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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang studi marketing politik dalam strategi pemenangan politik 

calon terpilih yang berlatar belakang pengusaha pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten 

Sidoarjo. Keberhasilan calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha memenangkan 

persaingan politik pada proses pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo merupakan 

keberhasilan dalam mempromosikan diri dan meyakinkan pemilih. Proses tersebut dilakukan saat 

kampanye dengan strategi marketing politik untuk meraup dukungan suara dari pemilih. Fokus 

penelitian ini untuk mendeskripsikan marketing politik yang dilakukan oleh calon legislatif terpilih 

yang berlatar belakang pengusaha pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 

2014. Teori yang digunakan menganalisis penelitian ini yaitu teori marketing politik. Teori 

marketing politik merupakan penerapan konsep dan metode marketing ke dalam ranah politik. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. 

Anggota legislatif yang berlatar belakang pengusaha ini memiliki pengalaman dalam mengelola 

usaha sehingga mereka mengerti bagaimana penerapan konsep dan metode dari marketing. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa marketing politik yang dilakukan oleh calon legislatif yang 

berlatar belakang pengusaha didasarkan pada lingkungan internal dan modal sosial yang dimiliki. 

Saat melakukan kampanye menekankan kepada pembentukan citra positif dari calon legislatif 

tersebut. Pengusaha dalam menghadapi persaingan politik pemilihan legislatif di Kabupaten 

Sidoarjo memanfaatkan modal jejaring usaha mereka untuk mempengaruhi dukungan dan meruap 

suara sebanyak mungkin.  

Kata Kunci : Marketing Politik, Pemilu Legislatif, dan Partai Politik 

Abstract 

 This study discusses the study of political marketing in the strategy of elected political 

candidates who have an entrepreneurial background in the 2014 legislative elections in Sidoarjo 

Regency. The success of legislative candidates with business backgrounds who won political 

competition in the 2014 legislative election process in Sidoarjo Regency was a success in 

promoting themselves and convincing voters. The process was carried out during a campaign with 

political marketing strategies to reap votes from voters. The focus of this study is to describe 

political marketing carried out by selected legislative candidates who have an entrepreneurial 

background in the legislative elections of Sidoarjo Regency in 2014. The theory used to analyze 



this research is political marketing theory. Political marketing theory is the application of 

marketing concepts and methods into the political realm. The method used in this study uses a 

qualitative-descriptive approach. Legislative members with this entrepreneur background have 

experience in managing businesses so that they understand how to apply concepts and methods 

from marketing. The results of this study indicate that political marketing carried out by legislative 

candidates with an entrepreneurial background is based on the internal environment and social 

capital they have. When conducting a campaign emphasize the formation of a positive image of 

the legislative candidate. Entrepreneurs in the face of legislative electoral political competition in 

Sidoarjo Regency are utilizing network capital in their efforts to influence as much support and 

vote as possible. 
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Pendahuluan 

 Reformasi pada tahun 1998 Indonesia memasuki era pasca orde baru  yang ditandai dengan 

kemajuan pada demokrasi di Indonesia. Ketika era orde baru pemilihan umum sarat dengan 

kepentingan politik pada kelompok tertentu. Pada era reformasi Indonesia mengalami kemajuan 

demokrasi yang menjamin kebebasan menentukan pilihan atas apa yang menjadi keyakinan 

pemilih tanpa adanya paksaan. Kualitas demokrasi yang semakin maju juga berdampak pada 

Pemilihan Umum yang mengalami kemajuan pada sistemnya, di era reformasi ini masyarakat 

dapat menentukan dan memilih sendiri wakil rakyat di anggota parlemen melalui sistem Pemilihan 

Umum Legislatif (Pileg). Pemilihan umum merupakan proses untuk menentukan pilihan kepada 

kandidat calon yang berkompetisi untuk mengisi jabatan politik tertentu (Syafiie dan  Azhari, 

2002). Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang bertujuan untuk adanya 

sirkulasi elit politik. Pemilihan umum anggota legislatif juga dilaksanakan setiap lima tahun untuk 

memilih wakil rakyat sebagai representasi kepentingan dari masyarakat. Pemilihan anggota 

legislatif dibagi berdasarkan daerah pilihan, artinya kandidat calon anggota legislatif akan 

mewakili daerah pilihannya di lembaga legislatif. Daerah pilihan berfungsi untuk membatasi 

jumlah anggota yang berasal dari daerah pilihan. Pemilihan umum legislatif memiliki tingkatan 

pada sistem pemilihan, tingkatan tersebut ada 3 macam yaitu pemilihan legislatif tingkat daerah 

(DPRD Kabupaten), tingkat provinsi (DPRD Provinsi), dan tingkat pusat (DPR RI).  

 Pada era reformasi persaingan politik menjadi semakin riuh karena jumlah partai politik 

pun semakin bertambah, tetapi persaingan politik yang terjadi tidak hanya sebatas persaingan 

antar-partai dan  jumlah partai politik yang bertambah banyak namun juga dikarenakan persaingan 



antar sesama kader partai untuk memperebutkan jabatan politik tertentu yang jumlahnya terbatas. 

Selain itu fenomena yang terjadi yaitu banyaknya pengusaha turut serta dalam proses politik 

membuat persaingan politik semakin sengit (Ubedilah, 2004). Jabatan strategis di pemerintahan 

tidak jarang diisi dari orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Pengusaha 

merupakan warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik baik terlibat pada 

proses pemilihan maupun sebagai peserta pemilihan umum tersebut. Ketika pengusaha tersebut 

menginginkan untuk maju sebagai peserta pemilihan umum maka harus tergabung dalam partai 

politik.  

Partai politik sebagai organisasi yang keanggotaannya terstruktur berhak menentukan siapa 

yang akan dicalonkan untuk maju dalam persaingan pemilihan legislatif. Selain itu partai politik 

berperan penting sebagai penghubung antara aspirasi dan ideologi warga masyarakat dengan 

pemerintah (Almond, 1995). Partai politik berperan penting dalam proses pencalonan kader-kader 

partai sebagai kandidat yang akan berkontestasi dalam persaingan politik pada pemilihan legislatif. 

Partai politik menjaring dan melakukan kaderisasi partai guna menyeleksi kader yang memiliki 

potensi untuk maju dalam pemilihan legislatif. Pergeseran nilai politik membuat partai politik juga 

membuka diri untuk para pengusaha yang ingin maju sebagai calon legislatif. Masuknya para 

pengusaha ke dalam politik membuat persaingan dalam mengisi jabatan politik menjadi semakin 

memanas. Dengan kemampuan mengelola usaha yang dimiliki dan kekuatan secara finansial 

membuat calon yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai lawan politik yang 

diperhitungkan. 

 Fenomena masuknya pengusaha masuk ke dalam politik tidak hanya terjadi pada 

persaingan politik di tingkat nasional tetapi juga terjadi di tingkat daerah. Seperti halnya yang 

terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Para pengusaha di Kabupaten Sidoarjo juga terlibat dalam 

persaingan politik untuk mengisi jabatan politik. Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat 

melihat potensi yang dimiliki para pengusaha untuk dicalonkan sebagai wakil partai dalam 

perebutan kursi anggota dewan Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah PAN (Partai Amanat 

Nasional) di Kabupaten Sidoarjo merupakan partai peserta pemilihan legislatif pada tahun 2014 

yang berhasil mengirim tujuh orang untuk mengisi kursi anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo. 

Partai yang identik dengan Muhammadiyah ini bersaing ditengah mayoritas masyarakat Sidoarjo 

menganut aliran Muhammadiyah. Meski perolehan jumlah kursi PAN pada pemilihan legislatif 



tahun 2014 di kabupaten Sidoarjo bukan yang terbanyak tetapi perolehan tujuh kursi merupakan 

hasil yang baik mengingat partai dengan basis pendukung minoritas dapat memperoleh jumlah 

kursi ketiga terbanyak di kursi dewan Kabupaten Sidoarjo. Hasil yang diperoleh Partai Amanat 

Nasional ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Sidoarjo menjadi hal positif bagi partai. Hal 

tersebut tidak lepas dari kinerja mesin partai yaitu pengurus, kader dan calon yang diusung. Mesin 

partai tersebut bergerak untuk berupaya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain itu figur 

yang dicalonkan untuk bertarung dalam proses pemilihan legislatif membawa dampak positif bagi 

partai. Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sidoarjo menampilkan figur-figur pengusaha daerah 

yang berkompeten untuk dicalonkan sebagai wakil partai. Strategi tersebut untuk menghadapi 

persaingan politik di Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya menganut aliran Nahdlatul 

Ulama. Penggunaan strategi pemenangan yang tepat dapat mengefektifkan untuk meyakinkan 

dukungan dari masyarakat.  

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Fauziah (2014) membahas tentang para pengusaha 

di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya dalam pemilihan legislatif tahun 

2014 dijelaskan bahwa partai politik berupaya meningkatkan perolehan suara partai dengan 

mencalonkan para pengusaha di Kota Surabaya. PDIP Kota Surabaya mencalonkan pengusaha 

berdasarkan rekomendasi dari para kader partai melalui musyawarah dari tingkat ranting hingga 

DPC. Dalam penelitian tersebut dijelaskan calon legislatif dari pengusaha membantu PDIP dalam 

kontestasi pemilihan legislatif di Kota Surabaya, karena para pengusaha dinilai memiliki 

keunggulan dari kekuatan finansial dan memiliki modal sosial. Dengan modal finansial dan 

jejaring bisnis yang dimiliki apakah hal tersebut dimanfaatkan sebagai strategi pemenangan dari 

calon terpilih yang berlatar belakang pengusaha. Dengan masuknya para pengusaha ke dunia 

politik membuat persaingan politik semakin meningkat dalam memperebutkan kursi dewan. Studi 

ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu tentang latar belakang masuknya para 

pengusaha ke dunia politik dan menjelaskan strategi pemenangan yang dilakukan. 

Partai dan calon anggota legislatif yang berlatar belakang pengusaha memiliki strategi 

pemasaran politik untuk memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014. Untuk memperoleh tujuan 

politik maka partai atau calon kandidat harus memenangkan kontestasi pemilihan umum dengan 

meraup perolehan suara terbanyak di antara kontestan lain. Faktor untuk meningkatkan perolehan 

suara ialah citra positif partai politik dan calon kandidat tersebut di masyarakat. Calon yang 



diusung partai untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum harus mampu meyakinkan 

masyarakat bahwa merupakan calon yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 

membuat persaingan memperebutkan suara semakin tinggi pula. 

Dalam studi yang membahas mengenai marketing, strategi pemasaran memiliki tujuan 

untuk mengenalkan produk yang dimiliki dan mempengaruhi pembeli untuk menggunakan produk 

tersebut dibandingkan dengan produk yang lainnya, hal serupa sama dengan strategi pemasaran 

politik dalam ilmu politik yang disebut marketing politik. Strategi pemasaran politik memiliki 

tujuan untuk mempromosikan partai atau seseorang untuk bisa diterima khalayak guna 

mempengaruhi pilihan. Menurut Haroen (2014) marketing politik ialah penerapan konsep dan 

metode marketing ke dalam ranah politik.  Marketing dapat digunakan untuk menghadapi 

persaingan dalam memperebutkan pasar, dalam politik yang dimaksud pasar adalah para pemilih. 

Di dalam marketing-mix membutuhkan adanya peran 4P pembauran marketing politik, yaitu 

adalah Product, Promotion, Price, dan Place yang tetap berlaku dalam pemasaran politik dan juga 

memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memetakan kondisi politik yang sedang dialami 

(Firmanzah, 2012).  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi 

yang alamiah (Safori & Komariah, 2010). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, 

penalaran, definisi atau situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan 

kehidupan  sehari-hari. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara utuh. 

Berdasarkan fenomena yang ada di lokasi dijelaskan secara sistematik dan terstruktur sehingga 

bisa muncul penelitian yang objektif.  

 Dua cabang ilmu yang mendasari susunan teori marketing politik adalah ilmu marketing 

dan ilmu politik. Dua cabang disiplin ilmu tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi 

persaingan kontestasi politik. Di era demokrasi pemilu semakin maju dan peserta pemilu 

bertambah jumlahnya sehingga berdampak pada persaingan yang semakin sulit. Persaingan politik 

pada era demokrasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Semua aspek lapisan masyarakat berhak 

untuk terlibat secara langsung dalam persaingan politik tersebut. Persaingan politik tidak hanya 



terjadi pada proses pemilihan umum saja tetapi persaingan politik berupa lobi-lobi politik di dalam 

parlemen. Persaingan yang dihadapi semakin kompleks. Marketing politik hadir untuk 

memberikan ide gagasan, ideologi, dan membangun nilai jual partai atau calon dengan 

menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Penggunaan strategi pemasaran yang tepat akan 

memudahkan bagi calon untuk meraup dukungan suara dari pemilih. diperlukan pemahaman 

terhadap marketing politik yang didasari dua cabang ilmu yang berbeda menggunakan konsep 

pemasaran politik mix marketing. Di dalam marketing-mix membutuhkan adanya penerapan 4P 

perbaruan marketing politik, yaitu adalah Product, Promotion, Price, dan Place yang tetap berlaku 

dalam pemasaran politik dan juga memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memetakan kondisi 

politik yang sedang dialami (Firmanzah, 2012). Product, dalam marketing politik merupakan 

program-program dan visi misi yang akan ditawarkan kepada pemilih. Produk yang ditawarkan 

harus memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing lainnya. Promotion, mempromosikan 

partai politik maupun kandidat dalam menawarkan produk untuk bisa diterima oleh pemilih. Price, 

untuk melakukan promosi menawarkan produk maka partai atau calon memerlukan biaya dalam 

setiap agenda yang dilakukan. Place, erat kaitannya dengan cara hadir atau distribusi yang 

dilakukan oleh partai politik dan kemampuan cara berkomunikasi dengan para calon pemilih. 

Penggunaan 4P marketing dalam ranah politik, menjadikan marketing politik bukan hanya sebatas 

masalah promosi saja, tetapi lebih komprehensif.  

Strategi Pemenangan Politik Calon Legislatif  

 Pencalonan figur pengusaha sebagai calon wakil rakyat dalam pemilihan legislatif 2014 di 

Kabupaten Sidoarjo membuat persaingan politik semakin sengit. Budaya politik di Kabupaten 

Sidoarjo adalah partai politik atau calon yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama akan lebih mudah 

diterima oleh masyarakat. Pada pemilihan legislatif tahun 2004 dan tahun 2009 Partai Kebangkitan 

Bangsa mendominasi perolehan suara. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo mayoritas menganut aliran 

Nahdlatul Ulama, sehingga partai politik atau calon yang berasal dari kelompok tersebut akan lebih 

mudah memperoleh dukungan dari masyarakat. Para pengusaha terlibat langsung dalam praktik 

politik praktis ini merupakan fenomena yang memberikan warna dalam persaingan politik. Basis 

dukungan Nahdlatul Ulama yang kuat membuat tantangan tersendiri bagi calon legislatif yang 

berlatar belakang pengusaha dan partai politik yang memiliki basis dukungan minoritas. 



 Partai Amanat Nasional identik dengan partainya Muhammadiyah, stigma tersebut melekat 

di masyarakat. Politik identitas yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi pilihan suara 

mereka. DPD Partai Amanat  Nasional Kabupaten Sidoarjo mencoba menghapus stigma yang 

berlaku di masyarakat. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo Bapak 

Dzulhilmam menyadari bahwa PAN Kabupaten Sidoarjo tidak akan mendapat perolehan kursi 

yang banyak ketika hanya mengandalkan basis dukungan partai. Diperlukan strategi pemenangan 

politik untuk meraup suara sebanyak mungkin di tengah mayoritas penduduk Sidoarjo menganut 

Nahdlatul Ulama. Salah satu strategi yang dilakukan DPD PAN Kabupaten Sidoarjo ialah 

mencalonkan kader-kader NU potensial dan mencalonkan para pengusaha sebagai calon anggota 

legislatif. Memilih kader-kader NU potensial untuk dicalonkan sebagai calon Partai Amanat 

Nasional karena budaya politik masyarakat Sidoarjo erat kaitannya dengan NU. Partai politik yang 

memiliki basis dukungan NU di Kabupaten Sidoarjo memperoleh dukungan suara yang cukup 

banyak bahkan mendominasi perolehan suara. Kader-kader potensial dari NU diharapkan Partai 

Amanat Nasional dapat membantu merebut suara masyarakat NU, mengingat masyarakat 

Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo sebagai minoritas. Basis dukungan Partai Amanat 

Nasional adalah Muhammadiyah, jika hanya mengandalkan basis dukungan tersebut maka Partai 

Amanat Nasional di Kabupaten Sidoarjo akan sulit untuk bersaingan dengan partai yang memiliki 

basis dukungan mayoritas. Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo mencalonkan kader-kader 

potensial yang berlatar belakang pengusaha untuk mewakili partai di parlemen. Strategi tersebut 

untuk meraup perolehan suara di tengah basis dukungan mayoritas Nahdlatul Ulama.  

 Bangun Winarso ialah salah satu calon legislatif terpilih dari Partai Amanat Nasional yang 

saat ini menempati jabatan politik strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bangun Winarso memiliki usaha di bidang ritel 

pakaian, toko baju dan sebagai kontraktor. Tidak pernah berpikir untuk menjadi anggota dewan, 

nama Bangun Winarso menjadi perhatian DPD PAN Sidoarjo untuk mencalonkannya sebagai 

wakil partai di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bangun Winarso pencalonan dirinya sebagai 

calon anggota legislatif diluar dugaan karena menurut beliau masih junior jika dibandingkan 

dengan kader PAN lainnya. Tetapi menurut DPD PAN Bangun Winarso merupakan figur yang 

memiliki potensi. 



 Untuk menghadapi persaingan politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten 

Sidoarjo, Bangun Winarso mempersiapkan diri dan membentuk tim sukses internal selama enam 

bulan. Waktu tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraup dukungan suara. Sebagai 

calon legislatif yang diusung Partai Amanat Nasional, DPD PAN juga menyediakan fasilitas 

tempat untuk berdiskusi tentang strategi yang dilakukan untuk menghadapi pemilihan legislatif. 

Dalam struktur organisasi DPD PAN Kabupaten Sidoarjo memiliki Badan Pemenangan Pemilu 

(BAPILU) sebagai tempat dan wadah berdiskusi bagi calon yang diusung. 

 Setelah membentuk tim sukses internal dan berkomunikasi dengan kepengurusan partai di 

tingkat Kabupaten maka langkah selanjutnya menyusun agenda strategi pemenangan.. 

Diantaranya Bangun Winarso dan tim internal menyusun beberapa kegiatan yang melibatkan 

masyarakat dan calon secara langsung. Kegiatan yang dimaksud ialah sosialisasi tentang cara 

memilih, program dan visi misi dibalut dengan kampanye terbuka di daerah pilihan. Selain itu 

membangun branding sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat. Upaya membangun 

citra yang positif dilakukan Bangun Winarso dan tim sukses dengan menonjolkan kepedulian 

terhadap pekerja buruh dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Citra 

yang dibangun mengisyaratkan adanya segmentasi dan targeting siapa yang menjadi fokus utama 

dalam meruap dukungan suara. Dalam branding produk politik yang ditawarkan harus selaras 

dengan positioning. Bagian yang terdapat pada produk politik menerapkan pilar-pilar yang 

mendukung positioning. Dalam penyusunan strategi pemenangan dan penawaran produk perlu 

menentukan segmentasi pemilih. Segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh 

kelompok-kelompok pasar. Hal tersebut akan berguna untuk mencari peluang, menyusun pesan 

komunikasi dan menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk. Bangun Winarso dan tim 

sukses memfokuskan pada kelompok buruh. Sehingga program-program yang ditawarkan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi kelompok buruh. Program tersebut sebagai jawaban dan 

upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi. 

 Mengenai unsur Product yang ditawarkan oleh calon legislatif yang berlatar belakang 

pengusaha berupa program kerja mengedepankan kepedulian mereka terhadap kelompok buruh, 

pendidikan dan masyarakat pra sejahtera. Keberpihakan dengan masyarakat kecil menjadi fokus 

utama bagi calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha sehingga program dan kebijakan 

yang akan dibuat nanti mengenai kebijakan yang pro kepada masyarakat pra sejahtera. Platform 



stigma yang berlaku di masyarakat bahwa partai pengusung yang identik dengan Muhammadiyah 

coba diubah oleh calon legislatif berlatar belakang pengusaha dengan merangkul semua kelompok 

dalam setiap kegiatan. Selain itu tim sukses yang dibentuk oleh calon diisi oleh orang-orang yang 

berpengaruh dan tidak hanya dari basis dukungan partai tetapi juga masyarakat yang menganut 

aliran Nahdlatul Ulama.  

 Rekam jejak calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha di daerah pilihan akan 

membantu dalam upaya merebut dukungan suara masyarakat sekitar. Bangun Winarso memiliki 

rekam jejak yang baik di daerah pilihannya. Kepeduliannya terhadap desa tempat tinggalnya 

sebagai modal yang baik untuk meraup suara. Selain itu rekam jejak tim sukses menjadi penting 

untuk meyakinkan masyarakat. Bangun Winarso sebagai pengusaha di daerah pilihannya selama 

ini dikenal sebagai orang yang peduli terhadap kondisi desa. Sebelum menjadi calon legislatif 

beliau dikenal masyarakat sering membantu pembangunan infrastruktur desa dengan melakukan 

komunikasi kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten. Rekam jejak dan citra positif 

sebagai modal untuk menghadapi persaingan politik di daerah pilihan.  

 Promosi yang dilakukan oleh calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha dengan 

menyusun agenda promosi kampanye dan promosi yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Hal 

tersebut dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan mempromosikan diri melalui media di 

tingkat lokal. Secara finansial mereka mampu untuk memanfaatkan media stasiun televisi tingkat 

lokal tetapi calon legislatif berlatar belakang pengusaha beranggapan bahwa promosi dengan 

membangun kedekatan secara langsung dengan masyarakat akan jauh lebih mudah diterima jika 

dibandingkan hanya menyampaikan program melalui media. Selain itu tim sukses dan relawan 

pendukung di daerah pilihan sangat membantu dalam usaha untuk mempromosikan. Tim sukses 

internal dari calon legislatif menggunakan metode sosialisasi dan direct selling yang melibatkan 

secara langsung calon dan masyarakat. Metode sosialisasi dan direct selling yang coba ditawarkan 

oleh tim sukses dan calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha dengan melakukan kegiatan 

berbentuk kerja bakti, mengadakan jalan sehat kampung, serta kepedulian terhadap masyarakat 

yang sedang terkena musibah. 

 Price atau harga yang dikeluarkan oleh calon legislatif terpilih yang berlatar belakang 

pengusaha tidak hanya sebatas materi saja, tetapi dari track record dari partai pengusung dan calon 

legislatif itu sendiri. Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sidoarjo sebagai partai politik memiliki 



track record yang baik pada proses pemilihan legislatif. Dalam tiga periode pemilihan legislatif 

sebelumnya, Partai Amanat Nasional sebagai partai politik dengan perolehan jumlah kursi 

terbanyak ketiga di antara peserta pemilihan legislatif lainnya secara berturut-turut. Meskipun 

jumlah perolehan kursinya bukan yang terbanyak tetapi Partai Amanat Nasional bisa menjaga 

eksistensi partai di tengah mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah NU. Kemudian price yang 

dikeluarkan oleh calon legislatif terpilih yang berlatar belakang pengusaha berkisar antara enam 

ratus juta hingga delapan ratus juta rupiah. Jumlah tersebut terbilang tidak begitu besar jika 

dibandingkan dengan calon lain yang mengeluarkan biaya politik hingga miliaran rupiah. Hal 

tersebut karena calon legislatif dari pengusaha ini memanfaatkan modal sosial yang dimiliki untuk 

mempromosikan dirinya sebagai calon anggota legislatif.  Ketika calon mengeluarkan biaya politik 

yang sangat banyak tetapi kualitasnya tidak dapat bersaing menawarkan program-program untuk 

menjawab tantangan masyarakat tentu menjadi hal yang sangat sulit. Karena itu prinsip dari calon 

legislatif terpilih yang berlatar belakang pengusaha adalah uang bukan ukuran segalanya tetapi 

kualitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi 

masyarakat yang akan memenangkan persaingan politik. Walaupun partai pengusung memiliki 

basis dukungan minoritas di Kabupaten Sidoarjo, tetapi calon yang berlatar belakang pengusaha 

ini yakin dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki untuk merebut dukungan masyarakat. 

Untuk dapat memaksimalkan kualitas sumber daya manusia,  DPD Partai Amanat Nasional 

mengandalkan pendidikan politik dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pengusaha sebagai 

syarat utama dicalonkan sebagai calon anggota legislatif mewakili Partai Amanat Nasional. 

 Kemudian mengenai Place, untuk menyebar basis dukungan Partai Amanat Nasional para 

calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha diberikan kebebasan untuk menentukan 

mewakili daerah pilihan mana. Setiap calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha memiliki 

potensi dan basis dukungan sendiri di daerahnya. Ketika calon sudah menentukan daerah pilihan 

yang akan mereka wakili kemudian akan meminta pertimbangan pengurus DPD PAN. Faktor 

utama penempatan calon tentu basis dukungan dari masyarakat terhadap calon tersebut, artinya 

partai mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh calon yang berlatar belakang pengusaha di 

daerahnya. 

 

 



Kesimpulan 

 Strategi pemenangan calon legislatif terpilih yang berlatar belakang pengusaha pada 

pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo menerapkan studi ilmu marketing politik. 

Para pengusaha yang berkontestasi pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo 

memanfaatkan kekuatan jejaring usaha dan modal sosial serta kekuatan finansial yang cukup untuk 

meraup dukungan suara dari masyarakat. Calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha 

memperoleh dorongan dari partai politik, masyarakat dan orang-orang terdekat untuk maju dalam 

pemilihan legislatif. Meski dikarenakan dorongan dari partai dan masyarakat para pengusaha yang 

ditunjuk sebagai calon legislatif memiliki dedikasi kepada partai dengan mempersiapkan segala 

keperluan pendukung untuk menjalankan amanat dari partai pengusung. Calon legislatif berlatar 

belakang pengusaha dinilai mampu untuk membantu partai politik dalam meraup dukungan suara. 

Strategi pemasaran politik dengan mengedepankan isu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

guna meyakinkan pemilih. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa ada kaitan antara DPD PAN Sidoarjo dengan 

pengusaha. Kaitan pertama ialah Partai Amanat Nasional membutuhkan figur-figur  yang memiliki 

potensi kuat untuk menghadapi persaingan politik memperebutkan kursi dewan. Kedua, jejaring 

dari pengusaha dinilai DPD PAN Sidoarjo sebagai potensi untuk mempengaruhi pemilih guna 

meningkatkan perolehan suara partai. Ketiga, kekuatan finansial yang dimiliki pengusaha ini dapat 

membantu partai politik dalam menghadapi hajatan politik pemilihan legislatif yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kapasitas dari calon yang berlatar 

belakang pengusaha juga menjadi acuan bagi partai politik. Kemampuan mengelola usaha yang 

dijalankan diharapkan partai politik dapat menjadi keunggulan bagi calon dalam menghadapi 

persaingan di pemilihan legislatif. 

Calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha memperhatikan market atau pasar 

mereka sehingga akan memudahkan para calon legislatif untuk masuk ke market tersebut dengan 

program-program yang sesuai. Pemetaan juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan 

strategi pemasaran politik. Calon legislatif yang berlatar belakang pengusaha ini mayoritas 

memperhatikan segmentasi dukungan dan menentukan target. Strategi pemasaran politik dari 

calon tersebut merupakan mix-marketing dalam politik yang membutuhkan penerapan 4P 

perbaruan marketing politik, yaitu Product, Promotion, Price dan Place. Produk yang ditawarkan 



oleh calon legislatif yang berlatar belakang ada program yang menargetkan segmentasi kelompok 

buruh dan masyarakat pra sejahtera. Kemudian promosi yang dilakukan oleh calon legislatif 

dengan melakukan kegiatan kampanye yang memberikan manfaat, selain itu memberikan kesan 

citra positif ke calon pemilih sebagai anggota dewan yang akan memperjuangkan kesejahteraan 

masyarakat. Harga atau price yang dikeluarkan oleh calon legislatif terpilih yang berlatar belakang 

pengusaha berkisar senilai 800 juta untuk kegiatan kampanye dan mempersiapkan segala 

kebutuhan. Place atau tempat dari calon legislatif terpilih memetakan potensi dukungan dari 

daerah pilihan dan menambah porsi mempromosikan diri untuk menguatkan dukungan.  Setiap 

calon anggota legislatif tentu memiliki kesempatan dan fasilitas untuk melakukan kampanye, jenis 

kampanye yang dilakukan oleh mayoritas calon terpilih yang berlatar belakang pengusaha 

merupakan jenis kampanye Product Oriented Campaigns dan Ideologically or cause oriented 

campaigns. Product Oriented Campaigns yakni kampanye yang berorientasikan ada produk, 

memiliki kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan 

ke publik. Sedangkan Ideologically or cause oriented campaigns yakni kampanye yang memiliki 

tujuan khusus dan berdimensi sosial yang ditujukan menangani masalah-masalah sosial dengan 

melakukan perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.  

Strategi pemenangan calon legislatif terpilih yang berlatar belakang pengusaha harus 

memperhatikan keadaan daerah pilihannya dan juga kondisi masyarakat. Hal tersebut untuk 

menentukan produk politik berupa program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat 

sebagai solusi penyelesaian masalah. Peningkatan kesejahteraan dan menjamin perlindungan 

buruh menjadi fokus utama calon pengusaha dalam upaya memperoleh dukungan suara. 

Kelompok buruh di Sidoarjo terbilang cukup banyak karena di Kabupaten Sidoarjo terdapat 

industri-industri berskala kecil hingga besar. Jika isu yang diangkat tepat sesuai dengan harapan 

masyarakat maka hal tersebut menjadi modal kekuatan yang dimiliki calon legislatif. Daerah yang 

sesuai dengan objek politik calon legislatif pengusaha adalah daerah dengan jumlah pekerja buruh 

dan masyarakat prasejahtera. Ketika strategi pemenangan tersebut digunakan di daerah dengan 

mayoritas masyarakat sebagai pekerja swasta dan sejahtera maka strategi tersebut tidak akan 

berjalan dengan efektif. Misalnya, di Kecamatan Sidoarjo mayoritas penduduknya bekerja sebagai 

wiraswasta dengan kondisi yang bisa dibilang sudah sejahtera akan berjalan tidak efektif strategi 

pemenangan politik dengan memfokuskan perhatian kepada buruh dan masyarakat prasejahtera. 



Dibandingkan dengan daerah Tarik, Balongbendo dan Krian yang banyak penduduknya bekerja 

sebagai buruh. 
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