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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

marketing politik yang dilakukan oleh para caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo 

pada pemilu legislatif 2014 cenderung berbeda atau memiliki variasi dalam 

penekanan strategi yang dilakukan guna meningkatkan elektabilitasnya. Setiap 

caleg berbeda dalam memilih dan menjalakan strategi marketing politiknya, 

terdapat caleg yang kuat dalam memanfaatkan isu Jokowi effect sebagai strategi, 

adapula caleg yang kuat dalam memanfaatkan produk politik berupa program 

kerja dan terdapat pula caleg yang kuat dalam memanfaatkan tim sukses sebagai 

jaringan politik pribadi caleg sebagai strategi marketing politiknya. Strategi 

tersebutlah yang paling sering digunakan oleh para caleg PDI-P di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Penggunaan isu Jokowi effect dilakukan oleh salah seorang caleg PDI-P 

di dapil 1 Sidoarjo dengan memanfaatkan simbol-simbol Jokowi baik berupa foto 

maupun jargon-jargon politik pada saat kampanye. Meski caleg tersebut cukup 

kuat dalam memanfaatkan isu Jokowi effect sebagai strategi kampanyenya namun 

dilain sisi banyak pula caleg yang tidak terlalu memanfaatkan isu tersebut. Hal 

tersebut didasari oleh kondisi masyarakat di dapil asal caleg. 
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Pemaparan diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar caleg 

dalam memanfaatkan isu Jokowi effect dimana ada caleg yang memanfaatkan ada 

pula yang tidak. Caleg yang memanfaatkan isu Jokowi effect ini itu juga berbeda 

ada yang kuat ada yang tidak. Perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh kondisi 

masyarakat di dapilnya dan juga strategi utama caleg itu sendiri oleh sebab itu 

terjadi variasi dalam pemanfaatan isu Jokowi effect tersebut sebagai strategi 

marketing politik. 

Selain itu strategi marketing politik caleg yang memanfaatkan produk 

politik sebagai strategi utama dalam menjalankan kampanye. Produk juga 

merupakan salah satu instrumen marketing politik dari 4P yang ada Produck, 

Place, Price dan Promotion yang lazim dimanfaatkan sebagai strategi kampanye 

sesuai teori marketing politik. Produk politik berupa program kerja yang 

disampaikan oleh caleg kepada para pemilih pada saat kampanye ini juga banyak 

dilakukan oleh para caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo pada saat pemilu legislatif 

2014 lalu. 

Program kerja yang ditawarkan atau dijanjikan oleh para caleg PDI-P 

juga bervariasi dimana antar caleg dan antar daerah pemilihan. Variasi program 

kerja ini disesuaikan oleh kondisi daerah dan masayarak di dapil tersebut yang 

antar daerah memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda-beda. Namun 

demikian program kerja yang menjanjikan pembangunan infrastruktur masih 

menjadi program kerja yang banyak disampaikan oleh para caleg kepada 

pemilihnya. 
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Penggunaan jaringan politik pribadi berupa jaringan tim sukses yang 

membantu caleg dalam berkampanye dan memenangkan pemilu legislatif juga 

menjadi salah satu strategi marketing politik utama caleg PDI-P di Kabupaten 

Sidoarjo. Penggunaan jaringan tim sukses ini dilakukan oleh semua caleg dengan 

memanfaatkan basis kader partai PDI-P sebagai anggota tim sukses dan juga para 

loyalisnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan tim sukses ini 

juga berbeda ada caleg yang sangat kuat dalam memanfaatkannya adapula yang 

lemah. 

Jaringan pribadi caleg ini berperan penting dalam menjangkau 

banyaknya pemilih dan luasnya daerah pemilihan. Maka dengan semakin banyak 

tim sukses yang dimiliki oleh caleg diharapkan semakin banyak pula dukungan 

yang didapatkan dari masyarakat karena tim sukses ini jugalah yang melakukan 

persuasi terhadap para pemilih. caleg yang memiliki tim sukses dengan jumlah 

banyak cenderung kuat dalam memanfaatkan tim suksesnya untuk 

memaksimalkan kampanye kerna dijumpai beberapa informan caleg PDI-P yang 

memiliki jaringan tim sukses tidak hanya di tiap desa bahkan di tiap TPS, 

sehingga ini menunjukkan betapa kuatnya penggunaan jaringan tim sukses 

sebagai strategi marketing politik caleg. 

Kesimpulan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

berbagai strategi marketing politik caleg PDI-P di Kabupaten Sidoarjo mengarah 

pada adanya variasi dalam memanfaatkan strategi marketing politik. Variasi 

strategi disini berkaitan dengan perbedaan caleg dalam memilih dan 

memanfaatkan strategi marketing politik.  
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Temuan di lapangan menunjukkan bahwa variasi strategi marketing 

politik caleg berdasarkan kondisi masyarakat di dapilnya. Variasi marketing 

politik caleg diantaranya ada yang memanfaatkan isu Jokowi effect, 

memanfaatkan program kerja, memanfaatkan tim sukses, memanfaatkan figur dan 

adapula yang mengkombinasikan berbagai strategi marketing politik. adanya 

variasi strategi ini menunjukkan bahwa caleg cenderung fleksibel dan adaptif 

dalam memanfaatkan startegi marketing politik sesuai dengan kondisi dapilnya. 

Pada intinya tidak ada satupun caleg yang konsisten dengan 

memanfaatkan satu strategi marketing politik saja, jadi isu Jokowi tidak dijadikan 

satu-satunya strategi dalam membangun elektabilitas, caleg lebih variatif dalam 

memanfaatkan strategi marketing politik. Selain itu temuan menggambarkan 

adanya variasi dalam memanfaatkan jokowi effect yang dipadukan dengan strategi 

lain. 

Selain lebih adaptif dan variatif dalam memanfaatkan startegi marketing 

politik, temuan juga menunjukkan bahwa dengan adanya penguatan jaringan 

politik pribadi caleg atau jaringan tim sukses menunjukkan bahwa yang bekerja 

sebagai mesin pencalonan adalah jaringan politik pribadi daripada jaringan 

elektoral partai. 
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5.2. SARAN 

Sesuai dengan temuan di lapangan peneliti mengajukan saran kepada 

caleg PDI Perjuangan khususnya dalam kaitan strategi kampanye yang dijalankan 

yakni agar setiap caleg dapat melakukan strategi kampanye yang efektif dan 

sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah pemilihannya. Caleg haruslah 

memiliki kepercayaan diri dalam melakukan kampanye tanpa harus mendompleng 

sosok Jokowi yang secara perolehan suara tidak terlalu berpengaruh. 

Selain itu partai sebagai institusi naungan para caleg ada baiknya 

memberikan instruksi untuk melakukan kampanye yang dapat membantu para 

caleg tersebut sehingga para caleg tetap berada pada konsistensi melakukan 

kampanye yang benar karena masih banyak dijumpai caleg yang salah dalam 

melakukan strategi kampanye. 

Demikian pula untuk masyarakat di Sidoarjo agar mampu menentukan 

pilihan kepada caleg yang dirasa memang memiliki kompetensi dan kinerja yang 

baik dan tidak hanyaterpaku pada imingan uang pada saat kampanye saja. Hal ini 

didasari masih banyaknya masyarakat yang menerima uang dari para caleg saat 

berkampanye yang mana ini merupakan salah satu bentuk strategi kampanye yang 

negatif. 
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