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Abstrak  

Penelitian ini membahas strategi pemasaran politik pasangan Khofifah-Emil pada Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018, metode yang digunakan deskriptif kualitatif, peneliti 

mendeskripsikan strategi pemasaran politik Khofifah-Emil untuk memenangkan Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018. Teori yang digunakan menganalisis penelitian ini adalah teori 

Smith and Hirst (2001) yang membahas segmentation, targeting, dan positioning. Proses 

analisis selanjutnya menggunakan teori proses pemasaran politik Niffenegger (1998) yang 

membahas product, place, promotion dan price. Segmentasi pemilih Jawa Timur dibagi 

berdasarkan wilayah, demografi pemilih, sosial budaya, dan sebab akibat memilih. Khofifah-

Emil menentukan target suara yang harus didapatkan untuk mencapai kemenangan dan 

mengerjakan segmen pemilih yang potensial, yaitu segmen pemilih milenial, segmen pemilih 

perempuan, segmen pemilih religius, dan segmen pemilih rasional. Membangun indentitas 

yang unggul dari lawan. Membuat produk politik yang unggul dan mensosilisasikan produk 

dengan promosi. Menentukan tempat-tempat promosi yang efektif menjangkau pemilih. 

Memenuhi harga ekonomi yaitu dana kampanye dan harga psikologis yaitu kenyamanan 

pemilih terhadap latarbelakang agama dan etnis Khofifah-Emil. Dengan strategi pemasaran 

politik yang terencana dan menyeluruh akan mempu membawa pada kemenangan dalam 

Pilgub Jatim 2018. 

Kata kunci: strategi, pemasaran politik, Pemilihan Gubernur 

Abstract 

This study discusses the Khofifah-Emil pair's political marketing strategy in the East Java 

2018 Governor Election, the method used is descriptive qualitative, the researcher describes 

Khofifah-Emil's political marketing strategy in winning the 2018 East Java Governor 

Election. The theory used to analyze this research is Smith and Hirst theory ( 2001) which 

discussed segmentation, targeting, and positioning. The next process of analysis uses the 

theory of political marketing processes Niffenegger (1998) which discusses product, place, 

promotion and price. East Java voter segmentation is divided by region, voter demographics, 
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socio-cultural, and causal causes. Khofifah-Emil determined the voting target that must be 

obtained to achieve victory and work on the potential voter segment, namely the millennial 

voter segment, the female voter segment, the religious voter segment, and the rational voter 

segment. Build superior identity from your opponent. Make superior political products and 

disseminate products with promotions. Determine promotional places that effectively reach 

voters. Fulfilling economic prices, namely campaign funds and psychological prices, namely 

the convenience of voters against the religious and ethnic background of Khofifah-Emil. With 

a planned and comprehensive political marketing strategy, it will be able to lead to a victory 

in the 2018 East Java Election. 

Keywords: strategy, political marketing, governor election 

Pendahuluan  

Pemilihan Gubernur Jawa Timur menjadi kesempatan rakyat mendapatkan pemimpin 

terbaik, pemimpin yang mampu memecahkan masalah-masalah di Jawa Timur. Untuk 

mengetahui seseorang layak menjadi pemimpin harus mengenalkan diri, membangun 

personal image, mensosialisasikan program yang dimiliki, melakukan penyapaan-penyapaan, 

dan menunjukkan kualitas dalam memimpin. Khofifah-Emil berkompetisi dengan Gus Ipul-

Mbak Puti dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Dalam kontestasi ini Khofifah 

diusung enam partai politik, yakni Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP , Hanura dan PAN 

dengan total 42 kursi di DPRD dan Gus Ipul-Mbak Puti koalisi empat partai, yaitu PKB, PDI-

P, PKS, dan Gerindra dengan total 58 kursi di DPRD.  

Kedua kandidat dihadapkan dengan 38 Kabupaten Kota yang harus didatangi, disapa, 

dan memiliki karakter yang beragam. Ada segmen generasi milenial jumlahnya 37,68%, 

warga nadiyin Jawa Timur 60%, pemilih muslim 90%, pemilih perempuan 51%, pemilih 

rasional 49%, dan beragam karakter pemilih lainya. Khofifah melawan Gus Ipul-Mbak Puti 

yang tidak bisa diremehkan kualitasnya, Gus Ipul merupakan petahana Wagub 2 periode, 

keturunan salah satu pendiri NU yaitu KH Bisri Syansuri dan Mbak Puti cucu Ir. Soekarno 

dari kalangan Nasionalis. Kedua Cagub dan Cawagub ini merupakan perpaduan dua kekuatan 

besar di Jawa Timur yaitu religius dan nasionalis abangan. Khofifah sudah mengalami 2 kali 

kekalahan dalam Pilgub Jatim melawan Soekarwo-Gus Ipul, apakah dia akan rela untuk kalah 

ketiga kalinya.  

Menurut survei Republik Institute (2017) bulan September 2017 Khofifah-Emil 

mendapatkan suara 20,4%, bulan Desember 2017 naik menjadi 38,6%, dan bulan Februari 



naik menjadi 48,7%. Sedangkan survei Gus Ipul-Mbak Puti bulan September 68,2%, bulan 

Desember turun menjadi 57,7%, dan Februari menjadi 47,6% perbedaanya tipis dari 

Khofifah-Emil. Khofifah-Emil memiliki kenaikan elektabilitas setiap periode survei, 

sebaliknya Gus Ipul-Mbak Puti walaupun tinggi pada awal survei, tapi mengalami penurunan 

elektabilitas dalam setiap periode survei . Hal ini juga sejalan dengan survei Poltracking 

(2018) mulai 6 bulan sebelum pemilihan. Elektabilitas Khofifah-Emil bulan Januari 37,8% 

dan Gus Ipul-Mbak Puti 38,8%. Bulan Maret Khofifah-Emil 42,1% dan Gus Ipul-Mbak Puti 

37,5%. Bulan Mei Khofifah-Emil 44,8% dan Gus Ipul-Mbak Puti 35,4%. Bulan Juni 

Khofifah-Emil 51,8% dan Gus Ipul-Mbak Puti 43,5%. Hal ini yang membuat menarik untuk 

diteliti bagaimana strategi pemasaran Khofifah-Emil dalam Pilgub Jawa Timur 2018.  

Dalam penelitian Niadharma (2015) yang berjudul
 
Strategi Pemasaran Politik Sambari-

Qosim dalam Pilkada Gresik 2015, strategi pemasaran politik Sambari dan Qosim dengan 

membangun branding sejak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2010. Kesuksesan 

pembangunan selama pemerintahan menjadi kunci kualitas mereka dalam memimpin 

Kabupaten Gresik sehingga terpilih lagi dalam Pilkada Gresik. Strategi yang dilakukan oleh 

Sambari-Qosim memiliki kesamaan dengan Khofifah-Emil yang menunjukkan kinerja 

sebelumnya, Khofifah terkenal dengan program PKH di Kementrian Sosial dan Emil dengan 

program Getak (gerakan tengok bawah) yang menurunkan angka kemiskinan di Trenggalek. 

Kualitas kinerja dan karya dalam kepemimpinan sebelumnya ini menjadi modal politik 

memenangkan Pilgub Jawa Timur. 

Karakter masyarakat Jawa Timur memiliki dua dikotomis besar yaitu masyarakat 

religus dan abangan, hal inilah yang tergambar dalam segmentasi pemilih Jawa Timur yang 

dipetakan Khofifah-Emil. Abangan identik dengan nasionalis dan religius Jawa Timur identik 

dengan NU. Pembagian segmentasi ini sama dengan penelitian Apriliansyah (2014) yang 

berjudul Political Marketing Caleg Terpilih Partai Nasdem Pada Pemilu Legislatif DPRD 

Kota Surabaya tahun 2014, menurut Apriliansyah pemasaran partai Nasdem menggunakan 

sentimen agama dan peta politik Surabaya yang berada pada dikotomis Nasionalis-Islam. 

Surabaya adalah ibukota Jawa Timur sehingga karakter masyarakatnya juga hampir sama 

dengan Jawa Timur, walaupun memang setiap wilayah memiliki karakter khas masing-

masing, tapi semua wilayah di Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dari religius dan abangan.  

Kemenangan Khofifah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan besar Muslimat NU, 

dukungan sosial yang kuat terbukti mampu menjadi basis massa pendukung yang luar biasa. 



Menurut Antonio (2019) kemenangan Khofifah terbanyak suara perempuan, berkat dukungan 

Muslimat NU dan pemasaran ke pasar-pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Nasira (2016) yang berjudul Pemasaran Politik Pasangan Hermawan HN dan Yusuf Kohar 

pada Pilkada Bandar Lampung tahun 2015, Studi Kasus Kelompok Pengajian Majelis Taklim 

Rachmat Hidayat. Teori pemasaran yang digunakan adalah teori pull marketing, push 

marketing dan pass marketing kepada kelompok Pengajian Majelis Taklim Rachmat Hidayat. 

Dengan melakukan pemasaran ke Majelis Taklim Rachmat Hidayat sebagai salam satu 

kelompok massa yang besar mampu mengantarkan Hermawan HN dan Yusuf Kohar 

mendapatkan kemenangan. 

Menurut Ariady (2019) Perencanaan dan implementasi pemasaran politik yang baik 

mampu membawa pada kemenangan. Khofifah-Emil memiliki konsultan dan lembaga survei 

kredibel, pasangan ini didukung tim sukses yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 

terkontrol mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan ada 

yang sampai RT/RW. Tim Khofifah-Emil ini terdiri dari tim dokumentasi dan media, tim 

saksi, tim kampanye, tim advokasi, tim pelatihan dan kesekertariatan. Menurut Munir (2012) 

dalam penelitian Strategi Marketing Mix dalam Kampanye Pemenangan Pemilihan Kepala 

Daerah Studi Deskriptif pada Tim Pemenangan Haryadi Suyuti-Imam Priyono dalam 

Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Kemenangan yang didapatkan Haryadi Suyuti-

Imam Priyono tidak lepas dari manajemen kampanye dan berhasil memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki untuk menerapkan strategi marketing mix oleh tim pemenangan, hal ini 

sejalan dengan kemenangan Khofifah-Emil karena manajemen dan perencanaan pemasaran 

politik yang baik dan matang. 

Pemasaran politik yang baik, adalah pemasaran yang mampu menjangkau pemilih 

potensial, menarik, dan membuat pemilih memberikan dukungan kepada kandidat. Salah satu 

metode Khofifah-Emil untuk mendapatkan dukungan yang luas dengan penggunaan media 

sosial. Penggunaan media juga mampu menjangkau kalangan milenial dan pemilih rasional, 

sebab pemilih ini sulit untuk didekati dan mereka aktif dalam media sosial dan berita online. 

Instagram, Facebook, dan Twitter adalah media sosial yang digunakan untuk membagikan 

aktifitas selama kampanye Pilgub Jatim 2018. Hal ini juga sama seperti yang disampaikan 

oleh Ardha (2014) bahwa media telah dan terus memainkan peran penting dalam kampanye 

politik, salah satunya dengan penggunaan media sosial Facebook, Twitter, dan Youtube. Dari 

penelitian Ardha tahun 2014 lalu penggunaan media ini sudah sangat massif digunakan partai 

politik atau politisi untuk berinteraksi dengan masyarakat. 



Dari penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan teori segmetation, 

targetting, positioning dan marketing mix (place, promotion, price, product) untuk 

menganalisis pemasaran politik dalam ruang lingkup Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Hal 

inilah yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori segmetation, 

targetting, positioning menurut Smith dan Hirst (2001) segmentasi pemilih dilakukan dengan 

mengelompokkan pemilih berdasarkan wilayah, demografi, sosial budaya, psikografis, dan 

behavior. Lalu menentukan segmen pemilih yang ditarget untuk memenangkan kontestasi 

politik. Dan membangun positioning yang unggul dari lawan politik. Teori marketing mix: 

product, place, price dan promotion Niffenegger (1998) produk politik adalah berbagai 

manfaat yang akan didapatkan oleh pemilih apabila kandidat terpilih, cara menyampaikan 

produk ke pemilih disebut dengan promosi, lalu menetukan tempat-tempat pemasaran untuk 

menjangkau pemilih, dan memenuhi harga ekonomi dan harga psikologis untuk menjalankan 

pemasaran politik. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis mendeskripsikan 

secara mendalam bagaimana strategi pemasaran politik yang dilakukan Khofifah-Emil dan 

tim pemenangan dalam Pilgub Jatim 2018. Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi yang 

direncanakan dan dijalankan pasangan ini untuk memenangkan Pilgub Jatim 2018. Hasil data 

wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, lalu diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan 

teori konsep pemasaran politik untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Pembahasan  

Tim pemenangan yang solid dan terorganisir adalah syarat kunci kemenangan 

Khofifah-Emil, tim pemenangan ini terkoordinasi mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan sampai kelurahan/desa. Gerakan pemasaran akar rumput menjadi strategi utama 

untuk menggalang dukungan masyarakat. Cara pemasaran ini memang terbukti efektif 

dilakukan pada Pilgub DKI tahun 2012 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ahok.  

Tim Khofifah-Emil terdiri dari tim kampanye, tim saksi, tim advokat, tim pelatihan dan 

kesekretariatan, tim dokumentasi dan IT. Dengan adanya tim dokumentasi dan IT dapat 

mendokumentasi kegiatan kampanye dan membangun personal image, karena media terbukti 

efektif menjangkau masyarakat secara luas. Dalam setiap momen Pigub kandidat harus 

memiliki advokat untuk mengawal dan menyelesaikan masalah pelanggaran Pilgub. Berkaca 

pada Pilgub Jatim 2013 yang memenangkan Pakde Karwo-Gus Ipul menurut rekapitulasi 

KPU, sebenarnya dalam hasil quick count lembaga-lembaga survei menunjukkan Khofifah 



menang, tapi saat mengajukan banding ditolak. Hal ini yang menjadi pembelajaran dan 

tindakan preventif untuk mengamankan proses pemilihan dengan pengawalan yang ketat dan 

kontrol saksi yang kuat. Tim kampanye memasarkan program dari tingkat akar rumput, cara 

promosi ini membutuhkan sumber daya yang besar, tapi hal ini tidak menjadi masalah bagi 

Khofifah-Emil karena memiliki basis massa Musliman NU, Energi Milenial, dan jajaran 

relawan di setiap kabupaten/kota yang bekerja untuk kemenangan pasangan ini. 

Emil sebagai wakil Khofifah maju dalam Pilgub Jatim. Emil terbukti memiliki kualitas 

intelektual yang bagus, seorang pemimpin muda dari wilayah Mataraman yaitu Trenggalek. 

Emil mampu mewakili generasi milenial Jawa Timur, dengan adanya Emil diharapkan bisa 

masuk dan mendapatkan suara generasi milenial. Emil memiliki kualitas skill dalam bidang 

infrastruktur ini adalah salah satu pertimbangan Khofifah dan elite yang bersama Khofifah 

memilih Emil. Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur wilayah selatan dan pedalaman 

menjadi fokus Khofifah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi peta 

politik elektoral wilayah Mataraman adalah wilayah perebutan dan pertarungan, pemilihan 

Emil sangat efektif untuk bisa mendapatkan suara masyarakat Mataraman.  

Menurut Smith (1956) Segmentasi dilakukan dengan menggunakan tiga asumsi yaitu 

konsumen terdiri dari kelompok-kelompok yang heterogen, heterogenitas ini yang nantinya 

mempengaruhi tingkat dan bagaimana jenis permintaan, segmen pasar dapat dibedakan dari 

satu pasar dengan pasar yang lainya dan dapat dibedakan dengan karakter pasar secara 

keseluruhan bagaimana. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang memiliki karakter 

beragam. Khofifah-Emil membagi segmen Jawa Timur berdasarkan wilayah ada segmen 

Tapal Kuda, Madura, Arek, Mataraman, Mataraman Pesisir. Tapal Kuda wilayah dengan 

karakter masyarakat religius dan kuat pengaruh Maduranya, Mataraman dan Mataraman 

Pesisir terpengaruh dengan adat Yogyakarta dan Solo, Madura ciri khas masyarakat religius 

dan nelayan, Arek dengan generasi milenial dan karakter pemilih rasional. Pembagian 

wilayah ini mampu mengklasifikasikan wilayah Jawa Timur dengan kesamaan karakter 

masyarakat setiap wilayahnya.  

Kekuatan besar yang mewarnai Jawa Timur adalah nasionalis abangan dan basis 

santri/religius. Pemetaan segmen ini tidak boleh luput dalam membaca peta politik Jawa 

Timur. Pembagian segmen milenial dan segmen tradisional juga mewarnai dalam Pilgub 

Jatim, jumlah segmen milenial 37%, milenial menjadi salah satu penentu kemenangan dalam 

Pilgub Jatim. Segmen Perempuan dan laki-laki, segmen pemilih perempuan 59% Khofifah 

mendapatkan dukungan Muslimat NU yang memudahkan masuk dalam segmen perempuan, 



sedangkan kedekatan Gus Ipul dengan PBNU akan membuat segmen pemilih laki-laki 

memiliki kecenderungan ke Gus Ipul. Segmen pemilih Nadiyin, dengan latarbelakang Gus 

Ipul dan Khofifah dari Nadiyin membuat suara pemilih Nadiyin terpecah. Untuk menggalang 

dukungan Nadiyin perlu dukungan figur Kiai, ormas NU dan pesantren. Masyarakat Nadiyin 

Jawa Timur jumlahnya 60%, sangat prospek sekali untuk didapatkan suaranya. 

Menurut Firmansyah (2007) Proses dalam melakukan targeting adalah membuat 

standart dan acuan pengukuran masing-masing segmen politik, standart pengukuran bisa 

dengan menggunakan jumlah dan besaran potensi pemilih dan standart pengukuran bisa 

dengan menggunakan arti penting dan efek kelompok tersebut dalam mempengaruhi opini 

publik. Target kemenangan Khofifah-Emil adalah 68% suara, dipastikan akan ada penurunan 

hasil saat relapitulasi hal ini wajar karena tingkat kedatangan masyarakat saat hari 

pencoblosan 60-70% di setiap TPS. Untuk itu perlu melakukan validasi segmen yang ditarget 

tidak hanya potensial tapi juga bisa dipastikan datang saat pencoblosan. Berbicara jumlah dan 

potensi pemilih Jawa Timur yang terbesar adalah menurut KPU Jatim (2018) pemilih 

perempuan 51%, pemilih milenial 37%. Menurut Website NU (2018) pemilih NU/Nadiyin 

60%, menurut Poltracking (2018) pemilih rasional 49%. Dengan mendapatkan suara pada 

segmen-segmen ini akan mampu mencapai kemenangan.  

Segmen pemilih yang ditarget Khofifah-Emil. Pertama, segmen perempuan menjadi 

target utama dengan dukungan dan bantuan Muslimat NU. Kedua, segmen milenial mampu 

didekati dan dipromosi oleh Emil. Selain itu dengan bantuan Arumi yang termasuk milenial 

mampu mendulang suara generasi milenial. Ketiga, segmen rasional memilih berdasarkan 

kualitas kinerja dan pemecahan masalah calon pemimpin. Khofifah mampu menunjukkan 

prestasinya di Kementrian Sosial dengan program PKH untuk PMKS yang mendapatkan 

apresiasi dunia. Emil dengan Program Gertak (gerakan tengok bawah kemiskinan) mampu 

meningkatkan IPM Trenggalek. Keempat, segmen kiai dan pesatren kultural karena PBNU 

dikoordinasi mendukung Gus Ipul. Khofifah-Emil memiliki dukungan kiai-kiai besar 

menurut Tribun News (2018) seperti KH Sholahudin Wahid, KH Afifudin Muhajir 

Situbondo, Lily Wahid, KH Asep Saifudin Chalim, KH Suyuti Thoha Banyuwangi, hingga 

Prof Fathoni Tulungagung, KH Mutam Mukhtar Madura. Dukungan figur kiai ini sangat 

efektif menarik pemilih Nadiyin karena kiai kultural memiliki basis massa yang lebih riil di 

Masyakat. 

Positioning akan menjadi identitas yang melekat pada diri calon. Positioning Khofifah-

Emil dapat diketahui dari 9 alasan kenapa memilih Khofifah-Emil yaitu cerdas berprestasi, 

pekerja keras, sosok sederhana, pelayan masyarakat, berpendirian dan berani, jujur dan 



bersih, pro pengentasan kemiskinan, penyayang keluarga dan pasangan ideal. Menurut hasil 

survei Poltracking (2018) Khofifah-Emil unggul 7 karakter yaitu peduli dan perhatian pada 

rakyat, jujur, bisa dipercaya dan bersih, berprestasi, pintar dan wawasan luas, ramah dan 

santun, penampilan menarik, dan religius daripada Gus Ipul-Puti. Gus Ipul-Puti unggul dalam 

hal berani dan tegas. Keunggulan karakter Khofifah-Emil menunjukkan kualitas karakter 

personal yang dimiliki dimata masyarakat Jawa Timur.  

Bagan 1 

Bagaimana Sifat Kandidat Cagub-Cawagub yang Diharapkan oleh Masyarakat Jawa Timur 

 

Survei Poltracking (2018) 

Dapat dilihat apabila positioning yang dibangun Khofifah-Emil sesuai dengan hasil 

survei sifat/karakter kandidat Cagub-Cawagub yang diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur. 

Dengan pembangunan positioning ini akan terbentuk persepsi masyarakat saat melihat sosok 

Khofifah-Emil adalah orang yang merakyat, peduli, kerja keras, berprestasi, bersih dan 

berintegritas. 

Product politic adalah manfaat-manfaat yang didapatkan oleh masyarakat setelah 

memilih kandidat. Niffenegger (1998) membagi produk politik dalam tiga kategori yaitu 

Platform partai, Past record, dan Personal characteristic. Produk politik harus mampu 

memecahkan masalah masyarakat Jawa Timur, menurut survei Poltracking (2018) faktor 

yang menyebabkan memilih kandidat adalah kinerja 28,5%, kualitas kompetensi kandidat 

11,5% dan visi-misi dan program kerja kandidat 9,0% ini menunjukkan apabila segmen 
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rasional tinggi di Jawa Timur. Nawa Bakti Satya adalah produk unggulan Khofifah Emil 

yang terdiri dari 9 Program kerja untuk membangun Jawa Timur. Apabila program ini 

dianalisis menggunakan hasil survei kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang harus 

dipecahkan Nawa Bakti Satya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Bagan 2 

Kebutuhan Mendasar Masyarakat Jawa Timur 

 

    Survei Poltracking (2018) 

Kebutuhan utama masyarakat Jawa Timur adalah menciptakan lapangan pekerjaan hal 

ini bisa diselesaikan dengan Program Jatim Kerja yang bertujuan memperluas lapangan 

pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi. Kebutuhan mengendalikan harga kebutuhan 

pokok bisa dipenuhi dengan Program Jatim Berdaya yaitu program ekonomi kerakyatan 

dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan 

desa. Dan dengan didukung program Jatim Agro untuk memajukan sektor pertanian, 

peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan, akan mampu bersinergi 

sehingga tersedia bahan kebutuhan pokok yang cukup agar harga dapat dikendalikan. 

Program pembangunan infrastruktur dapat dipenuhi dengan Program Jatim Akses yaitu 

program pembangunan infrastruktur Jawa Timur. Peningkatan hasil pertanian dan 

perkebunan bisa dipecahkan dengan Program Jatim Agro untuk memajukan sektor pertanian, 

peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan. Menurunkan angka 

pengangguran dan kemiskinan ada Program Jatim Kerja yang bertujuan memperluas 

lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi dan Program Jatim Sejahtera yang 
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menyasar masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, keluarga rentan, 

perempuan dan disabilitas  agar mereka lebih sejahtera. 

Post  record kandidat berkaitan dengan karya di pemerintahan. Khofifah pada saat 

menjadi Mentri Sosial Kabinet Kerja Presiden Jokowi, dalam Kementrian sosial Khofifah 

memiliki program PKH yang mendapatkan apresiasi level dunia. Kesuksesan selama 

menjabat di Kementrian Sosial menunjukkan bagaimana kualitas Khofifah dalam memimpin 

dan memecahkan masalah masyarakat dalam bidang sosial di seluruh Indonesia. Khofifah 

dikenal sebagai tokoh yang bersih, selama berkarir menjadi politisi di usia 28 tahun sampai 

54 tahun belum pernah terindikasi korupsi, hal ini menunjukkan integritas Khofifah sebagai 

wakil rakyat. Emil sebagai bupati termuda dengan usia 32 tahun, walaupun usianya yang 

muda tidak bisa diremehkan. Emil terbukti mampu meningkatkan IPM Trenggalek dengan 

Program Gertak (gerakan tengok bawah kemiskinan) dan pembangunan jalan Panggul yang 

mampu menghubungkan Trenggalek dengan kabupaten/kota lainya, pembangunan ini 

menjadikan Trenggalek wilayah perdagangan baru. 

Promotion adalah cara untuk menyampaikan pesan politik kepada pemilih, pemasaran 

politik yang dilakukan Khofifah-Emil penulis analisis menggunakan teori pemasaran politik 

Nursal (2014) yaitu pull marketing, push marketing dan pash marketing. Pemasaran secara 

langsung atau push marketing dengan cara blusukan, diskusi, kampanye akbar, pengadaan 

talkshow, dan seminar. Pesan pemasaran yang disampaikan disesuaikan dengan segmen yang 

dikerjakan. Pemasaran ke milenial mengangkat program Milenial Job Center untuk 

mempersiapkan generasi milenial di era industri 4.0. pemasaran ke pedagang pasar 

mengangkat pesan pembangunan infrastruktur pasar, kebersihan pasar dan terkendalinya 

harga bahan pokok.  

Pull marketing adalah pemasaran menggunakan media. Media mampu menjangkau 

masyarakat secara luas, utamanya adalah generasi milenial dan pemilih rasional. Mereka 

update teknologi dan informasi baik di media massa atau media sosial. Khofifah-Emil 

memiliki akun media sosial yang selalu update informasi kampanye yang dilakukan. Mereka 

memiliki facebook, twitter, dan Instagram. Tim-tim kampanye juga memiliki akun media 

sosial khusus untuk memasarkan Khofifah-Emil. Penggunaan APK (alat peraga kampanye) 

dan atribut kampanye lainya mampu menarik pemilih. Dengan membagikan kaos, kipas, 

kalender, gelang, dan brosur di setiap kesempatan bertemu pemilih. 



Pemasaran menggunakan figur tokoh mampu menarik dukungan masyarakat. Salah 

satunya adalah peran Arumi Bachin istri Emil yang menemani kampanye Emil dan Khofifah, 

bahkan dalam beberapa kesempatan Arumi sendiri turun bertemu masyarakat dengan 

membawa nama Khofifah-Emil. Arumi artis muda dan cantik, dengan adanya Arumi 

membuat orang tertarik dan ingin tahu siapa Khofifah-Emil. Didukung kekuatan figur dan 

kualitas Khofifah-Emil akan mampu menarik hati pemilih. Pakde Karwo di masa akhir 

kampanye Pilgub Jatim 2018, megajak masyarakat untuk memilih calon Gubernur Jawa 

Timur nomor urut 1 yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. Dukungan 

ini disampaikan dalam bentuk tulisan yang dibacakan langsung oleh Sekretaris DPD 

Demokrat Jatim Renvile Antonio sesudah debat Pilgub Jatim hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018. 

Hal ini mampu memberikan dampak dukungan dari masyarakat kepada Khofifah-Emil. 

Dukungan Kiai, yaitu KH Sholahudin Wahid, KH Afifudin Muhajir Situbondo, Lily Wahid, 

KH Asep Saifudin Chalim, KH Suyuti Thoha Banyuwangi, hingga Prof Fathoni 

Tulungagung, KH Mutam Mukhtar Madura. Dukungan dari kiai-kiai inilah yang membuat 

dukungan dari berbagai daerah mengalir untuk pasangan Khofifah-Emil. Pemasaran ke 

segmen religius Jawa Timur tidak akan mudah tanpa dukungan seorang figur kiai dan ulama.  

Place adalah tempat dilakukanya promosi. Khofifah dan Emil mendatangi 38 

kabupaten dan kota untuk menyampaikan produk politik. Secara teori tempat yang efektif 

untuk pemasaran adalah tempat bertemunya kandidat dengan pemilih. Apabila pasar bisa 

temui secara langsung maka tempat pemasaran adalah tempat dimana pemilih berada. Datang 

ke Pasar Tradisional untuk bertemu segmen pedangang pasar. Datang ke TPI dan kampung 

nelayan untuk bertemu segmen nelayan. Datang ke pesantren dan rumah kiai untuk bertemu 

segmen religius. Pemasaran ke segmen milenial dengan mengadakan kegiatan dialog, talk 

show, dan seminar. Datang ke tempat pengajian Muslimat NU untuk bertemu Muslimat NU. 

Datang ke Pabrik untuk bertemu buruh. Khofifah Emil mampu menentukan tempat-tempat 

untuk bertemu pemilih. Hal ini bisa ditunjukkan dengan pemasaran khusus ke Milenial yaitu 

mengadakan acara diskusi di cafe, mendatangi distro milik kelompok pemuda, datang ke 

Kampung Inggris bertemu milenial disana, mengadakan talk show milenial di kampus dengan 

guest star Enji dan moderator Arumi. 

Price, harga ekonomi yaitu dana kampanye yang didaftarkan oleh pasangan Khofifah-

Emil ke KPU adalah Rp 200.000.000. Dana ini belum dari anggaran partai dan juga dana 

bantuan. Sesuai dengan hasil audit yang dilakukan tim audit KPU Khofifah Emil patuh 

dengan batasan dana kampanye Pilgub Jatim. Dana Kampanye politik untuk menjalankan 



semua rencana pemasaran mampu untuk dipenuhi Khofifah-Emil dan tidak melebihi batas 

ketetapan KPU. 

Harga psikologis yaitu apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis dan 

agama kandidat. Khofifah lahir di Surabaya yang khas dengan suku arek, secara etnis 

Khofifah sangat diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Emil Elestianto Dardak cucu H. 

Mochamad Dardak dari Trenggalek, Eyang Dardak adalah seorang ulama, guru, birokrat dan 

Takmir Masjid Agung Trenggalek. Latarbelakang kesukuan dan asal Emil bisa diterima oleh 

masyarakat Jawa Timur. Khofifah adalah NU tulen dan berkiprah dari pelajar di Fatayat NU, 

PMII bahkan sampai sekarang memimpin Muslimat NU. Pemilih sangat nyaman dengan 

sosok Khofifah yang mewakili Nadiyin itu sendiri. Emil dari keluarga terpandang cucu salah 

satu tokoh NU di Jawa Timur, hal ini menjadikan pemilih nyaman dengan Emil. 

 

Kesimpulan  

Pemilihan Gubernur adalah pesta demokrasi yang komplek harus dijalani oleh kandidat 

yang berkompetisi. Tanpa melakukan segmentasi yang tepat dan komprehensif akan berefek 

pada perencanaan pemasaran selanjutnya. Salah mentarget pasar, salah membentuk 

positioning, produk tidak memecahkan masalah, promosi tidak menarik, salah menentukan 

tempat promosi dan tidak bisa memenuhi harga politik yang dibutuhkan untuk menjalankan 

marketing pilitic. Dibutuhkan lembaga konsultan politik dan hasil survei yang valid, 

dibutuhkan tim-tim yang solid dan pembagian job-job yang terarah, ada mekanisme kontrol 

yang terus berjalan. Kandidat harus memiliki tim pemenangan mulai provinsi, 

kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa. Kemenangan Khofifah-Emil disebabkan 

persiapan yang matang. Pemilihan Emil sebagai Cawagub yang mendampingi Khofifah 

adalah langkah strategis untuk mendapatkan suara milenial dan wilayah Mataraman. Emil 

pemimpin muda yang berkualitas, apabila dibandingkan dengan wakil Gus Ipul maka Emil 

lebih unggul.  

Segmentasi pemilih Jawa Timur mulai dari wilayah, Jawa Timur memiliki karakter 

wilayah Tapal Kuda, Madura, Arek, Mataraman, dan Mataraman Pesisir. Pembagian segmen 

berdasarkan gender yaitu segmen laki-laki dan perempuan. Pembagian segmen generasi 

milenial dan generasi tradisional. Pembagian segmen pemilih rasional, pemilih sosiologis dan 

pemilih psikologis. Pembagian segmen religius dan abangan. Target suara Khofifah-Emil 

dalam Pilgub Jatim 68%, suara ini pasti mengalami penurunan dan saat memasarkan maka 

memilih pemilih yang pasti hadir saat pencoblosan. Target segmen untuk memenuhi suara ini 

adalah segmen milenial, segmen perempuan, segmen kiai kultural dan basis massa di 



bawahnya, segmen pesantren  dan segmen rasional. Positioning yang dibangun Khofifah 

Emil adalah yaitu cerdas berprestasi, pekerja keras, sosok sederhana, pelayan masyarakat, 

berpendirian dan berani, jujur dan bersih, pro pengentasan kemiskinan, penyayang keluarga 

dan pasangan ideal. Menurut hasil survei positioning ini unggul dari lawan. 

Program Nawa Bakti Satya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur, hal 

ini bisa diketahui dengan menganalisis program dan hasil survei kebutuhan mendasar 

masyarakat Jawa Timur oleh Poltracking. Karakteristik kandidat bisa dilihat dari positioning 

yang dibangun. Post record Khofifah selama berkarir di politik dari usia 28 tahun di DPR-RI 

sampai menjadi Mentri Sosial Kabinet Keja Joko Widodo. Promosi Khofifah-Emil dengan 

menggunakan promosi secara langsung berupa blusukan, kampanye akbar, mengadakan 

event untuk milenial. Menggunakan media sosial untuk kampanye. Menggunakan peran figur 

Arumi, Pakde Karwo, dan Kiai untuk mendapatkan dukungan masyarakat Jawa Timur. 

Tempat-tempat pemasaran mulai dari Pasar Tradisional, Tempat Pelelangan Ikan, pesantren, 

di acara pengajian Muslimat, dan kampanye akbar di lapangan Jombang. Penentuan tempat 

disesuaikan dengan segmen yang ditarget bisa ditemui di tempat apa. Khofifah-Emil mampu 

memenuhi kebutuhan harga ekonomi untuk membiayai semua pemasaran politik Pilgub Jatim 

dan harga psikologis yaitu masyarakat Jawa Timur merasakan kenyamanan dengan etnis dan 

agama.  

Penulis menilai strategi pemasaran Khoofifah-Emil untuk memenagkan Pilgub Jatim 

sangat terencana dan melibatkan banyak elemen dari tingkatan provinsi sampai 

kelurahan/desa. Tanpa jaringan sosial yang luas akan sulit mendapatkan suara masyarakat 

dari lapisan terbawah. Khofifah-Emil menjadi contoh pemimpin yang lahir dari kualitas 

karakter personal yang kuat, kinerja yang bagus, dan dukungan basis massa yang kuat.  

 

Daftar Pustaka  

Gareth Smith and Andy Hirst  (2001) Strategic Political Segmentation A New Approach for 

A New Era of Political Marketing. European Journal of Marketing. 

Loughboough, Leicestershire, UK: Loughboough University Business School. 

Philip B. Niffenegger (1998) Strategies For Success From The Political Marketers. Journal 

Of Services Marketing. Vol. 2 Iss 316. 

Adriansyah Fajar (2018) Jelang Debat, ini Elektabilitas Cagub Jatim dari 6 Lembaga Survei. 

10 April 2018 [diakses tanggal 23 Juli 2019, pukul 19.15]. 



https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/6-lembaga-survei-

keluarkan-hasilnya-masing-masing-paslon-pilkada-jatim-unggul/full  

Rilis Survei Poltracking Indonesia (2018) Peta Kekuatan Electoral Cagub-Cawagub Pilkada 

Jatim 2018. 18 maret 2018 [diakses tanggal 28 Juni 2019 pukul 14.00]. 

poltracking.com  

Niadharma Ajeng (2016) Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Gresik 2015. Skripsi, Departemen Ilmu Politik 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

Hilwan Andrea Apriliansyah (2015) Political Marketing Caleg Terpilih Partai Nasdem Pada 

Pemilu Legislatif DPRD Kota Surabaya 2014. Skripsi, Departemen Ilmu Politik 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

Antonio (2019) wawancara tanggal 18 Juni 2019 (rekaman digital milik penulis) 

Nashira (2016) Pemasaran Politik Pasangan Hermawan HN dan Yusuf Kohar pada Pilkada 

Bandar Lampung tahun 2015 Studi Kasus Kelompok Pengajian Majelis Taklim 

Rachmat Hidayat, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 

Ariady (2019) Wawancara tanggal 15 Mei 2019 (rekaman digital milik penulis) 

Munir Badrul (2012), Strategi Marketing Mix dalam Kampanye Pemenangan Pemilihan 

Kepala Daerah Studi Deskriptif pada Tim Pemenangan Haryadi Suyuti-Imam 

Priyono dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, Skripsi, Universitas 

Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

Ardha Berliani (2016) Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di 

Indonesia. Jurnal Visi Komunikasi, Vol 13 No. 1. [diakses 30 Mei 2019] 

https://media.neliti.com/media/publications/142298-ID-social-media-sebagai-

media-kampanye-part.pdf 

Firmanzah. 2012. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta. Yayasan Obor 

Indonesia. 

KPU Jawa Timur (2018)  Daftar Pemilih Tetap. 7 Juli 2018 [diakses tanggal 27 November 

2018] http://kpujatim.go.id/info-pilkada/.  

Tribun News (2018) H-30 Pencoblosan, Kyai-kyai Jatim Makin Solid dan Rajin Fatwakan 

Pilih Khofifah-Emil. 29 Mei 2018. [diakses tanggal 27 November 2018 pukul 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/6-lembaga-survei-keluarkan-hasilnya-masing-masing-paslon-pilkada-jatim-unggul/full
https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/6-lembaga-survei-keluarkan-hasilnya-masing-masing-paslon-pilkada-jatim-unggul/full
https://media.neliti.com/media/publications/142298-ID-social-media-sebagai-media-kampanye-part.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/142298-ID-social-media-sebagai-media-kampanye-part.pdf
http://kpujatim.go.id/info-pilkada/


07.08]. http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/29/h-30-pencoblosan-kiai-

kiai-jatim-makin-solid-dan-rajin-fatwakan-pilih-khofifah-emil  

Adman Nursal (2014) Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan 

Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta, Gramedia. 

Humas Kabupaten Trenggalek (2017) Melihat Lebih Dekat H. Mohammad Dardak Kakek 

dari Bupati Emil Dardak. 2 Desember 2017 [diakses tanggal 4 juli 2019 pukul 

15.40]. http://www.humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/november/1081-

melihat-lebih-dekat-h-mohammad-dardak-kakek-dari-bupati-emil-dardak  

 

 

http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/29/h-30-pencoblosan-kiai-kiai-jatim-makin-solid-dan-rajin-fatwakan-pilih-khofifah-emil
http://www.tribunnews.com/regional/2018/05/29/h-30-pencoblosan-kiai-kiai-jatim-makin-solid-dan-rajin-fatwakan-pilih-khofifah-emil
http://www.humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/november/1081-melihat-lebih-dekat-h-mohammad-dardak-kakek-dari-bupati-emil-dardak
http://www.humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/november/1081-melihat-lebih-dekat-h-mohammad-dardak-kakek-dari-bupati-emil-dardak

