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SARI 

Subekti, Budiargo Karoana. 2017, Marketing Politik Dalam Pilkada Serentak 
2015 Di Kabupaten Kendal  (Studi Pemenangan Pasangan dr. Mirna Anisa M.Si 
Dan Masrur Masykur), Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Puji Lestari, S.Pd., M.Si. 

dan Moh. Aris Munandar S.Sos., MM., 94 Halaman 

Kata kunci : Pilkada Serentak, Marketing Politik, Pasangan Mirna-Masrur 

Dalam tahun 2015 merupakan pesta demokrasi local dengan skala nasional, 
karena terjadi momen yang penting yaitu diadakannya Pilkada serentak di hampir 

semua daerah tingkat Kabupaten/Kota dan beberapa Provinsi. Seperti Kabupaten 
Kendal yang meloloskan dua pasangan calon yakni, Widya Kandi sebagai 

petahana dan Mirna Annisa sebagai calon baru. Hal ini menjadi suatu tantangan 
bagi calon baru yang melawan sorang petahana, namun semua tergantung pola 
marketing politik yang dilakukan setiap pasangan calon dan tim sukses. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana marketing 
politik yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Mirna-Masrur 

dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2015? 2) Apa 
faktor-faktor kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Mirna-
Masrur dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 
Kantor DPC maupun DPD partai pengusung. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik 
triangulasi sumber. Metode analisis data dalam penelitian dengan menggunakan 
langakah – langkah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) 

penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk marketing politik yang 

dilakukan tim sukses maupun pasangan Mirna-Marur tidak tersusun secara 
sistematis dan teoritis. Usaha memasarkan pasangan lebih menekankan pada 
situasi dan kondisi masyarakat. Dengan persiapan yang begitu singkat tim sukses 

sempat kesulitan untuk membentuk citra politik Mirna-Masrur yang masih kalah 
dengan citra lawan yang sudah memiliki nilai keterkenalan yang baik. Namun 

dengan kerja keras dan kesolidtan, tim sukses dalam memperkenalkan calon 
kepada masyarakat akhirnya mengalir banyak dukungan 2) Dengan sosok Mirna 
yang baik, jujur dan masih muda dipadukan oleh sosok Masrur yang religious 

sungguh pasangan yang dapat menarik hati masyarakat dengan terbukti 
terpilihnya mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal. Hal 

tersebut tidak terlepas dari penilaian masayrakat pada calon petahana yang 
masyarakat menganggap kurang baik untuk jadi pemimpin. 

Saran, 1) Marketing politik seharusnya tidak hanya dilakukan ketika akan 

mendapatkan simpati dari masyarakat semata, tetapi lebih dari itu marketing 
politik juga harus berlanjut sampai kandidat tersebut menjadi kepala daerah 2) 

Jangan menganggap pemilih sebgai konsumen, namun dianggap sebagai investor, 
begitupun dalam politik, masayarakat harus ikut mengelola dan menuai hasil dari 
apa yang mereka beri amanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa Orde Baru, kontrol negara terhadap masyarakat sangatlah 

kuat. Kehidupan berpolitik benar-benar diawasi. Penyederhanaan partai 

politik adalah salah satu cara untuk mengkerdilkan peran politik rakyat 

(Luthfi J. Kurniawan dkk. 2008:21). Tumbangnya masa Orde Baru membuka 

peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. 

Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia sebuah arti 

kebebasan sangatlah penting. Di lain pihak, gelombang demokratisasi 

menjadi tren global yang merasuki seluruh sendi kehidupan. Banyak negara-

negara berkembang yang telah menggunakan sistem demokrasi sebagai 

pedoman dalam ideologinya tidak terkecuali Indonesia. 

Kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. 

Dari negara yang pada awalnya dikenal dengan sistem otoriter yang berjalan 

sangat lama pada era orde baru selama 30 tahun lebih, setelah terjadi 

reformasi berubah menjadi negara demokrasi.  

Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah 

amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999 dalam 

empat tahap selama tahun (1999-2002). Beberapa perubahan dilakukan 

terhadap UUD 1945 agar mampu menghasilkan pemerintahan yang 

demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua 

anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih
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diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. 

Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum memilih 

presiden dan wakil presiden secara langsung (Miriam Budiardjo. 2008:134). 

Dengan melakukan beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945 mampu 

menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ujung tombak dari demokrasi 

adalah pemilu. Hal ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk memilih 

sendiri siapa pemimpin dan wakil mereka yang dikehendaki, termasuk 

pemimpin kepala daerah.  

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau 

seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 

di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

perserta pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undangn-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat 

berasal dari pasangan calon perseorangan yang di dukung oleh sejumlah 

orang. Walaupun tidak mendapat dukungan partai calon independen bisa 

mencalonkan diri dengan syarat telah didukung sekian jumlah pemilih sesuai 

dengan ketentuan KPU daerah.  

Adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga dilatar 

belakangi oleh ketidakpuasan dan penyimpangan dalam  proses pemilihan 
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kepala daerah oleh wakil rakyat di daerah. Dalam proses tersebut akan dipilih 

pemimpin yang paling berkompeten dalam menyelesaikan persoalan bersama 

rakyat melalui demokrasi. Keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin 

tersebut hakekatnya merupakan penopang demokrasi yang paling kuat. 

Menurut M. Ichsan dkk, pemilihan kepala daerah telah dianggap 

menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan 

sikapnya terhadap pemerintahan dan daerahnya. Pemilihan kepala daerah 

adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan tersebut rakyat 

memilih pilihannya untuk masuk kedalam struktur pemerintahan (2013:250).  

Situasi ini menimbulkan pemahaman pada calon kepala daerah berlomba-

lomba merebut hati  rakyat agar simpati dan pilihan tertuju kepadanya. 

Berbagai cara mereka lakukan untuk mempengaruhi rakyat, mulai dari cara 

konvensional lewat kampenya sampe menggunakan media-media massa 

modern yang dibingkai lewat iklan dan bentuk-bentuk promosi lainnya. 

Semua calon memerlukan komunikasi yang baik agar pesan yang mereka 

sampaikan biar diterima oleh masyarakat. 

Komunikasi dalam proses politik sangat berguna bagi para calon 

kandidat ataupun partai bahwa, komunikasi politik adalah studi tentang 

strategi penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi pengetahuan publik, 

kepercayaan dan tindakan politik. Sosialisasi komunikasi politik dilakukan ke 

berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, agar masyarakat paham 

mengenai makna dan pentingnya komunikasi  politik, dan paham pula segala 

tindakan komunikator politik dalam memperjuangkan aspirasa masyarakat. 
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Adapun fungsi komunikasi politik adalah: (1) Mengurangi ketidakpastian, (2) 

Untuk kepentingan publik, (3) Sebagai alat untuk memprediksi dan, (4) 

Merencanakan dan menjelaskan komunikasi strategis. Seiring dengan 

perkembangan studi komunikasi politik, muncullah konsentrasi kajian yang 

disebut Political Marketing, yang secara khusus membahas bagaimana 

menjual produk politik agar laku di masyarakat. 

Menurut Pawito (dalam Bambang D. Prasetya, 2010), sistematika 

manajemen marketing politik tersebut harus memperhatikan aspek; a) 

organisasi tim kampanye, yang melibatkan seleuruh komponen sumber daya 

manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut (para tim sukses kandidat, 

keahlian masing-masing personal di dalam tim, serta dukungan pendanaan); 

b) perencanaan dan strategi kampanye, meliputi penentuan positioning, 

segmentasi target, perumusan isu, strategi media, pemilihan bintang iklan 

yang berfungsi meningkatkan brand image; c) pelaksanaan yang konsisten 

kendati tetap memperhatikan situasi dan kondisi; d) monitoring dan evaluasi 

yang berkelanjutan yang melekat pada sistem kampanye sambil terus menerus 

melakukan penyempurnaan dan evaluasi setiap saat. 

Dalam pemasaran politik memerlukan waktu yang lebih lama, karena 

orientasi kegiatan pemasaran politik tidak hanya semata-mata pada 

bagaimana mereka mempengaruhi khalayak untuk memilih dan mencoblos 

calon kandidat, namun lebih dari itu semua terpenting bagaimana masyarakat 

memiliki respon dan pastisipasi yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan partai 

secara umum dan calon kandidat secara khusus.  
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Dalam tahun 2015 merupakan pesta demokrasi lokal skala nasioanal, 

karena terjadi momen yang penting yaitu diadakannya Pilkada serentak di 

hampir semua daerah tingkat Kabupaten/Kota dan beberapa Provinsi. 

Sebelum dilaksanakan, UU tentang Pilkada Serentak masih menjadi 

perdebatan publik dengan alasan efisiensi dari Pilkada sebelumnya. 9 

Desember 2015 Pilkada Serentak adalah pilkada langsung yang dilakukan 

secara serentak secara nasional setiap 5 tahun sekali untuk memilih kepala 

daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan. Meskipun banyak 

kontroversi, pilkada serentak tetap dilaksanakan dengan mengutamakan nilai-

nilai kearifan lokal dan keragaman daerah di Indonesia. 

Menurut Lingkaran Survei Indonesia bahwa kepala daerah yang 

tengah atau sedang memerintah (incumbent) mempunyai peluang lebih besar 

dalam memenangkan Pilkada, karena posisi incumbent, menguntungkan bagi 

kandidat. Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini tidak bisa 

dilepaskan dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah, baik keuntungan 

langsung, maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang didapat oleh 

kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas, 

sementara keuntungan tidak langsung didapat oleh kepala daerah incumbent 

dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. 

Dalam Pilkada 2015 kemarin di Kabupaten Kendal di ikuti oleh dua 

pasangan. Dua pasangan calon itu adalah Widya Kandi Susanti-Mochamad 

Hilmi (Wali) diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan PKB. Sementara, 
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Mirna Annisa-Masrur Maskur (Manis Bersyukur) diusung oleh Partai Hanura, 

PKS, PAN dan Partai Gerindra. 

Hasil yang sungguh menarik, Widya Kandi selaku calon incumbent 

yang berpeluang besar kembali terpilih akhirnya harus mengaku kalah oleh 

Mirna Anisa yang berprofesi sama yaitu dokter. Pasangan Mirna Annisa-

Masrur Masykur akhirnya memenangkan Pilkada Kendal di 20 kecamatan 

alias menang telak dengan memperoleh 289.970 suara (62,22%). Hal ini 

berdasarkan rapat pleno rekapitulasi pemungutan suara Pilkada Kendal 2015 

di tingkat kabupaten yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kendal hari Kamis (17/12/2015). Sementara pesaingnya pasangan Widya 

Kandi Susanti- Moh Hilmi hanya memperoleh 176.087 suara (37,78%). 

Hal ini yang kemudian yang menjadi tantangan bagi seorang 

penantang incumbent. Menghimpun dukungan dan kepercayaan dari 

masyarakat tidaklah mudah karena membutuhkan cara-cara yang tepat untuk 

dapat mengkomunikasikan program-program kerja yang disusun demi 

kemajuan hidup masyarakat. Calon bupati membutuhkan strategi yang tepat 

agar dapat memenangkan pemilihan, selain itu strategi politik yang digunakan 

harus mampu menampilkan perbedaan yang positif agar kualitas calon baru 

tidak kalah dengan incumbent kemudian dapat terlihat jelas dibandingkan 

pesaing-pesaingnya. Calon non incumbent harus dapat menampilkan suatu 

hal yang dapat menjadi keuntungan-keuntungan bagi dirinya sendiri. 

Bagi seluruh calon kandidat pemimpin maupun wakil rakyat, 

kampanye politik maupun pemasaran politik menjadi contoh persoalan yang 
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cukup substansial bagi kemenangan mereka merebut hati dan simpati 

masyarakat. Secara umum pengertian kampanye politik dan pemasaran politik 

tidak jauh berbeda, masing-masing berusaha mempengaruhi para pemilih agar 

mmenentukan pilihan pada dirinya. Tapi secara khusus kedua istilah itu 

berbeda, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki 

keterkaitan dan kesamaan satu dengan lainnya. 

Banyak contoh kandidat baik Presiden maupun Wakil Presiden, 

Perdana Menteri, maupun anggota parlemen berhasil mendapatkan 

kemenangan politik dengan strategi dunia bisnis. Mereka menggandeng para 

konsultan bisnis hingga biro iklan untuk menyusun strategi kampanye. 

Dengan demikian, pemasaran politik lebih mengedepankan aspek 

pemahaman visi, misi dan program partai dalam jangka panjang agar di 

dalam benak khalayak timbul kesadaran, pemahaman, pengetahuan, dan 

perilaku yang positif terhadap citra partai secara umum. Dalam konteks ini, 

memang bisa dikatakan kampanye politik merupakan salah satu bagian dari 

marketing politik secara keseluruhan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana marketing politik yang dilakukan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati pasangan Mirna-Masrur dalam pemilihan umum 

kepala daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2015? 
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2. Apa factor penentu kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

pasangan Mirna-Masrur dalam pemilihan umum kepala daerah 

di Kabupaten Kendal Tahun 2015? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah 

di atas, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan marketing politik yang digunakan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati pasangan Mirna-Masrur dalam 

pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kendal Tahun 

2015? 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu kemenangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati pasangan Mirna-Masrur dalam 

pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kendal Tahun 

2015? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

marketing politilk terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu. 
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2. Dari segi praktis,  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu marketing politik yang dapat 

bermanfaat untuk menjadi seorang kosultan politik.  

b. Bagi Masyarakat dan Pihak Terkait 

Bagi masyarakat sebagai masukan bagi masyarakat dalam 

menentukan pilihannya dalam pemilu kepala daerah. 

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sekaligus dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang 

sejenis. 

E. Batasan Istilah 

Penelitian yang akan dilakukan memerlukan penegasan istilah yang 

berfungsi memberi batasan istilah mengenai hal-hal yang diteliti untuk 

mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam 

menafsirkan istilah, penegasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau 

seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan 

umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi 

syarat (Komisi Pemilihan Umum). Tanggal 17 April 2015, KPU 

mengumumkan Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015. 
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Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, pelaksaanan pemilihan gubernur, 

bupati, dan wali kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara 

serentak. Hanya saja, pelaksanaan serentak nasional itu baru benar-benar 

bisa dilaksanakan pada 2027.  

2. Marketing Politik 

Marketing Politik adalah seperangkat metode yang dapat 

memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan 

inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi politik, karakteristik 

pemimipim partai dan program kerja partai kepada masyarakat. 

3. Kabupaten Kendal 

Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara : Laut Jawa. Sebelah 

Timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Semarang dan Temanggung Sedangkan sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Batang. Letak Kabupaten Kendal yang 

berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi 

Jawa Tengah sedikit banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan 

wilayah Kabupaten Kendal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BEPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Robert Dahl (dalam Miriam Budiarjo, 2008:109). mengemukakan 

lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik  dan  bagaimana suatu 

pemerintahan disebut demokratis.  Pertama, berjalannya pemerintahan 

suatu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya 

konstitusi, hak asasi manusia, undang-undang, dan pengadilan yang 

bebas serta tidak memihak. Kedua, berjalannya roda pemerintahan 

berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi 

politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. Ketiga, adanya 

pemilihan umum (pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan 

mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih.  Keempat, adanya prinsip 

mayoritas, yaitu disahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam 

pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. Kelima,  adanya 

jaminan terhadap hak-hak demokratis masyarakat sipil baik dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial, serta budaya. 

Prinsip dasar demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam 

proses pembuatan keputusan public. Negara menerapkan system 

demokrasi secara teori selalu melibatkan rakyatnya dalam semua hal 

yang berkaitan dengan rakyat itu sendiri, termasuk dalam memilih 

pemimpin atau wakil yang mereka percaya untuk membuat kebijakan- 
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kebijakan. Pemahaman sangat komprehensif juga ditekankan oleh Dahl, 

dimana untuk menentukan demikratis tidaknya suatu negara adalah 

mencari elemen-elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan di negara 

tersebut, tidak hanya pada tatanan formal, tetapi juga pada praktek 

sesungguhnya (Sorensen, 2003:20). 

Otonomi daerah merupakan cikal bakal lahirnya Pilkada 

Langsung. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin 

yakni autonomos/autonomia yang berasal dari dua kata autos berarti 

“sendiri’ dan nomos berarti “aturan”. Dalam UU No. 2 Tahun 1999 

tercantum pengertian otonomi daerah pada pasal 1 butir h, yaitu: 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah langsung 

diatur Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

pasal 56, pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang 

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 1 

ayat 1 berbunyi :  

“Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang 
selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 

Kabupaten/Kota berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.” 
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Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin 

dalam, penyelenggaraan Pilkada. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

tata ruang terdapat berbagai kawasan strategis yang merupakan kawasan 

yang diprioritaskan sebagai wilayah yang berpengaruh terhadap kawasan 

wilayah yang lainnya. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan:  

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 
pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung 

menunjukan koreksi atas pilkada terdahulu yang 
menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam 
undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 

Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 
(UU No 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1) 
 

a. Pilakada Yang Bebas dan Adil  

Gelombang demokratisasi di Indonesia nampak mengalami 

kemajuan dengan adanya kebebasan mengemukakan pendapat, 

pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum, termasuk di 

dalamnya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada 

langsung), nampaknya sudah mendapat perhatian dari 

masyarakat. (Ari Pradanawati, 2005:9) 

Salah satu pilar penting dari demokrasi adalah partisipasi. 

Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu 

pemerintahan yang berasal dari, dan untuk rakyat, maka 

partisipasi merupakan sarana yang mana rakyat dapat menentukan 

siapa yang memimpin (melalui pemilihan umum) dan apa yang 
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harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan 

dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat 

banyak. 

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran  pemilihan 

secara langsung  yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu 

keniscayaan. Pemilihan langsung telah menjadi bagian universal 

dari kehidupan masyarakat politik internasional. oleh karena itu 

biasa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan 

pemilihan langsung sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi di 

suatu negara. Seperti kata Rannay “No free elections, no 

democracy” (dalam Muhammad Asfar, 2006:7). 

Di dalam buku The Guidelines for International Election 

Observasing, ada beberapa kondisi minimal yang harus dipenuhi 

untuk menentukan suatu pilkada itu free and fair (dalam 

Muhammad Asfar, 2006:9). Pertama, tidak adanya pembatasan-

pembatasan yang tidak rasional terhadap partai politik maupun 

pemilih. Kedua, para partisipan seperti pemerintah, militer, partai 

politik dan semacamnya menghormati hak-hak warganegara. 

Ketiga, adanya jaminan yang cukup  bagi para pemilih untuk 

menggunakan hak suaranya secara rahasia dan bebas dari 

intimidasi. Keempat, adanya jaminan bahwa proses pemberian 

suara dan perhitungan suara berjalan secara aman. Kelima, tidak 

ada perlakuan diskriminasi khusunya di dalam memperlakukan 
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kontestan pilkada, para pelaksanaan hak-hak politik lainnya. 

Keenam, perlindungan dan pelaksanaan hak-hak politik warga. 

Ketujuh, adanya keyakinan yang baik tentang integritas dan 

kredibilitas proses pelaksaan pilkada yang berjalan secara 

transparan. 

b. Pilkada, Demokrasi di Ranah Lokal 

Aspek penting dari kebijakan desentralisasi adalah 

tumbuhnya partipasi masyarakat di tingkat lokal. Dalam suatu 

sistem politik yang demokratis, para pemimpin dipilih langsung 

oleh rakyat. Para politisi atau pejabat publik sebagai wakil rakyat 

akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab, 

sebagai “mandat”, pilkada yang dilakukan secara regular dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan 

politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. 

Selama kampanye pilkada dan pemilu misalnya, para calon bupati 

menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan 

masyarakat, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi pemilih 

untuk memilihnya.  

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali 

diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara 

resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.  Pada tahun 2011, 

terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam 

undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

c. Prosedur dan Pentahapan Pilkada 

Sistem pilkada membuka akses peningkatan kualitas 

demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung merupakan jalan 

keluar untuk mencairkan kebekuan demokrasi. Kekuatan pilkada 

langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. 

Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus 

dipilih sendiri oleh rakyat. Kepala daerah di tuntut 

mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (protective, public 

service, development) (Prihatmoko, 2008:167). 

Menurut (Pradhanawati, 2005:144) pilkada merupakan 

aktifitas dari mekanisme sebagai proses demokrasi yang 

outputnya memilih pejabat politik (elected official) bukan 

memilih penjabat administratif (appointed official). Dengan 

demikian pilkada merupakan pemilihan yang melibatkan publik 

atau rakyat secara kedaulatan. 
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Pada tingkat teknis efektivitas pilkada langsung ditendtukan 

olehempat faktor yang saling terkait, yakni (1) rasionalitas 

pemilih, (2) elemen-elemen teknis pemilihan (mekanisme 

pencalonan dan penetapan calon terpilih), (3) kinerja 

penyelenggara pemilihan (KPUD), dan (4) mekanisme 

pertanggung jawaban dan penilaian akuntabilitas publik 

(Prihatmoko, 2008:168) 

Menurut Muhammad Asfar (2006:87) ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan  untuk penyiapan pentahapan pilkada di 

masa mendatang: Pertama, pada tahap proses pendaftaran 

pemilih, perlu beberapa hal berikut (1) melibatkan  RT/RW di 

tingkat local. (2) proses pendaftaran pemilih harus dilakukan jauh 

hari sebelum pelaksanaan plkada, sehingga para petugas memiliki 

waktu yang cukup untuk melakukan cek dan ricek. (3) masyarakat 

diberi akses yang memadai untuk mengetahui daftar pemilih 

sementara sekaligus di beri waktu yang cukup untuk mengajukan 

keberatan. Kedua, berkaitan dengan proses pencalonan pasangan 

calon kepala daerah. Untuk itu KPUD memberikan waktu yang 

cukup untuk partai politik mencalonkan pasangan terbaiknya 

maupun jalur idependen. Ketiga, berkaitan dengan proses 

kampanye. KPUD harus membuat berbagai macam aturan agar 

kampanye bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Membuat aturan pembagan wilayah kampanye, sehingga bias 
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tertata dengan baik. Dan kondusif. Keempat, berkaitan  dengan 

proses pencoblosan dan perhitungan suara. KPUD perlu 

mempersiapkan berbagai logistik pilkada dan melakukan 

terobosan yang mendorong masyarakat mengikuti proses 

perhitungan suara. Kelima, berkaitan dengan proses penetapan 

pemenang pasangan calon. KPUD perlu mempercepat proses 

penentuan pemenang pasangan calon terpilih, membuat system IT 

yang bias dipantau oleh masyarakat tentang perolehan sementara 

hasil perhitungan sampai penetapan pasangan calon. Keenam, 

KPUD perlu mendorong  pihak-pihak yang berkompeten atas 

pelantikan calon agar proses itu bisa berjalan sesuai jadwal yag 

ditetapkan KPUD. Ketujuh, berkaitan dengan proses sosialisasi, 

KPUD melibatkan masyarakat secara luas dengan menggunakan 

model-model sosialisasi modern seperti iklan di sarana publik.  

d. Pilkada Serentak 2015 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 

serentak menjadi topik nasional di sejumlah media sejak 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015. Belum diterapkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

diubah kembali, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
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dimana lebih menekankan aspek efisiensi dalam penyelenggaraan 

Pilkada serentak. Dalam pasal 3 yang disebutkan: 

"Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia"(UU No 8 Tahun 2015 pasal 3). 
 

2. Staretegi Politik 

Pendekatan dan komunikasi politik  perlu dilakukan oleh para 

kontestan untuk mendapatkan kemenangan pemilu. Strategi ini perlu 

dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens 

melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik. 

Menurut Berlo (dalam Rapika Wulandari, 2013:223) Komunikasi 

Politik akan sukses bila sukses memproyeksi diri ke dalam sudut 

pandang orang lain. Ini erat kaitannya dengan citra diri sang komunikator 

politik untuk menyesuaikan suasana pikirannya dengan alam pikir 

khalayak. Komunikasi di dasarkan oleh kesamaan (Hemofili) akan lebih 

efektif dan lancar ketimbang oleh ketidaksamaan (derajat, usia, ras, 

agama, ideologi, Visi dan misi , simbol politik, doktrin politik dan 

sebaginya). 

Kata strategi berasal dari bahsasa yunani yaitu stratus yang berarti 

pasukan dan agein yang berarti memimpin. Jadi, Ilmu strategi adalah 

ilmu tentang memimpin pasukan, sedangkan secara sempit strategi 

adalah ilmu peperangan seingga sering disebut sebagai ilmu para jendral 

dan para komandan. Pengertian itu makin berkembang seiring 
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perkembangan ketatanegaraan dan konflik atar negara yang memuncak 

dengan peperangan.  

Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito,2006:196) menyatakan 

“strategi adalah rencana atau tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan 

strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Jadi 

dengan kata lain strategi adalah suatu rencana yang dibuat oleh para 

pemimpin agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. 

Strategi secara umum adalah suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut 

dapat di capai. Secara khusus strategi adalah tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para 

khalayak di masa depan. (Rapika Wulandari, 2013:224)  

Sementara itu Carl Von Clausewitz (dalam Pito, 2006:196-197), 

mengatakan bahwa “perbedaan taktik dan strategi adalah, jikalau taktik 

adalah seni yang menggunakan ‘kekuatan bersenjata’ dalam pertempuran 

untuk memenangkan peperangan dan bertujuan untuk mencapai 

perdamaian. Rencana jangka tersebut kita disebut dengan strategi”.  

Strategi dan taktik adalah dua kata yang berbeda dan dua kata yang 

memilikiarti berbeda pula. Strategi lebih melihat suatu gambaran besar 

dalam perencanaan aktivitas. Strategi lebih banyak di lontarkan oleh 
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seorang leader, sementara taktik lebih banyak dilakukan oleh seorang 

pelaksana. 

Dalam strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui 

taktik, namun tanpa sebuah strategi taktik tidaklah berguna. Strategi 

adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi 

mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi yang digunakan. David 

Horowitz (dalam Pito,2006: 197) Art of Political War memiliki enam 

prinsip sebagai berikut:   

a. Politik adalah perang dengan peralatan lain.  

b. Politik adalah perang memperebutkan posisi.  

c. Dalam politik yang menang adalah yang menyerang.  

d. Posisi didefinisikan dengan kekuatan dan harapan.  

e. Senjata politik adalah simbol kekuatan dan harapan.  

f. Kemenangan selalau berada dipihak rakyat.  

Dengan demikian strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh sesuatu yang ingin dicapai, atau proses penentuan rencana 

dari seorang pemimpin puncak atau ketuanya yang bertujuan pada jangka 

panjang, serta disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar 

tujuan tersebut dapat tercapai. Pengertian strategi secara khusus adalah 

strategi merupakan tindakan yang incrumental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan dari sudut pandang serta apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan (masyarakat) dimasa depan. Dapat 

disimpulkan strategi adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan, 

dengan mengintegrasikan komponen urutan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efesien. 
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Menurut Mendoza (2004:29) terdapat lima unsur strategi utama 

yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi politik adalah:  

a. Tujuan jangka panjang, segera dan pendek.  

b. Pertimbangan-pertimbangan organisasi.  

c. Para pemilih, para sekutu, dan lawan.  

d. Sasaran (yang dapat memberi anda apa yang anda  

    inginkan).  

e. Taktik.  

Menurut Peter Schroder (dalam Pito, 2006:197-198), untuk 

mengetahui strategi yang digunakan oleh lawan sangatlah penting. Jika 

tidak, kita tidak akan mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan 

berarti secara terus menerus menganggu jalanya pelaksanaan strategi 

lawan sehinga lawan tidak dapat merealisasikan strateginya. 

Politik dan strategi, adalah merupakan suatu meknisme bagaimana 

seseorang atau kelompok dengan ide politik yang dipahaminya dapat 

memenangkan pertarungan politik, disaat banyak orang menghendaki hal 

yang sama. Jadi dengan kata lain Strategi politik adalah seni dan ilmu 

yang mengembangkan dan mengunakan kekuatan politik untuk mencapai 

tujuan politik yang telah ditetapkan dan merupakan suatu cara-cara 

seseorang atau kelompok untuk memenangkan suatu pertarungan politik. 

Menurut Firmanzah (2007:123) mengatakan bahwa  

“strategi politik adalah suatu pendekatan komunikasi 
politik perlu dilakukan oleh para kontestan atau bakal 
calon untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan 

atau bakal calon perlu melakukan kajian untuk 
mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa 
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mengambang dan pendukung kontestan atau bakal calon 

yang lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk 
menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan 
diperoleh pada saat pemilihan atau pencoblosan, juga 

untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang perlu 
strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-

masing kelompok pemilih. Strategi perlu diperkirakan 
oleh setiap kontestan atau bakal calon kerena pesaing juga 
intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan 

dalam persaingan politik. Dipihak lain kedekatan idologis 
juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih kedalam 

bilik suara dan mencontreng atau mencoblos calon yang 
mempunyai idiologi yang sama, pemilih ini biasanya tidak 
mementingkan program atau visi dan misi dari kontestan 

atau calon yang akan maju pada pemilihan umum”. 
 

Strategi politik itu sendiri memiliki tujuan yakni untuk 

mewujudkan segala rencana yang telah disusun. Ini kemudian menjadi 

satu fokus utama dalam sebuah pemilihan yakni perolehan suara 

terbanyak sebagai bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. 

Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari sebuah strategi karena 

merupakan kemenangan politik yang dapat digunakan dalam sebuah 

sistem politik. 

Menurut Peter (dalam Pito, 2006: 198) Pada dasarnya strategi 

politik dibagi menjadi dua yaitu strategi ofensif (menyerang), dan strategi 

defensif (bertahan) dalam. Strategi ofensif dibagi menjadi strategi untuk 

memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar, sedangkan strategi 

defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi 

untuk menutup atau menyerahkan pasar. 
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a. Strategi Ofensif  

Selalu dibutuhkan, misalnya saja apabila partai ingin 

meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif 

ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Pada dasarnya 

strategi ofensif diterapkan pada saat kampanye pemilu harus 

menampilkan perbedaan yang jelas antara partai atau kandidat 

yang satu dengan partai atau kandidat pesaing-pesaing yang 

menjadi target untuk diambil pemilihnya. Dalam strategi ofensif 

yang harus tampilkan adalah perbedaan keadaan saat berlaku dan 

keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh. Strategi ofensif 

terdiri dari dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi 

menembus pasar (Pito, 2006:198). 

Strategi perluasan pasar dapat dilakukan dengan dengan 

dua cara, yaitu didalam kampanye dan didalam implementasi, 

didalam kampanye pemilu maksudnya adalah strategi perluasan 

pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok yang 

baru disamping kelompok pemilih yang ada (Pito, 2006:199). 

Oleh karena itu harus ada penawaran yang baru atau penawaran 

yang bagi para pemilih. Jadi yang dibahas disini adalah strategi 

persaingan yang faktual atau nyata dimana para partai atau para 

calon bersaing untuk merebut hati kelompok pemilih dalam 

sebuah kompetisi. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan 

melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan kepada publik 
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tentang penawaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

rivalnya.  

Pesan-pesan yang disampaikan tentunya yang dapat 

memberi harapan yang lebih baik dari kacamata pemilih, bukan 

hanya sekadar dari kacamata tim sukses.  Penyampaian rekam 

jejak tampaknya akan lebih efektif. 

Bahkan rekam jejak keluarga akan sangat berpengaruh 

terhadap perolehan suara. Contoh Pilpres 2014, keberhasilan 

pembangunan ekonomi Kota Solo, hubungan Solo dan lembaga-

lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan 

budaya, batik misalnya, ketika dipimpin Jokowi merupakan 

keunggulan Jokowi. 

Rekonsiliasi konflik Poso dan Aceh, konversi minyak 

tanah ke gas, serta kecepatan penanganan kasus Bank Century 

merupakan kesuksesan Jusuf Kalla.  Pengalaman Prabowo 

memimpin tentara di Timor Timur, kesuksesan bisnis di 

mancanegara dan kesuksesannya dalam agrobisnis, baik sapi, 

kambing, dan lain-lain, merupakan modal dasar untuk 

membangun kemandirian politik internasional dan pembangunan 

sektor pertanian di masa yang akan datang. 

Selain rekam jejak yang baik sering muncul black 

campaign yang di lancarkan para kandidat yang menjadi rival 
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untuk mempengaruhi pemilih dengan tujuan mendapatkan banyak 

dukungan sehingga dapat memenangkan pemilu. 

Dalam berita yang di langsir Republika “Ini Tiga 'Black 

Campaign' yang Serang Jokowi”Selasa, 01 Juli 2014, 14:05 WIB. 

Pertama, Jokowi diserang dengan tulisan yang dimuat di tabloid 

obor rakyat. Pada edisi pertama, 5-11 Mei 2014, halaman muka 

tabloid obor rakyat menampilkan judul Capres Boneka dengan 

karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati 

Sukarnoputri. Tabloid itu juga menampilkan 14 berita panjang 

yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul 

berita dalam tabloid ini antara lain, Capres Boneka Suka Ingkar 

Janji, Disandera Cukong dan Misionaris, Dari Solo Sampai 

Jakarta Deislamisasi ala Jokowi, Manuver Jacob Soetojo, 

Cukong-Cukong di Belakang Jokowi, Partai Salib Pengusung 

Jokowi" dan Jokowi Juru Selamat yang Gagal.  Saat ini kasus 

tabloid Obor Rakyat telah ditangani oleh kepolisian. Beberapa 

saksi juga telah dipanggil, termasuk Dewan Pers. 

Kedua, sebelum diserang melalui tabloid Obor Rakyat, 

Jokowi lebih dulu diserang dengan isu keturunan Tionghoa dan 

agama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang 

bernama Wie Jo Koh.  

Dalam implementasi politik maksudnya adalah Produk 

baru yang ditawarkan atau lebih tepatnya  keuntungan yang 
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dihasilkan politik harus perlu diiklankan agar warga masyarakat 

atau publik mengerti kebaikan dan keuntungan yang ditawarkan 

dari produk politik. Maksudnya adalah program-program baru 

yang dibawa oleh para kandidat yang ikut dalam pemilu perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat melalui media, bisa berupa 

spanduk, banner atau alat yang lain dengan tujuan agar 

masyarakat mengerti program-program yang ditawaran.  

Seperti di Pilgub Jateng 2013 seorang Ganjar Pranowo-

Heru 47,2 persen unggul dari calon incumbent yakni Bibit 

Waluyo-Sudijono 31,6 persen dan Hadi Prabowo-Don Murdono 

21,2 persen. Ganjar yang termasuk orang baru namun dapat 

memenangkan Pilgub Jateng tidak terlepas dari strategi ofensif 

yang dilakukan. Termasuk dalam implementasi politik, Ganjar 

Pranowo akan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan 

nelayan. Dua profesi itu yang selalu terabaikan sehingga akan di 

tingkatkan kesejahteraannya untuk menanggulangi kemiskinan 

dan pengangguran. Untuk mendukung hal itu Ganjar 

mengeluarkan dua kartu, yaitu kartu petani dan kartu nelayan. 

Kartu petani untuk menjamin ketersediaan dan distribusi 

pupukbersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang 

berhak,sedangkan kartu nelayan untuk menjamin solar bersubsidi. 

Menurut Peter Schrolder (dalam Pito, 2006:202) strategi 

menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan 
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atau warga yang selama ini tidak aktif memberikan penawaran 

yang lebih baik atau baru. Melainkan penggalian potensi yang 

dimiliki warga kurang maksimal. Artinya bahwa program-

program yang ditawarkan oleh para kandidat yang maju lebih 

mempreriotaskan program-program yang bertujan untuk menggali 

potensi warganya. 

b. Strategi Defensif  

Strategi defensif akan muncul kepermukaan, misalnya 

apabila partai pemerintah atau koalisi pemerintah yang terdiri atas 

beberapa partai atau individu ingin mempertahankan pasar dalam 

hal ini adalah masyarakat atau publik. Penutupan terhadap pasar 

ini diharapkan membawa keuntungan. 

Strategi defensif ada dua yaitu strategi mempertahankan 

pasar dan strategi menyerahkan pasar. Strategi mempertahankan 

pasar artinya bahwa partai atau individu akan memelihara pemilih 

tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman 

atau baru, artinya bahwa bahwa sebuah partai atau individu akan 

memilihara atau mempertahankan pemilih dan masyarakat yang 

loyal kepadanya, serta akan memberi arahan atau masukan yang 

diarahkan kepada pemilih musiman atau pemula agar memilih 

partainya atau kandidatnya. Dengan tujuan agar memenangkan 

dalam pertarungan politik (Pito, 2006:202). 
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Strategi mempertahakan pasar dilakukan Partai Demokrat 

pada Pilpres 2014 dengan menjadi partai netral yang tidak ikut 

berkoalisi untuk memperebutkan kekuasaan. Dalam analisis 

penulis Patai Demokrat tidak memihak karena ketika presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono masih memerintah banyak proyek 

yang belum selesai sampai periodenya habis. Contoh kasus 

Wisma Hambalang yang menyeret sebagian anggota Partai 

Demokrat dalam korupsi yang sampai sekarang belum tuntas. 

Dengan menjadi partai netral harapan Partai Demokrat kasus 

tersebut tidak di ungkap lagi yang mungkin bisa menyeret 

keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. 

Dengan menyerahkan pemilih sebuah partai akan 

melakukan sesuatu untuk tujuan tetap memenangkan perebutan 

kekuasaan. Seperti yang dilakukan sejumlah partai besar di 

Indonesia menjelang Pilpres 2014. Hal yang mengejutkan 

dilakukan Golkar dengan ikut berkoalisi dengan KMP (Koallisi 

Merah Putih) yang mengajukan Prabowo-Hatta untuk bursa 

Pilpres 2014. Golkar yang menduduki peringkat dua dalam Pileg 

2014 ternyata masih ragu untuk membuat poros baru alias koalisi 

baru dikarenakan elektabilitas Abu Rizhal Bakrie selaku Ketum 

Golkar yang kalah dibandingkan kandidat yang maju sebagai 

calon presiden. Dan sekarang karena dinamika politik yang terus 

berkembang di Indonesia Koalisi Merah Putih menjadi pecah 
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karena perbedaan pandangan politik. Banyak partai yang sekarang 

pro Jokowi sebagai presiden, karena dengan elektabilitas yang 

tinggi partai diharapkan bisa mengamankan dukungan dari 

masyarakat. 

3. Marketing Politik 

Untuk menerapkan strategi politik diperlukan berbagai taktik 

dalam persaingan politik dalam proses pemilu. Mengukur kemenangan 

dalam dunia politik dilakukan dengan melihat siapa yang keluar sebagai 

pemenang dalam pemilu. Di tengah era demokratisasi strategi marketing 

merupakan cara tepat untuk mengahasilkan kemenangan. Dengan 

khalayak sebagai penentu suara maka konsep marketing dalam kegiatan 

politik bemanfaat membuat mereka memilih salah satu kandidat. Dari hal 

tersebut banyak partai politik atau kandidat berlomba menggunakan  

metode marketing politik untuk mendapatkan suara dalam pemilu. 

a. Konsep Marketing Politik 

O’Shaughnessy (dalam Firmanzah, 2008:156) menyatakan 

bahwa “marketing politik adalah sebuah metode atau alat untuk 

menjaga hubungan antara partai politik atau aktor politik dengan 

pemilihnya, danmarketing politik bukan alat yang menjamin sebuah 

kemenangan”. 

Menurut Adman Nursal (2004:295) menyatakan bahwa 

“political marketing adalah strategi kampanye politik untuk 

membentuk serangkaian makna politis tertentu dalam pikiran para 
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pemilih. Tujuan dari membentuk serangkaian makna politik tertentu 

agar para pemilih memutuskan atau memilih kontestan tertentu. 

Kemudian masyarakat akan menilai mana kontestan yang memiliki 

ciri khas dan mana yang tidak mamiliki serta mana kontestan yang 

mengerti dan sesuai dengan keadaan masyarakat.” 

 
Gambar 2.1 Pendekatan Marketing Politik 

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang 

kandidat yang akan maju didalam pemilihan atau sebuah parti politik 

dalam menyampaikan pesan-pesan politik agar masyrakat memilih 

mereka didalam pemilihan, yaitu push marketing, pull marketing dan 

pass marketing. 

1) Pendekatan push marketing 

Pendetan push marketing pada dasarnya adalah usaha 

agar produk politik dapat menyentuh para pemilih secara 

langsung atau dengan cara lebih contomized (personal). Menurut 

Sea dan Burton (dalam Pito, 14:215) mengatakan bahwa didalan 

kontak langsung terdapat kelebihan dan kekurangan. 
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a) Mengarahkan para pemilih menuju tingkatan pengetahuan 

yang lebih maju. Disini politisi berbicara langsung dan 

memberikan efek langsung kepada masyarakat berbeda 

dengan iklan politik.  

b) Dengan kontak langsung kepada masyarakat 

memungkinkan terjadi komunikasi dua arah, sehingga 

masyarakat dan para kontestan bisa bertemu secara 

langsung dapat melihat ekspresi wajah serta keseriusannya. 

c) Humanisasi kandidat artinya membuat calon yang akan 

maju didalam pemilihan lebih dekat kepada masyarakat. 

d) Meningkatkan antusiasme masyarakat dan menarik 

perhatian dari media.  

2) Pendekatan pull marketing 

Menurut Adman Nursal (2004:263) pendekatan pull 

marketing yaitu membayar dan tanpa membayar, pendekatan ini 

sangat berperan dalam pembentukan citra dari para kontestan. 

Didalam pendekatan ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya: 

a) Konsistensi pada disiplin pesan. Artiya bahwa tim sukses 

harus menjaga agar produk politik atau tujuan yang ingin 

dicapai oleh calon atau kandidat yang akan maju tetap 

berada didalam kontrol politik. 
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b) Efesiensi biaya, khususnya untuk pemasangan iklan artinya 

bahwa pemasangan media harus efesien, ukuranya bukan 

dari jumlah audiens yang dicapai dari media tersebut. 

c) Timing atau momentum. Masalah ini sangat penting dalam 

sebuah kampanye, khusunya dalam melontarkan isu-isu 

kampanye tertentu dan bereaksi terhadap pesaing atau rival. 

d) Pengemasan, yaitu terkait dengan bagaimana sebuah 

substansi dikemas meliputi 3 hal, yaitu struktur (susunan 

dari pesan yang disampaikan), format (suara,visual, dan 

unsur gerak), sumber (siapa, bagaimana menyampaikan 

pesan). 

e) Permainan ekspresi, didalam kampanye politik optimisme 

yang tinggi pada setiap partai harus terjaga sampai akhir 

kampanye seakan-akan bahwa kemenangan ada dipihak 

partai mereka. 

3) Pendekatan pass marketing 

Political marketing menjadi lebih kompleks karena 

adanya pihak-pihak, baik itu perorangan maupun kelompok, 

yang berpengaruh besar terhadap pemilih. Pihak–pihak yang 

berpengaruh disebut juga dengan influencer, dan influencer 

dibedakan menjadi dua yaitu influencer aktif dan influncer pasif. 

Influncer aktif adalah kelompok yang ikut aktif mempengaruhi 

pemilih dengan menggunakan isu-isu yang menguntungkan 
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partainya atau kandidatnya, sedangkan Influncer pasif adalah 

kelompok atau individu yang tidak ikut mempengaruhi pemilih 

secara aktif akan tetapi menjadi panutan pemilih didalam 

pemilihan dan menentukan pilihan didalam pemilihan. Secara 

umum pass marketing terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

a) Analisis infulcer yaitu menganalisis para kelompok atau 

individu yang ada di masyarakat mengenai kelebihan, 

karakteristik, siapa pengikutnya dan bagaimana sikapnya 

terhadap partai atau calon yang akan maju didalam 

pemilihan. 

b) Menetapkan sasaran objektif pass marketing. Maksudnya 

adalah tahapan ini bertujuan untuk memantapkan influencer 

agar mampu meneguhkan dukungan bahkan mampu 

mencari dukungan yang baru. Pada tahapan ini juga disusun 

program-program yang bertujuan untuk memenangkan 

persaingan. 

c) Implementasi pass marketing, evalusi hasil dan perubahan 

taktik bila direncanakan ( Pito, 2006:217-218) 

Marketing politik yang awalnya ditujukan sebagai media 

pengenalan kandidat politik pada masyarakat akhirnya 

digunakan juga saat mereka telah duduk dalam kursi 

kekuasaan politik. Memang seharusnya marketing politik tidak 

hanya dilakukan ketika akan mendapatkan simpati dari 
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masyarakat semata, tetapi lebih dari itu marketing politik juga 

harus berlanjut sampai kandidat tersebut menjadi kepala 

daerah 

Pemasaran politik kemudian dapat didefinisikan sebagai 

sebuah program yang berisi tindakan-tidakan pemanfaatan riset 

opini public dan analisis terhadap lingkungan politik sebelum 

dan suatu pemilu yang dirunjukan untuk mempromosikan 

“tawaran-tawaran politis yang kompetitif” dengan harapan 

akan membantu pencapaian sasaran organisasional dan 

memuaskan selera peberpihakan politis para calon peilih 

sehingga para alon pemilih tersebut membayarnya dengan 

“suara” yang mereka berikan mealui “pencoblosan” di hari 

pemilu (Solatun Dulah S, 2014:17). 

Kita melihat bahwa pemasaran politik meskipun tidak 

sama, namun memiliki kemiripan dengan pemasaran produk 

yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan yang bergerak 

di bidang bisnis. Orientasi dan pijakan berfikir antara 

komunikasi pemasaran dengan pemasaran politik pada 

prinsipnya sama yaitu berorientasi pada pelanggan atau 

khalayak. Dalam komunikasi politik, penggunaan kata 

marketing politik ini digunakan oleh para calon kandidat 

politik untuk mempromosikan dirinya pada masyarakat. 

Penggunaan marketing politik biasanya digunakan pada negara 
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atau daerah yang menganut paham demokrasi. Hal ini 

disebabkan, pada negara atau daerah yang menganut paham 

demokasi, maka ada kebebasan bagi partai politik dalam 

melakukan kampanye terhadap kandidat yang telah mereka 

pilih.  

Padahal marketing politik yang benar adalah bagaimana 

partai politik atau aktor politik mampu membangun loyalitas 

konstituen sehingga terjadi hubungan yang intensif antara 

partai politik atau aktor politik dengan konstituen.Bukan 

kedekatan yang “seolaholah”. Untuk itu, menurut Darmadi 

Durianto, seorang pangamat marketing, setiap partai politik 

seperti perusahaan pada umumnya, harus mampu menjaga 

loyalitas kontituen dengan cara melakukan pembinaan, 

merawat dan mempertahankan terus dengan menjalin 

komunikasi, baik sebelum terjadi pemilihan umum maupun 

sesudah terjadi pemilihan (Marketing, 01/IX/Januari 2009). 

b. Kampanye 

Kampanye pemilu menjadi objek studi ilmu politik dan ilmu 

komunikasi karena didalamnya terdapat proses penyampaian pesan-

pesan yang bertujan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah 

laku objek (komunikan). Lilleker dan Negrine (dalam Firmanzah, 

2007:268) mengatakan bahwa:  

“Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh 
panitia pemilu kepada para semua kontestan, baik partai 
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politik atau perorangan, untuk memaparkan program-

program kerja dan mempengaruhi opini publik serta 
memobilisasi masyarakat untuk memberikan suara pada 
saat pemilihan.” 

 
Menurut Pito (2006:186) menyatakan “Kampanye politik 

adalahsuatu usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan 

orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan 

resmi”. 

Selanjutnya Anwar Arifin (2011:154) menguraikan bahwa 

kampanye politik adalah bentuk aplikasi komunikasi politik yang 

dilakukan oleh sseorang, sekelompok orang atau organisasi politik 

untuk membentuk dan membina citra dan opini public yang positif, 

agar terpilih dalam suatu pemilu. Dengan adanya citra yang baik dan 

dukunga opini public, maka dengan sendirinya akan dapat diperoleh 

dukungan politik dari rakyat dan dipilih dalam pemilu. Pada 

umumnyakampanye politik diatur dengan peraturan oleh 

penyelenggara kampanye. Jadi, kampanye politik merupakan 

kegiatan yang bersifat formal dalam perebutan “jabtan-jabatan 

politik”. 

Akan tetapi sebelum akhirnya kegiatan tersebut berahasil atau 

gagal dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai terdapat tahapan-

tahapan yang harus dilaksanakan. seperti yang kemukakan oleh 

Larson (dalam Pito,2006:188) dengan menjelaskan model the five 

stage development model Tahapan kegiatan tersebut adalah seperti 
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identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi. Model 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tahap identifakasi merupakan tahap penciptaan identitas 

kampanye yang dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak. 

Karena dalam tahapan ini banyak mengunakan atribut yang 

sudah lazim digunakan dalam kampanye diantara simbol, warna, 

slogan atau gambar-gambar yang digunakan.  

2) Berikutnya adalah tahapan legitimasi, dalam kampanye politik, 

legtimasi diperoleh ketika seseorang telah mendaftar sebagai 

kandidat yang akan maju kedalam pemilihan.  

3) Tahapan ketiga adalah partisipasi, tahapan partisipasi dapat 

dibadakan menjadi dua yaitu tahapan partisipasi yang nyata 

(riel) dan partisipasi yang bersifat simbolik.  

4) Tahap penetrasi, adalah tahapan dimana seorang kandidat telah 

mendapatkan tempat dihati masyarakat dengan cara 

mengunakan produk atau program-progarm kerja yang diterima 

oleh masyarakat.  

5) Tahapan yang terakhir adalah tahapan distribusi yaitu tahapan 

pembuktian terhadap janji-janji yang ditawarkan semasa 

kampanye. Karena tahapan ini biasanya seorang calon telah 

berhasil menduduki jabatan kekuasaan (Pito,2006:189) 

 

 



39 
 

 

c. Segmentasi, Targeting dan Positioning 

Segmentasi politik diartikan sebagai suatu proses 

identifikasi dan klasifikasi masyarakat ke dalam kelompok-

kelompok yang memiliki agenda dan tujuan politik sendiri-sendiri 

(Firmanzah, 2011:157). Pengelompokan masyarakat menurut 

Kollat (Firmanzah, 2008:186) berdasarkan pada karakteristik 

tertentu dalam konsep pemasaran disebut sebagai segmentasi 

pemasaran. Umumnya segmentasi dapat didasarkan pada 

beberapa kategori aspektual yakni: Pertama, Geografi. 

Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan geografi dan 

kerapatan (dencyty) populasi. Kedua, Demografi. Masyarakat 

dapat dibedakan berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, 

pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial. Masing-

masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda tentang isu 

politik atau dengan yang lain. Sehingga perlu untuk 

dikelompokkan berdasarkan kriteria demografi. Ketiga, 

Psikografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan 

kebiasaan, pola hidup, dan perilaku yang mungkin terkait dalam 

isu-isu politik. Keempat, Perilaku. Masyarakat dapat dibedakan 

dan dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan keputusan, 

identitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas 

dan perhatian terhadap permasalahan politik. Masing-masing 

kelompok memiliki perbedaan, sehingga perlu untuik 
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diidentifikasi. Kelima, Sosial Budaya. Pengelompokan 

masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik sosial dan 

budaya. Klasifikasi seperti suku, agama, etnis, dan ritual spesifik 

seringkali membedakan intensitas, kepentingan, dan perilaku 

terhadap isu-isu politik. Keenam, Sebab-akibat. Selain metode 

yang bersifat statis, metode ini mengelompokkan masyarakat 

berdasarkan perilaku yang muncul dari isu-isu politik. Sebab-

akibat ini melandaskan metode pengelompokkan berdasarkan 

perspektif pemilih (voters). 

Targeting adalah pemilihan (fokus) kepada suatu segmen 

tertentu yang ingin dicapai (suatu segmen tertentu yang digarap 

secara intensif untuk diraih sebagai pendukung utama partai) atau 

target yang sudah pati (Widagdo, 1999:26).  Memang sebenarnya 

targeting adalah persoalan bagimana memilih, menyeleksi, dan 

menjangkau masyarakat yang akan tetapkan sebagai kalayakan 

sasaran kegiatan political marketing. 

Positioning adalah tindakan untuk menancapkan citra 

tertentu ke dalam benak para pemilih agar tawaran produk politik 

dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas, dan meaningful 

(Adman Nursal, 2004:137). Maka dari itu dibutuhkan kedekatan 

pada masyarakat sehingga citra publik bisa terbentuk sesuai 

dengan apa yang ditargetkan. 
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Positioning agar kredibel dan efektif harus dijabarkan 

dalam bauran produk politik. David Kurtz dalam bukunya service 

marketing mengungkapkan bahwa bauran produk politik 

merupakan kombinasi jasa yang ditawarkan kepada kelompok 

sasaran. 15Jasa dalam political marketing diartikan sebagai 

kebutuhan produk politik yang diperlukan oleh lingkungan 

masyarakat. Penjabaran positioning dalam bauran produk politik 

meliputi : 

1) Policy adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. 

Policy merupakan solusi yang ditawarkan kandidat kepala 

daerah untuk memecahkan masalah kemasyarakatan 

berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. 

Policy yang efektif sebaiknya mudah terserap pemilih dan 

menarik perhatian. 

2) Person adalah profil dari kandidat kepala daerah yang akan 

dipilih melalui pilkada. Kualitas personal kandidat sangat 

mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. 

Tentunya pemilih akan membandingkan figur dari masing-

masing kandidat dan track record dari kandidat tersebut.  

3) Party dapat juga dilihat sebagai substansi produk politik. 

Partai mempunyai identitas utama, aset reputasi, dan identitas 

estetik. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para 

pemilih dalam menetapkan pilihannya. Oleh karena itu dalam 
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political marketing, unsur-unsur tersebut harus dikelola 

dengan baik. 

d. Product, Price, Place dan Promotion (4p)  

 

(Sumber: McDonald & Peter Morris, 1995:15) 
Gambar 2.2  Staretgi Marketing Politik 

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kita harus 

mngembangkan produk untuk memuaskannya, menetapkan harga 

yang tepat, membawa barang ke tempat yang tepat dan membuat 

keberadaan produk itu dikenal lewat promosi (McDonald & Peter 

Morris, 1995:7). Jika diterapkan dalam konteks politik, kita samakan 

produk dengan kontestan politik yang harus dipasarkan pada para 

pemilih untuk mendapatkan dukungan dalam persaingan politik. 

1) Product 

Product (produk) utama dari sebuah institusi politik 

adalah platform partai yang berisikan konsep, identitas ideologi 

dan program kerja sebuah institusi politik. Selain itu, apa saja 

yang telah dilakukan partai politik dimasa lalu berkontribusi 

dalam pembentukan sebuah produk politik. Akhirnya, 

karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau  kandidat 

memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik 
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(Firmanzah, 2008:200-201). Produk parpol yang “dijual” adalah 

platform, gagasan-gagasan, konsep-konsep, janji-janji yang 

memberikan harapan perbaikan nasib di masa mendatang dan 

sebagainya jadi lebih bersifat abstrak (Widagdo, 1999:33). 

Produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan partai 

yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, 

identitas, ideologi yang berkontribusi dalam pembentukan 

sebuah produk politik. Menurut Niffeneger (dalam Firmanzah, 

2008:200) produk yang ditawarkan institusi politik merupakan 

sesuatu yang kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya 

setelah sebuah partai atau seorang kandidat terpilih. 

2) Harga (price),  

suatu institusi politik berusaha untuk meminimalisasi resiko 

mereka dan meningkatkan resiko lawan. Menjadikan resiko 

lawan semakin meningkatkan merupakan strategi yang bias 

digunakan kandidat untuk memperoleh dukungan pemilih, sebab 

pemilih akan memilih kan daidat yang memiliki resiko paling 

kecil (Firmanzah, 2008:205). Mencakup banyak hal, mulai 

ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi 

mencakup biaya yang dikeluarkan partai selama kampanye. 

Harga psikologis mengacu pada harga presepsi psikologis 

misalnya, rasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, 

pendidikan. Harga citra nasional berkaitan dengan apakah 
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pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif 

dan menjadi kebanggan negara. 

3) Place (tempat) 

Berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah 

partai dan kemampuanya dalam berkomunikasi dengan para 

pemilih. Ini berarti sebuah paratai atau kandidat harus dapat 

memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu 

geografis maupun demografis (Firmanzah, 2008:207) 

4) Promosi (promotion)  

Meliputi kegiatan yang dilakukan institusi politik untuk 

mengkomunikasikan produknya, platform partai, ideology dan 

lain-lain kepada publik (Firmanzah, 2008:203). Upaya 

periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang di 

mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini pemilihan media perlu dipertimbangkan. 
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B. Kerangka Berpikir 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa marketing politik yang dilakukan 

oleh para calon bupati atau partai politik bila secara logis bisa diterima oleh 

masyarakat maka ketertarikan atau simpati masyarakat terhadap kandidat 

tersebut dalam menentukan pilihannya. 

Seperti yang diuraikan dalam kajian teori, untuk memenangkan pilkada, 

kandidat perlu menerapkan pendekatan maketing politik. Semua bentuk 

marketing politik harus memperhitungkan segmen dan kelompok 

masyarkat yang hendak dimasuki. 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bentuk marketing politk yang dilakukan tim sukses maupun pasangan 

Mirna-Marur dari segmentasi bahwa mengelompokan pemilih yang 

terdiri dari pemilih pemula, gender, letak geografis dll. Target yang di 

incar yakni khalayak yang sakit hati dengan calon petahana, pemilih 

pemula dan ormas. Positioning yang dilakukan berbeda-beda sesuai 

dengan khalayak, seperti membuat kontrak politik dengan beberapa 

pemilih. Promosi yang dilakukan melalui media cetak, elektronik dan 

media sosial, hampir semua media dipergunakan dengan maksimal. 

Biaya kampanye yang dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp 

700.000.000,.Tempat kampanye dilakukan mulai dari pasar tradisional 

hingga kampung nelayan di pesisir dan masyarakat petani pada lereng 

gunung. Dengan persiapan yang begitu singkat tim sukses sempat 

kesulitan untuk membentuk citra politik Mirna-Masrur yang masih 

kalah dengan citra lawan yang sudah memiliki nilai keterkenalan yang 

baik. Namun dengan kerja keras dan kesolidtan, tim sukses dalam 

memperkenalkan calon kepada masyarakat akhirnya mengalir banyak 

dukungan.  

2. Faktor pendukung kemenangan sosok Mirna adalah memiliki sifat 

yang baik, jujur dan masih muda dipadukan oleh sosok Masrur yang 
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religius sungguh pasangan yang dapat menarik hati masyarakat 

dengan terbukti terpilihnya mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Kendal. Masyarakat ingin adanya perubahan di daerah 

yang di mulai dengan mengganti pemimpin daerah melalui pilkada 

tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari penilaian masyarakat pada 

calon petahana yang dinilai kurang mengoptimalkan kinerjanya 

dengan masa jabatan yang didapat atas kemenangan pilkada saat 

periode lalu sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kendal. 

B. Saran 

1. Marketing politik yang awalnya ditujukan sebagai media pengenalan 

kandidat politik pada masyarakat akhirnya digunakan juga saat 

mereka telah duduk dalam kursi kekuasaan politik. Memang 

seharusnya marketing politik tidak hanya dilakukan ketika akan 

mendapatkan simpati dari masyarakat semata, tetapi lebih dari itu 

marketing politik juga harus berlanjut sampai kandidat tersebut 

menjadi kepala daerah. 

2. Jangan menganggap pemilih sebgai konsumen, namun dianggap 

sebagai investor, karena setelah mereka menanamkan saham mereka 

pun juga mengelola dan memetik hasilnya. Begitupun dalam politik, 

masayarakat harus ikut mengelola dan menuai hasil dari apa yang 

mereka beri amanah. 
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