokowi sebagai strategi dimana terdapat gradasi dalam 

pemanfaatannya. Ditemui caleg yang kuat dalam memanfaatkan isu Jokowi Effect  

namun dijumpai pula caleg yang lemah dalam memanfaatkan isu Jokowi Effect 

tersebut. Selain itu variasi startegi marketing politik yang dilakukan oleh caleg 

menunjukkan bahwa caleg cenderung menerapkan pola Mixed atau campuran 

dengan mengkombinasikan beberapa strategi marketing politik. 

Pemanfaatan isu Jokowi Effect yang kuat dilakukan oleh caleg misalnya 

dapat dijumpai didapil 1 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan 
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daerah lumpur lapindo dimana terdapat salah seorang informan yang 

memenfaatkan isu Jokowi Effect guna meningkatkan elektabilitasnya.  

Caleg tersebut cenderung memilih memanfaatkan pola atau strategi 

kampanye dengan memanfaatkan isu Jokowi effect ini dikarenakan melihat 

adanya basis massa potensial yang cukup kuat yakni para relawan Jokowi dan 

juga simpatisan PDI Perjuangan. Dengan memanfaatkan strategi ini caleg tersebut 

beranggapan bahwa massa potensial tersebut akan memilih PDI Perjuangan yang 

memiliki program penyelesaian kasus lumpur lapindo, sehingga dengan 

memanfaatkan isu Jokowi effect sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan 

caleg tersebut bahwa relawan Jokowi tersebut akan memilihnya. 

Selain contoh diatas, pemanfaatan isu Jokowi effect sebagai strategi 

kampanye untuk mendongkrak elektabilitas juga dilakukan oleh seorang caleg di 

dapil 6 namun caleg tersebut tidak terlalu kuat dalam memanfaatkan isu Jokowi 

effect tersebut sebagai strategi, berbeda dengan caleg di dapil 1 yang cenderung 

kuat. Caleg tersebut tidak terlalu kuat memanfaatkan isu Jokowi effect sebagai 

strategi kampanye karena melihat bahwa kondisi masyarakat di dapilnya yang 

berbeda-beda, basis massa yang mendukung Jokowi pun hanya terbatas pada 

daerah-daerah komplek perumahan saja sehingga beliau cenderung selektif dalam 

memanfaatkan isu Jokowi effect tersebut. 

Selain pemanfaatan isu Jokowi effect oleh para caleg PDI-P yang 

bervariasi dimana terdapat caleg yang cukup kuat dalam memanfaatkan isu 

tersebut namun disisilain adapula caleg yang cenderung lemah dalam 

memanfaatkan isu tersebut guna meningkatkan elektabilitasnya, dijumpai pula 
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bahwa caleg lebih memanfaatkan strategi marketing politik dengan pola Mixed 

atau campuran. Seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak memakain satu 

strategi saja melainkan mengkombinasikan beberapa strategi kampanye 

berdasarkan kondisi masyarakat di dapilnya. 

Pola strategi campuran yang menjadi strategi utama yang dilakukan oleh 

para caleg PDI-P di kabupaten Sidoarjo yakni merupakan pola strategi marketing 

politik yang menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa strategi yang 

didasarkan kondisi masyarakat di dapil para caleg. Kombinasi strategi disini 

dirasa cukup berpengaruh dimana caleg dapat lebih adaptif dan fleksibel dalam 

memanfaatkan strategi kampanyenya. 

Strategi pola campuran ini juga bervariasi antar caleg, misalkan saja 

terdapat caleg PDI-P yang mengkombinasikan strategi memanfaatkan isu Jokowi 

effect disalah satu daerah dapilnya, namun didaerah lainnya caleg tersebut lebih 

memanfaatkan orientasi produk dalam bentuk program kerja untuk kampanye, 

Sehingga disini dalam satu dapil saja caleg tersebut berbeda strateginya. Pola 

campuran lain dalam memanfaatkan strategi marketing politik misalnya juga 

dilakukan oleh caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo di dapil 4 Sidoarjo yang 

mengkombinasikan antara program kerja dalam bidang pertanian dan pelatihan 

kerja dengan strategi kekuatan tim sukses yang juga kuat, sehingga 

menjadikannya terpilih kembali. 

Kombinasi lain dalam melakukan strategi kampanye juga ditunjukkan oleh 

caleg PDI-P di dapil 6 yang juga merupakan caleg incumbent dimana caleg 

tersebut mengkombinasikan berbagai strategi kampanye yakni mulai dari 
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menggunakan isu Jokowi Effect, menggunakan kader partai sebagai tim sukses, 

dan juga memanfaatkan produk politiknya berupa program kerja. Kombinasi 

berbagai startegi ini dilakukan oleh caleg tersebut dengan melihat kondisi 

masyarakat di dapilnya, misalkan saja daerah yang cenderung banyak simpatisan 

PDI-P dan Jokowi maka cenderung memanfaatkan isu Jokowi Effect, sedangkan 

didaerah lainnya caleg tersebut memanfaatkan program kerja yang dinilai berhasil 

untuk dijalaknkan kembali, mengingat caleg tersebut adalah incumbent. Namun 

tak kalah penting juga caleg tersebut meanfaatkan para kader partai untuk 

dijadikan tim suksesnya yang juga penting dalam mencari dukungan dari 

masyarakat. 

Dalam pola campuran ini juga tidak terlepas dari instrumen tim sukses 

sebagai jaringan politik pribadi para caleg yang dikombinasikan dengan berbagai 

strategi lainnya. jaringan tim sukses ini juga menjadi kunci dalam kampanye 

dimana seluruh caleg dipastikan memakai jaringan tim suksesnya yang mayoritas 

berasal dari kader partai sebagai strategi marketing politikya. Dengan demikian 

penguatan jaringan politik menjadi salah satu instrumen yang penting pula guna 

meningkatkan elektabilitas seorang caleg dalam pemilu. 

Dalam menggunakan pola strategi ini seorang caleg haruslah benar benar 

paham daerah pemilihnya dan juga paham karakteristik warganya, sehingga dapat 

memilih penggabungan pola yang tepat dan efektif karena pola strategi kampanye 

ini memiliki pengaruh dan hasil yang berbeda-beda antar daerah dan juga antar 

masyarakat. 
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Meski dirasa pola campuran ini adalah pola yang paling berpengaruh 

dalam membangun elektabilitas caleg namun tidak selamanya caleg PDI 

Perjuangan yang menerapkan pola ini dapat terpilih. Menurut analisa peneliti 

caleg yang terpilih yang menggunakan pola ini adalah caleg yang memiliki salah 

satu keunggulan di salah satu pola strategi kampanyenya. Temuan dilapangan 

menunjukkan bahwa caleg yang memang memiliki salah satu pola strategi yang 

lebih kuat cenderung terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten 

Sidoarjo. 

Dengan melihat variasi strategi marketing politik tersebut nampak bahwa 

tidak ada caleg yang unggul dan konsisten memanfaatkan salah satu pola strategi 

saja terutama dalam memanfaatkan pola jokowi effect untuk membangun 

elektabilitasnya. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa diantara variasi pola 

strategi tersebut pola mixed atau pola campuranlah yang paling banyak dilakukan 

oleh caleg PDI Perjuangan di kabupaten Sidoarjo. 

Banyaknya informan yang menggunakan pola Mixed ini menunjukkan 

bahwa jika hanya menggunakan satu pola strategi saja tidaklah terlalu 

menguntungkan, oleh sebab itu mayoritas informan menggunakan pola campuran 

ini yang dirasa lebih menguntungkan. Dengan hanya menggunakan pola Jokowi 

effect pun juga dirasa belum maksimal dan menguntungkan dalam membangun 

elektabilitas caleg meski nama jokowi sendiri cukup populer di masyarakat. Oleh 

sebab itu tidak ada informan yang konsisten memanfaatkan isu Jokowi effect 

sebagai strategi marketing politiknya 
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