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BAB III 

PROFIL DAN STRATEGI MARKETING POLITIK CALEG PDI-P 

 

3.1 Profil Caleg PDI Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di 

Kabupaten Sidoarjo 

 

3.1.1 Dr. H. Wijono 

 

Nama  Dr. H. Wijono 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo 1 (Sidoarjo-Candi-Tanggulangin) 
Tempat / Tgl. Lahir  Kediri, 12 Oktober 1960 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  Sarjana (S1) 
Status  Sudah Kawin 
Alamat  Jl. Thamrin 9 - 11 RT 026 ; RW 005 Kel. Sidokumpul 

Kec. Sidoarjo 
Perolehan Suara 6.001 Suara 

 

 Dr. H. Wijono, merupakan salah satu caleg yang berhasil mejadi anggota 

dewan yang memiliki profesi sebagai dokter. Pria yang lahir di Kediri pada 

tanggal 1960 ini merupakan caleg yang berasal dari dapil I Kabupaten Sidoarjo. 
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 Dokter yang sudah menjabat sebagai anggota dewan sebanyak dua kali ini 

sudah cukup dikenal di banyak kalangan masyarakat Sidoarjo terlebih dikalangan 

praktisi kesehatan dan pendidikan karena di kediamannya yang beralamatkan di 

Jl. Thamrin 9-11 RT.26/RW05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kota 

ini membuka klinik umum dan juga lembaga pendidikan. Beliau cukup aktif 

dalam mengikuti kegiatan organisasi mulai dari organisasi kemahasiswaan sampai 

dengan LSM. Aktif sebagai pengurus dan pimpinan Gerakan Nasional Anti 

Narkotika (GRANAT) misalnya, dan juga aktif di organisasi Barisan Rakyat Anti 

Korupsi (BARAK) juga menjadikan beliau cukup konsen dalam hal anti korupsi, 

selain itu beliau juga aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 

atau GMNI semasa kuliah hingga menjadi kader partai. Dengan latar belakang 

organisasi yang cukup mumpuni ini menjadikan dr.Wijono cukup dipandang 

sebagai kader partai PDI-P hingga dua kali juga beliau menjabat sebagai Ketua 

Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P Kecamatan Sidoarjo. 

 Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1970 

dan menjadi dokter di berbagai rumah sakit dan klinik selama puluhan tahun 

menjadikannya menginginkan hal baru, alasan inilah yang menjadikannya mulai 

fokus dalam dunia politik. 

―..ya saya ini bosenloh mas gitu gitu aja, jadi dokter 
saya ini sudah puluhan tahun, jadi PNS juga sudah lama 
ya kerjanya gitu gitu aja, saya pengen itu ya yang ada 
kontribusi jelas, jadi dokter palingan ya saya bisa 
membantu orang yang sakit aja toh, nah kalo jadi 
anggota dprd bisa banyak membantu orang gak Cuma 
yang sakit aja bisa kita bantu lewat kebijakan kebijakan 
yang pro rakyat..‖  
(dr.Wijono, Wawancara 11 April 2015) 
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 Dari ucapan beliau saat wawancara tersebut sudah jelas bahwasannya 

alasan utama masuk dan terjun dalam politik praktis adalah ingin membantu 

masyarakat tidak hanya dari bidang kesehatan namun juga bidang lainnya selain 

itu ada pula keinginan beliau untuk memperbaiki sistem dan jalannya 

pemerintahan khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini yang menurut beliau masih 

banyak yang harus dibenahi, oleh sebab itu beliau duduk di Komisi D yang 

membawahi bidang kesejahteraan rakyat. 

 

3.1.2 Tarkit Erdianto 

 

Nama  Tarkit Erdianto 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo Dapil 6 (Gedangan-Buduran-Sedati) 
Tempat / Tgl. Lahir  Sidoarjo, 22 Mei 1967 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  SLTA 
Status  Sudah Kawin 
Alamat Jl. Mandala No. 431 A RT 15 / RW 04 Kec. Gedangan 
Perolehan Suara 6.949 Suara 
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Tarkit Erdianto anggota dewan yang juga menjabat ketua fraksi PDI-P 

DPRD Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari dapil VI Kabupaten Sidoarjo 

merupakan salah satu kader partai yang cukup dikenal dan aktif di lingkungan 

partai. Menjabat juga sebagai wakil ketua bidang politik hubungan lembaga DPC 

PDI-P Kabupaten Sidoarjo cukup menjadi modal bagi beliau untuk maju dalam 

pertarungan wakil rakyat tersebut.  

Pria kelahiran Sidoarjo 22 Mei 1967 ini sudah berkecimpung dalam dunia 

politik sejak lama dan sudah memulai karier politiknya sejak bawah yakni dengan 

menjadi kader partai PDI-P. Beliau dikenal cukup supel dan ramah di lingkungan 

rumahnya di kawasan Jl. Mandala RT. 15/ RW. 04 Kecamatan Gedangan.  

Bapak 3 orang anak yang biasa di sapa pak tarkit ini merupakan kader 

partai yang aktif dan baik dimana jabatan struktural partai kerap diembannya. 

Selain itu beliau juga cukup aktif di organisasi dan juga lembaga swadaya 

masyarakat. Duduk di komisi C yang membidangi pembangunan menjadikannya 

cukup dikenal oleh warga Sidoarjo karena seringnya turun ke masyarakat untuk 

menjaring aspirasi mengenai pembangunan yang diperlukan oleh warga Sidoarjo.  

Anggota dewan incumbent ini merupakan kader partai yang loyal, dimana 

beliau aktif dalam partai sudah sejak tahun 1980-an sejak jaman PDI sebelum 

PDI-P. Jabatan strukturalpun berkali-kali diembannya mulai dari pengrus ranting, 

Pengurus Anak Cabang hingga menjadi Pengurus DPC hingga dua periode, dan 

saat ini menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Kabupaten Sidoarjo. Meski hanya 

lulusan SMA namun beliau dapat membuktikan bahwa pengalaman berorganisasi 

di partai sejak usia dini memberikan kontribusi yang bagus bagi PDI Perjuangan. 
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―...wah ya sudah lama sekali, saya sejak SMP tahun 80an 
lah sudah masuk PDI meski secara umur belum mencukupi 
lah masih ijo tapi karena faktor kondisi pada saat ini, saya 
itu iling kok pertanyaan itu, jadi saya sempet tanya tanya, 
buat opo seh pemilu sakjane ? karena melihat kondisi di 
lapangan, jarene demokratis tapi kok diarahno milih partai 
golkar, lek gak milih golkar dilereni dadi pegawe negeri, 
nah itu yang menjadi pertanyaan saya waktu itu. Akhirnya 
kebetulan saya suka baca baca dan kakekku wong PNI yo 
akhire aku belajar lah dari situ..‖  
(Tarkit Erdianto, Wawancara 27 April 2015) 

 
Menjadi wakil rakyat adalah salah satu caranya dalam turut serta 

memperbaiki pemerintahan dan turut langsung dalam pembangunan demi 

kebaikan bersama dan semakin majunya Indonesia, itupula yang menjadi alasanya 

untuk turut dalam pesta demokrasi ini. Selain itu pria yang memiliki sapaan 

hangat Cak Tar dikalangan wartawan ini ingin membantu menjembatani warga 

dengan pemerintah dalam hal realisasi pembangunan infrastruktur. 

  

3.1.3 Taufik Hidayat Tri Yudono, S.Ked. 

 

 

Nama  Taufik Hidayat Tri Yudono, S.Ked. 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo 4 (Wonoayu-Tulangan-Sukodono) 
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Tempat / Tgl. Lahir  Sidoarjo, 15 Mei 1970 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  Sarjana (S1) 
Status  Sudah Kawin 
Alamat  Jl. Raya Wonoayu RT 04 / RW 01 Kec. Wonoayu 
Perolehan Suara 8.491 Suara 

 

 Taufik Hidayat Tri Yudono anggota Dewan yang juga sebagai dokter ini 

merupakan anggota dewan kedua yang memiliki latar belakang pendidikan medis 

yang sukses terpilih menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo dan 

menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bapak 3 orang anak 

ini biasa disapa Pak Taufik merupakan wakil rakyat yang berasal dari dapil 

Sidoarjo 4 yang meliputi wilayah Wonoayu, Tulangan, dan Sukodono. 

 Pria 45 tahun kelahiran Sidoarjo 15 Mei 1970 ini dikenal cukup supel dan 

ramah, baik dikalangan keluarga maupun lingkungan kerjanya. Dilingkungan 

tempat tinggalnya di Jl. Raya Wonoayu RT 04 RW 01 Kecamatan Wonoayu 

inipun juga dikenal mudah bergaul dengan warganya. Suami dari Ifa Sa’diyah ini 

dikenal sebagai dokter dan juga kader partai yang ulet dalam bekerja. Hal ini 

dibuktikan masih aktifnya beliau dalam praktik di klinik kesehatan dan juga 

sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

―...yaa saya suka, suka aja sama politik, jadi setelah lulus itu 
saya langsung masuk keder PDI Perjuangan, mulai dari kader, 
ranting sampai akhirnya memiliki jabatan di struktural. Jabatan 
struktural saya itu sejak tahun 2005, itu di DPC saya jadi wakil 
ketua bidang kaderisasi ideologi, terus di tahun 2010 saya jadi 
sekertaris DPC dan sekarang tahun 2015 sampei 2020 saya jadi 
sekertaris DPC lagi...‖(Taufik, Wawancara 28 April 2015) 

 Lulus dari Universitas Hang Tuah Surabaya pada tahun 2000 dan menjadi 

dokter rupanya belum menjadi kepuasan tersendiri bagi pria bertubuh besar ini. 
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Dengan pengalaman organisasi semasa kuliah dan aktif di berbagai lembaga 

swadaya masyarakat menjadikan beliau tertantang untuk masuk kedalam dunia 

politik dan masuklah sebagai kader partai PDI-P. Dengan semangat pembaharuan 

beliau terus giat belajar dalam institusi partai dan mengasah kemampuannya 

dalam berorganisasi dengan terus mengikuti kegiatan partai. Kesuksesannya pada 

pemilu 2009 yang membawa beliau menjadi anggota dewan, menjadikannya maju 

kembali pada pemilu legislatif 2014 dan terpilih kembali menjadi anggota dewan 

DPRD kabupaten Sidoarjo periode kedua dan menjabat posisi yang cukup 

strategis dalam struktur kepengurusan pimpinan DPRD yakni menjabat sebagai 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.1.4 Bambang Riyoko, SE 

 

 

Nama  Bambang Riyoko, SE 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo 5 (Waru-Taman) 
Tempat / Tgl. Lahir  Ngawi, 07 Februari 1962 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  Sarjana (S1) 
Status  Sudah Kawin 
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Alamat  Jl. Gadung No. 09 RT 03 / RW 10 Wage Kec. Taman 
Perolehan Suara 6.203 Suara 

 

 Bambang Riyoko, seorang pengusaha pengolahan kayu ini merupakan 

salah satu caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PDI Perjuangan yang berhasil 

terpilih menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan Sidoarjo 5 yang meliputi 

daerah Waru dan Taman. 

 Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka ini sebelum menjadi 

anggota dewan dikenal sebagai pengusaha sukses yang hingga sekarang. Menjadi 

politisi diawalinya dengan menjadi kader partai yang sudah sejak lama diikutinya. 

Latar belakang keluarga yang memang sangat akrab dengan politik menjadikan 

beliau tertarik dengan politik dan memutuskan untuk bergabung menjadi kader 

PDI Perjuangan.  

Kesuksesan beliau dalam politik dimulai dengan menjadi pengurus 

struktural partai, tercatat sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Taman dan menjadi 

Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode yakni 

periode 2010-2015 dan 2015-2020. 

―...saya kenal dan ketularan politik itu mas ya dari sejak saya 
kecil, keluarga saya itu dari bapak saya dulu aktif di PNI, terus 
jamane PDI, mbiyen bapakku loyal mas nang nggone Pak Karno, 
pengikute, dari situ saya tahu politik dan masuklah saya jadi 
kader PDI, saya jadi kader dan simpatisan sejak PDI sampe 
sekarang jadi PDI Perjuangan, jabatan struktural partai itu saya 
terakhir Ketua PAC Taman terus yang sekarang ini saya jadi 
wakil ketua DPC...‖ (Bambang, Wawancara 28 April 2015) 
 

Ingin mengabdi kepada partai dan turut dalam pembangunan pemerintahan 

yang baik merupakan alasan mengapa beliau untuk turut dalam proses pemilu 
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legislatif. Hal ini dibuktikannya dengan duduk di komisi D bidang kesejahteraan 

masyarakat ini terus aktif dalam membantu permasalahan warga. 

 

3.1.5 Subiyanto, A,Md.Kep.,S.H.,M.Kn 

 

Nama  Subiyanto, A.Md.Kep.,S.H.,M.Kn. 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo 6 (Gedangan-Buduran-Sedati) 
Tempat / Tgl. Lahir  Sidoarjo, 12 Maret 1966 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  S2 
Status  Sudah Kawin 
Alamat  Semampir RT. 06 / RW.03 Kec. Sedati 
Perolehan Suara 2.559 Suara 

 

Subiyanto, A.Md.Kep., S.H.,M.Kn, merupakan salah satu caleg PDI-P 

yang berasal dari dapil VI Kabupaten Sidoarjo. Pria yang lahir pada tanggal 12 

Maret 1966 ini merupakan salah satu caleg yang cukup dikenal di dapilnya, 

dimana beliau beralamatkan di Desa Semampir RT 06/ RW 03 Kecamatan Sedati.  

Subiyanto memiliki latar belakang pendidikan yang bisa dibilang cukup 

kontradiksi dimana beliau memiliki gelar A.Md.Kep yang didapatnya di Sekolah 
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Perawat Kesehatan di tahun 1999 dimana gelar ini didapat untuk bidang 

kesehatan, namun pendidikan bagi pria berusia 49 tahun ini sangatlah penting 

sehingga tidak cukup disitu saja beliau melanjutkan pendidikan Sarjana di Tahun 

2008 dan Masternya di bidang hukum di tahun 2011 hingga mendapat gelar 

S.H.,M.Kn yang mana gelar tersebut saat ini dimanfaatkannya untuk membuka 

kantor notaris dan aktif sebagai notaris dan meninggalkan profesi lamanya sebagai 

perawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. 

Terjun kedunia politik bagi bapak tiga orang anak ini bukan merupakan 

hal baru, dimana beliau menuturkan sudah aktif di kegiatan organisasi pemuda 

sejak tahun 1986 ketika masih di Palembang, beliau bergabung di Organisasi 

Pemuda Demokrat yang merupakan organisasi sayap PDI di Palembang. 

―..Lhoh saya masuk politik masuk hal-hal kayak gini ini nggak 
baru mas, sudah lama saya, saya tahun1986 itu ikut Pemuda 
Demokrat, itu kayak organisasi sayapnya PDI pas saya masih 
di Palembang, dulu jaman masih muda masih mahasiswa saya 
sudah aktif ikut organisasi, nah pas pindah kesini baru ikutan 
kaderisasinya PDI..‖ (Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 
 
Dengan latar belakang organisasi yang cukup baik itulah ketika beliau 

pindah kembali kesini memutuskan untuk bergabung dan mengikuti proses 

kaderisasi PDI-P, dimana hal ini membuahkan hasil cukup baik untuk 

kelangsungan karier politiknya, beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Anak 

Cabang (PAC) PDI-P Kecamatan Sedati pada periode jabatan tahun 2010-2015. 

Dengan latar belakang inilah beliau memutuskan untuk terjun langsung kedunia 

politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo, 
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hal ini didukung adanya keinginan untuk membenahi dan turut serta dalam 

pembangunan negara. 

3.1.6 Drs. H. Eka Budi Atmaja 

 

Nama  Drs. H. Eka Budi Atmaja 
Partai  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Daerah Pemilihan  Sidoarjo 6 (Gedangan-Buduran-Sedati) 
Tempat / Tgl. Lahir  Kediri 7 Juli 1964 
Jenis Kelamin  Laki-Laki 
Agama  Islam 
Pendidikan  S1 
Status  Sudah Kawin 
Alamat  JL. Jatayu 74 A RT. 15 / RW. 08 Kec. Sedati 
Perolehan Suara 1.790 Suara 

 

 Drs. H. Eka Budi Atmaja merupakan salah satu kader partai PDI 

Perjuangan yang mencoba peruntungannya dalam pemilu legislatif 2014 kemarin. 

Bapak 1 orang anak ini merupakan kader partai yang cukup aktif dalam struktur 

organisasi partai, hal ini dibuktikannya sejak tergabung dalam PDI Perjuangan 

sejak tahun 1997 beliau sudah menjabat beberapa jabatan struktural di PAC PDI 

Perjuangan. 

 Pria kelahiran Kediri 7 Juli 1964 ini berangkat dari dapil 6 yang meliputi 

daerah Gedangan, Buduran dan Sedati, hal ini sesuai dengan tempat tinggal beliau 

yang berada di JL. Jatayu 74 RT.15 RW.08 Kecamatan Sedati Kabupaten 
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Sidoarjo. Beliau merupakan lulusan IKIP PGRI pada tahun 1990 dan sempat 

mengajar menjadi guru, selama kuliah pula beliau aktif dalam organisasi kampus 

seperti senat mahasiswa. 

 Keaktifan beliau dalam partai dibuktikan dengan beberapa kali menduduki 

jabatan struktural partai mulai dari anggota ranting, ketua ranting sampai pernah 

menjadi wakil ketua PAC PDI Perjuangan selama 2 periode. Keaktifan dan 

loyalitas beliau inilah yang membawa beliau untuk memberanikan diri maju 

kedalam pertarungan anggota dewan pada pemilu legislatif 2014. 

 Meski tidak memiliki latar belakang keluarga yang terjun kedalam bidang 

politik, beliau cukup percaya diri membuktikannya kepada keluarganya untuk 

terjun kedalam dunia politik.  

 ―...yaa kalau alasan saya itu sederhana mas, saya itu cuma 
pengen kejujuran dan keterbukaan, wes itu tok. Wong wong 
sing dadi saiki iku opo yo jujur, opo yo terbuka.  wallahu 
a’lam mas ya too..‖ (Eka, Wawancara 4 Mei 2015) 

 Alasan beliau cukup sederhana yang menajadikannya beliau berani masuk 

kedalam pertarungan calon wakil rakyat yakni beliau ingin merubah tatanan wakil 

rakyat yang lebih jujur dan terbuka. Dengan latar belakang organisi dan 

pengalaman yang dimilikinya beliau memberanikan diri untuk maju menjadi caleg 

DPRD Kabupaten Sidoarjo. 
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3.2 Strategi Marketing Politik Yang Digunakan Caleg Untuk 

Membangun Elektabilitas Politik  

 

 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam perkembangan 

demokrasi di Indonesia  mengakibatkan banyak perubahan. Perubahan yang 

terjadi tidak hanya dari sistem pemerintahan tetapi juga dalam sistem politik yang 

meliputi partai politik dan pemilu. Salah satu bentuk perkembangan demokrasi 

yang terjadi dalam ranah partai politik dan pemilu adalah penerapan kajian 

marketing dalam ranah politik yang disebut dengan marketing politik. 

 Marketing politik saat ini sudah menjadi keharusan bagi kandidat yang 

bertarung dalam pemilu baik pemilu nasional maupun pemilu lokal karena 

marketing politik mampu menyajikan prinsip – prinsip marketing dalam ranah 

politik yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilu yang 

dikemas dalam serangkaian strategi kampanye yang baik. 

 Berbicara strategi merupakan syarat penting dalam proses pemilu, 

bagaimanapun juga strategi memiliki peranan penting dalam sukses tidaknya 

seorang kandidat dalam pemilu, baik pemilu presiden, pemilu kepala daerah 

hingga pemilu legislatif. Semakin baik strategi kampanye seorang kandidat dalam 

mempengaruhi dan meyakinkan pemilih maka semakin mudah pula seorang 

kandidat itu menang dalam pemilu. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari caleg 

yang berhasil terpilih dan tidak, menunjukkan bahwasanya strategi kampanye 

yang dilakukan oleh para caleg ini bervariatif. Tentunya strategi yang berkaitan 
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dengan cara-cara kampanye ini akan berdampak terhadap perolehan suara yang 

didapat karena strategi kampanye juga akan menunjukkan cara – cara yang 

digunakan untuk membangun elektabilitas politik kandidat. hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh salah seorang informan yang memandang pentingnya strategi 

dalam sebuah kampanye pemilu. 

―..ya kalo menurut saya, strategi kampanye itu penting ya buat 
pemilu ya kan stategi ibarat jurusnya. Jadi ya penting sih strategi 
dalam kampanye itu biar gak ngasal biar bisa nyampe gitu pesan 
pesan yang disampaikan ke masyarakat biar bisa tertarik juga 
dengan kita.. ― 
(Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 
 

 Pak Subiyanto yang merupakan salah satu caleg dari dapil 6 

menyebutkan bahwasanya penting bagi seorang kandidat untuk memiliki strategi 

dalam kampanyenya karena strategi itulah yang akan menentukan kemenangan 

seorang kandidat. Semakin berkembangnya demokrasi dan masyarakat memiliki 

korelasi terhadap strategi dan cara cara kampanye yang dilakukan oleh para 

kandidat peserta pemilu. 

 Strategi kampanye yang diterapkan setiap kandidat peserta pemilu 

tentunya beragam dan berbeda pun juga hasilnya pasti akan berbeda pula. Strategi 

kampanye yang sama pun belum tentu menghasilkan perolehan suara yang sama 

pula. Fenomena Jokowi Effect yang digadang – gadang memiliki hubungan 

dengan kemenangn PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2014 kemarin sedikit 

banyak mempengaruhi para kandidat ataupun caleg dalam melakukan kampanye, 

hal ini dibuktikan dengan adanya strategi partai yang memanfaatkan isu tersebut. 

Berkaitan dengan isu Jokowi ini pula ada beberapa caleg dari PDI Perjuangan 

yang memanfaatkan dan memasukkannya kedalam strategi kampanye. 
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 Dari seluruh informan yang telah peneliti wawancarai, menunjukkan 

adanya perbedaan dan persamaan dalam menggunakan strategi kampanye pada 

pemilu legislatif 2014 lalu di Kabupaten Sidoarjo khususnya dari partai PDI 

Perjuangan.  

1) Dr. Wijono 

 Populernya nama Jokowi di kalangan masyarakat diakui oleh caleg 

Incumbent yang berasal dari dapil Sidoarjo 1 ini. Pak Wijono mengakui bahwa 

adanya fenomena nama Jokowi di masyarakat berpengaruh terhadap partai dimana 

ini dapat menarik massa sehingga tidak sedikit caleg PDI Perjuangan yang 

memanfaatkannya untuk dijadikan strategi kampanye. 

 ―...iyaa ya memang kemarin sebelum pemilu itu banyak berita 
tentang jokowi apalagi yang diangkat partai, ya kalo menurut 
saya sih bagus ya itu soalnya sangat berpengaruh. Besar gitu 
pengaruhnya buat partai. Bagus...‖  

 (Wijono, Wawancara 11 April 2015) 

 Boomingnya nama Jokowi diakui oleh beliau dapat menarik massa, hal 

ini didasari oleh maraknya media yang mneyoroti keberhasilan kinerja Jokowi. 

Namun Pak Wi melihat bahwa pengaruh utama dari adanya fenomena ini adalah k 

perolehan suara partai dimana Jokowi sangat identik dengan PDI Perjuangan 

sehingga tentu para simpatisan dan pendukung Jokowi baik dari PDI Perjuangan 

maupun bukan akan memilih PDI Perjuangan. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh 

beliau untuk dijadikan kedalam salah satu strategi kampanyenya. 

 ―...ya mas ya memanfaatkan karena bagus ya buat menarik masa 
tapi ya nggak sering, kita make jokowi inikan untuk menarik 
orang yang nggak murni PDI atau nggak simpatisan PDI biar tau 
dan milih PDI...‖ (Wijono, Wawancara 11 April 2015) 
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 Disadari bahwa Kabupaten Sidoarjo bukanlah basis massa dari PDI 

Perjuangan sehingga perlu adanya strategi guna menarik dukungan dari massa 

tersebut sehingga Pak Wijono memanfaatkan adanya fenomena Jokowi yang ada 

di masyarakat dalam strategi kampanyenya. Beliau memanfaatkan hal tersebut 

agar orang-orang yang tidak memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan dapat 

memilih PDI Perjuangan. 

 Namun strategi yang digunakan oleh Pak Wijono dan Tim Suksesnya 

tidak hanya itu, Pak Wijono yang memiliki background medis lebih banyak 

menggunakan strategi yang berkaitan dengan medis mengingat beliau juga masih 

aktif membuka klinik dirumahnya. Penyuluhan kesehatan seperti penyuluhan bagi 

lansia, penyuluhan narkoba hingga pengobatan gratis dijadikan senjata utamanya 

dalam kampanye pileg lalu. Selain itu beliau juga mengadakan sosialisasi yang 

dikemas menarik sehingga tidak terkesan sedang kampanye ke sekolah - sekolah 

untuk menyasar para pemilih pemula. 

 ―...Ya itu wes saya lewat sosialisasi tentang kesehatan, lansia, 
narkoba sama penyuluhan gtu, saya kasih penyuluhan sekalian 
saya sampaikan visi misi saya, itupun saya nggak pake logo PDI 
tapi ya orang tau kalau yang ngadain itu pak wi gitu...‖     
(Wijono, Wawancara 11 April 2015) 

 Pak Wijono yang juga merupakan caleg incumbent dalam pileg lalu 

memanfaatkan betul keahliannya dalam bidang medis guna membantu masyarakat 

dan berkampanye. Sosialisasi dan penyuluhan banyak dilakukan oleh beliau 

dengan bekerjasama dengan instansi pendidikan dan juga pihak desa. Disela-sela 

kampanye itulah beliau menyampaikan visi dan misinya untuk maju kembali 

dalam pileg. Meski tanpa ada logo partai pada saat proses sosialisasi masyarakat 
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sudah menyadari bahwa yang melakukan adalah Pak Wijono karena beliau 

dikenal cukup aktif dan dekat dengan warga. 

 Selain itu beliau juga memberikan fasilitas berobat gratis bagi tim 

suksesnya yang membantu berkampanye, hal ini dirasa cukup efektif untuk 

menarik massa pula karena tidak hanya setahun atau dua tahun namun fasilitas 

berobat gratis di kliniknya ini diberikan beliau hingga lima tahun selama beliau 

menjabat anggota dewan. Cara ini sudah dilakukan oleh beliau sejak kampanye 

pada pemilu legislatif 2009 silam dan dilakukan lagi pada kampanye pemilu 

legislatif 2014, beliau mengakui bahwa strategi ini cukup berhasil. 

 Strategi lain yang dijalankan oleh Pak wijono dan Timnya adalah dengan 

memberikan bantuan kepada warga, bantuan yang diberikan adalah bantuan 

berupa pembangunan tempat ibadah. Diakuinya semenjak menjadi anggota dewan 

banyak proposal bantuan yang masuk ke beliau, sehingga strategi ini berjalan 

sebagai bentuk menjaga relasi dengan pemilih tidak hanya pada saat kampanye 

saja.  

 ―...banyak ini setahun ada kali lebih dari 50an proposal yang 
masuk ke saya, ya alhamdulilah banyak yang turun bantuan 
bantuan mushola itu, meski saya orang PDI meski yang nerima 
orang NU, orang Muhammadiyah ya tetep saya bantu. Nah 
disitu juga saya memanfaatkan untuk mencari dukungan..‖ 
(Wijono, Wawancara 11 April 2015) 

 Bantuan yang diberikan oleh Pak Wijono disini tidak sepenuhnya berasal 

dari dana pribadi karena beliau juga menyalurkan bantuan yang dari pemerintah. 

Beliau tidak memandang darimana asal warga yang meminta bantuan dari 
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Muhammadiyah atau NU, beliau hanya membantu, namun beliau juga menyadari 

bahwa cara seperti ini sudah tidak efektif lagi di era pemilu saat ini. 

 Yang juga menarik dari bagian strategi kampanye Pak Wijono adalah 

beliau juga memasukkan penggunaan uang kedalam strateginya. Beliau menyadari 

bahwa pemilu legislatif 2014 lalu persaingan yang sangat ketat baik antar dan 

dalam partai menjadikan adanya persaingan money politic  pula yang masif. 

Beliau menuturkan bahwa masyarakat Sidoarjo yang mayoritas berpendidikan 

tinggi seharusnya dapat mencegah hal ini terjadi, namun sebaliknya dimana 

praktik money politic  cukup tinggi di Sidoarjo, hal ini menjadikan Pak Wijono 

terpaksa mengikuti cara ini. 

 ―...Disini itu orang miskin kalo ga salah sekitar 400 ribuan di 
sidoarjo ini. Kalo ada orang 5 dijejer sing siji loh mesti sing 
dibutuhno duwet, gurung sing hampir miskin, gurung sing 
murko sing arepe duwet, akhirnya cara kampanye pertama disini 
itu duwet, uang mas disini...‖ 

 ―...Nah di pemilu 2014 ini andai kata saya cuma pake cara itu 
gapake uang gak jadi saya, betul mas gak jadi saya. Jadi ya saya 
terpaksa menggunakan cara ini, soalnya persaingannya gak antar 
partai tapi dalam partai, podo gede gedean duwit...‖  

 (Wijono, Wawancara 11 April 2015) 
  

 Pak Wijono merupakan informan yang secara gamblang dan terbuka 

menjelaskan praktik money politik yang beliau gunakan guna mendongkrak 

perolehan suaranya. Beliau menjelaskan bahwasanya di Sidoarjo yang notabene 

memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi dimana 

masyarakat lulusan perguruan tinggi dan SMA sudah banyak, begitupula lulusan 

SMP, dengan melihat data yang ada beliau menunjukkan bahwa seharusnya 
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masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah hanya sekitar 25% dari 

jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Namun yang menjadi pertanyaan bagi 

beliau dan juga menjadi keheranan tersendiri adalah masyarakat yang 

pendidikannya sudah tinggi juga memiliki kecenderungan untuk menerima uang 

dari para kandidat saat berkampanye. 

 Yang menjadi alasan juga bagi beliau untuk melakukan strategi ini 

adalah semakin ketatnya persaingan baik antar partai terlebih dari dalam partai 

sendiri. Caleg incumbent ini terpaksa menggunakan cara ini untuk menyaingi 

gempuran uang dari lawan politiknya yang juga dari dalam partai PDI Perjuangan. 

Meski nominal uang yang diberikan kepada warga tidak sebesar yang diberikan 

caleg lain yakni berkisar antara 25 – 30 ribu sedangkan menurut penuturan beliau 

caleg lain bisa sampai 50 hingga 100 ribu. 

 Sedangkan unttuk strategi penggunaan media kampanye, Pak Wijono 

mengaku hanya menggunakakan spanduk dan selebaran namun jumlahnya tidak 

banyak. Hal ini menurutnya berkaitan dengan efektifitas sehingga beliau minim 

dalam penggunaan spanduk. 

 ―...ndak ndaak ndaak pake spanduk, iklan, spanduk dikit saya, 
saya banyakin selebaran selebaran saya sebar itu di kampung 
kampung sama di program program saya... 

 

 Menurutnya penggunaan spanduk ataupun baliho di jalanan tidak efektif 

karena jumlah orang yang melihat dan kenal dengan kita sedikit sekali. Beliau 

memaksimalkan penggunaan dan penyebaran selebaran yang berisikan fotonya 
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dan juga visi misinya ke desa desa. Dengan menggunakan selebaran yang disebar 

oleh tim suksesnya pesan yang ada akan tersampaikan langsung ke masyarakat 

didapilnya dan ini dirasa lebih efektif. 

 Strategi kampanye yang dijalankan oleh Pak wijono dan timnya dirasa  

cuukup sukses hal ini dilihat dari berhasilnya beliau terpilih kembali untuk 

menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan memperoleh 6000 

suara dari dapilnya.  

 

2) Tarkit Erdianto 

 Strategi kampanye caleg PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa 

terlepas dari peran serta Pak Tarkit Erdianto yang merupakan Ketua Badan 

Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo untuk pemilu 

2014 silam. Tarkit Erdianto merupakan salah satu kader PDI Perjuangan di 

Kabupaten Sidoarjo yang juga maju menjadi caleg pada pileg 2014 lalu, dengan 

menjadi Bappilu dan juga Caleg strategi kampanye tentu mutlak dibutuhkan. 

 Caleg yang berasal dari dapil Sidoarjo 6 ini menyadari pentingnya suatu 

strategi dalam proses pencalegan meski pada pemilu legislatif 2014 silam beliau 

maju untuk yang kedua kalinya. Sadar boomingnya nama Jokowi di masyarakat 

Pak Tarkit tidak jarang memanfaatkannya untuk strategi kampanye untuk 

meningkatkan elektabilitasnya. 

 ―...saya sendiri merasakan efek jokowi, banyak membantu kita. 
Lain cerita mungkin kalo jokowi saat itu nggak ditampilkan dan 
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kita bekerja sendiri mungkin bedalah. Tak akui efek jokowi itu 
berpengaruhlah...‖ (Tarkit, wawancara 27 April 2015) 

 Pak tarkit menyadari betuk bahwasanya boomingnya nama Jokowi 

sangat membantu dalam proses kampanye pada pileg kemarin, bahkan secara 

terang terangan beliau mengakui akan adanya Jokowi effect dengan melihat 

antusias warga dalam merespon nama Jokowi dan PDI Perjuangan. Pak Tarkit 

melihat bahwa banyak warga yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi 

sangat antusias ketika diajak berdiskusi dan membahas tentang Jokowi dan PDI 

Perjuangan, sehingga tidak jarang beliau menjadikan ini sebagai salah satu 

strateginya dalam berkampanye terutama ketika menyasar segmen masyarakat 

menengah keatas. 

 ―...sebagai contoh, ambil sampel di Pabean, suara saya kan luar 
biasa di Pabean, masyarakat yang kelas ekonominya menengah 
keatas rata-rata mereka cuek dengan politik. apatis lah mereka. 
Ternyata diluar dugaan, saya menganggap disana itu efek 
jokowi, justru orang orang perumahan kalo ditemui diajak 
diskusi enak, meski gak sekedar efek jokowi, namun orang 
perumahan itu tingkat pendidikannya kan agak lebih melek 
berpendidikan lah begitu, nah pas diajak omong omongan diajak 
diskusi mereka sadar jokowi, ujung ujungnya kan saya 
membawai jokowi nah akhirnya membantu kita memilih kita, ini 
kan luar biasa. (Tarkit, Wawancara 27 April 2015) 

 

 Beliau mencontohkan ketika melakukan kampanye di salah satu desa 

yakni Desa Pabean yang mayoritas merupakan masyarakat kelas menengah 

keatas. Pada segmentasi ini beliau cenderung lebih banyak mengadakan 

pertemuan  dan diskusi dengan warga terlebih berdiskusi tentang Jokowi dan 

Program kerja PDI Perjuangan dan juga program kerja beliau sendiri ketika 

terpilih. Dengan masyarakat yang sadar akan pendidikan dan juga sudah melek 

informasi mengenai Jokowi dan politik yang berkembang merupakan suatu 
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kelebihan dalam berkampanye sehingga banyak warga yang sukarela mendukung 

baik mendukung PDI Perjuangan maupun mendukung Pak Tarkit sendiri. Dari 

strategi ini paling tidak beliau mampu meperoleh suara hampir seribu suara 

dukungan dari warga di daerah ini. 

 Strategi mengumpulkan warga dan melakukan kampanye tertutup ini 

merupakan strategi yang disarankan oleh PDI Perjuangan bagi para calegnya 

dalam berkampanye43. Sehingga tidak heran banyak caleg PDI Perjuangan yang 

memaksimalkan strategi dan proses kampanye ini karena dirasa lebih maksimal 

dalam menyampaikan visi misi dan juga program kerja. Begitupula Pak Tarkit, 

dimana beliau juga memanfaatkan strategi kampanye tertutup ini dengan banyak 

mengadakan pertemuan warga dan juga aktif mendatangi warga. 

 ―...iya saya lebih banyak tertutup, kumpul dan yang jelas saya 
itu banyak diskusi, gak cuma door to door tapi warkop to 
warkop juga saya, haha. Menurut saya kampanye lebih mengena 
tertutup, pertama kalo kampanye terbuka itu anggarannya besar, 
kedua keamannanya. Kalo tertutup dengan ngumpulin warga 
trus diskusi kita bisa tahu yang dipingini warga itu apa, 
permasalahannya itu apa...‖ (Tarkit, Wawancara 27 April 2015) 

 
 Menurut beliau sebagaimana kutipan wawancara diatas, dengan 

melakukan kampanye tertutup dan dengan mengumpulkan warga pertemuan antar 

warga dan caleg lebih mengena, selain itu aspirasi warga juga dapat tersampaikan 

lebih baik dibandingkan dengan program kampanye terbuka dengan mengerahkan 

massa yang dirasa kurang efektif baik dari segi waktu dan biaya. Yang unik dari 

Pak Tarkit dalam menyapa warga di dapilnya yakni beliau tidak sungkan untuk 

                                                           
43

 http://www.bangsaonline.com/berita/187/pdi-p-sidoarjo-maksimalkan-kampanye-tertutup 
(diakses pada tanggal 8 Mei 2015) 
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mendatangi warung warung kopi dimana banyak orang berkumpul hal ini 

dilakukan untuk menjaga relasi dalam berkampanye. 

 Mendatangi acara-acara keagamaan yang diadakan oleh warga juga 

dirasa menjadi strategi pendekatan yang dilakukan beliau. Dengan mendatangi 

acara-acara keagamaan tersebut selain untuk memperkenalkan diri beliau juga 

beranggapan bahwa dengan adanya kedekatan psikologis khususnya dari segi 

agama orang akan lebih memilihnya, sehingga beliau cukup sering dalam 

mendatangi acara-acara keagamaan. 

 ―...iyaa, masuk saya. Termasuk saya ingat ada pengajian yang 
dihadiri 2000an oranglah, datang saya disitu, masuk saya, mbuh 
nyumbang aqua, mbuh nyumbang opo paling nggak ada timbal 
baliknya, nah disitu saya diakhir acaranya saya minta waktu 
untuk memperkenalkan diri. Tahlil, Yasin per RW itu di 
Semambung ikut terus saya, kan digilir saya, sampe ada 
gojlokan temen temen itu, lek kampanye ae melok tahlil lek gak 
pemilu yo prei. Hahahaa...‖ (Tarkit, Wawancara 27 April 2015) 

 
 Pak Tarkit tidak mensia-siakan acara-acara keagamaan yang melibatkan 

banyak warga, diungkapkannya bahwa beliau cukup sering mengikuti acara 

pengajian. Disitu beliau memberikan bantuan di setiap acara pengajian dan juga 

kelompok pengajian sebagai imblan beliau diberikan waktu untuk 

memperkenalkan diri kepada warga yang datang sehingga cara ini dirasa juga 

cukup efektif terlebih ketika ada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang datang. 

 Dalam melakukan kampanyenya tidak jarang beliau juga berkomunikasi 

dengan tokoh masyarakat dan juga aparat desa, namun keterlibatan aparat desa 

disini hanya sebatas pemberi informasi mengenai keluhan dan permasalahan 

warga. Untuk menyusun program kerjanya agar tepat sesuai permasalahan warga 

Pak Tarkit memanfaatkan jaringan politik pribadinya ini dimana tidak hanya 
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berdiskusi dengan warga namun juga bertukar informasi dengan tokoh masyarakat 

dan aparat desa untuk mencari solusi atas suatu permasalahan di desa yang 

nantinya dijadikan bahan kampanye. 

 ―...sebelum saya masuk ke warga saya koordinasi dulu, kalo 
saya dekat dengan kepala desa ya saya koordinasi dengan kepala 
desa, kalo dengan tokoh masyarakat ya dengan tokoh 
masyarakat situ, apasih sebenere keinginane. Gak mungkin yang 
bukan permasalahan warga situ saya masukin atau saya kasih 
solusi yang untuk warga lain. Contoh misalnya di Sedati 
permasalahan yang umum adalah infrastruktur jalan. Kalo di 
tokoh tokoh NU pasti bicarae pembangunan madrasah. Kalo 
untuk aparatur desa itu kita Cuma minta masukan aja gaboleh 
dilibatkan...‖ (Tarkit, Wawancara 27 April 2015) 

 

 Beliau menyebutkan bahwasanya penting untuk berkoordinasi dengan 

tokoh masyarakat dan juga aparatur desa terlebih untuk mengetahui permasalahan 

warga sehingga solusi yang ditawarkan dalam bentuk program kerja dapat lebih 

tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi warga. Beliau 

mencontohkan bahwa untuk kampanye pileg kemarin Pak Tarkit berkomunikasi 

dengan tokoh NU yang meminta lebih fokus lagi untuk pembangunan madrasah, 

dengan adanya hasil komunikasi ini dijadikan program kerja yang disampaikan 

ketika beliau berkampanye di hadapan warga NU sehingga dapat dengan mudah 

mendapatkan simpati dan dukungan warga. Beliau tahu bahwa melibatkan aparat 

pemerintahan termasuk aparatur desa dalam kampanye adalah pelanggaran oleh 

sebab itu beliau memanfaatkan aparat desa hanya sebagai sebatas sumber 

informasi. 

 Berbicara strategi kampanye, Pak Tarkit juga tidak memandang sebelah 

mata mengenai praktik money politic yang pada pemilu legislatif 2014 lalu 
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semakin gila-gilaan terangnya. Beliaupun tidak memungkiri bahwa beliau juga 

menggunakannya sebagai salah satu strategi untuk menarik dukungan masyarakat. 

 ―...Tambah Gila ! Lebih Gila lagi. Gak mungkin sekarang caleg 
gak main money politik, termasuk lek sampean tanya aku, aku 
ya menggunakan itu walaupun cara cara yang digunakan itu 
macem macem. Lebih gila lagi mas pemilu kemarin...‖ 
(Tarkit,Wawancara 27 April 2015) 

 

 Pak Tarkit menyebutkan bahwa untuk pemilu legislatif 2014 lalu praktik 

penggunaan uang dalam masa kampanye hingga pencoblosan sangat masif dan 

lebih marak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Beliau sendiri mengakui 

bahwa menggunakan cara ini dalam strategi kampanyenya namun tidak 

menjelaskan secara terbuka bagaimana cara dan nominalnya. Menurutnya 

penggunaan uang dalam proses pemilu kemarin sangat erat kaitannya dengan 

proses persaingan yang semakin ketat baik antar partai maupun antar caleg dalam 

satu partai yang sama, termasuk PDI Perjuangan. 

 Sedangkan untuk media dalam berkampanye beliau lebih banyak 

menggunakan spanduk dan banner yang dipasang di seluruh desa-desa di dapilnya 

yang dibantu oleh jaringan tim suksesnya. Namun dalam penggunaan spanduk 

dan balihonya beliau tidak menyelipkan tanda gambar Jokowi, beliau hanya 

menggunakan tanda gambar Pak Karno dan Bu Mega dalam media kampanyenya. 

Namun disatu sisi beliau juga menyadari bahwa penggunaan media kampanye 

yang dipasang di jalan jalan tidak efektif oleh sebab itu disamping penggunaan 

media kampanye beliau juga mengadakan pertemuan dan diskusi dengan warga di 

dapilnya. 
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 Dari sekian strategi yang digunakan oleh Pak Tarkit dan juga tim 

suksesnya, pertemuan dan diskusi dengan warga diyakininya sebagai strategi 

kampanye yang paling efektif dan berpengaruh dalam perolehan suara. Caleg 

incumbent dari dapil Sidoarjo 6 ini paling tidak dapat mengumpulkan total 

sebanyak 6.949 suara dari dapilnya. Dengan perolehan ini menajdikan beliau 

untuk duduk kembali menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk 

periode kedua dan menjabat sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

3) Taufik Hidayat Tri Yudono, S.Ked 

 Taufik Hidayat yang juga merupakan caleg incumbent dari PDI 

Perjuangan untuk pemilu legislatif 2014 lalu dan saat ini menjabat sebagai Wakil 

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kesuksesan beliau menjadi anggota dewan 

hingga 2 periode ini tentu tak terlepas dari strategi kampanye yang tepat kepada 

konstituen di daerah pemilihannya. 

 Pak Taufik merupakan anggota dewan kedua yang terpilih kembali yang 

memiliki background pendidikan medis sebagai dokter. Hal ini juga dijadikan 

sebagai strategi utama dalam berkampanye dimana beliau lebih banyak 

memanfaatkan keahliannya sebagai dokter untuk berkampanye disamping 

memaksimalkan jaringan tim suksesnya. Dua strategi utama inilah yang 

dijalankan oleh Pak Taufik dalam berkampanye di pemilu legislatif 2014 kemarin. 

 Strategi kampanye caleg yang berasal dari dapil Sidoarjo 4 ini yakni 

mengadakan sosialisasi tentang kesehatan dan juga fasilitas berobat kepada tim 
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sukses dan juga warga di dapilnya. Sosialisasi kesehatan ini dikemas dalam 

bentuk pertemuan tertutup dengan warga yang dikoordinir oleh tim suksesnya. 

slein itu dengan menjadi caleg incumbent diakuinya menjadi nilia lebih dalam 

berkampanye dimana masyarakat sudah kenal dengan beliau. 

 ―...kalau untuk strategi, kebetulan saya kan incumbent yah mas, 
jadi paling nggak itu sudah di untungkan, berat dan tidak berat 
begitu..‖ 

 ―...jadi pendekatan kita manfaatkan partai itu tadi, tim saya yang 
banyak bergerak, disisi lain saya punya program itu ya ini yang 
juga saya sudah manfaatkan sejak pemilu 2009 itu ada program 
khitan gratis, jadi setiap kader yang memanfaatkan ini ke 
masyrakat, bahwa ini saya ada program khitan gratis daripada 
keluar uang buat khitan bisa ke saya gratis, nah ini yang sudah 
saya manfaatkan sejak pemilu 2009 dan kemarin saya 
manfaatkan lagi buat menarik masa...‖  

 (Taufik, Wawancara 28 April 2015) 
 
 Menjadi incumbent merupakan satu fasilitas lebih yang dimiliki oleh Pak 

Taufik dimana beliau tidak terlalu berat dalam memperkenalkan dirinya kepada 

warganya. Disamping itu beliau juga menggunakan strategi lain, salah satunya 

adalah dengan melakukan sosialisasi kesehatan dan khitan gratis untuk tim sukses 

dan pemili di daerahnya. Strategi ini sudah dijalankan sejak beliau maju menjadi 

caleg pada pemilu 2009 dan digunakan kembali pada pemilu 2014 karena dirasa 

cukup efektif untuk menarik massa. 

 Menanggapi fenomena Jokowi Effect, Pak Taufik beranggapan bahwa itu 

merupakan suatu hubungan simbiosis mutualisme antara partai dan masyarakat. 

Pak Taufik pun juga memanfaatkannya kedalam strategi kampanye, meski beliau 

menyadari hal ini lebih berpengaruh kepada meningkatnya elektabilitas partai 

bukan elektabilitas pribadinya. 
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 ―...saya kira kalau kita ngomong jokowi dan PDI ini ya 
simbiosis mutualisme begitu, saling menguntungkan. Adanya 
nama jokowi yang booming nasional itu kan ya kayak obat 
kerinduan rakyat bahwa ada pemimpin atau ada tokoh yang 
merakyat dekat dengan rakyat, jadi memang bagus untuk 
menarik massa untuk memilih PDI yang identik dengan partai 
yang dekat dengan masyarakat...‖ 

 
 Populernya nama Jokowi dikalangan masyarakat diakui oleh Pak Taufik 

sangat menguntungkan partai yakni PDI Perjuangan. Beliau berpandangan bahwa 

munculnya Jokowi effect di kalangan masyarakat merupakan suatu bentuk 

kerinduan akan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, sebagaimana 

sebelunya Jokowi banyak diekspos oleh media ketika melakukan blusukan ke 

warga. Dengan adanya fenomena ini menjadikan masyarakat yang rindu dodok 

pemimpin seperti itu akan memilih PDI Perjuangan yang memang identik sebagai 

partai yang dekat dengan masyarakat. 

 Sedangkan untuk pemanfaatan fenomena Jokowi effect ini sebagai 

strategi kampanye, Pak Taufik mengaku tidak secara ekslusif memanfaatkan ini 

sebagai strategi hanya saja beliau menjalankan amanat partai dengan bentuk 

membuat dan menyebarkan spanduk-spanduk Jokowi. 

 ―...kalau itu ya kita gunakan kayak memasang spanduk spanduk 
―PDI Menang Jokowi Presiden‖, ini kita gunakan untuk menarik 
agar orang milih PDI...‖ (Taufik, Wawancara 28 April 2015) 

 
 Pemanfaatan fenomena Jokowi dengan memasang spanduk ―PDIP 

menang Jokowi Presiden‖ dilakukan oleh Pak Taufik sebagai bentuk loyalitas 

terhadap amanat partai. Hal ini dilakukannya agar masyarakat yang memang 

mengidolakan sosok Jokowi dapat menyalurkannya dengan memilih PDI 

Perjuangan. 
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 Pemanfaatan model kampanye secara tertutup juga dilakukan oleh pak 

Taufik dan timnya dimana beliau lebih sering mengumpulkan warga dan tim 

suksesnya di posko pemenangan yang sengaja dibangun di rumahnya, hal ini 

untuk mempermudah komunikasi. Kampanye tertutup ini selain digunakan untuk 

menyampaikan visi misi dan juga program kerja, beliau memanfaatkannya untuk 

sarana memperkuat jaringan. 

 ―... kalau saya ya pakai yang tertutup, saya kumpulkan orang 
orang partai, orang orang desa. Ya itu saya kumpulkan dirumah, 
kan kalau dirumah saya itu ada bangunan kayak gazebo gitu 
besar nah disitu kalau saya kumpulkan orang ya disitu, kita biasa 
bentuk namanya jaring laba laba jadi setiap desa kita membuat 
tim pemenangan, tim sukses gitu, nah itu nanti yang bekerja 
membagi poster, membagi stiker gitu...‖  

 (Taufik, Wawancara 28 April 2015) 
 
 Pak Taufik sengaja membuat posko pemenangan di rumahnya dengan 

memanfaatkan lahan rumahnya guna memperlancar komunikasi dalam setiap 

strategi kampanye yang dilakukannya dan juga timnya. Kampanye tertutup ini 

lebih menyasar tim sukses dan simpatisannya yang memang loyal dan dekat 

dengannya. Dalam pertemuan tertutup itu lebih banyak digunakan untuk mengatur 

strategi baik untuk kampanye dan juga penyebaran tim sukses karena beliau 

beranggapan bahwa semakin banyak relasi dan semakin banyak jaringan maka 

akan semakin menguntungkan. Sedangkan untuk pertemuan dengan warga lebbih 

banyak dikoordinir dan dilakukan oelh tim sukses mengingat kesibukan Pak 

Taufik sendiri. 

 Selain itu beliau juga cukup sering untuk datang ke acara acara 

keagamaan yang digelar di sekitar daerahnya, hal ini juga dilakukan untuk 

memperkenalkan kembali beliau di hadapan warganya agar semakin banyak 

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



IV - 30 

 

warga yang memilihnya. Namun berbeda dengan caleg caleg lain yang memang 

sengaja dan sering untuk ikut dalam acara acara keagamaan seperti pengajian, 

beliau tidak terlalu mengandalkan strategi ini hanya sesekali saja. 

 ―...yaa kalau saya memanfaatkan, ya saya masuk tapi gak 
banyak, cuma kelompok kelompok yang ada di desa saya saja, 
kelompok yasin kelompok tahlilan di desa saya aja tapi kalau 
yang diluar nggak. Karena bagi saya menurut saya sistem kita 
masuk ke dalam jaringan keagamaan itu nggak masuk, nggak 
ngefek, mereka sudah dimanfaatkan partai lain, PKB 
misalnya...‖ (Taufik, Wawancara 28 April 2015) 

 
 Dari kutipan wawancara tersebut, Pak Taufik mengakui bahwa beliau 

juga menggunakan cara atau strategi masuk ke dalam kelompok-kelompok 

pengajian namun hanya terbatas di sekitar rumahnya saja. Namun beliau 

beranggapan bahwa menggunakan strategi tersebut di Sidoarjo apalagi bagi caleg 

atau partai nasionalis sudah tidak terlalu efektif karena kelompok-kelompok 

pengajian yang ada sudah terafiliasi dengan partai tertentu misalnya PKB yang 

memang notabene masyarakat Sidoarjo adalah NU dan sangat dekat dengan partai 

tersebut. 

 Sedangkan untuk media kampanye yang digunakan oleh Pak Taufik 

sendiri lebih banyak menggunakan spanduk banner dan media kampanye yang 

berukuran kecil seperti stiker dan poster yang mudah untuk dibagikan kepada 

warga. Dan utnuk media kampanye beliau juga tidak menggunkaan tanda gambar 

Jokowi melainkan hanya menggunakan tanda gambar Pak Karno dan Bu Mega 

saja. 

 Dengan berbagai strategi kampanye yang dilakukan oleh Pak Taufik dan 

tim suksesnya dirasa cukup maksimal dengan hasil yang memuaskan dimana Pak 
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Taufik dapat terpilih kembali menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

Kesuksesan ini paling tidak dapat dilihat dari perolehan suara Pak Taufik yang  

mendapatkan 8.491 suara dari dapilnya dan menghantarkannnya menjadi Wakil 

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

 

4) Bambang Riyoko, SE 

 Berbicara strategi dalam berkampanye mungkin Pak Bambang Riyoko 

inilah yang paling berbeda dan terbilang konsep strateginya tersusun matang dan 

berbeda. Bambang Riyoko yang berasal dari dapil Sidoarjo 5 ini dapat terpilih 

sebagai anggota dewaan di DPRD Kabupaten Sidoarjo berkat strategi yang 

dijalankannya. 

 Strategi utama yang dijalankan dan berbeda dengan caleg PDI 

Perjuangan lainnya adalah pembagian daerah kampanye sesuai dengan basis 

domisili dimana di dapil Sidoarjo 5 meliputi daerah Kecamatan Waru dan 

Kecamatan Taman, beliau bekerja sama dengan caleg PDI Perjuangan lain yakni 

Wisnu Pradono dimana beliau membagi daerah kampanyenya hanya fokus di 

Kecamatan Taman sesuai dengan domisili Pak Bambang dan Kecamatan Waru 

menjadi fokus kampanye Pak Wisnu. Strategi pembagian wilayah ini dirasa cukup 

baik dan efektif dan berhasil dimana keduanya juga berhasil masuk menjadi 

anggota dewan. 

 ―...kalau strategi saya agak berbeda mungkin dengan teman 
teman yang lain, saya itu dari dapil 5 waru taman, 2 kecamatan, 
nah ini saya bagi, jadi saya cuma ngurusi daerah kecamatan 
saya, taman, nah kalo kecamatan waru, itu sudah ada sendiri 
yang ngatur, adek saya, teman saya, sama sama kader PDI nya, 
mas wisnu...‖ ―...iyaa, pak wisnu, jadi dari awal strategi saya 
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sama pak wisnu itu ya itu, kita bagi. Alhamdulilah dapil 5 dapet 
2 kursi, saya sama pak wisnu, ya itu berkat strategi yang kita 
mainkan berhasil. Kalo aku ngurusin 2 kecamatan itu mas 
wongee iku akeeh, luas pisan, kan yo angel. Jadi saya cuma 
handle yang taman aja, saya ndak utik utik kecamatan satunya. 
Strategi saya bedanya disitu. 

 (Bambang, Wawancara 28 April 2015) 
 
 Pembagian dearah fokus kampanye ini merupakan strategi yang cukup 

jitu untuk dijalankan, mengingat dapil Sidoarjo 5 merupakan dapil dengan jumlah 

penduduk terbanyak di Kabupaten Sidoarjo meski hanya meliputi 2 kecamatan. 

Dengan strategi pembagian tersebut Pak Bambang tidak perlu terlalu ―ngoyo‖ 

untuk melakukan kampanye di 2 kecamatan karena sudah dibagi wilayah masing 

masing yang menjadi fokus utama berkampanye. Setidaknya Pak Bambang 

mampu mengumpulkan dukungan 5.584 suara dari Kecamatan Taman dari total 

6.203 suara yang dikumpulkannya di dapil Sidoarjo 5. Strategi ini diungkapkan 

beliau sebagai strategi yang paling jitu selain strategi kampanye lain yang 

dilakukan oleh Pak Bambang dan tim suksesnya. 

 Selain itu Pak Bambang juga melakukan kampanye tertutup dengan 

melakukan diskusi dan pertemuan dengan warga. Menurutnya dengan melakukan 

kampanye tertutup dan bertemu dengan warga komunikasi yang terjadi lebih 

maksimal dan efektif termasuk dalam penyampaian visi misi dan program kerja. 

 ―...ya kalau saya ya pakai juga itu kampanye tertutup, 
mengumpulkan warga ya pasti, karena memang mengumpulkan 
orang gitu dengan sistem kampanye tertutup gitu lebih enak 
kampanyenya, menyampaikan visi misi itu lebih enak. 
Tersampaikannya lebih bagus...‖  

 (Bambang, Wawancara 28 April 2015) 
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 Pak Bambang yang memiliki satu fokus tertentu dalam program kerja 

dimana beliau hanya mengikuti program kerja partai yang sesuai dengan program 

kerakyatan, beliau hanya fokus dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat hal tersebut disampaikan pada saat kampanye tertutup, dengan 

kampanye tertutup visi misi dan program kerja yang akan disampaikan dapat lebih 

maksimal diterima warga. 

 Strategi yang hampir sama dilakuakn oleh kebanyakan caleg lain yakni 

dengan masuk kedalam kelompok-kelompok pengajian juga dilakukan oleh Pak 

Bambang Riyoko. Beliau melihat bahwa dengan masuk kedalam kelompok 

pengajian di daerahnya akan menimbulkan kedekatan psikologis bagi warga dan 

dirinya sehingga nantinya warga akan memilihnya. 

 Menanggapi adanya fenomena Jokowi effect yang berkembang di 

masyarakat terutama menjelang pemilu, Pak Bambang menanggapinya dengan 

serius bahwa beliau mengakui akan adanya fenomena tersebut dan sangat 

berpengaruh terhadap perolehan suara partai. 

 ―...Ya kalau saya melihat itu ya bagus ya karena nama jokowi 
itu pas pemilu kemarin sangat berpengaruh terhadap perolehan 
suara partai, banyak orang milih PDI ya karena jokowinya itu...‖ 

 (Bambang, Wawancara 28 April 2015) 
 

 Menurut Pak Bambang kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 

legislatif lalu memang tidak terlepas dari fenomena Jokowi yang ada di 

masyarakat dimana banyak orang yang memilih PDI Perjuangan karena melihat 

sosok Jokowi-nya sehingga fenomena tersebut sangatlah berpengaruh terhadap 

perolehan suara partai. 
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 Meski tidak memanfaatkan fenomena Jokowi kedalam strategi 

kampanyenya, keberhasilan strategi yang diterapkan oleh Pak Bambang patut 

diapresiasi. Selain strategi yang tepat keberhasilan beliau juga dapat dilihat dari 

peta poltik PDI Perjuangan yang menunjukkan bahwa memang Dapil 5 

merupakan basis PDI Perjuangan dimana dari tiap kali pemilu memperoleh suara 

yang tinggi.  

 

 

5) Subiyanto, A.Md.Kep., S.H., M.Kn 

 Kader PDI Perjuangan yang maju menjadi caleg dengan latar belakang 

pendidikan medis rasanya cukup banyak di Kabupaten Sidoarjo, selain dua 

informan yang telah dibahas sebelumnya adapula Subiyanto yang berasal dari 

daerah pemilihan Sidoarjo 6. Selain background medis beliau juga memiliki 

background hukum karena memang beliau memiliki 2 gelar pendidikan yang 

berbeda. 

 Meski sama - sama memiliki latar belakang medis dengan Pak Wijono 

dan Pak Taufik namun kesuksesan karier politiknya berbeda dimana beliau masih 

belum terpilih pada pemilu legislatif 2014 kemarin. Keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pileg merupakan hal yang biasa dan dapat dilihat tergantung 

daripada strateginya. 

 Berbicara strategi dalam kampanye, Pak Subiyanto mengaku tidak 

memiliki strategi khusus beliau hanya fokus kepada pendekatan terhadap warga 
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karena menurutnya kedekatan antara warga atau pemilih dengan caleg itu sangat 

penting. 

 ―kalo untuk strategi sih saya gak bikin strategi khusus yang 
gimana gimana gitu sih mas, ya mengalir aja gitu. Cuma yang 
pasti saya fokus itu ke pendekatannya mas...‖ 

 (Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 
 
 Menurut Pak Subiyanto caleg dengan modal pas-pasan haruslah pandai 

pandai dalam melakukan pendekatan dengan warga atau konstituennya. Dengan 

melakukan pendekatan yang tepat maka masyarakat akan dapat memilih caleg 

tersebut dengan dasar kedekatan. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam 

berkampanye oleh Pak Subiyanto. 

 Dengan memanfaatkan keahliannya dibidang medis kedalam strategi 

kampanye beliau berharap dapat lebih dekat dengan pemilihnya. Strategi yang 

dilakukan sama dengan caleg dokter lainnya yakni dengan melakukan sosialisasi 

kesehatan dan juga pengobatan gratis bagi warga di daerah pemilihannya. Beliau 

menganggap ini merupakan strategi pencitraan namun pencitraan yang positif 

dengan memanfaatkan keahliannya ini. 

 ―...ya jadi kan saya itu modal pas-pasan, jadi ya saya mainkan 
itu strategi pendekatannya. Pendekatan ke konstituen ke 
masyarakatnya gitu. Kita ikut acara-acara masyarakat, kita beri 
bantuan sesuai apa yang dibutuhkan ya pendekatan sekalaligus 
pencitraan lah tapi pencitraannya yang positif. Misalnya kan 
background saya juga paramedis, ya saya memberikan bantuan 
mengadakan sunat massal atau pengobatan gratis gitu, ya 
pendekatan sekaligus pengenalan diri lah ke masyarakat untuk 
menarik simpati...‖ (Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 

  

 Strategi ini dirasa yang paling gampang untuk dilakukan selain memang 

sesuai dengan keseharian beliau yang juga masih aktif sebagai perawat beliau juga 
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sudah sering membantu warga di daerah pemilihannya, sehingga pada saat 

kampanye beliau hanya menambahkan sedikit trik agar masyarakat dapat 

memilihnya. Pak Subiyanto beranggapan bahwa dengan melakukan strategi 

tersebut masyarakat akan simpati dengannya dan memilihnya pada saat 

pencoblosan. 

 Selain berkampanye dengan membantu warga beliau juga tetap 

memanfaatkan kampanye tertutup namun tidak dengan mengumpulkan warga 

melainkan beliau yang datang ke perkumpulan warga, seperti kelompok-

kelompok pengajian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan 

keseriusannya dalam maju menjadi caleg. 

 ―...Ada lagi juga misalnya saya masuk ke kelompok-kelompok 
pengajian gitu, kita beri bantuan ya bantuan speaker, ya seragam 
ya sekalian promosi lah. Nah pendekatan pendekatan ini sih 
yang menurut saya tingkat keberhasilannya diatas 75 persen 
lah...‖ ―...Ya kalo tertutup ngumpulin warga gitu lebih enak 
nyampein program-programnya lebih intimlah ibaratnya. Lebih 
efektif juga...‖ (Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 

 

 Pak Subiyanto yang memang sebelumnya sudah aktif dalam kelompok 

pengajian menganggap bahwa dengan masuk kedalam kelompok kelompok 

pengajian dan melakukan kampanye tertutup tingkat keberhasilannya cukup tinggi 

dan dirasa lebih efektif terkait dengan penyampaian program-program kerja. 

Sebagai bentuk imbalan beliau juga membeikan bantuan sesuai yang dibutuhkan 

oleh kelompok pengajian tersebut. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk keseriusan 

terhadap konstituennya. 

 Pak Subiyanto juga memanfaatkan sarana kampanye tertutup ini sebagai 

sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat di dapilnya dimana masyarakat  

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



IV - 37 

 

dapat menyaurakan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi 

terbaiknya yang dijadikan sebagai program kerja  yang disampaikan pada saat 

kampanye. Sehingga dengan adanya dialog antar warga dan caleg ini diharapkan 

solusi yang diberikan dapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi warga. 

Program kerja yang disampaikan pun fleksibel mengikuti daerahnya karena 

menurut beliau satu daeah dengan daerah lain atau antar desa berbeda 

permasalahannya. 

 Berkaitan dengan fenomena Jokowi beliau juga merasakannya bahwa 

nama Jokowi yang marak dibicarakan di masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

partai yang mana imbasnya juga kepada caleg PDI Perjuangan. Beliau 

memandang bahwa fenomena tersebut dapat menarik massa sehingga PDI 

Perjuangan banyak dipilih oleh masyarakat. 

 ―...yaa kalo menurutku sih bagus bagus aja, fenomena itu kan 
ibarat lem ya ya bisa menarik massa menarik masyarakat gitu..‖ 

 (Subiyanto, Wawancara 2 April 2015) 
 

 Pak Subiyanto melihat bahwa fenomena Jokowi sebelum pemilu serupa 

dengan lem yang dapat menarik massa karena begitu banyaknya masysrakat yang 

mengidolakan dan mendambakan sosok pemimpin seperti Jokowi. Hal ini 

menjadikan banyak orang yang memilih PDI Perjuangan dengan melihat sosok 

Jokowi tersebut. Namun berbeda dengan caleg PDI Perjuangan lain yang 

memanfaatkan fenomena ini untuk mendongkrak perolehan suara, beliau tidak 

memanfaatkannya. 

 Sedangkan spanduk ataupun media kampanye yang digunakan tidak 

banyak dimana beliau hanya memasang beberapa baliho dan spanduk saja. Media 
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kampane yang digunakan juga tidak mengandung unsur Jokowi karena memang 

beliau tidak memanfaatkan adanya fenomena ini, belliau hanya menggunakan 

tanda gambar Pak Karno di setiap media kampanyenya. 

 Tentu keberhasilan dan kegagalan seorang caleg dapat dilihat dari 

kematangan startegi yyang diterapkan dalam proses kampanye. Meski mampu 

mengumpulkan 2.559 suara namun Pak Subiyanto masih belum mampu 

mengalahkan rivalnya yang ada dalam satu partai hingga beliau gagal untuk 

menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

 

6) Drs. Eka Budi Atmaja 

 Caleg yang juga memiliki strategi berbeda dalam kampanyenya yakni 

Pak Eka Budi Atmaja, caleg yang berasal dari dapil Sidoarjo 6. Namun meski 

berbeda strategi dari mayoritas caleg pada umumnya beliau masih belum berhasil 

menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 

 Pak Eka yang merupakan kader partai ini mencoba peruntungannya 

dalam pemilu legislatif 2014 dengan dibantu oleh jaringan tim sukses yang 

dimilikinya. Dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap 

strategi kampanye yang dijalankannya beliau berharap dapat mendapatkan simpati 

warga di daerahnya. 

 ―...saya itu mas kalau untuk strategi saya itu gak pake yang neko 
neko, saya itu cuma mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan 
hati nurani...‖ ―...Nah akses keterbukaan dan kejujuran ini yang 
gak ada di anggota dewan yang terhormat itu. Sekarang mereka 
cuma bilang ke masyarakat reses reses tapi apa masyarakat tahu 
apa itu reses ? apa masyarakat tahu ada dana reses ? dipakai 
untuk apa dana reses itu ? nah itu yang saya sampaikan saya 
sosialisasikan ke masyarakat bahwasanya adaloh dana reses, 
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dana yang cukup besar yang diberikan pemerintah untuk daerah 
dimana mereka diberangkatkan. Keterbukaan ini yang saya 
sampaikan yang saya jadikan strategi...‖  

 (Eka, Wawancara 4 Mei 2015) 
 
 Kejujuran dan keterbukaan dijadikan strategi utama yang dilakukan oleh 

Pak Eka dalam setiap kampanyenya. Dengan mengedepankan kejujuran dan 

keterbukaan ini beliau fokus mengangkat kejujuran dan keterbukaan dana reses 

yang disampaikannya kepada warga. Dalam setiap kesempatan berkampanyenya 

beliau selalu menjadikan dana reses ini fokus utama dalam berkampanye dimana 

beliau selalu mensosialisasikan adanya dana reses yang selama ini tidak 

diinformasikan oleh anggota dewan dan caleg incumbent. Dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat sadar akan haknya yakni dana reses. 

 Pak Eka melihat tidak ada keterbukaan dan kejujuran yang ditunjukkan 

oleh anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo terutama yang berkaitan 

dengan dana reses ini. Beliau menganggap seharusnya dengagn besaran dana reses 

yang nilainya cukup besar masyarakat dapat merasakannya paling tidak untuk 

pembangunan dapilnya. Pak Eka mencari simpati warga di dapilnya dengan 

mengangkat fokus ini. 

 Selain dengan mengangkat isu ini pada setiap kampanye, beliau juag 

mengadakan pertemuan dan kampanye tertutup dengan warga di dapilnya yang 

dibantu dikoordinasi oleh tim suksesnya. beliau melakukan pertemuan dan diskusi 

dengan warga guna menyampaikan program kerjanya. 

 ―...iyaa, iyaa saya juga lakukan itu diskusi dengan masyarakat, 
saya kumpulkan atau saya datang ke perkumpulan warga gitu 
saya sampaikan visi misi saya terus program kerja saya atau 
mungkin ada masalah apa ya saya tampung juga...‖  

 (Eka, Wawancara 4 Mei 2015) 
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 Menurut beliau dengan masuk ke perkumpulan warga dan melakukan 

kampanye tertutup penyampaian visi misi lebih maksimal selain itu dialog untuk 

mengetahui permasalahan warga juga dapat lebih baik karena komunikasi yang 

berlangsung dapat berjalan dua arah dan dapat dicarikan solusi terbaiknya. 

 Berbicara Jokowi effect, Pak Eka menganggap bahwa sudah sepantasnya 

nama Jokowi menjadi pembicaraan utama di masyarakat karena memang Jokowi 

adalah kader terbaik yang PDI Perjuangan miliki. Selain itu menurut beliau 

fenomena Jokowi ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai. 

 ―...yaa kalau isu tentang jokowi itu bagus ya, kalau bisa dibilang 
jokowi kemarin ya berpengaruh sama partai sama pemilu 
kemarin. Jokowi juga cukup bisa menarik masa karena memang 
kinerjanya yang bagus..‖ (Eka, Wawancara 4 Mei 2015) 

 
 Menurut Pak eka, nama Jokowi pada pemilu lehislatif 2014 lalu cukup 

mempengaruhi partai dimana nama Jokowi dapat menarik massa yang memilih 

PDI Perjuangan sehingga perolehan suara PDI Perjuangan cukup tinggi. Tidak 

sedikit pula masyarakat yang memilih PDI Perjuangan maupun caleg PDI 

Perjuangan karena melihat sosok Jokowi-nya.  

 Pak Eka cukup memanfaatkan fenomena ini kedalam strategi 

kampanyenya dimana pada saat kampanye beliau selalu mengenalkan sosok 

Jokowi kepada masyarakat, sosok kader PDI Perjuangan yang mulai karirnya dari 

nol, sama seperti beliau yang memulai karir politiknya dari bawah. 

 ―...ya cuma mungkin pas lagi sama masyarakat saya sampaikan 
bahwasanya iniloh ada jokowi yang istilahnya mulai dari nol 
terus sampai berhasil dan dibiayai partai, kalau jokowi bisa 
kenapa kita tidak, begitu...‖ (Eka, Wawancara 4 Mei 2015) 
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 Dalam kampanyenya Pak Eka mencoba memperkenalkan Jokowi dan 

beliau menganalogikan kesamaan Jokowi dengan dirinya yang sama sama 

memulai karir politik dari nol dan dari kader partai, dengan demikian diharapkan 

adanya simpati dari warga yang memang mendukung dan tahu kinerja jokowi 

akan memilihnya. 

 Sementara untuk media kampanye, beliau mengaku tidak banyak 

memasang spanduk maupun banner, beliau hanya banyak menggunakan poster 

sebagai media kampanye yang mudah untuk didistribusikan ke warga oleh tiim 

suksesnya sehingga visi misi maupun programnya dapat dengan mudah 

disampaikan ke warga di dapilnya. 

 Strategi yang dijalankan oleh Pak Eka cukup baik dengan berani 

mencoba strategi baru yang mengedepankan keterbukaan dan kejujuran dan juga 

meski sedikit memanfaatkan fenomena Jokowi yang ada di masyarakat belum 

memberikan keberhasilan baginya. Pak Eka hanya mampu memperoleh 1.790 

suara saja di dapilnya dan belum cukup untuk memperoleh kursi di DPRD 

Kabupaten Sidoarjo.
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