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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi 

pemasaran politik yang digunakan oleh pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub 

Jatim 2018. Khofifah-Emil dengan elektabilitas pada awal pilgub Jatim lebih 

rendah dari lawanya yang merupakan incumben mampu menaikan elektabilitas 

terus menerus sampai memenagkan Pilgub Jatim hal ini disebabkan cara 

pemasaran politik yang berkualitas untuk itu penting untuk dilakukan penelitian 

mendalam bagaimana strategi pemasaran Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim. 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskripsi. Hasil 

penelitian yang didapatkan adalah pasangan Khofifah-Emil bersama tim sukses 

melakukan segmentasi pasar jawa timur berdasarkan segi wilayah ada segmentasi 

wilayah Tapal Kuda, Madura, Arek, Mataraman, Mataraman Pesisir dari segi 

wilayah besar lalu ada pembagian segmen wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, 

setiap kabupaten kota memiliki karakter dan ciri khas masing-masing yang 

nantinya akan terbentuk segmentasi berdasarkan pekerjaan, usia, gender, sosial 

budaya, sebab akibat memilih apakah rasional, sosiologis, psikologis. Targeting 

68% kemenangan segmen yang ditarget adalah segmen perempuan, segmen 

milenial, segmen kyai kultural dan pesantren, segmen-segmen berdasarkan 

pekerjaan, segmen rasional, segmen etinis. Positioning yang dibagun oleh 

Khofifah-Emil sesuai dengan kebutuhan karakter pemimpin Jawa Timur menurut 

masyarakat. Produk politik ada visi-misi, program Nawa Bakti Satya, 

menunjukkan kontribusi dan prestasi kepemimpinan sebelumnya, dan personal 

karakter Khofifah-Emil. Cara pemasaran ada pemasaran langsung menyapa 

masyarakat, mengadakan kampanye akbar, penggunaan sosial media dan surat 

kabar, brosur, kaos dan mengunakan kekuatan publik figur dan kyai untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat Jawa Timur. Tempat-tempat pemasaran 

sesuai dengan segmen yang ditarget bisa mendapatkan program pemasaran 

ditempat mana saja. Harga ekonomi yang harus dikeluarkan oleh Khofifah-Emil 

dan harga psikologis apakah pemilih Jawa Timur merasa nyaman dengan agama 

dan etnis Khofifah-Emil. Khofifah-Emil, tim pemenangan dan relawan mampu 
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untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan membuat pemasaran politik yang 

unggul, efektif dan mengantarkan pada kemenangan Pilgub Jawa Timur. 

Kata kunci: pemasaran, politik, strategi, pemilihan gubernur 
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