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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis tentang strategi marketing politik Abraham Sridjaja dalam 

kontestasi pemilu Legislatif DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo). 

Pada penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran politik yang dilakukan Abraham 

Sridjaja sebagai calon legislatif milenial dari Partai Golkar dan juga hambatan yang dialami 

oleh Abraham dalam melakukan pemasaran politik. Dengan adanya Abraham Sridjaja 

sebagai generasi milenial dari Partai Golkar, dapat menambah potensi suara Partai Golkar 

pada generasi muda di Surabaya dan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep 

teori pemasaran politik dari Firmanzah dan Phillip Kotler. Untuk memperoleh data penelitian 

ini, penulis menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 

narasumber yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Abraham Sridjaja menggunakan strategi pemasaran dengan program-

program yang memiliki dampak secara langsung bagi masyarakat selama masa kampanye. 

Sehingga tidak menggunakan janji-janji politik ataupun kontrak politik apabila dirinya 

terpilih pada pemilu legislatif 2019. Melalui strategi pemasaran politik Firmanzah, strategi 

kampanye Abraham dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Dalam 

pencalonan Abraham pada pemilu 2019, dapat dilihat bahwa Abraham memiliki strategi yang 

berbeda dengan calon legislatif lainnya pada kampanye yang dilakukan. Namun, ada 

beberapa hambatan ketika selama proses pemasaran berlangsung yang dapat berdampak pada 

elektabilitas Abraham Sridjaja 

 

Kata Kunci: Strategi pemasaran politik, Pemilu Legislatif, calon legislatif milenial 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the political marketing strategy of Abraham Sridjaja in the contestation 

of the DPR RI legislative elections in the East Java 1 electoral district (Surabaya-Sidoarjo). In 

this study, the focus was on the political marketing strategy carried out by Abraham Sridjaja 
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as a millennial legislative candidate from the Golkar Party and also the obstacles experienced 

by Abraham in conducting political marketing. With the presence of Abraham Sridjaja as the 

millennial generation of the Golkar Party, it can add to the potential of the Golkar Party's 

vote for the younger generation in Surabaya and Sidoarjo. This study uses the framework of 

the theory of political marketing from Firmanzah and Phillip Kotler. To obtain data from this 

study, the authors used a qualitative method through in-depth interviews with informants who 

then analyzed the data using theory. The results of this study indicate, Abraham Sridjaja used 

a marketing strategy with programs that had a direct impact on the community during the 

campaign period. So that it does not use political promises or political contracts if it is elected 

in the 2019 legislative election. Through Firmanzah's political marketing strategy, Abraham's 

campaign strategy was analyzed to answer the questions in this study. In Abraham's 

candidacy in the 2019 election, it can be seen that Abraham had a different strategy from 

other legislative candidates in the campaign carried out. However, there are some obstacles 

when the marketing process takes place which can have an impact on electability Abraham 

Sridjaja 

 

Keywords: Political marketing strategy, Legislative Election, millennial legislative 

candidate 

  

Pendahuluan 

 

Golongan Karya atau Partai Golkar memiliki sejarah penting dalam dinamika 

perpolitikan di Indonesia. Pada era Orde Baru Golongan Karya menjadi partai pemenang 

pada setiap pemilu dan menjadi partai yang menguasai pemerintahan dan politik pada masa 

itu. Golongan Karya memiliki beberapa basis massa sosial politik untuk mendukung 

keberlangsungan pemenangan pemilunya. Jika melihat pada sejarah berdirinya Partai Golkar, 

terdapat 3 organisasi yang mendirikan golongan karya yaitu organisasi KOSGORO yang 

memiliki bidang Ekonomi, organisasi SOKSI yang memiliki bidang pekerja atau buruh,dan 

organisasi MKGR yang fokus bidangnya pada pendidikan (Nurjaman, 2018). Melalui ketiga 

organisasi tersebut, bergabung mendirikan Golongan Karya dan mengikuti pemilu 

pertamanya pada tahun 1971. Dari tahun ke tahun pemilu pada Orde Baru, suara Golongan 

karya terus meningkat. Golongan karya menjadi partai pemenang pada tahun 1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997 (Prayogo, 2014). Kekuatan Golongan karya juga didukung oleh PNS 

dan ABRI, karena pada masa Orde baru masih terdapat Dwifungsi ABRI yang 



memperbolehkan TNI dan Polri ikut berperan aktif pada politik. Pada masa itu Golongan 

Karya menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan maupun politik (Haris, 2014) 

 

Namun, suara Partai Golkar terus menurun hingga pada masa reformasi. Basis-basis 

sosial partai golkar juga semakin berkurang karena yang dulunya TNI dan Polri menjadi 

lumbung suara partai Golkar kini ABRI tidak bisa lagi ikut berperan aktif pada politik 

praktis. Bahkan Partai Golkar juga sering tersangkut kasus-kasus yang dapat mencoreng citra 

Partai Golkar pada masyarakat. Seperti kasus-kasus korupsi yang terjadi pada politisi partai 

Golkar seperti yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setya Novanto pada 

kasus korupsi KTP elektronik serta berbagai macam kasus korupsi yang menjerat politisi 

Partai Golkar. Dengan adanya hal tersebut Partai Golkar harus mencari kader-kader yang 

memiliki integritas tinggi agar kelak jika dirinya terpilih tidak menjatuhkan citra baik Partai 

Golkar.  

 

Partai Golongan Karya memiliki organisasi-organisasi kepemudaan seperti AMPG 

(Angkatan Muda Partai Golkar) dan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) untuk 

menjadi regenerasi kader Partai Golkar dari kalangan pemuda-pemuda yang telah 

mendapatkan pelatihan kader dari organisasi-organisasi Kepemudaan partai Golkar. Hal 

tersebut dilakukan sebagai fungsi regenerasi yang bertujuan untuk keberlangsungan partai 

dapat terus berjalan, dengan begitu partai politik memiliki tugas yang sangat penting yaitu 

melakukan kaderisasi (Mukmin, 2015). Dalam pemilu legislatif 2019, Partai Golkar 

mencalonkan kader-kader mudanya untuk ikut berkontestasi pada pemilu legislatif. Dengan 

adanya kader muda yang dicalonkan Partai Golkar, juga akan menambah suara pemilih dari 

generasi-generasi muda Indonesia yang tentunya menjadi lumbung suara baru bagi Partai 

Golongan Karya 

 

Dengan hadirnya kader muda pada politik praktis dapat membawa nafas baru bagi 

senayan maupun DPRD kota dan Provinsi. Jika melihat pada sejarah bangsa Indonesia, 

generasi muda merupakan tonggak perjuangan bangsa dan menjadi pelopor pada setiap 

keresahan yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Selain itu di zaman yang serba 

digital, banyak generasi mudalah yang memimpin jalannya roda perusahaan berbasis daring. 

Oleh karena itu, generasi muda dinilai mampu untuk membawa perubahan dalam parlemen 

dan lebih kompeten dalam membuat regulasi di zaman yang serba digital saat ini. Apalagi 

jumlah generasi muda di Indonesia mencapai 40% dari warga Negara bangsa Indonesia. Hal 



tersebut menjadi pertimbangan partai politik untuk mengusung calon legislatif dari generasi 

muda untuk meningkatkan suara pemilih. 

 

Ada beberapa generasi muda yang memiliki pandangan untuk langsung terjun pada 

politik praktis. Salah satunya adalah mantan pembalap terkenal Moreno Soeprapto. Moreno 

memenangkan kontestasi pemilu legislatif tingkat DPR RI pada periode 2014-2019. 

Selanjutnya ada Karolin Margaret Natasa yang merupakan putri dari Gubernur Kalimantan 

Barat. Karolin memenangkan kontestasinya pada pemilu legislatif DPR RI pada periode 

2009-2014. Karolin dan Moreno merupakan generasi muda yang berhasil meraih kursi DPR 

RI.  Keberhasilan mereka membantu meningkatkan suara konstituen dari generasi muda 

untuk partai politik yang mengusung Moreno dan Karolin (Gerindra dan PDIP). Selain itu 

dengan hadirnya generasi muda pada tingkat parlemen dapat menjadi harapan bagi generasi 

muda untuk memperjuangkan aspirasi dan menjadi wakil dari setiap permasalahan yang 

dihadapi pemuda saat ini. 

 

Salah satu kader dari pemuda Partai Golkar yang mencalonkan legislatif pada pemilu 

tahun 2019 adalah Abraham Sridjaja. Beliau merupakan kader Partai Golkar melalui 

pengkaderan Dewan Pimpinan Pusat AMPG. Pada AMPG pusat Abraham mengemban 

jabatan wakil ketua umum. Dalam pemilu legislatif 2019 Abraham mencalonkan legislatif 

DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo). Di umurnya 26 tahun, 

Abraham memiliki berbagai pengalaman organisasi. Terdapat 10 organisasi yang dijabat oleh 

Abraham diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Indonesia Lawyer Club (ILC), Bendahara 

Umum DPP KNPI, Ketua Umum GP BNN, dan lain-lain. Selain berpengalaman dalam 

bidang organisasi, Abraham merupakan seorang pengacara yang cukup dikenal di kalangan 

dunia advokat . Sudah banyak kasus-kasus besar yang beliau tangani, salah satunya kliennya 

adalah Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal masyarakat Ahok mantan Gubernur 

Jakarta. 

 

Abraham merupakan salah satu kader Partai Golkar yang dinilai cukup berkualitas 

untuk mencalonkan sebagai Caleg DPR I jika dilihat melalui pengalaman-pengalaman yang 

telah beliau lakukan. Salah satu tujuan utamanya dalam pencalonannya pada Pemilu 

Legislatif adalah ingin membentuk Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Gratis. Dalam 

pernyataannya, masih banyak masyarakat yang buta dengan hukum namun mereka tidak 

mampu untuk menyewa jasa pengacara. Sehingga seringkali ada kasus yang seharusnya 

terpidana tersebut tidak bersalah namun karena kurangnya bantuan hukum menjadi bersalah 



dan dijatuhi hukuman. Sehingga Abraham ingin menerapkan yang selama ini beliau peroleh 

dalam menempuh dunia pengacara untuk masyarakat yang membutuhkan.  

 

Dengan hadirnya calon legislatif milenial dari Partai Golkar di Jawa Timur 1 

(Surabaya-Sidoarjo) dapat mendongkrak suara generasi muda khususnya pada daerah-daerah 

yang belum dimenangkan oleh Partai Golkar. Karena jika melihat peta politik pada Surabaya 

merupakan daerah kekuasaan PDIP. Jika melihat kursi yang diperoleh oleh PDIP di kota 

Surabaya sebanyak 15 kursi DPRD kota sedangkan Partai Golkar hanya memperoleh kursi 

sebanyak 4 kursi DPRD Kota. Sedangkan di Sidoarjo juga merupakan daerah kekuasaan PKB 

(Partai Kebangkitan Bangsa). PKB memiliki banyak basis massa sosial-politik di kota 

Sidoarjo, kursi yang diperoleh PKB sebanyak 13 kursi DPRD kota sedangkan Partai Golkar 

hanya memperoleh 4 kursi DPRD kota (Krismahalgita, 2014). Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa Partai Golkar bukan partai pemenang di kota Surabaya dan Sidoarjo. 

Dengan hadirnya Abraham Sridjaja sebagai perwakilan generasi muda dari Partai Golkar, 

dapat membantu meningkatkan suara Partai Golkar melalui pemilih generasi muda. Karena 

segmentasi utama Abraham Sridjaja dalam mencari konstituen adalah anak muda atau 

milenial. Beliau ingin menjadi wakil dari generasi muda untuk membawa aspirasi dan 

keinginan anak muda di tingkat DPR RI. Namun untuk memperoleh kursi di DPR RI, 

Diperlukan pemasaran politik yang baik dan matang untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal.  

 

Dalam skripsi ini menggunakan teori pemasaran politik dari firmanzah yakni terdapat 

4 tahap. tahap pertama Produk (Product), Tahap kedua promosi (Promotion), Tahap ketiga 

Harga (Price), dan Tempat (Place). Yang nantinya temuan data akan dianalisis menggunakan 

teori pemasaran politik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu juga dapat melihat 

strategi yang digunakan pada Abraham Sridjaja sebagai calon legislatif milenial dari Partai 

Golkar untuk menghadapi kontestasi pemilu legislatif pada 2019.  

 

Strategi Pemasaran Politik Abraham Sridjaja 

 

Pemasaran politik merupakan upaya untuk membangun branding calon atau kandidat 

melalui beberapa rangkaian program yang ditujukan untuk memperoleh simpatik dan 

dukungan konstituen. Tujuan dari strategi pemasaran politik adalah untuk memenangkan 

kontestasi politik yang dihadapi oleh kandidat seperti pada Abraham Sridjaja yang akan 

mengikuti kontestasi pemilu legislatif. Dengan adanya pemasaran politik sangat membantu 



dalam pemenangan Abraham Sridjaja, karena masyarakat Surabaya Dan Sidoarjo mayoritas 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tidak seperti pada daerah pedesaan lainnya, 

masih terdengar stigma money politic yang dilakukan pada masyarakat pedesaan. Namun, 

jika di kota besar seperti di Surabaya dan Sidoarjo masyarakatnya mayoritas tidak percaya 

dengan janji-janji politik yang ditawarkan oleh kandidat. Melainkan masyarakat Surabaya 

dan Sidoarjo lebih menyukai kandidat yang kerja nyata tanpa janji politik, sehingga dapat 

dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung tanpa harus mengumbar janji politik. 

oleh karena itu dalam Pernyataan Abraham Sridjaja dalam wawancara, beliau dalam masa 

proses kampanye ingin menggunakan program-program kerja nyata. Karena menurut 

Abraham dengan kerja nyata masyarakat akan simpatik dan mendukung pada pemilu 

Legislatif 2019. Sehingga Abraham tidak akan menggunakan money politic selama proses 

kampanye. Strategi pemasaran politik Abraham Sridjaja dianalisis menggunakan teori 

pemasaran politik  Firmanzah 4P, Dalam program-program yang diuraikan melalui teori 

Firmanzah meliputi kesehatan , pendidikan dan pengembangan Sumber daya manusia.  

 

Yang pertama adalah Produk (product). Dalam hal ini yang dimaksudkan produk 

dalam teori pemasaran politik adalah Abraham Sridjaja sebagai Calon Legislatif DPR RI 

pada pemilihan umum legislatif 2019. Sehingga yang akan dipromosikan kepada konstituen 

atau masyarakat adalah Abraham. Dengan di bangunnya penjenamaan (branding) pada 

Abraham dapat membantu proses promosi kampanye yang akan disampaikan. Abraham 

Sridjaja memiliki jargon yang dibawa pada setiap turun pada daerah pemilihannya yaitu 

“Muda Berani Berubah”. Yang dimaksud muda berani berubah adalah tentang stigma politik 

yang kotor pada kalangan anak muda atau milenial membuat mereka lebih memilih apatis 

dan tidak berpartisipasi pada politik. Stigma politik kotor yang dimaksud adalah adanya 

praktik korupsi maupun nepotisme yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi sehingga anak 

muda menjadi apatis dengan politik.  Abraham sebagai calon legislatif yang berasal dari 

generasi muda atau milenial ingin mengajak anak-anak muda untuk tidak memiliki pemikiran 

negatif terhadap politik, dan Abraham juga menegaskan jika anggapan anak muda politik itu 

adalah kotor maka akan sampai kapan politik di Indonesia politik tidak diisi oleh orang-orang 

yang bijak. Oleh karena itu pesan dan ajakan Abraham adalah untuk merubah pola pikir 

tentang stigma negatif anak muda terhadap politik dan jika ingin melakukan perubahan bisa 

dimulai dari generasi muda , hal tersebutlah yang melatarbelakangi jargon “Muda Berani 

Berubah”. 

 



Selanjutnya adalah promosi (Promotion), dalam kegiatan promosi Abraham memiliki 

strategi khusus yang di antaranya tidak dimiliki oleh calon legislatif lain. Dan dalam 

melakukan kegiatan promosi Abraham juga meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, 

dan juga bidang pengembangan sumber daya manusia. Salah satu gebrakan promosi 

Abraham Sridjaja adalah peluncuran Aplikasi “Sahabat Abraham”. Aplikasi tersebut 

merupakan salah satu strategi khusus untuk memperoleh konstituen. Aplikasi tersebut dapat 

diunduh secara gratis pada google playstore dengan smartphone berbasis android dan dapat 

juga diakses melalui web Abraham.indopintar.com. Dalam aplikasi tersebut berisi 

bimbingan online gratis bagi siswa SD, SMP, SMA. Tidak hanya itu, terdapat juga soal-soal 

tes CPNS dan TNI-Polri. Selain itu dalam aplikasi tersebut terdapat tes toefl dan berbagai 

macam fasilitas pengetahuan yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat Surabaya 

dan Sidoarjo khususnya. Dalam pernyataan Abraham Sridjaja, jika dirinya terpilih nantinya 

aplikasi tersebut akan berlanjut menjadi transparansi dana yang diperoleh dari DPR RI seperti 

dana reses dan dana Kunjungan kerja. Harapan Abraham dapat menjadi contoh bagi politisi-

politisi lain untuk menciptakan transparansi dana yang diperoleh, dengan begitu dapat 

menekan adanya praktek korupsi ataupun nepotisme. Melalui peluncuran aplikasi tersebut 

dapat membawa dampak positif bagi masyarakat daerah pemilihan, dan dapat meningkatkan 

citra Abraham pada konstituen di daerah pemilihan khususnya masyarakat Surabaya dan 

Sidoarjo. 

 

Abraham juga melakukan kegiatan promosi pada bidang kesehatan. Salah satunya 

adalah pemberian fogging gratis pada daerah pemilihan. Program fogging dipilih Abraham 

karena pada masa kampanye Abraham Sridjaja memasuki musim hujan dan mengakibatkan 

tingkat perkembangbiakan nyamuk menjadi meningkat. Sehingga banyak sekali masyarakat 

yang terjangkit penyakit demam berdarah karena nyamuk aedes aegypti. Jika melihat kasus 

demam berdarah di Indonesia, Jawa Timur menjadi kasus demam berdarah terbanyak dari 

provinsi-provinsi yang lain. Sebanyak 2.660 kasus demam berdarah yang terjadi pada 

provinsi Jawa Timur. Melihat hal tersebut, di sela-sela kampanye Abraham Sridjaja 

menawarkan pada setiap turun ke daerah pemilihan untuk diberikan fogging gratis bagi 

masyarakat. Pada program ini masyarakat bisa menilai bahwa Abraham memiliki kepedulian 

terhadap kesehatan. Hal tersebut juga menjadi salah satu program Abraham untuk 

mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat daerah pemilihan Jawa Timur 1, 

Surabaya dan Sidoarjo khususnya. 

 



Selanjutnya kegiatan promosi yang dilakukan Abraham Sridjaja pada bidang 

pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh 

Abraham dengan tujuan untuk memberikan masukan dan skill untuk konstituen ataupun 

masyarakat. Salah satunya adalah Abraham mengadakan acara Workshop Entrepreneurship 

di daerah ketandan Surabaya. Dalam acara tersebut, Abraham mengundang salah satu chef 

yang berasal dari acara televisi Masterchef untuk memberikan pelatihan pada UMKM yang 

ada di Surabaya. Dalam acara tersebut tujuannya adalah selain memberikan skill pada 

UMKM, ke depannya juga adanya penciptaan lapangan pekerjaan melalui UMKM yang 

hadir pada acara tersebut. Dalam acara workshop entrepreneurship diajarkan dari memilih 

bahan-bahan yang baik dan berkualitas , kemudian cara pengolahannya, hingga pelatihan 

pada pengemasan dan strategi penjualan produk tersebut. Pada program ini membawa 

hubungan yang baik Abraham Sridjaja dengan UMKM-UMKM yang ada di Surabaya. 

Dengan begitu akan sendirinya para UMKM akan ikut mendukung pencalonan Abraham 

sebagai calon legislatif. 

 

 Selain adanya Workshop Entrepreneurship dalam promosi bidang pengembangangan 

sumber daya manusia terdapat juga program Abraham yang memberikan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat. Dalam pernyataannya, beliau sering menemukan anak SMA yang tidak 

melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S1 namun belum memperoleh pekerjaan. Anak-

anak tersebut diberikan pelatihan untuk memperoleh skill dan keterampilan, kemudian 

Abraham menyalurkan kepada perusahaan Head Hunter (perusahaan penyalur tenaga kerja). 

Yang nantinya head hunter akan menyalurkan tenaga kerja tersebut kepada perusahaan-

perusahaan industri seperti kapal api, Indofood, wings , dan lain-lain. Dengan Abraham 

menggandeng Head hunter dapat membantu pengurangan pengangguran dan memberikan 

lapangan pekerjaan. Melalui program ini Abraham Sridjaja membawa dampak postif bagi 

masyarakat daerah pemilihan, karena ikut kontribusi dalam memberikan lapangan pekerjaan. 

 

Selain itu dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Abraham Sridjaja 

seringkali mengadakan seminar-seminar dengan mengundang beberapa tokoh penting. Salah 

satu seminar tersebut adalah “prospek ekonomi Indonesia” dalam seminar tersebut Abraham 

menghadirkan Dato Sri Tahir (orang terkaya peringkat 4 di Indonesia versi majalah Forbes). 

Sedangkan moderator yang diundang oleh Abraham adalah Rosiana Silalahi salah satu 

moderator di acara kompas tv. Acara tersebut diadakan di Grand City Mall Surabaya dengan 

audien kurang lebih sebanyak 3000 orang yang hadir. Melalui pengadaan-pengadaan 



seminar, merupakan salah satu strategi khusus Abraham dalam melakukan promosi untuk 

mendapatkan dukungan dari konstituen ataupun masyarakat. 

 

Selanjutnya tahap ketiga pada teori pemasaran politik firmanzah adalah harga (Price). 

dalam teori ini harga tidak selalu berpatokan dengan materi atau uang, melainkan juga modal 

sosial yang dimiliki oleh kandidat. Abraham memiliki modal Sosial yang cukup kuat untuk 

menghadapi kontestasinya pada pemilu legislatif 2019. Seperti pada yang dijelaskan pada 

pendahuluan, Abraham merupakan seorang yang organisatoris, sehingga memiliki banyak 

relasi dan modal sosial. Terdapat 10 jabatan organisasi strategis yang dijabat oleh Abraham 

Sridjaja. Selain modal sosial yang diperoleh dari pengalaman organisasi, Abraham juga 

memiliki kerabat dan relasi selama beliau menempuh pendidikannya di Surabaya. dengan 

adanya modal sosial tersebut akan membantu keberlangsungan kontestasi politik Abraham 

Sridjaja pada 17 April 2019.  

 

Ada beberapa sahabat atau rekan Abraham yang juga ikut membantu selama proses 

kampanyenya. Salah satunya ada sahabat atau rekan Abraham yang ikut mencetak baliho dan 

memasangnya di jalan dan bahkan ada yang membantu hingga memasang billboard di jalan-

jalan protokol Surabaya Dan Sidoarjo. tentu bantuan-bantuan tersebut tidaklah murah, namun 

hal tersebut menunjukan bahwa modal sosial Abraham ikut membantu proses kampanye. 

Selain itu, Abraham Sridjaja juga membentuk organisasi relawan yang bernama Sahabat 

Abraham untuk membantu menghadapi kontestasi pemilu legislatifnya. Relawan Sahabat 

Abraham memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, yakni sebanyak 4000 anggota. Pada 

pernyataan Abraham, relawan sahabat Abraham juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk 

terjun langsung ke masyarakat. Selain itu mereka juga dibekali oleh Abraham APK (Alat 

Peraga Kampanye) untuk memudahkan sosialisasi dan memperkenalkan Abraham terhadap 

masyarakat daerah pemilihan.  

 

Selanjutnya harga yang dikeluarkan oleh Abraham Sridjaja cukuplah besar dalam 

upaya melakukan brandingnya. Karena terdapat ratusan baliho-baliho yang tersebar di jalan 

protokol Surabaya dan Sidoarjo. Tidak hanya itu, Abraham juga menyewa beberapa billboard 

yang berada di jalan-jalan protokol Surabaya dan Sidoarjo. Namun, hal tersebut cukup 

membuahkan hasil. Banyak masyarakat yang mulai mengenal Abraham Sridjaja melalui 

baliho-baliho dan billboard yang tersebar di jalan. Selain biaya yang dikeluarkan untuk baliho 

dan billboard, Abraham juga mengeluarkan uangnya untuk alat peraga kampanye seperti 



stiker dan baju. Selain itu juga harga atau biaya yang dikeluarkan Abraham juga seperti 

pengadaan rapat, sosialisasi, pengadaan seminar, dan pengadaan pelatihan-pelatihan. 

 

Pada tahap ke-4 pada teori dari firmanzah adalah Tempat (Place). Dalam hal ini 

meliputi hal-hal yang terkait dengan pemilihan pada Dapil (Daerah Pemilihan) dan potensi 

kemenangan pada daerah pemilihan. Abraham Sridjaja merupakan calon legislatif DPR RI 

daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Surabaya dan Sidoarjo). Dalam pernyataan Abraham, 

pemilihan daerah Jawa Timur 1 merupakan atas dasar pilihan dirinya sendiri melainkan 

bukan karena pilihan partai politik. Abraham merupakan seorang Organisator dan tokoh 

pemuda dari Jawa Timur. Banyak organisasi yang diikuti Abraham di Jawa Timur, salah 

satunya yang dijabat Abraham adalah Dewan Pembina BMK 57 Jawa Timur dan KNPI Jawa 

Timur. Sehingga Abraham memiliki basis massa yang meliputi kota Surabaya dan Sidoarjo 

khususnya pada organisasi-organisasi kepemudaan yang dijabat oleh Abraham Sridjaja. Oleh 

karena itu segmentasi Abraham adalah anak muda Surabaya dan Sidoarjo, karena Abraham 

sebelum memasuki proses pemilu legislatif merupakan tokoh pemuda Jawa Timur yang besar 

dari organisasi. Seringkali Abraham mendapat dukungan dari sahabat-sahabat  maupun 

relasi-relasi yang telah beliau jalin semasa kehidupannya di kota Surabaya. Namun jika 

melihat peta daerah Jawa Timur 1, Partai Golkar hanya memperoleh 1 kursi DPR RI. Maka 

peluang yang harus didapatkan adalah menambah kursi dari partai golkar atau mengalahkan 

petahana sebelumnya yakni Adies Kadir. Karena peta di daerah Surabaya dan Sidoarjo telah 

dimenangkan oleh PDIP dan PKB. 

 

Hambatan Pada Proses Pemasaran Politik 

 

Selama proses kampanye berlangsung Abraham Sridjaja terdapat hal-hal yang 

menjadi suatu hambatan dalam melakukan proses pemasaran politik. Salah satunya adalah 

adanya perusakan baliho-baliho Abraham yang tersebar di jalan-jalan protokol Surabaya dan 

Sidoarjo. Dalam pernyataan Abraham, baliho-baliho sudah dipastikan adanya oknum-oknum 

yang merusak alat peraga kampanye miliknya. Karena kerusakan baliho-baliho tersebut 

hampir sama yaitu balihonya dirobek menjadi setengah. Hal tersebut tentu saja merupakan 

termasuk salah satu adanya black campaign yang ingin menjatuhkan Abraham Sridjaja. Hal 

tersebut tentu saja merusak promosi yang telah dilakukan oleh Abraham Sridjaja. Untuk 

memasang Baliho yang baru lagi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu 

adanya black campaign juga merusak branding dan citra positif yang telah Abraham bangun 



melalui berbagai kegiatan. Sehingga kerugian tersebut terdapat pada materi untuk baliho dan 

branding yang telah dibangun.      

 

Tidak hanya itu yang menjadi faktor penghambat Abraham Sridjaja, yaitu salah satu 

faktornya adalah tersebarnya berita-berita hoax yang dapat merusak citra positif dari 

Abraham Sridjaja. Berita hoax tersebut adalah adanya isu tentang Abraham membeli orang 

atau konstituen sebesar 500 ribu rupiah. Dalam hal ini tentu saja dapat merusak branding 

Abraham Sridjaja yang telah beliau bangun melalui berbagai promosi yang telah dilakukan 

 

Selain itu salah satu yang menjadi penghambat proses pemasaran politik adalah 

adanya tudingan hubungan Abraham dengan Bawaslu terkait baliho-baliho yang tersebar. 

Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melaporkan Bawaslu terkait perlakuan 

istimewa terhadap Abraham Sridjaja mengenai baliho yang tidak diambil oleh Satpol PP. 

Namun hal tersebut ditanggapi oleh Abraham Sridjaja, baliho tersebut memang menghiasi 

kota Surabaya dan Sidoarjo namun ketika diambil Satpol PP relawan dari Abraham Sridjaja 

memasang baliho yang baru. Sehingga tidak ada perlakuan istimewa atau kesepakatan di 

belakang dengan bawaslu maupun Satpol PP. Dalam Pernyataannya, Abraham melaporkan 

balik atas tuduhan yang di tudingkan padanya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor 

penghambat karena juga bisa merusak citra positif Abraham Sridjaja pada masyarakat 

Surabaya dan Sidoarjo. 

 

Faktor penghambat lainnya adalah adanya intimidasi dari oknum yang ingin Abraham 

untuk slow down. Saat Abraham Sridjaja turun di daerah pemilihan yakni tepatnya di 

Sidoarjo, saat mobil terparkir di depan halaman tempat dapil tersebut terdapat oknum yang 

melempar batu pada kaca mobilnya. Ada warga yang melihat kejadian tersebut, namun 

oknum pelaku tersebut kabur sehingga tidak diketahui identitasnya. Saat Abraham kembali 

ke mobilnya terdapat retakan kaca mobil dan batu yang dilemparkan oknum tersebut. Dalam 

pernyataan Abraham, kejadian tersebut hanya oknum yang melakukan black campaign dan 

menginginkan Abraham untuk patah semangat dan tidak melanjutkan proses kampanyenya. 

Namun Abraham memilih untuk menghiraukan hal tersebut dan memilih untuk fokus pada 

pemenangan calon legislatifnya pada pemilu legislatif 2019. 

 

Kesimpulan 

 



Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Abraham Sridjaja dalam melakukan 

proses pemasaran politik lebih berkomitmen pada program kerja nyata dan tidak 

menggunakan kontrak-kontrak politik ataupun janji-janji politik yang belum tentu bisa 

ditepati jika terpilih. Namun pada program-program kampanye yang diterapkan oleh 

Abraham Sridjaja dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat walaupun 

dirinya belum terpilih pada pemilihan umum legislatif 17 April 2019. Seperti pada yang 

dipaparkan sebelumnya, program Abraham Sridjaja menggunakan bidang kesehatan, 

ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Program yang dapat dirasakan langsung 

adalah adanya pelatihan bagi para UMKM yang berada di Surabaya untuk bisa menjadi 

pedagang yang berkualitas dan diberikan pelatihan mulai dari pemilihan bahan hingga cara 

penjualannya. Selain itu dampak yang bisa dirasakan adalah memberikan lapangan pekerjaan 

bagi pengangguran yang berpendidikan SMA yang disalurkan pada Head Hunter.  

Selain itu juga adanya peluncuran Aplikasi sahabat Abraham yang bisa diunduh oleh 

Smartphone berbasis Android yang bermanfaat bagi berbagai kalangan umur pada 

masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Selain itu pada bidang kesehatan terdapat penyemprotan 

fogging gratis di daerah pemilihan dan masih banyak lagi program-program yang bisa 

dirasakan secara langsung tanpa harus Abraham memberikan janji-janji politik. Dengan 

adanya program-program kerja nyata dapat membawa simpati dan dukungan pada konstituen 

daerah pemilihan yaitu masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Karena prinsip Abraham adalah 

kerja dahulu untuk masyarakat, kemudian masyarakat yang menentukan untuk mendukung 

Abraham atau calon legislatif lainnya.  

 

Segmentasi konstituen Abraham Sridjaja adalah anak muda atau milenial. Dalam 

pernyataannya, karena pemuda tidak memiliki pilihan selain anak muda juga. Selain itu juga 

pemuda harus memiliki peran pada berbagai bidang, utamanya pada bidang politik. Karena 

jangan sampai pemuda yang menjadi tonggak bangsa tidak memiliki peran pada tingkat 

parlemen. Dengan adanya pemuda yang berada di kursi senayan, dapat membantu 

menyuarakan aspirasi dan mewakilkan keinginan generasi muda Indonesia. Melalui jargon 

Abraham yakni “Muda Berani Berubah” harapannya merubah pola pikir generasi muda yang 

apatis terhadap politik. Abraham ingin mengajak generasi muda untuk merubah pola pikir 

tentang politik itu kotor, karena jika generasi muda terus menerus berpikir bahwa politik itu 

kotor maka akan selamanya juga generasi muda menjadi underdog atau dipandang remeh. 

 



Pada pemasaran politik Abraham Sridjaja telah menerapkan teori pemasaran politik 

dari Firmanzah 4P yaitu Produk (Product), Promosi (Promotion), Harga (Price), dan Tempat 

(Place). Namun dalam menjalankan pemasaran politik tersebut terdapat faktor-faktor 

penghambat jalannya marketing politik. Salah satunya adalah baliho-baliho dan billboard 

yang tersebar di jalan-jalan Surabaya dan Sidoarjo yang membawa penjenamaan (branding) 

menjadi permasalahan ketika KIPP melaporkan Abraham ke ranah hukum terkait tudingan 

adanya main belakang dengan Bawaslu (Gratifikasi). Hal tersebut dapat dibuktikan oleh 

Abraham bahwa tidak ada gratifikasi yang dilakukannya, namun hal tersebut dapat merusak 

citra positifnya dan beberapa hambatan yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Selain 

adanya hambatan dari isu hoax maupun black campaign, juga adanya Petahana Partai Golkar 

yaitu Adies Kadir yang mencalonkan kembali pada pemilu legislatif 2019. Hal tersebut 

menjadi hambatan karena kursi Partai Golkar pada daerah pemilihan Jawa Timur 1 hanya 

memperoleh 1 kursi DPR RI. Sedangkan petahana telah membangun konstituen sejak 5 tahun 

sebelumnya melalui Reses, kunjungan kerja dan agenda-agenda lainnya. Hal tersebut menjadi 

hambatan Abraham karena harus menghadapi petahana yang telah mempersiapkan pada 5 

tahun sebelumnya. 

 

Dengan hadirnya generasi muda yang mencalonkan pada pemilu legislatif, dapat 

membawa harapan baru bagi generasi muda Indonesia. Selain itu calon legislatif muda selalu 

membawa ide-ide yang kreatif dalam melakukan proses kampanye, karena pemuda dinilai 

lebih memiliki sifat pekerja keras dan memiliki keunggulan daripada generasi tua. Dan juga 

harus adanya regenerasi pada tingkat wakil rakyat dan partai politik. Seperti pada salah satu 

kandidat Abraham Sridjaja yang mempunyai gebrakan baru pada strategi kampanye yang 

beliau gunakan pada masa kampanye. Salah satunya menggunakan aplikasi berbasis Android 

untuk membantu proses kampanyenya yang tidak dimiliki oleh kandidat calon legislatif 

lainnya. Namun, pada kampanye Abraham masih menemukan beberapa hal yang 

menghambat strategi kampanyenya. Tetapi tidak menutup semangat jiwa muda untuk selalu 

menjadi bagian dari gerakan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia  
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