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Abstrak 

Kemenangan dalam konstetasi Pemilu merupakan harga mati untuk partai politik, karena politik 
tak lepas dari kekuasaan, maka partai politik akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan calon 
yang diusung. Penelitan ini membahas strategi marketing politik dalam pemilihan presiden  2014 
antara Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di jawa timur, yang 
notabene pasangan Prabowo – Hatta digadang – gadang menjadi pemenang Pemilihan presiden 
karena koalisi partai yang mendukung pasangan tersebut didukung tujuh partai politik peserta 
pemilu yakni Gerindra, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, PKS, dan PBB yang tergabung dalam koalisi 
Indonesia Bangkit ( KIB ), sementara psangan Joko Widodo – Jusuf Kalla mendapat dukungan dari 
5 Partai Politik yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI yang tergabung dalam Koalisi 
Indonesia Hebat ( KIH ). Studi ini menggunakan teori dari Philip Kotler menegenai Marketing Mix 
yang meliputi product, price, place, promotion. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 
indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu ketua dan Badan Pemenangan Pemilu ( 
BAPILU ) PDIP Jawa Timur, serta Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla Pusat dan 
Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa partai politik sebagai mesin untuk 
memobilisasi massa tidak terlalu signifikan dalam mencari suara dalam pemilu dalam pemilihan 
presiden 2014 ini, melainkan menjual sosok yang dicalonkan dan latar belakang serta track 
record calon tersebut, sehingga bisa disebut bahwa masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur 
sudah menuju pemilih yang rasional. 
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Abstract 

Victory in electoral constellation is the price of death for political parties, because politics can not 
be separated from power, then political parties will be as strong as possible to fight for the 
candidates who carried. This research discusses the strategy of political marketing in the 
presidential election in 2014 between Joko Widodo - Jusuf Kalla and Prabowo Subianto - Hatta 
Rajasa in eastern Java, which incidentally mate Prabowo - Hatta staying - gadang be the winner 
of presidential elections as a coalition of parties supporting the pair supported by seven political 
parties contesting the Gerindra, Golkar, PAN, PPP, Democrat, PKS, and the PBB that are members 
of the coalition Indonesian Revival (KIB), while the pair Joko Widodo - Jusuf Kalla got support 
from five Parties namely PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, and PKPI incorporated in the Great 
Indonesia Coalition (KIH). This study uses Philip Kotler's theory of Marketing Mix which includes 
product, price, place, promotion. The data were obtained by in-depth interviews with several 
sources of chairman and winning elections Agency (BAPILU) PDIP East Java, as well as the 
Chairman of the winning team Joko Widodo - Jusuf Kalla Central and East Java. The results of this 
study indicate that the political party as an engine for mobilizing the masses are not too significant 
in seeking a voice in the election in the presidential elections 2014, but sold figure nominated and 
background as well as the track record of candidates, so that it can be mentioned that the people 
of Indonesia, East Java Already towards a rational voter. 

Keywords: Presidential Election, Joko Widodo - Jusuf Kalla, Political Marketing, Marketing Mix 
Theory 
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PENDAHULUAN 

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia mengalami perubahan sistem dari orde baru ke 

masa reformasi setelah turunya rezim Soeharto. Pada masa pemilu orde baru dan 1999, pemilih 

diarahkan untuk memilih partai politik yang kemudian menentukan orang-orang yang akan di 

duduk di lembaga legislatif, lalu anggota legislatif yang juga adalah anggota MPR memilih 

presiden. Sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai politik 

peserta pemilu ni dikenal dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Namun dalam 

pemilu 2004 sudah dipergunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berdasarkan Pasal 

6 ayat (2) UUD 1945 (lama), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara terbanyak. Upaya pengembalian hak rakyat untuk memilih secara langsung 

dikembalikan melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Prwaklan Rakyat Daerah dan UU 

No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

Reformasi ini menjadi gerbang perubahan dinamika politik dan ketatanegaraan di 

Indonesia., gerakan reformasi ini telah membuka iklim politik Indonesia yang sebelumnya 

angker, pengap dan mampet (Asep Saiful Muhtadi,2008). Euphoria politik terjadi di mana-mana 

sebagai dampak kebebasan berekspresi politik yang lama terpasung selama orde baru. 

Masyarakat tidak lagi takut berbicara tentang ‘kebebasan berekspresi’ yang pada masa orde baru 

dianggap ‘haram’. Barangkali karena hampir 32 tahun bangsa Indonesia dipaksa takut pada 

politik ‘stabilitas nasional’ yang dijalankan oleh rezim orde baru Soeharto yang telah 

mengungkung kebebasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan 

langsung Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini, Berbeda dengan pemilu presiden tahun 2004, 

strategi Political Marketing belum banyak digunakan dalam pemenangan kandidat. Tim sukses 

calon presiden biasanya masih menggunakan cara-cara konvensional yaitu merekrut tokoh-

tokoh lokal sebagai mesin politiknya. Baru pada pemilu Presiden tahun 2009, calon-calon 

Presiden mulai menerapkan strategi Political Marketing sebagai strategi pemenangan pemilihan. 

Salah satunya adalah Pemilu presiden 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – 

Jusuf Kalla (JKW-JK) Kemenangan pasangan JKW-JK tidak lepas dari penerapan strategi Political 

Marketing yang jitu 

Di dalam penelitian ini tim sukses Jokowi Jawa Timur dalam menghadapi pertarungan 

politik yang sangat berat yakni Prabowo Subianto, dan juga dari 12 partai politik peserta pemilu 

yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, partai Demokrat, PAN, PPP, 

Partai Hanura, PBB, dan PKPI, Jokowi hanya mendapat dukungan dari 5 partai politik peserta 

pemilu yakni PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, Dan PKPI. Sehingga dilihat secara peluang 

kemenangan Jokowi tipis, dikarenakan kauntitas partai politik pendukung Jokowi tidak sampai 



50 % dari partai politik peserta pemilu, namun pada kenyataannya ternyata Jokowi dapat 

memenangkan pemilu presiden sebanyak 53,15 % atau 70.997.883 masyarakat Indonesia 

memilih Jokowi (www.kpu.go.id). Di Jawa Timur dari total suara sah pemilih yakni 21.946.401 

pemilih, sebanyak 11.669.313 memilih Jokowi dan sisanya  10.227.088 pemilih memilih 

prabowo( ww.kpujatim.go.id ) . Maka, muncul banyak pertanyaan tentang kemenangan Jokowi 

dalam Pemilu Presiden 2014 khususnya di Jawa Timur. 

Orientasi pemasaran komersil dan pemasaran politik sesungguhnya tidak jauh berbeda, 

karena pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konstituen dan 

menjaga loyalitas mereka( Kotler,2005). 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(Kaid, 2004) . Walaupun terdapat perbedaan, dalam pandangan ini konsep-

konsep yang biasanya dipakai dalam dunia komersil tetap dapat diterapkan dalam politik, 

termasuk strategi Marketing Mix. 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. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana subjek penelitian 

sudah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yaitu badan pengurus harian (BPH) 

PDI-P Jawa Timur yaituk ketua, sekertaris, bendahara dan Tim BAPILU ( badan pemenangan 

pemilu) Jawa timur. Lalu juga perwakilan dari Tim Badan pemenangan pemilu daerah dan pusat. 

Penelitian ini berlokasi di Jawa Timur sebagai arena Pemilihan Presiden (pilpres) yang di teliti 

dengan berfokus di Tim Pemenangan Jokowi-JK Jawa Timur. Pengumpulan data menggunakan 

indepth interview dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan subjek 

penelitian yang sudah di tentukan. 

Ada beberapa kajian yang membahas tentang srategi politik dengan judul  strategi 

kampanya tim sukses hade dalam memenangkan pilkada jabar 2008 ( Penelitian pada tim sukses 

kemenangan pasangan ahmad heryawan dan dede yusuf ), oleh Fitri Laila Hadiyani tersebut 

membahas tentang strategi kampanye yang dilakukan pasangan tersebut yang dimana pasangan 

tersebut kemeenangannya diragukan oleh lembaga survey dan pasangan tersebut tergolong baru 

dalam dunia pemerintahan, sehingga banyak strategi strategi yang dilakukan oleh tim sukses dari 



partai politik untuk memenangkan pasangan tersebut. kajian lain yang berkaitan dengan Political 

Marketing juga dilakukan oleh Dini Mentari (2006) yang juga mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu 

Politik Universitas Indonesia. Dalam penelitian berbasis kualitatif yang berjudul ‘Kontruksi Citra 

Politisi Selebriti Untuk Political Marketing Memanfaatkan Weblogs (Studi Kualitatif Weblogs 

Angelina Sondakh’, Mentari fokus pada pembahasan mengenai penggunaan media dalam hal ini 

weblogs untuk membangun citra politisi sebagai bagian dari Political Marketing. Walaupun sama-

sama merupakan penelitian kualitatif, namun penelitian yang dilakukan oleh Mentari tersebut 

hanya menggali penggunaan media internet (weblogs) sebagai salah satu strategi pencitraan 

(Political Marketing), Penelitan ini menjadi beda karena dalam penelitian ini peneliti focus 

tentang strategi marketing politik Jokowi-JK Di Jawa Timur, yang dimana peneliti ini akan 

membahas Political Marketing dalam hal ini Marketing Mix secara keseluruhan. 

MARKETING POLITIK TIM PEMENANGAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA 

Pada pemilihan umum presiden 2014 ini, PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi 

mendeklarasikan pasangan Joko Widodo –Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil 

presiden tahun 2014-2019 yang diusung partai tersebut di pilpres tahun 2014. Dalam upaya 

memenangkan pilpres pada 9 Juli 2014, PDIP menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia (PKPI) untuk berkoalisi dalam menyukseskan pemilihan presiden. Koalisi 

partai-partai ini biasa dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi Indonesia Hebat ini 

pun sering membantu tim pemenangan Jokowi –JK yang tengah melaksanakan tugasnya untuk 

kampanye di suatu wilayah. Partai Koalisi memberikan tenaga tambahan. Dalam segi kampanye, 

menyusun strategi sampai mobilisasi massa, Koalisi ini sangat menguntungkan khususnya di 

Jawa timur, apalagi bergabungnya PKB di KIH, yang dimana masyarakat jawa timur mayoritas 

adalah Nahdiyin dan nasionalis sangat menguntungkan bagi Pdi-perjuangan dalam 

memenangkan jokowi –jk pada pilpres kali ini, tetapi terdapatnya partai yang banyak bergabung 

tidak membuat sedikit pun tim Pemenangan ini Lengah atau mengendorkan kampanyenya, 

karena berkaca pada pemilu 2004, yang dimana megawati berpasangan dengan hasyim muzadi, 

dimana hasyim muzadi adalah pimpinan NU, pada waktu itu pasangan ini di Jawa Timur hanya 

menang di kabupaten blitar, itu pun selisihnya tidak banyak padahal Hasyim Muzadi adalah 

pimpinan NU, tetapi masyarakat NU di Jawa Timur hanya sedikit yang mencoblos beliau. Oleh 

karenanya sudah tterjadi perubahan iklim politik bahwa hari ini pemilih sudah , hari ini 

masyarakat sudah sedikit tahu tentang politik, pada intinya masyarakayt hari ini tidak 

memandang besar atau kecilnya sebuah partai politik, tetapi pasangan yang di calonkan, dan 

masyarakat sudah sadar dan sudah bisa menilai kandindat yang akan dipilihnya seperti 



bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, cara melaksanakan amanah, latar belakang 

kandidat tersebut, punya pengalaman buruk atau tidak. 

Di Indonesia setiap pemilih memberikan dua suara legislatif das satu eksekutif. Suara  

akan diberikan untuk salah satu kandidat. Kandidat yang menang akan menjdi presiden dan wakil 

presiden, oleh karena itu disebut mandat langsung. Sehingga berdasarkan pengalaman panjang 

PDI-Perjuangan, khsusunya di Provinsi Jatim, pak kusnadi, selaku ketua tim pemenangan Jokowi 

- JK di Jawa Timur tidak mau kecolongan lagi. Karena sudah dibilang matang dalam dunia 

perpolitikan di jawa timur, maka pak Kusnadi selaku ketua tim pemenangan di Jatim dapat 

melihat kondisi  Masyarakat Jawa Timur yang religius sangat terbuka dengan partai-partai baik 

yang ideologi Islam maupun partai yang nasionalis, sehingga Pdi-perjuangan Start terlebih dahuli 

dalam melakukan kegiatan yang sifatnya merangkul masyarakat jawa Timur, berlangsung jauh 

sebelum pemilu yaitu:  

a. PDI-Perjuangan mengadakan pengajian besar malam muharrom  

b. Melihat partai yang mau membantu masyarakat  

c. Partai-partai afiliasi agama yang intens untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kelompok 

pengajaian, pembangunan jalan umum, atau bantuan yang lain.  

d. Kader-kader PDI-Perjuangan banyak menjadi pengurus kampus  

Oleh kerana itu Pdi-Perjuangan akan sangat mudah masuk ke masyarakat karena tidak 

hanya ada butuhnya saja turun, meskipun tidak ada butuhnya Pdi-Perjuangan akan tetap turun 

kelapangan untuk memenuhi kebutuhan masyrakat,  

Karena sudah dibilang matang dalam dunia perpolitikan di jawa timur, tim pemenangan 

di Jatim dapat melihat kondisi  Masyarakat Jawa Timur yang religius sangat terbuka dengan 

partai-partai baik yang ideologi Islam maupun partai yang nasionalis, sehingga Pdi-perjuangan 

Start terlebih dahuli dalam melakukan kegiatan yang sifatnya merangkul masyarakat jawa Timur,  

berlangsung jauh sebelum pemilu. Yang paling penting dan sangat mendongkrak elektabilitas 

adalah Person (kandidat yang akan dipilih), berisi tentang bagaimana kandidat tersebut 

berpenampilan sehari-hari atau pada saat berkampanye, bagaimana karakteristik pribadi dari 

kandidat serta bagaimana kemampuan kandidat tersebut dalam pekerjaan atau keorganisasian. 

Pencitraan dari kandidat adalah suatu keharusan dalam pemilihan langsung seperti pilpres, 

harus ada perencanaan dalam kampanye untuk meningkatkan popularitas suatu kandidat 

tertentu. Pencitraan terhadap kandidat tidak hanya sekedar upaya untuk membangun nama dan 

popularitas saja tetapi meyakinkan kandidat ini mampu menjalankan amanat masyarakat. 

Sehingga tujuan dari pencitraan dalah menjual nilai tambah yang ada di diri kandidat pemilih. 

Penggambaran karakter Joko Widodo yang dikenal sebagai masyarakat biasa yang identik 



dengan memakai kemeja kotak-kotak, representasi dari kaum wong cilik, dekat dengan 

masyarakat, mau mendengar, dan hobi blusukan tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh tim 

pemenangan. Jokowi muncul menjadi sosok yang lebih dari kandidat yang lain, kandidat yang lain 

menggunakan full kekuatan elite, kalo jokowi menggunakan kekuatan elite dan massa, ini yang 

kemudian menjadi mudah mempromosikan sosok jokowi yang fenomenal tersebut, jadi 

kemenangan jokowi kemarin karena elektabilitasnya sendiri, jadi hari ini pemimpin politik bukan 

yang hanya bisa merintah tetapi yang harus bisa berbaur dengan masyarakat dan memberi solusi 

atas ermasalahan yang sedang terjadi. 

Ada pula cara yang digunakan oleh tim pemenangan Jokowi – Jk yakni Push marketing 

merupakan kampanye yang bersifat lebih  costumized(personal) karena kandidat/para politisi 

dapat mengirimkan atau menyampaikan produk-produk politik melalui sentuhan secara 

langsung dengan pemilih. Meskipun cara ini agak rumit dan mahal akan tetap hasilnya efektif bagi 

kalangan tertentu. Sentuhan secara langsung dengan pemilih dapat dilakukan melalui event-

event khusus seperti pawai, event hiburan, kontes, seminar, konferensi, dan sebagainya, sehingga 

dapat memberikan kesan mendalam kepada pemilih. Untuk menarik kehadiran para pemilih dan 

memperoleh kesan mendalam, tim sukses dituntut untuk mendesain dan eksekusi event yang 

memenuhi syarat originalitas, kreatif, dan menjadi kenangan (memorable). Tim pemenangan 

membuat agenda-agenda dimana ada interaksi tokoh politik yang dikampanyekan seperti 

menghadirkan Jokowi di Surabaya. Dengan dilakukannya interaksi secara langsung oleh Joko 

Widodo dalam kampanye yang dilakukan tim pemenangan dapat memberi kesan  tersendiri di 

benak masyarakat. Di mana Joko Widodo berdialog langsung dengan masyarakat. Hal tersebut 

cukup menarik perhatian masyarakat, karena Joko Widodo tampak santai dan luwes berinteraksi 

dengan tim pememenangan di tengah-tengah masyarakat Surabaya, jawa timur. 

Ada yang lebih penting dari yakni masalah pendanaan, tim pemenangan Jokowi 

mengungkapkan bahwa masalah pendanaan untuk kampanye Jokowi – Jk murni dari gotong 

royong, baik dari elite maupun masyarakat biasa, oleh karena itu tim pemenangan mengadakan 

program rekening untuk Jokowi, Ini yang menjadi menarik, bahwa masyarakat yang 

fenomenanya menerima uang pada waktu pemilihan , ini malah menyumbang sehingga ini 

memutar lagi iklim politik di negara kita, dan ini juga dapat menjadi hal yang baik untuk 

perpolitikan di negara kita, bahwa money politik sudah haru dihapuskan dengan melakukan 

pembaruan yang dilakukan oleh kepemimpinan sosok Jokowi. Masyarakat biasa mulai tukang 

becak sampai pimpinan partai berbondong – bondong menyumbangkan uangnya untuk jokowi, 

meskipun hanya menyumbang 5000, mereka sangat antusias untuk menyumbangkan uangnya 

dan rela antri di bank ber jam – jam, demi menyumbang uang untuk pak Jokowi. Ini menjadi tanda 

bahwa masyarakat bawah pun sangat senang dengan sosok jokowi, sampai rela mengorbankan 



sedikit uangnya untuk Jokowi – Jk. Ini karena sosok jokowi yang benar-benar menyentuh 

masyarakat dalam gaya kepemimpinannya. Ini kemudian bisa dicerna bahwa masyarakat hari ini 

lebih idealis dalam memilih pemimpinnya, tidak berdasarkan uang yang diberi untguknya dari 

kandidat, melainkan visi misi,  dan gaya kepemimpinan kandidat tersebut.  Adanya rekening 

bersama ini sekaligus dapat mengukur suara pasti, dalam artian bahwa yang menyumbangkan 

uangnya dalam jumlah sedikit ataupun banyak, sudah harapan besar untguk memilih Jokoi – Jk 

Adapun komitmen tim pemenangan Jokowi – Jk di jawa timur menolak sumbangan uang secara 

langsung, kecuali langsung ditransfer ke rekening gotong royong tersebut, timpemenangan 

berkomitmen tidak menerima sumbangan uang secara langsung, kalo barang atau jasa secara 

langsung pasti di terima. Ini merupakan komitmmen politik yang luar biasa, karena menjaga 

keterbukaan atau transparasi sangat diperlukan agar semua berjalan dengan lancar dan 

mengurangi kecurigaan kecurigaan negatif, sehingga kalau kecurigaan negatif berkembang pesat, 

sebiah tim akan kacau dan tidak jalan sama sekali rodanya sehinggak apa yang dicita-citakan 

tidak akan tercapai. 

Dalam iklim persaingan partai politik harus mampu menempatkan produk politik dan 

image politik dalam benak masyarakat. Untuk dapat tertanam, produk dan image politik harus 

memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk politik lainnya. 

Keseragaman produk dan image akan menyulitkan masyarakat dalam mengidentifikasi suatu 

partai politik. Hal ini membuat masyarakat merasa “tidak ada bedanya‟ antara satu produk 

dengan produk lainnya.  Sesuatu yang berbeda (diferensiasi) perlu dilakukan dalam  produk 

politik, karena hal ini akan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk suatu partai 

atau kandidat dari produk-produk yang lainnya, sehingga akan tertanam dalam benak masing-

masing individu. Dengan kata lain produk merupakan upaya untuk menempatkan image dan 

produk politik yang sesuai dengan kelompok pemilih. kampanye Joko Widodo- Jusuf Kalla 

kampanye nya lebih bottom-up ya. Jadi banyak relawan yang membantu. Dan konsepnya 

mendengar. Jadi kampanye nya bukan kampanye bukan memberi tahu seperni dan itu , 

sebaliknya malah mendengar apa kegelisahan dari masyarakat. kampanye yang dilakukan Tim 

pemenangan jokowi – Jk yang dikomandoi PDI-perjuangan di Jatim bersifat bottom-upyaitu 

menerima aspirasi, masukan, kritik, maupun kegelisahan yang memang dirasakan langsung oleh 

masyarakat dan disampaikan kepada pasangan Joko Widodo –Jusuf Kalla sebagai pertimbangan 

dalam pemerintahan ke depannya. Selain itu, berbeda dengan kampanye yang dilakukan oleh 

pasangan lainnya yang menyampaikan visi misi maupun janji-janji manis saat berkampanye, 

pasangan Joko Widodo –Jusuf Kalla dalam kampanye melalui mobil aspirasi terasa lebih dekat 

dengan masyarakat karena mengangkat budaya mendengar dan memahami konflik masyarakat. 

Policy merupakan solusi yang ditawarkan kandidat untuk memecahkan masalah masyarakat 



berdasarkan isu-isu yang dianggap penting bagi pemilih. Policypun berisi solusi dari persoalan 

yang terdapat di tengah-tengah masyarakat dan belum dapat diselesaikan. Policymeliputi 

berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan 

sebagainya. 

Agar efektif, tema-tema yang disusun sebagai kebijakan strategis harus memenuhi syarat 

3A (absorbed, attractive,attributable). Syarat yang pertama, tema-tema tersebut harus attractive 

atau menarik perhatian para pemilih. Syarat ini menghendaki cara pengucapan, keindahan 

kalimat dan tampilanvisual harus dapat mencuri perhatian para pemilih. Selain dengan 

menggunakan tampilan fisik dari mobil yang di desain khusus secara menarik dengan karikatur 

wajah Joko Widodo –Jusuf Kalla, dibuka nya stand permainan yang dapat dimainkan oleh umum 

serta bagi-bagi souvenir, hal yang langsung menarik perhatian adalah masyarakat diberi 

kebebasan untuk mengeluarkan aspirasi. Masyarakat mengeluarkan aspirasi mapun kegelisahan 

yang dialami secara nyata dan dikonsultasikan kepada tim pemenangan melalui Jokowi dengan 

digital. Masyarakat seolah-olah sedang melakukan dialog dan interaksi tanya jawab kepada Joko 

Widodo. 

Syarat kedua adalah absorsed, bahwa informasi yang disajikan mudah diserap ke dalam 

pikiran pemilih. Pesan harus mudah dicerna, dipahami dan akhirnya tertanam dalam benak 

pemilih sesuai alam pikiran pemilih. Seperti gagasan yang diciptakan oleh tim sukses Joko 

Widodo –Jusuf Kalla dengan slogan “Salam 2 Jari” yang disesuaikan dengan nomor urut kandidat 

dalam pemilihan presiden yang dengan sukses melekat kuat dalam gagasan masyarakat. Selain 

itu dalam menyingkapi heterogenitas masyarakat, disadari bahwa masalah yang dihadapi 

berbeda-beda sehingga pesan yang disampaikan harus mudah dicerna dan dipahami pada masa 

kampanye pundisesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. 

Syarat yang ketiga yaitu Attribute yang berkaitan dengan reputasi dan identitas kandidat. 

Seperti bila kandidat merupakan representasi dari kaum kecil „wong cilik‟ yang gemar 

melakukan blusukan ke daerah yang termarjinalkan untuk mendengarkan permasalahan secara 

jelas dan nyata, tanpa perantara, sehingga diharapkan dapat membuahkan solusi yang terbaik 

pula. Berdasarkan hal itu lah maka, tim mobil aspirasi melakukan teknik kampanye 

denganmengadaptasi perilaku Joko Widodo dalam mengatasi masalah. Dalam pilpres ini Joko 

Widodo digambarkan dengan mengenakan pakaian khasnya yaitu kotak-kotak, serta Jusuf Kalla 

dengan memakai baju putih. Dengan latar belakangnya seperti sinar matahari menggambarkan 

bahwa pasangan ini dapat membawa perubahan dan masa depan cerah untuk kehidupan 

Indonesia yang lebih baik lagi. 



Adapun caranya Pull Marketing yaitu penyampaian pesan melalui media dapat meliputi 

media elektronik, media baru internet, maupun media luar ruang. Selain media luar ruang, 

seperti, baliho, poster, leaflet, billboard dan bahkan membuat posko, dikembangkan pula 

kampanye malalui media internet oleh relawan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tergabung 

dalam strategi yang bertujuan dalam membangun awarnessterhadap kontestan.  Penggunaan 

media sosial di rasa lebih efektif karena pemilih lebih mudah untuk mendapatkan informasi 

tentang Joko Widodo –Jusuf Kalla karena penggunaan internet sudah semakin mudah di 

dapatkan. Melalui media sosial antar pengguna atau pembaca dapat saling berinteraksi baik antar 

pembaca hingga dengan pengelola media sosial tersebut. Selain sebagai media penyebaran visi 

dan misi. Penggunaan media sosial juga berfungsi sebagai media pemberi informasi mengenai 

lokasi-lokasi mana yang dituju tim mobil aspirasi, media mobilisasi massa kepada masyarakat 

untuk datang dan meramaikan kampanye yang dilakukan tim mobil aspirasi serta bekerja sama 

dengan tim mobil aspirasi dalam meramaikan kampanye yang dilakukan oleh relawan daerah 

Joko Widodo –Jusuf Kalla. Media konvensional ini pun banyak digunakan dalam kampanye Tim 

pemenangan Jokowi karena dapat langsung menarik perhatian masyarakat, ada sebagian yang 

tidak di pungut biaya, sehingga dalam pemasangan dapat di mana-mana namun harus sesuai 

dengan aturan dari KPU. Media luar ruang yang digunakan dalam kampanye tim mobil aspirasi 

seperti spanduk, banner dan baliho. Iklan mempunyai pengaruh terhadap preferensi pilihan, 

khususnya bagi pemilih yang menetapkan pilihannya pada saat-saat terakhir. Hal-hal yang 

mampu mempengaruhi preferensi tersebut adalah informasi citra dan tingkat awarenesspara 

pemilih terhadap kandidat. Pemilih yang keterlibatannya dalam dunia politik rendah lebih 

mudah dipengaruhi oleh iklan politik dibandingkan pemilih yang keterlibatannya lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN 

Strategi yang digunakan tim pemennagan Jokowi-JK Jawa Timur untuk memenangkan 

Jokowi- JK pada Pilpres 2014 adalah dengan grand design merubah  pola  kampanye  

konvesional  dengan mendirikan panggung untuk berorasi satu arah kepada calon pemilih, 

menjadi pola kampanye langsung yaitu menghadirkan langsung Kandidat kepada calon 

pemilihnya. Sehingga kandidat secara langsung akan mengetahui  apa  yang  menjadi  kebutuhan  

rakyatnya. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan partisipasi publik  dalam  pemilu  presiden  

dalam  jangka  pendek serta keikutsertaan dalam pengambilan kebijakan dalam jangka panjang. 

Namun dalam pelaksanaanya, Jokowi- JK tidak bisa selalu hadir di tengah masyarakat karena 

keterbatasan waktu kampanye yang dimiliki. Sehingga pelaksanaan dari grand design ini juga 

harus memperhatikan tempat serta waktu dalam melaksanakanya. Dalam  menjalankan  strategi  

marketing politik tim pemenangan Jokowi-JK menggunakan 4 tahapan strategi marketing yaitu 

produk, promosi, harga, tempat. Dalam menentukan produk politik tim pemenangan 

mempertimbangakan survey elektabilitas, nilai jual, karakteristik kandidat, serta keterwakilan 

wilayah. Dengan demikian tim pemenangan menetapkan Jokowi-JK sebagai produk politik. 

Jokowi dengan elektabilitas 72% dari 90% tingkat popularitas menunjukkan bahwa tingkat 

keterpilihanya tinggi. Kemudian JK sebagai representatif Indonesia bagian Timur, dan Jokowi 

sebagai  representatif  Indonesia  bagian  Barat. Sehingga  produk  politik  Jokowi-JK  memiliki  

nilai jual yang tinggi. 

Dalam proses promosi tim pemenangan menggunakan cara tidak hanya menghadirkan 

Jokowi secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Namun dengan menggunakan juru 

kampanye serta media cetak dan elektronik sebagai alat kampanye. Dengan demikian pemilih 

akan  merasakan secara  langsung kehadiran produk politik, secara terus menerus tidak hanya  

saat   kampanye.  Dalam  pilpres  2014  ada budaya baru untuk pembiayaan kampanye, yaitu 

kampanye dibiayai oleh rakyat dengan cara membuka rekening  gotong-royong. Serta  adanya  

banyak relawan yang berperan di Jawa Timur. Untuk penentuan tempat yang dijadikan sasaran 

kampanye tim pemenangan berusaha agar semua daerah bisa merasakan kehadiran Jokowi. 

Hal ini juga dikarenakan semua segmen pemilih penting untuk  diperhatikan  mulai  dari  

pengusaha,  nelayan, petani,  dan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  agar  

kandidat  bisa  diterima  oleh  semua segmen pemilih. Untuk dapat memenangkan pemilu 

harus bisa menguasai suara disemua segmen pemilih.  
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