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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesta demokrasi tahun 2014 membuka peluang bagi setiap masyarakat 

untuk berhak memilih dan dipilih, hal ini bisa kita lihat dengan maraknya aktor-

aktor lokal yang mulai tampil sebagai calon legislatif. Partai-partai membuka diri 

bagi setiap orang untuk maju sebagai calon legislatif di daerah, begitu pun 

demikian dengan partai Gerindra. Partai Gerindra membuka diri kepada 

masyarakat daerah untuk menjadi calon legislatif dari partai berlambang burung 

garuda tersebut. Partai Gerindra sebagai partai baru di Sidoarjo dianggap 

mempunyai progres yang bagus karena partai ini dikenal dengan partai pemilik 

modal, maksudnya adalah elit atau pimpinan partai mempunyai modal yang cukup 

untuk membangun kehidupan organisasi partai. Dalam pemilu legislatif April lalu, 

partai Gerindra Sidoarjo memberikan kejutan bagi partai-partai lain, pasalnya 

perolehan kursi di parlemen atau dewan mengalami kenaikan lebih dari 300 % 

dari periode sebelumnya. Pada periode 2009-2014 partai Gerindra memperoleh 2 

kursi, lonjakan drastis terjadi pada pemilu 2014 yakni dengan perolehan 7 kursi di 

dewan Sidoarjo. Sehingga partai ini menduduki peringkat ketiga setelah PKB dan 

PDIP. 

Sebelum pemilu legislatif bergulir, kekuatan Gerindra dianggap remeh 

oleh partai lain. Hal ini terjadi karena Gerindra masih dianggap partai baru dan 

pengalaman politiknya dianggap kurang di wilayah Sidoarjo, Selain itu caleg yang 
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berasal dari partai Gerindra adalah muka-muka baru dalam percaturan politik 

lokal. Stigma negatif dari lawan partai terpatahkan tatkala pemilu legislatif 9 April 

bergulir, perolehan suara partai gerindra melejit, begitupun juga dengan suara 

calon legislatif. Lumbung suara partai Gerindra tidak lepas dengan adanya calon 

legislatif yang berlatar belakang mantan kepala desa. Terhitung ada lima calon 

legislatif dari partai Gerindra yang berasal dari mantan kepala desa, serta ke-lima 

calon tersebut berhasil menjadi legislator dari partai Gerindra. Kelima mantan 

kepala desa  tersebut adalah pertama, H. Widagdo dari daerah pemilihan II, 

meliputi wilayah Porong-Jabon-Prambon-Krembung dengan perolehan 17.504 

suara. Kedua, Kayan, SH, berasal dari daerah pemilihan III, meliputi wilayah 

Balong bendo-Krian-Tarik  dengan perolehan 8.005 suara. Ketiga, H. Matali, SH, 

berasal dari daerah pemilihan IV, meliputi wilayah Sukodono-Wonoayu-Tulangan 

dengan perolehan 3.077 suara. Keempat, H. Moh Rifai yang berasal dari daerah 

pemilihan V, meliputi wilayah Taman-Waru dengan perolehan 5.187 suara. 

Kelima, Sugianto berasal dari daerah pemilihan VI, meliputi wilayah Gedangan-

Sedati-Buduran dengan perolehan 5.460 suara.1 

Keberhasilan mantan kepala desa menjadi anggota legislatif tidak lepas 

oleh marketing politik yang dilakukannya. Sosok mantan kepala desa tidak 

menjamin seseorang  berhasil menjadi anggota dewan, keberhasilan tersebut bisa 

dicapai ketika calon atau mantan kepala desa mampu melakukan marketing politik 

dengan baik, guna menarik konstituen atau pemilih sebanyak-banyaknya. Figur 

mantan kepala desa yang dimiliki calon sedikit banyak menjadi daya pikat bagi 
                                                        
1Sumber KPUD Sidoarjo 
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konstituennya, dalam pandangan orang desa: kepala desa diartikan sebagai sosok 

atau figur yang mempunyai jiwa leadership yang tinggi, jadi tatkala ada mantan 

kepala desa yang maju sebagai calon legislatif dianggap pantas karena punya 

pengalaman dalam mengurus rakyat.  

 Pada dasarnya marketing politik merupakan alat atau cara yang digunakan 

oleh Caleg dari partai Gerindra dalam pemilu legilsatif 2014. Marketing politik 

dilakukan dengan memanfaatkan kembali jaringan-jaringan sosial yang telah 

menjadi suksesor pada pemilihan desa sebelumnya. Menurut Philip Kotler dalam 

Handbook of Political Marketing, Marketing politik tidak dapat memberikan 

jaminan kemenangan, namun dapat memastikan bahwa kampanye politik dapat 

dilakukan secara sistematis, efisien dan voter-oriented.2 Marketing politik 

sederhananya dipahami sebagai aplikasi kegiatan marketing di dalam ruang 

politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada. Menurut 

O’Shaughnessy marketing politik bukanlah konsep untuk “menjual” partai politik 

(parpol) atau kandidat kepada konstituen, namun sebuah konsep yang 

menawarkan bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat dapat membuat 

program yang berhubungan dengan permasalahan aktual, dan samping itu 

marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan dua arah 

dengan publik.3 Dengan demikian, yang dimaksud dengan marketing politik 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan taktis 

                                                        
2Bruce Newman, 1999,  Handbook of Political Marketing , Sage Publications 
3M. Robby, “Pengertian Marketing Politik,” Wordpress Teori Marketing Politik, Internet, available 
from http://teorimp.wordpress.com/pengertian-marketing-politik/ 
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yang dilakukan oleh aktor politik untuk menawarkan dan menjual produk politik 

kepada kelompok-kelompok sasaran.   

 Marketing politik merupakan konsep permanen yang harus dilakukan terus 

menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan 

dan image publik (Butler and Collins, 2001). Membangun kepercayaan dan image 

ini hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada 

masa kampanye (Dean and Croft, 2000). Marketing politik harus dilihat secara 

komprehensif (Less-Marshmant, 2001). Pertama, marketing politik lebih dari 

sekedar komunikasi politik. Kedua, marketing politik diaplikasikan dalam seluruh 

proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga 

sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui 

pembangunan simbol, image, platform, dan program yang ditawarkan. Ketiga, 

marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya 

terbatas pada teknik marketing, namun juga sampai strategi marketing, dari teknik 

publikasi, menawarkan ide dan program, serta desain produk sampai ke market 

intelligent dan pemprosesan informasi. Keempat, marketing politik melibatkan 

banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. 

Misalnya produk politik merupakan fungsi dari pemahaman sosiologis mengenai 

simbol dan identitas, sedangkan faktor psikologisnya adalah kedekatan emosional 

dan karakter seseorang pemimpin, sampai ke aspek rasionalitas platform partai. 
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Kelima, konsep marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, 

mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi parlemen (Harris, 2001). 4 

Penelitian ini berfokus pada marketing politik. Didalam konsep marketing 

politik, Salah satu strategi pemasaran yang dijalankan adalah Marketing Mix 

(Bauran Pemasaran). Marketing Mix (4P) terdiri dari empat unsur, antara lain (a) 

Product, (b) Price, (c) Place, dan (d) Promotion. Dalam dunia komersil/bisnis, 

Marketing Mix merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan untuk 

memasarkan produk barang, jasa atau bahkan lembaga perusahan itu sendiri. 

Tidak hanya itu, Marketing Mix dalam jangka waktu yang panjang dan 

berkesinambungan juga memiliki fungsi untuk membangun atau mempertahankan 

citra sebuah produk barang, jasa maupun perusahan pada konsumen. Kotler 

menjelaskan, orientasi pemasaran komersil dan pemasaran politik sesungguhnya 

tidak jauh berbeda, karena pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan atau konstituen dan menjaga loyalitas mereka. Perbedaannya hanya 

terletak pada, pertama, filosofinya. Pemasaran komersil tujuannya adalah untuk 

memperoleh laba sedangkan dalam pemasaran politik adalah untuk suksesnya 

sebuah pelaksanaan demokrasi. Kedua, jika dalam pemasaran komersil hasil riset 

pemasaranlah yang diikuti. Pemasaran komersil yang diikuti adalah ideologi yang 

dianut kandidat (dalam Kaid, 2004 : 18 - 19). Walaupun terdapat perbedaan, 

dalam pandangan ini konsep-konsep yang biasanya dipakai dalam dunia komersil 

tetap dapat diterapkan dalam politik, termasuk strategi Marketing Mix. Marketing 

politik menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. 
                                                        
4Firmanzah, 2008,  Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, yayasan Obor, Jakarta, hal 
198 
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Scammell (1995,1996) menyebutkan bahwa kontribusi marketing dalam dunia 

politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan para pemilih. 

Konsep 4P dalam marketing politik (product, place, price, promosion) 

menjadi pisau analisa dalam penelitian marketing politik yang dilakukan oleh 

calon legislatif partai gerindra, lebih tepatnya mantan kepala desa sebagai aktor 

dalam pemilu legislatif 2014. Dari product, bisa kita lihat bagaimana kemasan 

oleh calon, kemasan yang dimaksud adalah faktor kualitas calon, kemudian nilai 

atau produk apa yang akan dijual kepada kostituen sehingga mampu mendapatkan 

simpati oleh masyarakat. Dari segi place, bagaimana calon menempatkan stategi 

untuk menjual produk kepada target sasaran, target tersebut harus tepat dan benar, 

serta distribusi produk harus merata sesuai kebutuhan. Dari sisi Price, bagaimana 

calon atau aktor  memanfaatkan modal finansial dengan tepat sasaran, 

penyampaikan produk harus pada orang yang benar-benar komitmen dan tidak 

mudah goyah apabila calon lain menggoda dengan imbalan yang besar. Dari segi 

Promosi, bagaimana calon memasarkan produk kepada konstituennya, inovasi dan 

kreasi menjadi poin tersendiri dalam pemasaran produk terhadap kostituennya. 

Poin yang terakhir ini menjadi sangat penting karena promosion merupakan 

sebuah model pemasaran yang mampu menciptakan penambahan atau 

pengurangan suara calon. Apabila promosionnya sangat bagus, maka akan 

menarik pemilih untuk memilih calon tersebut, begitu juga dengan sebaliknya, 

apabila calon tidak mampu memasarkan produk dengan baik, maka pemilih akan 

ragu memilihnya. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Berangkat dari pemikiran dan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan 

masalah yang diangkat oleh peneliti sebagai kajian penelitian tesis ini, yakni :  

“Bagaimana strategi Caleg Gerindra menggunakan penguatan marketing politik 

dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi strategi Caleg Gerindra dalam pemilu legislatif 

2014 di Sidoarjo.   

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berkaitan dengan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan mampu 

bermanfaat secara akademis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang 

dimaksudkan sebagai berikut : 

a. Manfaat akademis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan dan 

penguatan terhadap teori yang berkaitan dengan modalitas dan jaringan 

politik. Serta dapat berguna bagi dunia keilmuan khususnya perguruan 

tinggi, dalam hal ini adalah ilmu sosial dan politik sebagai masukan bagi 

peneliti lain dalam mengkaji serta lebih mendalami bagaimana calon atau 

kandidat menggunakan marketing politiknya sebagai upaya untuk 

memenangkan pemilihan umum. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

saran kepada para peserta pemilihan umum atau calon legislatif untuk 
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dapat memberikan perbaikan dalam hal implementasi maupun perumusan 

strategi pemenangan calon legislatif pada kompetisi pemilihan umum 

selanjutnya.Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian yang 

menyangkut marketing politik ini dapat menjadi sarana pemberi informasi 

kepada lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 

demi mewujudkan penegakan demokrasi yang sesungguhnya. 
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