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ABSTRAK 

Berdasarkan kasus kemenangan pasangan Faida-Muqit dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten 
Jember tahun 2015, artikel ini mengulas strategi politik pemenangan dalam kontestasi pilkada. Strategi 
politik membahas tentang analisa situasi, keputusan strategi, dan implementasi strategi. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Kabupaten Jember menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
metode wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisis tentang strategi politik yang telah 
digunakan oleh Faida-Muqit dalam memenangkan pilkada serta faktor-faktor yang mendukung 
kemenangan itu. Strategi kemenangan mencakup konsolidasi partai pengusung, pembentukan relawan, 
kampanye, serta figur kandidat. Strategi pemenangan pasangan calon ini yakni figur atau citra diri, figur 
ini didapatkan ketika latar belakang Dokter yang berkolaborasi dengan Kyai. Selain itu juga terletak pada 
kekompakan tim pemenangan dan pembentukan tim relawan. Sebagai mesin politik, parpol memiliki 
struktur hingga ke tingkat masyarakat bawah. Kemenangan pilkada ditentukan kekuatan figur dan daya 
dukung mesin politik. Faktor kontekstualnya adalah informasi mengenai kelemahan lawan paling 
potensial, yaitu pihak pesaing dengan latar belakang birokrat, didukung penuh oleh mantan bupati 
periode sebelumnya yang menyebabkan kekecewaan para pemilih terhadapnya. 

 

Kata kunci: strategi pemenangan, pilkada, figur, partai politik 

Abstract 

The facts from the winning-candidate Faida-Muqit in Jember regency mayoral election in 2015, is the power 
of figure. This article has contributed with perspectives of strategy politic. Strategy politic describing about 
final strategy on the election, the situation during the election, the purpose of the strategy, and how to apply 
the strategy of the candidate. This study is using descriptors-qualitative to observe regional head elections in 
Jember Regency, with deep interview method. Analyzing the strategy politic were could show how candidate 
Faida-Muqit won on Mayor Election should be follow the factors of the winning. A winning strategy shows 
about consolidation of collation political parties, create the volunteer, campaign, and the figure of the 
candidate.  The Mayor-candidate has using her best figure as the winning strategy. It is because her have 
good background of life as a doctor, she even elaboration with relagion head in islamic school. Moreever, the 
winning-candidate have good ways to create their support team until get good relation with them. Political 
parties as the way candidate-winning to get their votes until the last citizen in every village because, 
political parties could create the foundation of the candidate onto the mind of the civil society. Those 
reasons are the key of the winning strategy. To get the victory, they use the weaknes of their opponent. The 
potential one to get them lose is using their politic-background as a relation of the old Jember govermnent.  
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik bahwasannya 

Indonesia sebuah negara kesatuan yang memiliki wilayah begitu luas ini membangun suatu 

sistem pemerintah yang menganut sistem demokrasi pancasila, dengan susunan pemerintah 

yang dikelola untuk bisa mewujudkan tujuan negara. Demokrasi menjadi luas ketika bertindak 

kearah demokratisasi, sikap masyarakat lain dan kemampuan demokratisasi tersebut 

dikembangkan. Masyarakat dengan mudahnya dapat mencalonkan dirinya dalam ajang 

kontestasi politik, tidak hanya segelintir orang, militer, ulama, dokter, pegawai sipil maupun 

pengusaha, semua orang berhak mendapatkan hak-hak demokrasi dengan memegang 

kekuasaan. Dalam memperebutkan kursi kekuasaan tersebut membutuhkan cara strategi 

paslon yang memberikan gambaran, menyusun serta merealisasikannya. 

Desember tahun 2015 merupakan ajang politik yakni pilkada serentak seluruh 

Indonesia yang diikuti oleh 224 daerah. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang 

melaksanakan kegiatan tersebut. Pilkada Kabupaten Jember diikuti oleh dua pasangan calon 

pertama yaitu Sugiarto-Dwi dan pasangan calon urut kedua yaitu Faida-Muqit. Berdasarkan 

perolehan hasil suara, suara terbanyak dimenangkan oleh paslon Faida-Muqit dengan hasil 

pasangan Sugiarto-Dwi Koryanto mendapatkan 454.022 suara (46,24 persen) dan pasangan 

Faida-A. Muqit Arief mendapatkan 525.578 suara (53,76 persen) (Zumrotun, 2015). 

Fenomena terpilihnya seorang perempuan yaitu Dr. Faida Thalib sebagai bupati 

perempuan pertama Jember dalam pilkada 2015 merupakan sesuatu yang baru pada sejarah 

masyarakat Jember. Mengamati latar belakang Faida-Muqit yang memperoleh suara terbanyak 

dalam Pilkada Jember 2015. Berlatar belakang seorang dokter dan direktur tiga rumah sakit,  

Faida tidak hanya bisa mengobati pasiennya ketika sakit namun Faida dapat meringankan 

beban bagi masyarakat Jember. Sedangkan pasangannya Abdul Muqit ialah seorang kiyai 

pengasuh pondok pesantren yang berada di Kecamatan Silo.  Selain itu, Faida-Muqit belum ada 

pengalaman sama sekali di bidang politik maupun pemerintahan, berbeda dengan kandidat 



lawannya yang berlatarbelakang dari birokrat daerah terpandang dan dikenal oleh masyarakat 

Jember yaitu sebagai sekretaris daerah Jember dan banyak yang mengenali sosoknya.  

Dari awal sosok Faida begitu asing pada masyarakat Jember. Namun dengan adanya 

modal sosial yang dimiliki Faida Thalib menjadikan pusat pada kemenangan kontestasi pilkada 

jember ini, yang mana Faida mempunyai sifat rendah hati terhadap masyarakat Jember. 

Memiliki kesederhanaan dalam hidupnya dan rasa sosial yang tinggi kepada masyarakat, 

terutama pada kalangan masyarakat menengah kebawah, meskipun kelas sosial Faida kelas 

sosial atas. Dalam beberapa program kerjanya, pasangan nomor urut 2 ini lebih mengutamakan 

program kerja aksi kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Hal ini terbukti pada salah satu 

kampanye pada waktu silam Faida melakukan operasi mata katarak secara gratis kepada lansia 

dan kaum dhuafa, ada tujuh ribu orang pendaftar, empat ribu orang katarak, 1100 hernia (Ruli, 

2015). 

Dengan hal ini dapat membuka harapan baru bagi masyarakat Jember untuk daerah 

Jember kedepannya. Modal inilah yang membuat hati masyarakat Jember kagum dan 

mendapatlan kepercayaan dari masyarakat yang sangat membantu dalam pemenangan pilkada. 

Dalam pilkada, setiap kandidat memiliki modal sosial sangatlah penting. Memiliki modal sosial 

yang sangat tinggi karena masyarakat tidak hanya sebatas ingin tahu, lebih dari itu mengenal 

lebih dekat baik secara sosial dan fisik. Dengan indikasi-indikasi seperti ini para pemilih dapat 

menilai apakah paslon tersebut pantas dipilih atau tidak. 

Diamati dari segi politik dan pemerintahan Faida-Muqit tidak mendominasi dalam hal 

berpengalaman diranah birokrat. Kemenangan Faida-Muqit pada pilkada jember 2015 memiliki 

4 partai pengusung yaitu PDIP, PAN, Nasdem, Hanura. Hal lain yang membuat hasil akhir 

pilkada Jember 2015 menarik untuk dikaji ialah, dengan kuatnya identifikasi tim sukses 

terhadap perilaku memilih dalam pilkada Jember, hanya mendapatkan 17 kursi legislatif  

dimenangakan Faida-Muqit sangatlah minoritas. Sedangkan pasangan nomor urut satu 

mendapatkan 33 kursi yang didominasi oleh PKB dan Gerindra, selain itu juga terdapat partai 



politik PKS, Golkar, Demokrat, PPP namun tidak terpilih dalam pilkada Jember. Dimana kursi 

legislatif yang kalah dalam perhitungan suara, namun tetap bisa meraih kemenangan dalam 

pilkada Jember. Pada kenyataannya sebagian besar, ketika legislatif  banyak mendapatkan suara 

pastilah calon tersebut yang akan terpilih.  

Partai dengan mobilisasi dan menetapkan tingkat pastisipasi, mengintregasikan 

individu ke dalam suatu sistem politik. Partai harus menciptakan dukungan pada sistem 

tersebut. Sosialisasi, mobilisasi dan partisipasi yang dikelompokkan dalam integrasi saling 

mempunyai tujuan. Keputusan yang dibuat, kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan, 

yang mana derajat partai berhasil atau gagal mendengarkan pengikutnya, dapat memperkuat 

atau melemahkan dukungan yang diberikan.  

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas mengenai kondisi sedikitnya jumlah 

partai pengusung dan Faida-Muqit keduanya belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan, 

maka penelitian ini membahas fokus permasalahan yakni “Bagaimana strategi yang dilakukan 

partai pengusung dan paslon Faida-Muqit untuk memenangan paslon Faida-Muqit dalam 

pilkada serentak Jember 2015” 

 Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi 

di Kabupaten Jember dengan proses wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penentuan 

informan dengan purposive sampling dilanjutkan dengan snowball slamping dikarenakan 

subyektif penelitian adalah paslon terpilih dan menemui beberapa tim pemenangan dan tim 

sukses. 

Kajian Pustaka 

 Pada dasarnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai strategi politik 

berkaitan dengan kontestasi pilkada, pertama pada kajian yang dilakukan oleh Afriel Zafril, 

dengan judul jurnal ilmiah “Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya 

Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013” (Zaafril, 2016). Pada jurnal penelitian ini terdapat 



fokus mengenai strategi pemenangan kandidat Juliyatmono-Rohadi yang diusung oleh partai 

Golkar dengan menggunakan teori strategi politik Peter Schroder. 

 Penelitian ini lebih menekankan Golkar memberdayakan kader dengan diklat 

fungsionaris, proses pendidikan formal maupun non-formal yang dapat membentuk jiwa dan 

karakter pemimpin, serta proses merekrut kader Golkar. Pembahasan tersebut seharusnya 

menggunakan teori kandidasi agar lebih spesifikasi. Selanjutnya kajian ini langsung membahas 

pada penerapan mesin partai Golkar dalam memenangkan Juliyatmono-Rohadi. Dalam strategi 

politik, tentunya ada tiga jenis prespektif, yang pertama bagaimana menganalisis situasi dengan 

melihat kelebihan dan kelemahan pihak internal maupun pihak pesaing. Kajian tersebut tidak 

ada pembahasan menganalisis situasi pasangan calon Juliyatmono-Rohadi, tidak menjabarkan 

kelebihan dan kelemahan pihak Juliyatmono-Rohadi maupun pesaing dua pasangan calon 

lainnya. Setelah itu membahas keputusan strategi yang dilakukan Golkar dengan Juliyatmono-

Rohadi, yang terakhir implementasi dari target keputusan strategi tersebut penjelasan sudah 

cukup dengan bentuk kampanye yang dilakukan Juliyatmono-Rohadi, namun tidak dijelaskan 

jenis strategi ofensif dan strategi defensif. 

 Kajian Novita (2013) fokus mengenai kehadiran calon independen memiliki aktualitas 

dalam pilkada terhadap penerapan demokrasi di Indonesia menggunakan teori Robert Dahl 

dengan lima kriteria demokrasi dan perpaduan dengan teori strategi politik Peter Schroder. 

Pada penelitian ini lebih menekankan hadirnya calon independen yang dapat memberi harapan 

besar untuk perubahan struktur politik apabila calon independen mempunyai kualitas 

pemimpin, integritas tinggi dan didukung oleh publik. Pasangan calon Dwi-Uddin meskipun 

tidak terpilih, namun lebih unggul dibandigkan dengan Agus-Arief yang diusung oleh gabungan 

Demokrat dan PKS.  Terdapat tiga prespektif teori strategi politik, pertama analisa situasi, 

kedua keputusan strategi dan yang ketiga yakni implementasi strategi. Dalam menggunakan 

teori strategi politik, penelitian ini lebih menekankan hanya pada implementasi strategi 

khususnya pada bentuk kampanye. Tidak dijelaskan bagaimana pasangan calon Dwi-Uddin 



menganalisa situasi kelebihan kelemahan pihak internal maupun pihak pesaing. Pada teori 

strategi politik terdapat dua jenis strategi yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Tidak 

dijelaskan pula bagaimana pasangan calon beserta tim pemenangan untuk menerapkan strategi 

onfensif atau memperluas pasar meraih  suara atau menarik perhatian masyarakat. 

Pentingnya kepemilikan figur dalam mendapatkan suara masyarakat 

 Peneliti menggunakan teori strategi politik, dalam kajian teori strategi politik terdapat 

tiga substansi yang menjadi fokus bahasan mengenai pemenangan Faida-Muqit penulis 

mencoba menganalisis menggunakan semua substansi yang ditawarkan.  Pada dasarnya, arti 

dari kata strategi tidak hanya pada dunia kemiliteran saja, melainkan disesuaikan dengan 

kepentingan bisnis dan politik. Dalam beberapa kurun waktu, konsep strategi semakin meluas 

dan berkembang ke berbagai aspek masyarakat. Perkembangan ini melahirkan perbedaan 

antara strategi dan taktik (Schroder:2008). 

  Substanti pertama, yaitu, analisa situasi  yang mana memaparkan fakta-fakta politik 

yang terkumpul dan mengklasifikasikan fakta tersebut pada kekuatan politik dan kelemahan 

politik. Analisa situasi pada strategi pemenangan paslon Faida-Muqit dilihat dari fakta 

organisasi internal berawal dari kelemahan internal yaitu terbelah dengan terdapatnya suara 

minoritas dalam parlemen, ini terbukti dengan perolehan kursi PDIP 7, Gerindra, 5, Hanura 3, 

PAN 2 dengan total 17 kursi.  Selain itu, paslon Faida-Muqit ini sama-sama tidak memiliki 

pengalaman di bidang birokrasi. 

 Selanjutnya fakta kelebihan pihak internal dengan disisi lain paslon Faida-Muqit 

memiliki citra atau track record yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Disini Faida 

familiar dengan profesi sebagai dokter yang memiliki Rumah Sakit di Jember dan kegiatan yang 

aktif dalam kegiatan sosial dalam kurun waktu beberapa tahun. Berbeda dengan paslon wakil 

yang biasa disapa Kyai Muqit ini ialah pemilik dan jugaa pengasuh dari pondok pesantren 

berbasis Nadhliyin di Kecamatan Silo Jember. Fakta organisasi tersebut merupakan fakta 

internal yang mana berpengaruh kuat pada organisasi tersebut dan terdapat ralisasi dengan 



strategi-strategi yang akan ditembuskan. Dalam hal ini Faida-Muqit tidak memiliki kesamaan 

berpengalaman di bidang pemerintahan. Namun Faida sudah dikenal banyak masyarakat 

Jember dengan kegiatan sosial yang dilakukan, diantaranya dalam lima tahun kurun terakhir ini 

Faida sering menjalankan operasi gratis dengan 9 jenis penyakit diantaranya hernia, katarak 

bagi kaum dhuafa maupun lansia. Selain pemilik salah satu rumah sakit di Jember ini, Faida juga 

aktif dalam beberapa organisasi di Jember. Selain itu, Kyai Muqit ini pemilik sekaligus pengasuh 

pondok pesantren berbasis NU di Kecamatan Silo. Tentunya masyarakat dapat mengimbangkan 

dan menilai mana yang pantas untuk menjadi pemimpin daerah Jember berikutnya. 

Selain fakta organisasi internal, juga terdapat fakta pesaing. Meliputi kelebihan fakta pesaing 

diantaranya paslon Sugiarto-Dwi berbanding terbalik dengan paslon Faida-Muqit dikarenakan 

sama-sama memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan. Selain itu, fakta pesaing juga 

dibuktikan dengan suara mayoritas parlemen terbukti dengan perolehan 33 kursi diantaranya 

PKB, Gerindra, PKS, Golkar, PPP, Demokrat. Fakta pesaing lain dengan mendapatkan dukungan 

penuh dari mantan bupati periode berikutnya yaitu MZA. Djalal. Keberhasilan pilkada Jember 

selalu diikuti oleh antusias masyarakat Jember. Pemilih masyarakat terdiri dari pemula, pemilih 

tetap dan pemilih lansia. Pilkada periode sebelumnya memiliki kesamaan pada pasangan calon 

periode sebelumnya. Masyarakat mempercayakan kepada bupati MZA. Djalal kembali sebagai 

pemimpin Jember nomor satu ini. Namun dengan seiring berjalannya waktu, selama 

pemerintahan MZA. Djalal ini ternyata tidak membawa dampak kepuasaan bagi masyarakat 

Jember karena dengan tersebarnya pungutan liar yang terjadi dalam sejumlah dinas. Harusnya 

hal tersebut merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga dalam 

penyelenggaraan pilkada selanjutnya masyarakat tidak lagi mempercayakan MZA. Djalal 

menjadi bupati periode berikutnya. Namun setelah dua periode, MZA. Djalal tidak lagi 

mencalonkan diri, melainkan mengusung atau mendukung penuh orang dalam 

pemerintahannya, yaitu Sugiarto yang menjabat sebagai sekretaris daerah Jember. Sugiarto 

muncul menjadi pasangan calon nomor urut pertama dengan Dwi seorang dokter, dengan 

lawannya Faida yang berlatar belakang dokter sebagai perempuan pertama yang mencalonkan 



diri yang berkolaborasi dengan Muqit seorang Kyai. Selama pemerintahannya bagi masyarakat 

mendapatkan track record yang belum puas. Fakta pesaing ini dapat menjadi kelemahan pihak 

pesaing yang menjadikan peluang atau ancaman bagi tim pemenangan paslon Faida-Muqit.  

Substansi kedua yaitu keputusan strategi yang mana lebih fokus untuk mengunggulkan 

figur yang dimiliki paslon Faida-Muqit. Target image atau citra yang diinginkan yaitu 

menggambarkan citra yang hendak dicapai. Citra yang dilakukan oleh paslon Faida-Muqit ialah 

dengan melakukan branding terutama branding terhadap masing-masing personal. Faida 

memiliki integritas yang tinggi, dikenal masyarakat dengan perempuan yang pandai dalam aksi 

sosial dan kegiatan organisasi. Disisi lain, Faida dikenal sebagai kaum dhuafa dengan 

mengoperasikan 9 jenis penyakit bagi 5000 dhufa. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak 5 

tahun sebelum mendaftar sebagai calon kandidat. Paras wajahnya yang cantik berketurunan 

arab ini membuat masyarakat senang berfoto dan mengunggah hasil foto tersebut di media 

sosial. Selain itu juga dikenal dengan keramahannya dan mahir dalam berdiskusi di depan 

umum yang menginginkan perubahan di Jember. Melihat dari sisi calon wakil bupati Muqit 

merupakan pendidik yang handal di Kecamatan Silo yang ditinggalinya. Dikenal sebagai Kyai 

yang sederhana dan pengasuh yang sabar. Karena kyai merupakan gelar yang diberikan 

masyarakat tanpa pamrih akibat sikap yang patut ditauladani. Muqit tidak memandang buruk 

perbedaan dengan apa yang diyakininya. 

Substansi ketiga yaitu implementasi strategi, langkah yang dilakukan dalam 

implementasi strategi politik dengan melakukan tindakan kampanye. Karena kampanye 

merupakan bentuk khusus dari strategi politik. Kampanye dibuat semenarik mungkin agar 

masyarakat dapat tertarik. Bahwasannya kampanye meliputi kampanye langsung dan 

kampanye tidak langsung. Kampanye langsung bahwa paslon Faida-Muqit mendatangi 

komunitas-komunitas, mengunjungi masyarakat yang kurang dapat sentuhan dari 

pemerintahan sebelumnya, mengikuti pengajian-pengajian, blusukan-blusukan yang khususnya 

kepada kalangan menengah kebawah. Menariknya dari paslon Faida-Muqit ialah sebagian besar 



masyarakat sudah mengagendakan dan masyarakat yang mengundang paslon ini untuk datang 

ke setiap acara atau daerahnya pada masa kampanye. 

Disini masyarakat begitu senang dan tidak lupa untuk berfoto bersama dengan dokter 

cantik ini. Sehingga dari sini timbul interaksi, percakapan-percakapan antara masyarakat dan 

aktor publik atau paslon ini. Percakapan tersebut berupa keluhan atau harapan yang nantinya 

dapat direalisasikan oleh Faida-Muqit bagi perubahan Jember. Masyarakat menyampaikan 

aspirasinya agar lebih diperhatikannya kalangan menengah kebawah di Jember, khususnya 

dalam aspek pelayanan kesehatan, terbukaya lapangan kerja, serta infrasturktur yang ada di 

desa maupun di Kota. 

Peneliti mendapatkan informasi bahwa semua kegiatan kampanye yang dilakukan 

paslon Faida – Muqit sangat digemari oleh masyarakat, hingga masyarakat tidak terlewatkan 

dengan kegiatan kampanye ini. Berbeda dengan paslon 1, pada hari pertama kampanye 

paslon Faida-Muqit mendatangi sejumlah tokoh masyarakat yang bertepatan di zona 2 

diantaranya di Puger, Jenggawah, dan Ajung. Berbeda pula jika paslon nomor urut 1 

kampanye umum akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh nasional, maka paslon 2 ini juga akan 

mendatangkan tokoh nasional diantaranya Rieke Dyah Pitaloka yang merupakan anggota 

DPR RI fraksi PDIP dan Anang Hermansyah anggota DPR RI fraksi PAN, Arif Wibowo 

anggota DPR RI, Umar Bashor anggota DPR Provinsi Jatim (Yuli, 2015). Tentunya kedua 

parpol PDIP dan PAN bersama Nasdem dan Hanura penyokong pasangan Dokter dan Kyai.  

Dengan suara yang begitu lantang yang dipaparkan oleh informan sebelumnya Isah 

Mahdi, telah terbukti bahwa jika di total selama masa kampanye Faida ini mendatangi 1.700 

tempat dalam kurun waktu tiga bulan masa kampanye. Bila dihitung dari setiap harinya 

paslon Faida – Muqit datang ke titik masyarakat bisa mencapai 15 – 17 titik kampanye. Bagi 

informan, ini hal yang luar biasa juga karena tidak sedikit masyarakat menginginkan paslon 

Faida – Muqit. 



“Salah satu misalnya program pengobatan gratis ke 5000 dhuafa itu ya, operasi 

katarak gratis, 9 jenis penyakit gratis yang disembuhkan. Disitulah lahirlah 

relawan – relawan dhuafa yang bekerja sehari – hari di masyarakat dan sudah 

bergerak dari sebelum beliau mencalonkan diri. Nah partai koalisi, relawan 

dhuafa, relawan – relawan lain yang ingin perubahan di jember itu bersama – 

sama bersatu untuk memenangkan kandidat kita (Tabroni, 2016).” 

Terbukti dengan profesi sebagai dokter maka Faida memerankan profesinya dengan 

mengoperasikan 5.000 dhuafa dari 9 macam penyakit, termasuk operasi katarak dan hernia. 

Masyarakat merasa dipedulikan dengan hal ini terutama di bidang kesehatan sehingga 

terbentuklah relawan – relawan dhuafa yang bergerak untuk memenangakn paslon Faida – 

Muqit. Para relawan ini tentunya inginkan perubahan yang ada di Jember. 

Pada era kompetisi elektoral dewasa ini, modal ekonomi untuk menjadi seorang 

kandidat sangatlah besar, Sehingga semakin kuat modal ekonomi yang dipunyai, semakin 

terbuka kesempatan untuk memenangkan kompetisi Pilkada. 

Tabel 1.1 

Dana Kampanye Pilkada Jember 2015 

No. Paslon 
Jumlah Pemasukan Dana 

Kampanye 

Jumlah Pengeluaram 

Dana Kampanye 

1. Sugiarto-Dwi Rp. 1.407.500.000 Rp. 1.197.250.000 

2. Faida-Muqit Rp. 2.328.376.530 Rp. 2.131.623.470 

Sumber diolah 2017 dari data KPUD Jember 2015 

Berikut merupakan modal ekonomi yang dimiliki setiap paslon. Dari data tersebut dapat 

dibandingkan dari paslon Sugiarto-Dwi bahwa total keseluruhan pemasukan dana kampanye 

Rp. 1.407.500.000 dan total keseluruhan pengeluaran dana kampanye Rp. 1.197.250.000. 

Sementara itu, pada paslon Faida-Muqit total keseluruhan pemasukan dana kampanye Rp. 2. 



328.376.530 dan total keseluruhan pengeluaran dana kampanye Rp. 2.131.623.470. Bahwa 

paslon Faida-Muqit paling banyak modal ekonomi yang dikeluarkan untuk pilkada 

dibandingkan paslon Sugiarto-Dwi. Hal ini terbukti bahwa modal ekonomi kampanye paslon 

Faida-Muqit tertinggi dan lebih kuat dengan jumlah yang maksimal. 

Simpulan 

Dalam memperoleh data penelitian penulis mendapatkan selayaknya penulisan. Bahwa 

kekuatan figur paslon menjadi alasan utama kemenangan tersebut meskipun dengan minoritas 

partai pendukung. Dengan latar belakang seorang dokter yang berkolaborasi dengan Kyai 

menjadi modal sosial yang mampu mendapatkan simpati banyak pemilih. Sebagai calon bupati 

perempuan pertama dalam sejarah kepemimpinan di Kabupaten Jember, Faida secara efektif 

mampu meraih simpati terutama pemilih perempuan dengan janji-janji kampanye. Sedangkan 

Kyai Muqit dengan background pemimpin pesantren Al-Fatah di Kecamatan Silo mempunyai 

basis massa nadhliyin yang mengakar. Partai pengusung juga memiliki peran yang penting 

dalam konteks pemenangan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai mesin 

politik, partai pengusung atau partai politik memiliki struktur hingga ke masyarakat bawah. 
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