
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sistem selalu diawali dengan tahapan pemilihan calon wakil 

rakyat pada ajang pemilu. Proses sistem pemilu sebagai metode dan proses dari 

ujung tombak demokrasi di suatu negara yang menerapkan sistem politik 

demokrasi. Pemilihan umum yang merupakan proses demokrasi berlangsung 

setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan penting untuk menentukan pilihan 

rakyat memilih pemimpinnya. Undang-undang telah menjelaskan tentang fungsi 

pemilu yakni pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabputen/Kota. Dalam ketentuan hukum, pemilu harus dilaksanakan dengan 

sistem proposional terbuka. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Pemilu diselenggarakan dan diikuti 

oleh partai-partai politik yang telah terverifikasi oleh KPU. Sistem pemilu 

merupakan bentuk hasil dari sistem demokrasi di Indonesia. Partai-partai peserta 

pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokrasi negara ini. Hasil 

internalalisasi partai menjadi cermin gambaran sistem ekonomi dan politik negara 

ini. Pemilu pada tahun 2019 ini akan diselenggarakan pada 17 April 2019 dengan 

bersamaan pemilihan presiden. Penyelenggaraan pemilu 2019 ini diikuti 14 partai 

politik termasuk partai lokal di Nanggro Aceh Darussalam. Pemilu tahun 2019 

tidak jauh berbeda denga pemilu 2014, haya saja menggunakan sistem pemilihan 

metode sainte-lague. 
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Berbicara pemilu terbagi dalam pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. 

Sirkulasi kekuasaan akan terbagi pada dua pusaran kekuasaan tersebut. Pemilu 

merupakan sistem politik untuk dapat memperoleh kekuasaan dan legitimasi 

masyarakat. Tahapan proses untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, maka 

diperlukan tahapan kampanye. Tahapan kampanye merupakan bentuk sosialisasi 

dan legitimasi elit politik dan partai politik dalam mempengaruhi masyarakat. 

Kampanye ialah bentuk agenda partai atau elit politik dalam merekrut massa 

sebagai basis politiknya. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan pendaftaran 

anggota partai atau pada saat momen pemilu. Rekrutmen dilakukan dengan 

berbagai cara, termasuk penyelenggaraan pendidikan partai, parade partai, acara 

partai dan pemasangan atribut partai seperti banner, poster dan baliho. Hal ini 

dilakukan untuk dapat merekrut basis massa dan basis suara partai atau elit politik 

dalam membangun kekuatan politik dan pengaruhnya.  

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan 

persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan 

pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan 

caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan paera caleg saling beradu strategi, 

taktik dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan 

ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Strategi politik adalah 

strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Tanpa strategi, 

kekuasan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. 

Selain itu untuk memenangkan pertarungan pemilu khususnya DPR dan DPRD 

perlu adanya konsolidasi sebagai tahapan dari strategi.  
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Pertama, Konsolidasi partai politik menjadi modal utama caleg dalam 

meraup suara di dapil masing-masing pemenangan. Konsolidasi yang erat dan 

solid dari para parpol pendukung ini merupakan kunci kemenangan paslon. 

Terutama pada saat pelaksanaan kampanye, konsolidasi menjadi hal yang sangat 

penting. Menurut Lock dan Harris, kampanye politik terkait erat dengan 

pembentukan image politik. Dengan demikian konsolidasi pada masa kampanye 

perlu dilakukan secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 

hingga tahap evaluasi. Tahap perencanaan merupakan bagian yang paling krusial 

agar kemenangan paslon dapat tercapai. Dalam tahap ini tim pemenangan perlu 

membuat target (targeting) bersama dan memilih salah satu atau beberapa segmen 

yang akan dibidik untuk mencapai sasaran objektif. Targeting ini dilakukan untuk 

memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Dengan demikian, dalam 

tahap ini partai pengusung harus betul-betul bekerja dengan memaksimalkan 

mesin politik partai.  

Dalam tahap pelaksanaan tim pemenangan juga perlu melakukan kerjasama 

yang solid dalam membuat positioning yang mengena pada masyarakat. 

Positioning dilakukan dengan cara membuat atribut yang membedakan ia dengan 

kandidat lainnya. Tim pemenangan paslon perlu menciptakan slogan kampanye, 

gaya busana dan gaya bicara maupun materi yang diorasikan untuk memperoleh 

simpati pemilih. Positioning juga dilakukan dengan membuat paslon sebagai 

sosok mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya tim 

pemenangan juga harus mampu melakukan pendekatan melalui isu-isu politik 

yang berkembang dan informasi seputar kandidat yang ada. Hal ini untuk 
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mendorong agar para pemilih akan menimbang secara rasional untuk membuat 

pilihan yang akan mendatangkan keuntungan buatnya.  

Kedua, strategi menjadi kunci utama kemenangan calon dalam mendulang 

suara dalam pemilu. Strategi ialah pokok utama kemenangan dari caleg selain 

biaya politik. Kesuksesan memenangkan pemlu legislative tidak lepas dari strategi 

politikmdan biaya politik. Strategi politik harus dapat terukur dengan 

perencanaan, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi. Strategi politik merupakan 

resep utama untuk dapat memenangkan pertarungan politik dalam suatu wilayah 

tertentu. Secara khusus dalam penguatan konsolidasi, parpol pendukung tentu 

perlu untuk menciptakan strategi pemenangan bersama. Ada 3 (tiga) jenis strategi 

yang perlu diperhatikan dan dioptimalisasikan sebagai upaya pemenangan. 

Menurut Ardial ketiga jenis strategi tersebut ialah :1 

1. Keberadaan pemimpin politik yang memiliki pengaruh dalam proses 

politik. Hal ini penting karena pemimpin politik dapat menggunakan 

hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan 

pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.  

2. Merawat ketokohan maupun kelembagaan yang akan memiliki 

pengaruh dan kredibilitas tersendiri dalam masyarakat. Ketokohan 

dengan kredibilitas ini akan membawa seseorang menjadi komunikator 

politik yang dapat dipercaya.  

3. Menciptakan kebersamaan dalam arti tercipta suasana kebersamaan  

(homofilis) seperti persamaan bahasa, persamaan busana serta persamaan 

kepentingan dengan masyarakat umum. 

1 Ardial. 2010. Komunikasi Politik. Jakarta: Indeks. h.73-84 
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 Keberadaan pimpinan dan ketokohan sebagaimana tersebut di atas 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam tujuan pemenangan caleg 

2019. Dengan kata lain, parpol pendukung perlu menyadari selain hal-hal yang 

menjadi kekuatan serta kelemahan paslon yang diusungnya, maupun paslon 

lawan, parpol tim pemenangan juga perlu menyadari pentingnya image dari 

tokoh-tokoh lain yang akan membawa pesan dalam kampanye. Tokoh tersebut 

keberadaannya penting dan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada 

dalam masyarakat. Seperti saat ini isu yang sedang berkembang adalah agama, 

ekonomi dan kaum muda. 

 Keberadaan kepemimpinan tokoh sebagai tonggak dan magnet pemilih 

menjadi kunci terpenting yang harus benar-benar di suguhkan di arena pemilu. 

Seperti halnya Caleg muda sekaligus petahana dari partai Gerindra Kabupaten 

Sidoarjo. Bambang Pujianto merupakan Caleg dan tokoh muda Kabupaten 

Sidoarjo yang mampu duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sidoarjo 

periode 2014-2019. Berangkat dari partai Gerindra, beliau maju dari dapil 2 

Kabupaten Sidoarjo (Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon) beliau menjabat 

sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo 2014-2019. Sebagai tokoh 

muda dan sekretaris DPD partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo merupakan modal 

besar bagi Bambang Pujianto untuk kembali maju sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Sidoarjo 2019-2024. Pada pemilu 2019 bulan lalu beliau lebih 

menitikberatkan pada suara pemilih pemula atau suara kalangan anak muda. Hal 

ini didasarkan dari modal beliau sebagai tokoh muda Kabupaten Sidoarjo. 

Program beliau yang melakukan blusukan-blusukan sosialisasi mengundang para 
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kaum muda merupakan salah satu fokus strategi beliau untuk memenangkan suara 

pemilih pemula di dapil II Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terbukti pada pemilu 2019, 

H. Bambang Pujianto terpilih kembali meski hanya meraup 12.614 suara kalah 

jauh dengan pendatang baru sesama Caleg partai Geridnra H. Mimik Idayana 

20.746 suara.2 

 Terpilihnya kembali Bambang Pujianto sebagai anggota DPRD Kabupaten 

Sidoarjo tidak lepas dari modal citra tokoh muda, petahana dan pimpinan DPD 

Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Faktor sekretaris DPD Gerindra Kabupaten 

Sidoarjo menjadi modal beliau memainkan peran penting menggalang konsolidasi 

partai dan branding image tokoh muda petahana menjadi citra positif di 

masyarakat khusunya kalangan anak muda. Citra yang dikemas sebegitu rupa 

telah mampu menyakinkan masyarakat di dapil II untuk kembali memberikan 

kepercayaan kepada beliau melanjutkan estafet mewakili suara masyarakat. 

Beliau maju dari dapil 2 Sidoarjo. Dapil 2 Sidoarjo merupakan dapil baru bagi 

Bambang Pujianto. Dapil 2 terasa cukup berat bagi Bambang Pujianto yang 

disebabkan merupakan medan baru pertarungan pileg waktu itu. Ditambah lagi 

pertarungan dapil 2 dirasa Bambang cukup ketat dan panas, terbukti calon-calon 

yang maju dapil 2 merupakan caleg-caleg yang berpotensi, Seperti H Mimik 

Indayani (Gerindra) , H Ainun Djariyah (PKB), Robiatul Adawiyah (PDIP) serta 

M. Maksum (PKB). Dapil 2 merupakan dapil baru bagi Bambang. Perumusan 

strategi yang tepat dan kesolidan tim sukses menjadi kunci bagi Bambang waktu 

2 KPU Kabupaten Sidoarjo, hasil pemilu 2019.  https://kpud-sidoarjokab.go.id/pages/perolehan-
suara-hasil-pemilu-kpu-sidoarjo 
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itu. Dapil 2 menjadi dapil yang sulit bagi Bambang Pujianto. Pertarungan dengan 

10 Incumbent yang maju di dapil ini mengakibatkan gesekan serangan fajar atau 

money politik sangat besar. Pemilu 2014 menjadi contoh, banyak ditemukan kasus 

money politik di dapil 2 ini oleh Bawaslu. Dari delapan kursi yang diperebutkan 

terdapat 10 incumbent yang akan bertarung dan belum lagi calon-calon baru yang 

dibilang cukup kuat seperti Mimik Indayani. 

 Strategi dalam menaklukan dapil yang ketat kerap kali digunakan strategi 

pencitraan seperti blusukan, kegiatan sosial, dan door too door. Tak ada yang 

salah dari pencitraan, hanya saja kini pencitraan yang muncul kerap dianggap 

berbalut kepalsuan, dimana para politisi hanya menunjukkan gambar dirinya yang 

baik-baik saja, bahkan merekayasa gambaran yang ada tersebut. Pencitraan politik 

pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperoleh vote setelah proses kampanye. 

Pada dasarnya keputusan masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada sebuah 

partai atau calon legislatif mirip dengan membeli sebuah produk. Politisi harus 

mampu membangun political branding yang kuat agar bisa memperoleh 

kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat selaku pemilih. Maka apabila politisi 

ingin sukses, maka pencitraan tidak boleh hanya bertahan hinggan memperoleh 

suara dan terpilih saja. Namun harus mampu menjaganya agar loyalitas pemilih 

juga mampu terjaga dan tidak bersifat kontemporer dalam waktu yang singkat 

saja. Justru seharusnya politisi bisa bekerja lebih keras agar pencintraanya mampu 

menjawab kebutuhan pemilih. Inilah yang di sebut dengan konsep political 

branding. 
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 Berdasarkan fenomena uaraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

Strategi Pemenangan Calon Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Dalam 

Pemilu 2019. Sebagai fokus peneliti ialah strategi Caleg muda H. Bambang 

Pujianto yang terpilih kembali dengan penurunan suara signifikan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 1. Bagaimana strategi pemenangan caleg Partai Gerindra (Bambang 

Pujianto) dalam Pemilu Legislatif 2019 tingkat II di Dapil II 

Kabupaten Sidoarjo ? 

 2.  Bagaimana tantangan dan hambatan yang di hadapi caleg Partai 

Gerindra (Bambang Pujianto) dalam Pemilu Legislatif tingkat II di 

Dapil II Kabupaten Sidoarjo ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai 

dengan fokus masalah penelitian , adapun tujuan penelitian yakni ; 

 

 1.  Untuk mengetahui strategi pemenangan caleg Partai Gerindra 

(Bambang Pujianto) dalam Pemilu Legislatif 2019 tingkat II di 

Dapil II Kabupaten Sidoarjo. 

 2.  Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang di hadapi caleg 

Partai Gerindra (Bambang Pujianto) dalam Pemilu Legislatif 

tingkat II di Dapil II Kabupaten Sidoarjo. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup 

berarti bagi ilmu politik terutama tentang strategi caleg Partai Gerindra 

dalam pemilu di Kabupaten Sidoarjo. 

b. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan pada 

bidang Ilmu Poilitik, Universitas Airlangga, khususnya mengenai 

strategi caleg Partai Gerindra dalam menarik simpati pemilih pemula 

dan masyarakat dalam pemilu 2019. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a.  Penelitian ini di harapkan bisa memberikan sumbangsih pemahaman 

kepada masyarakat secara luas tentang strategi partai Gerindra dalam 

menarik simpati pemilih pemula di Kabupaten Sidoarjo. 

b. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi pedoman bagi para aktor 

politik terutama yang sudah memproyeksikan diri untuk maju pada 

pemilu 2019 tentang potensi pemilih pemula serta strategi dalam 

perekrutannya. 
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c. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini di harapkan memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang strategi Partai Gerindra dalam 

menarik simpati pemilih pemula, sehingga dapat memberikan 

kesimpulan terhadap hasil penelitian yang ada. 

1.5  Landasan Teori 

Untuk membahas permasalahan yang akan di teliti, saya akan mengunakan 

beberapa  landasan teori yang tepat dengan tujuan agar dapat digunakan untuk 

menjelaskan permasalahan mengenai periwistiwa di masyarakat. Teori yang akan 

penulis gunakan adalah : 

1.5.1 Aktor Politik 

Pengertian Aktor Politik 

Dalam arti sempit, Brian McNair mendefinisikan aktor politik sebagai 

berikut “those individuals who aspire, through organisational and institusional 

means, to influence the decision-making process. They may seek to do this by 

attaining institutional political power, in government or constituent assemblies, 

through which preferred politicies can be implemented”. Aktor politik merupakan 

individu- individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, 

berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka 

berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik 

kelembagaan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, dimana kebijakan-

kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan. Orang-orang yang terlibat dalam 
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politik biasanya digambarkan dalam psikologi politik arus utama sebagai aktor 

utama atau pendukung.  

Aktor utama adalah mereka yang menggunakan kekuasaan dan kontrol 

pemerintah yang terlembaga (anggota konggres, presiden, sekretaris Negara, 

hakim, dan partai politik yang anggotanya berada di lembaga- lembaga tersebut). 

Aktor pendukung adalah massa, yaitu masyarakat yang aktivitas politiknya 

direduksi pada ritual pemungutan suara setiap tahunnya. Melalui pemilihan umum 

orang-orang melegitimasi kekuasaan aktor utama, mewakilkan kekuasaannya dan 

akhirnya kehilangan kekuasaaan mereka. Dalam beberapa cara, hubungan antara 

politikus tradisional dan rakyat jelata mungkin dapat dibandingkan dengan aktor 

panggung dan penontonnya3. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati 

pemerintah; yang satu mempengaruhi, yang lain menentang, dan hasilnya 

berkompromi; yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak 

dipenuhi; berunding dan tawar- menawar; yang satu memaksakan putusan 

berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha 

membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan 

masyarakat atau yang akan mempermalukan), pihak lain berupaya memaparkan 

kenyataan yang sesungguhnya, dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan 

kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Semua ini merupakan perilaku 

politik4. Kajian yang dilakukan terhadap perilaku politik paling tidak ada tiga unit 

analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agresi politik, dan tipologi. 

3 Isaac Prilleltensky dan Dennis Fox. 2005. Psikologi Kritis. Jakarta: Teraju. h.216 
4 Ramlan Surbakti, 2010.“Memahami Ilmu Politik”. Jakarta: PT. Grasindo h.20-21 
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kepribadian politik. Kategori yang mencakup dalam individu aktor politik adalah 

aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa5. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Aktor Politik 

Menurut Surbakti menjelaskan yang dimaksud dengan agregasi ialah 

individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, 

partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang 

dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin 

otoriter, marchiavelis, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik sering kali 

dijelaskan dari sudut psikologi di samping pendekatan struktural fungsional dan 

struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku politik seorang aktor politik. Pertama, lingkungan sosial 

politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan 

media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan 

membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok 

pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami 

sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma 

kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umunya. 

Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung. Ketiga, 

struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Memahami struktur 

kepribadian6 .  

5 Cholisin dan Nsiwan. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak. h.114 
6 Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politi. Jakarta: Grasindo. h.162 

12 

                                                 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI PEMENANGAN CALEG ... BINTANG WIDIOWATI



Perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, 

penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Aktor lingkungan sosial 

politik tak langsung memengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa 

sosialisasi, internalisasi dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan 

sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial politik langsung 

berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi secara 

langsung salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau 

sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak 

dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat zero sum: 

apabila faktor sikap yang menonjol, faktor situasi kurang menedepan, sebaliknya 

apabila situasi yang mengedepan, faktor sikap kurang menonjol 7 . Surbakti 

memaparkan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses 

politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan menjadi 

bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, 

kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh 

dengan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan 

sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas 

banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada 

kemampuan menggunakan persuasi untuk memengaruhi pengikut. Selain itu, 

tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk 

kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai, kepemimpinan 

merupakan upaya untuk melaksanakan suatu tujuan yang menjadi kepentingan 

7 Surbakti, Ramlan. 2010 . Memahami Ilmu Politi. Jakarta: Grasindo.h. 170-179 
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bersama pemimpin maupun para pengikut. Oleh karena itu, kepemimpinan politik 

juga berbeda dengan elite politik, karena seperti dikemukakan oleh Pareto, elite 

ialah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam 

masyarakat, seperti prestise, kekayaan, ataupun kewenangan. Memiliki kekuatan 

politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal, yaitu 

sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh8. 

Selain itu, terdapat dua variabel yang mempengaruhi partisipasi politik 

warga negara biasa. Dua variable itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan 

pada pemerintah (sistem politik). Dua variabel tersebut tidaklah berada pada 

kutup yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan periaku warga Negara 

dalam perilaku politiknya, tetapi berada secara integral dengan faktor-faktor lain 

seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman 

berorganisasi. Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam keompoknya yang 

disebabkan baik oeh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Tingkat ststus 

sosial yang tinggi memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas dari 

seseorang yang berada dalam ststus sosial dibawahnya. Status sosial ekonomi 

ialah kedudukan seorang warga Negara dala pelapisan sosial yang disebabkan 

oleh pemikiran kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan 

seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat, dan perhatian pada 

politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah9. 

 

8 Ibid.,h.170-179 
9 Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. h.115 
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1.5.2 Konsep Marketing 

 Marketing sebagai subjek ilmu pengetahuan merupakan hal baru, namun 

dilihat dalam segi praktik, aktifitas marketing telah dilakukan sejak lama, 

misalnya yang dilakukan oleh peradaban Aztek dan Maya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pembuatan kerajinan tangan, hasil pertanian, penetapan harga, 

negosiasi, komunikasi, persuasi, kualitas produk, inventaris produk dan strategi 

jalur distribusi.10 Begitu pula dengan pendirian Bank Medici di Eropa, sebagai 

fasilitas perdagangan. Aktifitas marketing berkembang sampai penemuan iklan 

dan publikasi setelah ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Penemuan 

tersebut telah mereduksi pemikiran dan cara pandang mengenai aktifitas promosi. 

Kemudian ditemukan penemuan – penemuan lain yang membawa Eropa pada 

revolusi industri. 

 Ilmu marketing biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen. Hubungan dalam marketing tidak 

hanya terjadi satu arah, melainkan dua arah sekaligus dan simultan.11 Produk yang 

dihasilkan oleh produsen dikomunikasikan pada masyarakat, dengan tujuan 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan dan dijual 

memiliki keunggulan dan kualitas yang lebih baik dari produk yang dihasilkan 

pesaing. Marketing hampir digunakan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari 

iklan di TV, tabloid, radio, majalah, reklame di jalanan, poster, diskon di mall, 

10 Firmanzah, Marketing Politik. Jakarta:Obor, 2008. h 135   
11 Ibid.,h.127 
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dan lain – lain. Cara tersebut merupakan cara persuasif yang dikemas secara baik 

untuk menarik minat konsumen dan memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

 Menurut Bagozzi (1974:1975), marketing adalah proses yang 

memungkinkan adanya pertukaran (exchange) antara dua pihak atau lebih.12 Hal 

tersebut bermakna dalam proses pertukaran akan ada proses relasi (relation) 

dalam interaksi yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dari pihak yang berkaitan 

tersebut, akan berlangsung proses keinginan untuk memaksimalkan dan menjamin 

kepentingan masing – masing. Produk yang ditukar tidak hanya berupa barang 

nyata atau dapat dilihat secara fisik, tapi juga melibatkan produk non – fisik 

berupa ide, gagasan, dan simbol. Konsep marketing tidak hanya dilakukan oleh 

perusahaan berorientasi profit atau institusi bisnis, tapi juga digunakan oleh 

institusi sosial, seperti rumah sakit, sekolah, museum, dan lain – lain. 

 Hal yang perlu dicatat dalam penerapan marketing adalah adanya 

persaingan antar dua pihak atau lebih. Dengan adanya persaingan akan 

memungkinkan adanya inovasi dan kompetensi yang lebih intens untuk menarik 

konsumen. Sementara apabila tidak ada persaingan, maka pihak yang menguasai 

pasar tidak akan membutuhkan konsep dan pendekatan marketing untuk 

memamerkan produk dan jasanya karena konsumen tidak memiliki pilihan lain. 

Persaingan antar pihak mengakibatkan munculnya inovasi dan strategi baru sesuai 

dengan keinginan konsumen dan perkembangan jaman. Strategi yang diterapkan 

pada lima tahun lalu misalnya, tidak relevan lagi untuk diterapkan pada lima 

12 Ibid., h.137 
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tahun berikutnya. Begitu pula dengan penerapan marketing, yang pada awalnya 

menggunakan mekanisme marketing transaksional, yaitu fokus orientasi pada 

penjualan produk dan jasa dengan orientasi jangka pendek mengakibatkan hal 

tersebut tidak lagi dianggap relevan untuk kepentingan jangka panjang, sehingga 

relasi yang dibangun dengan konsumen akan sulit dilakukan. Dengan mekanisme 

tersebut akan sulit mempertahankan konsumen lama, untuk menarik konsumen 

baru juga akan lebih sulit.  

 Dengan beberapa pertimbangan, muncul mekanisme baru dalam marketing, 

yaitu marketing relasional. Mekanisme marketing relasional lebih menguntungkan 

produsen maupun konsumen, namun dengan resiko mahalnya penerapan strategi 

marketing relasional. Mekanisme ini menekankan pada pembuatan produk sesuai 

dengan keinginan konsumen, sehingga produsen tidak dapat membuat atau 

menghasilkan produk sesuai dengan keinginan produsen atau hanya dilihat dari 

pertimbangan nilai yang dianut produsen. Preferensi konsumen merupakan hal 

penting yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan produk. Tujuan dari 

marketing relasional adalah mempertahankan konsumen lama dan mencari 

konsumen baru, kepuasan konsumen menjadi hal yang utama. Meningkatnya 

persaingan juga mengakibatkan pihak yang menggunakan marketing tidak cukup 

menjual produk saja, tapi juga mempertimbangkan konsep  Tujuan branding 

adalah positioning atau menempati posisi tertentu di pasar. brand. Dengan adanya 

standard karakteristik yang ditentukan, maka perlu suatu konsep yang lebih atau 

faktor yang membedakan produk yang dihasilkan satu pihak dan pihak lain. 

Konsep branding mencoba menjawab permasalahan ini. Brand dapat 
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diasosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol, atau logo atau juga kombinasi 

dari kesemua hal itu sebagai identitas produk dan jasa. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam konsep marketing adalah pergeseran orientasi internal 

(perusahaan) menuju orientasi pasar. Orientasi internal atau produk memang 

diperlukan, namun perusahaan di era sekarang dituntut berorientasi pasar, yang 

terdiri dari orientasi pesaing dan orientasi konsumen.5 Orientasi konsumen 

diperlukan untuk membangun relasi jangka panjang dan pembuatan produk, 

karena konsumen adalah sebuah aset yang perlu dijaga. Sementara orientasi 

pesaing diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. 

1.5.3 Pengertian Political Marketing 

 Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia mengatarkan masyarakat 

ke arah yang lebih baik yang mana masyaraat lebih kritis dalam menilai dan 

menganalisis apa yang dilakukan oleh partai politik. Pada masa sebelum 

demokrasi diterapkan masyarakat cenderung akan diam dan menerima ketika 

partai politik hanya memberikan janji tanpa ada realisasi. Pendekatan yang 

diterapkan oleh partai politik pada masa lalu hanya melihat arti penting 

masyarakat sebagai alat memenangkan pemilihan umum kemudian 

menginggalkannya, pendekatan ini disebut dengan pendekatan eksploitatif. 13 

Pendekatan ini hanya menjadikan masyarakat sebagai alat dan instrumen partai 

politik untuk memenangkan pemilihan. Ketika tujuan tercapai maka berakhir pula 

hubungan partai politik dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini mengabaikan 

13 Ibid.,h.64 
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kenyataan bahwa masyarakat mampu berkembang dan membangun persepsi 

rasional mereka untuk menilai kinerja partai politik. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka masyarakat masa kini 

lebih sadar dan mengetahui bagaimana cara berpolitik yang benar. Dampak bagi 

partai politik adalah jika mereka masih menggunakan pendekatan eksploitatif 

maka partai politik atau kandidat akan semakin ditinggalkan oleh konstituen atau 

pendukung mereka dan akan semakin kehilangan peluang untuk memenangkan 

pemilihan. Oleh sebab itu, maka pendekatan baru yaitu pendekatan political 

marketing perlu diterapkan oleh partai politik atau kandidat apabila mereka tidak 

menginginkan kehilangan dukungan dari masyarakat sebagai pemilih. Political 

marketing terdiri atas dua kata yaitu “political” dan “marketing”. Political 

Marketing menurut Lock dan Harris dalam Inco Hary Perdana merujuk kepada 

“political marketing is concerned with communicating with party members, media 

and prospective sources of funding as well as the electorate”. Sedangkan Wring 

dalam Inco Hary Perdana (2012:19) mendefinisikan political marketing sebagai 

“the party or candidate’s use of opinion research and enviromental analysis to 

produce and promote a competitive offering which will help realise 

organisational aims and satisfy groups of electors in exchange for their votes”.14 

 

 

 

14 Inco Hary Perdana, 2012. Poltical Marketing Partai Politik Baru pemilu 2014. Unpublished 
undergraduarted Universitas Indonesia. h 64 
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Tabel 1.1 

Hubungan Model Laswell dengan Komunikasi Politik & Political Marketing 

Model Laswell Hubungan dengan komunikasi politik 
dan political marketing 

Komunikator Pada komunikasi politik komunikator 
bersifat dua arah misalkan Pemerintah 
yang awalnya merupakan komunikator 
politik, bisa menjadi komunikan pada 
saat lain. Namun, pada political 
marketing, komunikator terbatas kepada 
para pelaku politik yang akan ikut 
dalam pemilu seperti partai atau 
kandidat. 

Pesan Pada komunikasi politik, pesan bisa 
diartikan secara luas. Pesan dapat 
merupakan himbauan pemerintah 
kepada masyarakat, masyarakat kepada 
pemerintah dan bahkan masyarakat 
kepada masyarakat. Pada political 
marketing pesan diartikan lebih sempit. 
Konten pesan biasanya berupa promise 
dari kandidat yang ditawarkan melalui 
berbagai macam rencana kebijakan. 
Pesan disampaikan oleh partai atau 
kandidat. Dari pesan tersebut, electore 
(para pemilih) akan mempunyai alasan 
kenapa partai atau kandidat tersebut 
harus dipilih. Dalam bahasa Pemasaran 
Komersial sering disebut dengan reason 
to believe. 

20 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI PEMENANGAN CALEG ... BINTANG WIDIOWATI



Khalayak Pada Komunikasi Politik yang 
dimaksudkan dengan khalayak atau 
komunikan bisa sangat luas. Bisa 
masyarakat sipil, NGO atau pemerintah, 
ketika memang pesan ditujukan untuk 
mereka. Pada political marekting, yang 
dimaksud dengan khalayak adalah 
electore atau para pemilih. 

Media Pada Komunikasi Politik yang 
dimaksud adalah media massa. 
Sedangkan pada political marketing, 
media bisa berarti media massa namun 
juga melalui perwakilan langsung atau 
tokoh/kelompok yang berpengaruh 
terhadap nilai-nilai di sebuah daerah. 
Hal ini dalam strategi kampanye 
political marketing dikenal dengan 
push,pull atau pass Political Marketing. 

Efek Pada Komunnikasi Politik yang 
dimaksud dengan efek dari komunikasi 
bisa dilihat secara luas seperti civil 
education sedangkan dalam political 
marketing lebih sempit cakupannya. 
Yang ingin dihasilkan berupa electore 
electore yang aktif dalam pemilu dan 
memilih kandidat tertentu. Sedikit lebih 
luas lagi, dalam political marketing juga 
ingin dihasilkan efek bahwa partai atau 
kandidat menjadi naik citra dan 
popularitas. 

 

Sumber : Laswell dalam Inco Hary Perdana , 2012:17-18 

 Dalam Model Laswell, Komunikasi Politik dihubungkan dengan political 

marketing. Dari penjelasan pada tabel 1 di atas dapat dilihat political marketing 

merupakan bagian dari Komunikasi Politik. Political Marketing digunakan dalam 
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konteks dan tujuan yang lebih sempit. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

kegiatan political marketing merupakan bagian dari kegiatan Komunikasi Politik 

sedangkan ada bagian lain dari Komunikasi Politik yang bukan merupakan 

kegiatan Political Marketing.15 Penggunaan pendekatan marketing dalam dunia 

politik dikenal dengan marketing politik (political marketing). Dalam marketing 

politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan marketing untuk 

membantu politikus (dalam hal ini kandidat pilkades) dan partai politik agar lebih 

efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan 

masyarakat. Hubungan ini diartikan sangat luas, dari kontak fisik selama periode 

kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui pemberitaan di 

media massa. Marketing yang diadaptasi ke dalam dunia politik, dapat 

memberikan inspirasi tentang cara seorang kandidat dalam membuat produk 

berupa isu dan program kerja berdasarkan permasalahan-permasalahan yang 

sedang dihadapi masyarakat.  

 Konsep marketing politik mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan 

didalam dunia politik dengan tujuan agar dapat mengembalikan dunia politik 

kepada tujuan semula yaitu menyerap dan mengapresiasikan pendapat 

masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah :16  

a. Menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek dari para kandidat. 
Menjadi subjek berarti bebas menentukan pilihan sendiri tanpa adanya 
tekanan dari apapun dan manapun. Subjek menentukan mana yang 

15 Ibid., h.18 
16 Firmanzah, 2012, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta, Yayasan. Obor 
Indonesia. h.156 
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terbaik bagi dirinya sendiri dan bukannya ditentukan oleh pihak lain atau 
orang lain. Sedangkan menjadi objek berarti tidak dapat menentukan 
pilihan mereka sendiri.  

b. Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal 
dalam menyusun program kerja yang ditawarkan sebagai pemecahan 
masalah.  

c. Marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tetapi 
menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga 
dari situ akan terbangun kepercayaan, sehingga selanjutnya akan 
diperoleh dukungan suara mereka.  

 Marketing politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau 

kandidat individu ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana 

sebuah partai politik atau kandidat individu bisa membuat program yang 

berhubungan dengan permasalahan aktual. Marketing politik adalah konsep 

permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh kandidat  dalam membangun 

kepercayaan melalui proses jangka panjang bukan hanya pada saat kampanye. 

 

 

1.5.4 Proses Political Marketing  

 Seorang kandidat harus mampu menangkap keresahan dan permasalahan 

yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, program-program yang 

mereka tawarkan bisa menjawab akar permasalahan yang ada dan juga mampu 

menumbuhkan keyakinan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat 

tersebut. Guna tercapainya tujuan tersebut, seorang kandidat perlu menerapkan 

metode dan cara yang tepat. Metode yang tepat diharapkan secara menyeluruh 

23 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI PEMENANGAN CALEG ... BINTANG WIDIOWATI



dapat mengembangkan produk politik yang dimiliki, mengemas strategi 

komunikasi yang tepat dengan kelompok sasaran, melakukan distribusi pesan dan 

pada akhirnya dapat memenangkan persaingan. Marketing politik adalah salah 

satu metode yang dapat digunakan karena pemikiran dasar marketing politik 

adalah melihat bahwa kebutuhan konsumen adalah hal terpenting, sehingga perlu 

diidentifikasi dan dicari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses 

penerapan marketing dalam dunia politik juga mengadopsi program 4P yang telah 

lama dikenal dalam dunia bisnis. Penerapan program 4P bertujuan untuk 

membantu kandidat mulai dari menganalisis dinamika masyarakat, 

memformulasikan program kerja, hingga penerapan strategi pada kelompok-

kelompok masyarakat. Menurut Firmanzah menyebutkan bahwa program 4P 

terdiri dari Produk, Promosi, Price (Harga) dan Place (Tempat) yang dijelaskan 

pada uraian dibawah ini :17 

 

1) Produk  

Niffenegger membagi produk politik dalam tiga kategori, (1) party 

flatform (platform partai), (2) past record (catatan tentang hal-hal yang 

dilakukan di masa lampau), dan (3) personal characteristic (ciri pribadi). 

Produk utama sebuah institusi politik adalah platform partai yang 

berisikan konsep, identitas ideologi, dan program kerja sebuah institusi. 

Selain itu, apa yang telah dilakukan partai politik di masa lalu 

17 Ibid.,h.201-204 
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berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Akhirnya, 

karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau kandidat memberikan citra, 

simbol, dan kredibilitas sebuah produk poitik (political product). 

Sedangkan Butler dan Collins menyatakan bahwa ada tiga dimensi 

penting yang harus dipahami dari sebuah produk politik, (1) person/ 

party/ideology (pribadi/partai/ideologi), (2) loyalty (kesetiaan), dan (3) 

mutability) (bisa berubah-ubah). Seorang kandidat, partai politik dan 

ideologi partai adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan 

ke pemilih. Para pemilih akan mempertimbangkan mana yang mewakili 

suara mereka. Loyalitas pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh 

sebuah institusi politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan pemilih 

agar pemilih tetap memberikan suaranya. Mutability atau berubah-ubah, 

berkaitan dengan persepsi pemilih terhadap kandidat. Produk-produk 

politik inilah yang merupakan modal utama kandidat dalam yang harus 

dikembangkan dan dijaga agar masyarakat dapat memilih mereka sebagai 

wakil dari suara mereka.  

2) Promosi Dalam melakukan promosi produk yang mereka punya, partai 

politik atau kandidat (calon kepala daerah atau calon presiden) biasanya 

menggunakan media massa. Media massa seperti televisi menjadi sarana 

yang paling tepat untuk mempromosikan produk politik karena hampir 

seluruh masyarakat Indonesia saat ini telah dapat mengakses segala 

program televisi yang ada. Sedangkan bagi kandidat kepala desa, 

promosi yang biasa mereka lakukan adalah dengan cara menempelkan 
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dan memasang foto diri dengan slogan-slogan yang dimiliki disetiap 

sudut desa. Kandidat kepala desa juga  

3) Harga  

Niffenegger menjelaskan bahwa harga dalam marketing politik 

mencakup harga ekonomi, psikologis dan citra nasional. Harga ekonomi 

berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam serangkaian proses 

marketing politik. Harga psikologis mengacu pada harga persepi 

psikologis, misalnya apakah pemilih merasa nyaman dengan latar 

belakang dari kandidat (etnis, agama, pendidikan dan lainlain) dari 

seorang kandidat. Harga citra nasional yang dimaksudkan adalah 

mengarah pada apakah pemilih merasa kandidat tersebut bisa 

memberikan citra positif suatu wilayah dan bisa menjadi kebanggaan 

bagi mereka.  

4) Tempat Tempat (place) berkaitan erat dengan cara hadir dan distribusi 

pesan dari kandidat ke masyarakat sebagai pemilih. Partai politik dan 

kandidat (presiden dan kepala daerah) mendistribusikan pesan dengan 

cara kunjungan ke daerahdaerah tertentu dan juga tempat-tempat seperti 

pasar tradisional. Berbeda dengan kandidat kepala desa, dikarenakan 

mereka telah berada pada wilayah yang sama dengan pemilih maka 

distribusi pesan dilakukan dengan cara kunjungan langsung kerumah 

warga-warga yang merupakan pendukung mereka. Proses political 

marketing dapat digambarkan dalam bagan berikut : 
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Gambar 1.1 

Bagan Proses Political Marketing Sumber : Nittenegger dalam Firmanzah,2012:199 

1.5.5 Kampanye Politik 

Kampanye merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak 

mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Kampanye 

politik secara kasat mata digambarkan sebagai suatu proses interaksi intensif dari 

partai politik atau elit kepada masyarakat dalam kurun tertentu menjelang 

pemilihan umum. 18  Menurut Lilieker, Kampanye politik adalah periode yang 

diberikan oleh panitia pemilu kepada semua konstestan, baik partai atau 

perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini 

publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka 

18Prof. Firmanzah, PH.D. 2012.  Marketing Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h.271 
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sewaktu pencoblosan. 19 Kampanye dalam pengartian ini sebagai pengumpulan 

massa parade, orasi politik pengiklanan politik. Pengartian kampanye politik 

sebatas periode tertentu menjelang pemilihan umum mengandung beberapa 

kelemahan, diantaranya : 20 Pertama, Interaksi politik antara partai politik dan 

publik seolah-olah hanya terjadi pada periode tertentu. Padahal interaksi politik 

harus dilakukan konsisten. Kedua, Kampanye politik adalah proses komunikasi 

politik dialogis antara partai politik dengan masyarakata. Kalau kampanye politik 

hanya sebatas kampanye pemilu, dikhawatirkan tidak terjadi kesamaan 

pemahaman dan persepsi di masyarakat. Pesan dan image politik yang terbangun 

ialah image lama. Maka itu perlu pendefinisian dan pemahaman serta tindakan 

nyata dalam melakukan kampanye politik. Pertama, kampanye menjelang pemilu. 

Kampanye short-term ini digunakan sebagai ajang kompetisi jangka pendek 

menjelang pemilu untuk menggiring opini masyarakat. Kedua adalah kampanye 

yang bersifat permanen dan berlaku untuk jangka panjang. Dengan proses 

komunikasi politik terus menerus yang komprehensif dengan masyarakat maka 

akan melahirkan citra positif. Sebab, setiap tindakan dan kinerja output partai atau 

elit selalu dinilai dan disimpulakn oleh masyarakat baik melalui media sosial atau 

saluran aspirasi lainnya.21 

Menurut Lock, Kampanye politik erat hubungannya dengan pembentukan 

image politik. Karena image politik perlu didukung oleh konsistensi aktivitas 

politik jangka panjang, kampanye politikpun harus dilakukan secara permanen 

19Ibid., 
20Ibid., h.273 
21Ibid., h.275. 
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dan tidak terbatas waktu menjelang pemilu saja. Image politik yang akan 

dibangun harus memiliki kharateristik sendiri dibanding pesaingnya. Perhatian 

kampanye politik tidak hanya terbatas pada periode tertentu tetapi harus sebelum 

dan sesudah pemilu untuk membangun image politik yang fungsinya dalam 

pencapaian suara konsituen di pemilihan umum.22 

 
 
 

Tabel 1.2 
Kampanye pemilu dan Kampanye Politik 

 
 KAMPANYE PEMILU KAMPANYE POLITIK 

Jangka dan Batas Waktu Periodik  Jangka panjang 

Tujuan Menggiring pemilih ke 
bilik suara 

Membangun reputasi dan 
image politik 

Strategi Mobilisasi pendukung Membangun reputasi 
politik 

Komunikasi Politik Satu arah dan penekanan 
janji politik 

Interaksi dan 
memecahkan problem 

Produk Politik Janji dan harapan politik Pengungkapan masalah, 
ideology 

Program Kerja Market Oriented Konsisten dengan 
program dan visi politik 

Sifat Kampanye Jelas, terukur dan dapat 
dirasakan aktivitas 
politiknya 

Bersifat laten dan 
mengambil simpati 
politik. 

 
 
Sumber : Marketing Politik  (2012). h.277 

 

22Ibid., h. 276 
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 1.5.7 Strategi Komunikasi Politik 

Pengertian strategi berasal dari bidang militer. Pemikiran strategis 

senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang yang perlu dipimpin 

danoleh karena itu membutuhkan orientasi. Hingga awal industrialisasi pengertian 

strategi hampir hanya terbatas pada makna militer. Baru sesudah itu 

kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlukan juga di bidang ekonomi. 

Sejak itu pengertian strategi memperoleh perluasan makna. Setelah itu 

terciptalahstrategi perluasan yang diperlukan ke dalam kepemimpinan terencana 

atas orang-orang dalam suatu perusahaan. Sedikit demi sedikit pengertian strategi 

makin diperluas ke berbagai aspek masyarakat.  

Sementara pandangan strategi menurut Donald C. Hambrick dan James W. 

Fredrickson, strategi adalah pusat, integrasi konsep yang beorientasi secara 

eksternal bagaimana perusahaan mencapai tujuannya. Von Clausewitz 

menjelaskan bahwa tujuan strategi bukanlah merupakan kemenangan yang 

nampak di permukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya. 23 

Perencanaan ini sangatlah penting bagi perencanaan strategi politik. Jadi yang 

terpenting di sini adalah mengenali yang tersembunyi dibalik tujuan akhir 

kemenangan pemilu, atau apa yang direncanakan dengan pemberlakuan peraturan 

baru. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. 

Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam 

perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya 

atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut 

23Carpenter, Mason A. dan Gerard Sanders, (2007).  Strategic Manajeman, A Dinamic Perspective 
Concept and Case, United State of America. h.8 
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digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang 

Nampak.24 

Menurut Newman dan Shet, pilihan strategi positioning untuk merebut dan 

mempertahankan pasar juga dapat dilakukan dengan memperhatikan citra dan 

kinerja sebuah kontestan (kandidat atau partai politik). Pilihan strategi dapat 

dibuat dengan mengembangkan matriks yang menghubungkan citra sebuah 

kontestan dengan kinerja politiknya setelah terpilih seperti terlihat pada tabel 

berikut:25 

Tabel 1.3 
Strategi Positioning 

 
 Kinerja (kecocokan dengan citra 

Citra Kontestan 
(kecocokan dengan aspirasi 
pemilih tertentu) 

Cocok Tidak Cocok 

Cocok Reinforcement Strategy Rationalization 
Strategy 

Tidak Cocok Inducement Strategy Confrontation 
Strategy 

 
 

 Dapat dipilih lebih dari satu strategi dengan tingkat resiko yang 

berbeda.Terlihat dapat empat pilihan strategi berikut: 

1. Strategi penguatan (Reinforcement strategy). Strategi ini dapat 

digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena 

24 Schroder, Peter, (2004). Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung. h.4 
25Andrianus Pito, Toni dkk, (2006). Mengenal Teori-Teori Politik, Bandung: Penerbit Nuansa. 
h.210-213 
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mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja 

politik selama mengembangkan jabatan publik tertentu. 

2. Strategi rasionalisasi (Rationalization strategy). Strategi ini dilakukan 

kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan 

tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra 

tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak 

sesuai dengan citra tersebut. Strategi rasionalisasi ini dilakukan untuk 

mengubah sikap pemilih dan harus dilakukan secara hati-hati. 

3. Strategi bujukan (Inducement strategy). Strategi ini dapat diterapkan 

oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga 

memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya. 

4. Strategi konfrontasi (Confirmation strategy). Strategi ini diterapkan 

kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra 

tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian 

kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan 

pemilih. 

Strategi komunkasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan 

dalam pemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik 

memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan 

merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun 

tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu.Oleh karena itu, 

politik dan strategi, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan apabila mengejar 

tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi 
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juga membutuhkan taktik, prasyaratan dalam sebuah perencanaan taktik adalah 

adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya 

dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi 

perencanaan taktikdapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan 

melakukan apa,kapan, di mana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis 

semacam inidigunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-

keputusan initerutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, 

kerangkaprasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan 

taktishendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan 

olehpimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya di sinilah pengetahuanyang 

dibutuhkan berada.26 

Dalam kontek pileg, strategi komunikasi politik memiliki peransentral 

dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal initidak hanya 

mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat incumbent saja, 

namun ada strategi komunikasi politik yang bisadiaplikasikan sesuai dengan 

kondisi dan tempat di mana kontestasi diselenggarakan. Apalagi untuk kandidat 

yang kurang memiliki popularitasdi mata masyarakat, tentu membutuhkan atau 

mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya 

untuk memenangkanpertarungan antar kandidat dalam pileg. 

6. Metodologi Penelitian 

26Schroder, Peter, (2004). Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung. h.10-11 
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Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan 

dan kegunaan.27  

6.1. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan car 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yan 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.28 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. penelitian 

deskriptif, merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.29 Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan evaluatif, dimana peneliti 

bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi.  Penelitian evaluatif pada 

dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek 

evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan 

sejalan dengan data yang diperoleh.  

27 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.h.6 
28 Moleong, Lexy J., 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. h.6 
29 Suprayogo, I dan Tobroni. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. H 136-137 
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Fokus penelitian pada pembahasan ini ialah Strategi Pemenangan Calon 

Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu 2019 (Studi Kasus  

Bambang Pujianto Dapil II Kabupaten Sidoarjo) dilakukan penelitian dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. 

1.6.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan dalam penelitian adalah Pertama, Dapil II 

Kabupaten Sidoarjo meliputi Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon). Kedua, 

Kediamanan Bapak Bambang Pujianto yang sebelumnya sebagai rumah 

pemenangan. Alasan pengambilan tempat penelitian ialah sesuai dengan konteks 

permasalahan yang akan diteliti.  

1.6.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang 

tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai 

dengan kebutuhan data . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi 

pemenangan Bambang Pujianto dalam memperoleh kursi wakil rakyat DPRD 

Sidoarjo. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang 

dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. 

Subjek penelitian ialah bekas tim sukses Caleg Bambang Pujianto, Warga 

Kecamatan Tanggulangin dan Candi, serta Bambang Pujianto sebagi Caleg 

terkait. 
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Informan 

- H. Kusno ; Kasi Pemerintahan Kecamatan Candi 

- H. Nuryono ;  Kepala Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin 

- Eko Setiawan ; Karang Taruna Desa Klurak, Kecamatan Candi 

- Ibu Sumini ; Warga Kecamatan Candi 

- Abdul Hakim ; Warga Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin 

- Abdurrahman ; Perawat, Desa Sumokali, Kecamatan Candi 

- Yudi Prasetya ; PAC Gerindra Kecamatan Candi 
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Susunan Struktur Tim Sukses Bambang Pujianto 

Tim Sukses Nama 

Penanggungjawab Bambang Pujianto 

Ketua Tim Yudi Prasetya (PAC Gerindra Kec. 

Candi) 

Sekretaris Eko Setiawan (Karang Taruna 

Kec. Candi ) 

Divisi Lapangan dan Relawan 1. Burhanuddin (Anggota PAC 

Kec. Candi) 

2. Firdaus (Mahasiswa Umsida, 

Fak. Hukum) 

Divisi Program dan Kampanye 1. Syaifuddin (Anggota DPC Kab. 

Sidoarjo 

2. Fatkul Ma’ruf (Mahasiswa 

Umsida Fisip) 

3. Abdurrahman (Perawat) 

Divisi Logistik dan Operasional 1 Masduki (PAC Tanggulangin) 

Kec. Candi Yudi Prasetya 

Kec. Porong M. Ramadhan (Mahasiswa 

Umsida/ Karang taruna Porong) 

Kec. Jabon Dwi Yuliani (Karang Taruna) 

Kec. Tanggulangin Yusuf Imamanto (Karang taruna 

Kalisampurno) 
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1.6.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen 

penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.30 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data, 

peneliti menggunakan metode tertentu untuk memperoleh informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dapat dilakukan 

dengan berbagai setting, apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.31 

 

 

 

 

 

30 Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi 
Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.h. 82 
31 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.h.225 
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1.6.5.1 Sumber Primer   

 Untuk mendapatkan sumber primer dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara penelitian lapangan yaitu:32  

 a. Observasi partisipatif 

Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap berbagai 

gejala yang tampak pada saat penelitian, dan peneliti terlibat aktif 

dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber penelitian. Adapun hal-hal yang diobservasi 

adalah siapa-siapa saja pihak yang bertepatan dengan subyek penelitian 

tersebut. Observasi yang dilakukan dilengkapi dengan foto-foto untuk 

mengabadikan hal-hal yang dapat mempertegas data yang diperoleh 

dilapangan.33 

 b. Wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur ialah sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti telah mengetahu data informasi yang akan diperoleh. Sehingga 

peneliti telah mengumpulkan data informasi dan menyiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. 

 c. Sumber Sekunder  

32 Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif. 
Jakarta: Rajawali Pers.h.120 
33 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.h.227 
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Pertama, Studi kepustakaan, yakni dengan menggunakan buku-buku 

atau referensi yang dapat mendukung penelitian ini. Kedua, 

Dokumentasi, untuk membantu penelusuran data historis, dapat berupa 

foto, artikel, jurnal, buku, dokumen atau catatan-catatan lainnya. Ketiga, 

Internet untuk membantu memudahkan peneliti dalam mencari bahan 

penelusuran yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan dan setelah dilapangan. Analisis data penelitian kualitatif difokuskan 

selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Milles 

dan Hubermen terdapat tiga model analisis data kualitatif, yaitu;34 

a. Reduksi data 

Proses analisis data dengan mengumpulkan seluruh data untuk dicatat 

dan diteliti secara rinci, kemudian data yang telah dikumpulkan di 

reduksi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang 

terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah suatu 

yang terpisah dari analisis, dan merupakan bagian dari analisis. 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

34 Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif. 
Jakarta: Rajawali Pers.h.129 
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memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu 

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

 

 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta flowchart. Menyajikan 

data dilakukan untuk mempermudah peneliti menggambarkan hasil 

penelitian di lapangan supaya hasil penelitian dapat diperoleh 

gambarannya secara jelas. 

c. Verifikasi data 

Verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulam data yang telah 

melalui tahapan reduksi data dan penyajian data. Menurut Miles and 

Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. 
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