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ABSTRACT 

ANALYSIS OF INDEPENDENT CANDIDATE IN REGIONAL CHIEF 

ELECTION IN BANDAR LAMPUNG 2015 

 

 

By 

DALILAH 

This study was to determine and analyze the motivations and strategies owned 

independent candidates, M. Yunus and Ahamd Muslimin in local elections in the 

city of Bandar Lampung in 2015. The method used is a qualitative research 

method with type research deskripstif. Data collected by literature study, 

interview and documentation, while the technique of data processing is done by 

using the editing stage, tabulating, and interpretation of data. The data analysis 

technique consists of collecting data, reduction, data presentation, and data 

verification. 

 

The results of this study indicate that the motivation of independent candidates, 

M. Yunus and Ahmad Muslimin in the elections of Bandar Lampung in 2015 was 

not based on performance and the potential to build Bandar Lampung. This is due 

to the similarities between Ahmad Muslimin organization, the Winning Team 

Herman HN and M. Yunus. M. Yunus also became a member of Herman HN 

attorney when filing a complaint with the Constitutional Court on Herman HN 

defeat in the gubernatorial election in the province of Lampung in 2014. 

 

Political Marketing conducted M. Yunus and Ahmad Muslimin in the elections of 

Bandar Lampung in 2015 covering political product branding, promotion by 

visiting the houses of society, utilizing relatively few campaign costs as well as 

possible, and choosing the poor and the youth as the target segmentation. 
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ABSTRAK 

ANALISIS CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH (PILKADA) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 

 

Oleh 

DALILAH 

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisi motivasi dan strategi yang 

dimiliki pasangan calon independen, M. Yunus dan Ahamd Muslimin pada 

Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripstif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam 

dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan tahap editing, tabulating, dan interprestasi data. Teknik analisis data 

terdiri dari pengumpulan data, penyerdehanaan data, penyajian data, dan verifikasi 

data. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki pasangan calon 

independen, M. Yunus dan Ahmad Muslimin pada Pilkada Kota Bandar Lampung 

tahun 2015 tidak didasari atas kinerja dan potensi untuk membangun Kota Bandar 

Lampung. Hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan organisasi antara Ahmad 

Muslimin, Tim Pemenangan Herman HN dan M. Yunus. M. Yunus juga pernah 

menjadi salah satu anggota pengacar Herman HN saat mengajukan gugatan 

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas kekalahan Herman HN dalam Pilgub 

Provinsi Lampung tahun 2014. 

 

Marketing politik yang dilakukan M. Yunus dan Ahmad Muslimin pada Pilkada 

Kota Bandar Lampung tahun 2015 meliputi pencitraan produk politik, melakukan 

promosi dengan cara mendatangi rumah masyarakat, memanfaatkan biaya 

kampanye yang relatif sedikit dengan sebaik-baiknya, dan memilih masyarakat 

miskin dan pemuda sebagai target segemntasi. 

 

Kata Kunci: Motivasi, Marketing Politik, Calon Independen 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses rekruitmen pejabat 

politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah yang 

bersangkutan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis tanpa 

melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota disebutkan bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di   

wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

secara langsung dan demokratis.  

 

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan 

bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut 

menegaskan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah 



2 
 

tidak harus melalui jalur partai politik. 

 

Pilkada serentak Tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan di 36 kota dan 

224 kabupaten termasuk Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan Pilkada di 

Provinsi Lampung dari tahun 2010 sampai tahun 2015, selalu ada peserta 

yang maju sebagai calon perseorangan atau independen. Berikut adalah tabel 

Kota/Kabupaten dan jumlah calon independen yang mengikuti Pilkada dari 

tahun 2010 sampai tahun 2015.  

 

Tabel 1. Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dari Tahun 2010-

2015 

 

No Kabuptaen/Kota 

Jumlah Calon Independen 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2015 

1 Bandar Lampung 3    1 

2 Metro  0    2 

3 Lampung Timur 1    0 

4 Lampung Tengah 3    2 

5 Lampung Selatan 3    0 

6 Pesawaran  3    3 

7 Way Kanan 1    0 

8 Tulang Bawang Barat  1    

9 Pringsewu   1    

10 Mesuji  2    

11 Lampung Barat   0   

12 Tanggamus   2   

13 Tulang Bawang   0   

14 Lampung Utara    0  

Sumber: KPU Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 

 

Syarief Makhya dalam tulisannya yang berjudul Calon Independen dan 

Kelangsungan Pemerintahan menyatakan bahwa kehadiran calon independen 

akan memberikan dampak yang positif terhadap persaingan politik dalam 

memperbutkan jabatan politik, antara lain pertama, rakyat sebagai pemilih 

akan memperoleh banyak pilihan untuk menentukan calon kepala daerah yang 
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dinilainya paling layak dan berkualitas. Kedua, tampilnya calon independen 

diharapkan bisa memperbaiki iklim pasar politik. Jika dengan monopoli parpol 

atas pencalonan kandidat melahirkan produk-produk kepemimpinan yang 

buruk dengan harga politik yang mahal, pasar politik bisa disehatkan melalui 

pengembangan kompetisi dengan calon non-partai.  

(https://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-

kelangsungan-pemerintahan/ diakses Tanggal 7 Maret 2016 Pukul 21.19 

WIB). 

 

Keberadaan calon independen dalam Pilkada kedepan akan memberikan 

nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut pengamat politik dari 

Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa calon 

independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi 

peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon independen 

dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat 

memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutnya tetap ada peluang 

bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figur yang 

diusung.(http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.I

ndependen.Angin diakses pada Tanggal 29 Februari Pukul 14.08 WIB) 

 

Pengamat politik Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana juga menyatakan 

bahwa pencalonan melalui jalur independen dinilai lebih steril dari hutang 

politik kepada partai politik ketimbang calon yang diusung lewat partai 

politik. Dengan begitu, jika kelak calon independen menjabat kepala daerah, 

potensi korupsi untuk membayar hutang budi kepada partai politik dapat 

https://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-kelangsungan-pemerintahan/
https://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-kelangsungan-pemerintahan/
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dihilangkan. (http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/82042 diakses 

Tanggal 29 Februari 2016 Pukul 14.30 WIB). 

 

Berdasarkan temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2015 

menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung diberlakukannya 

calon independen dalam Pilkada, yakni sebesar 55,3%, sedangkan yang tidak 

mendukung sebesar 36,7% dan yang tidak menjawab sebesar 8%. 

Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini 

memperkuat dukungan terhadap gagasan calon independen. 

(http://www.konfrontasi.com/content/politik/survei-lsi-masyarakat-inginkan-

pilkada-serentak-satu-putaran-saja#sthash. diakses pada 1 Desember 2015 

Pukul 16.16 WIB). Rendahnya kepercayaan publik pada partai politik dapat 

pula menjadi faktor meningkatnya dukungan terhadap calon independen. 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.Independ

en.Angin.Segar diakses Tanggal 29 Februari Pukul 14.08 WIB) 

 

Munculnya calon independen yang dapat dijadikan tolak ukur peningkatan 

sebuah demokrasi tidak serta merta mendapat hasil positif. Sudah banyak 

calon independen yang maju dalam pertarungan pemilihan umum baik itu 

bupati maupun walikota. Namun sejauh ini jalur independen seringkali gagal 

ditetapkan sebagai calon karena tidak mampu memenuhi syarat dukungan 

pemilih dan kalaupun lolos sebagai calon yang bersangkutan gagal 

memperoleh suara pemilih (Fitiyah, 2011). Kondisi seperti inilah yang terjadi 

di Kota Bandar Lampung. 

 

Pilkada di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan Tanggal 9 Desember 

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/82042
http://www.konfrontasi.com/content/politik/survei-lsi-masyarakat-inginkan-pilkada-serentak-satu-putaran-saja#sthash.qVde0Tr2.dpuf
http://www.konfrontasi.com/content/politik/survei-lsi-masyarakat-inginkan-pilkada-serentak-satu-putaran-saja#sthash.qVde0Tr2.dpuf
http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.Independen.Angin.Segar
http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/20/15354464/Calon.Independen.Angin.Segar
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2015 diikuti oleh tiga pasangan calon. Berikut tabel tentang nama calon 

pasangan dan hasil perolehan suara. 

 

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kota Bandar Lampung 2015 

No 

Nama Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil 

Walikota 

Persentase 

Perolehan 

Suara 

Partai Pengusung 

1 M. Yunus – Ahmad 

Muslimin 
2,02% Independen 

2 Herman HN – M. Yusuf 

Kohar 86,67% 

PDIP, Demokrat, 

Nasdem, PKB, Gerindra, 

dan PKS 

3 Tobroni Harun – 

Komarunizar 
11,31% PAN, PKPI, dan Hanura 

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat Pilkada Kota Bandar Lampung 

diikuti oleh tiga pasangan calon, satu pasangan calon berasal dari jalur 

independen dan 2 pasangan calon berasal dari gabungan beberapa partai 

politik. Pasangan Petahana (Incumbent), yaitu Herman HN – M. Yusuf Kohar 

berhasil unggul jauh dari pasangan lainnya dengan perolehan suara sebesar 

86,67%. Di posisi kedua ditempati oleh Tobroni Harun – Komarunizar 

dengan 11,31% suara yang didapat. Sedangkan pasangan calon independen 

M. Yunus – Ahmad Muslimin berada di urutan terakhir dengan perolehan 

suara hanya sebesar 2,02%. 

 

Kekalahan calon independen dalam Pilkada 2015 tidak hanya terjadi di Kota 

Bandar Lampung. Seluruh calon independen yang mengikuti Pilkada di 

beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung semuanya kalah. Beberapa 

pasangan calon independen bahkan berada di posisi juru kunci atau paling 

terakhir dalam perolehan suara. (http://www.duajurai.com/2015/12/pilkada-

http://www.duajurai.com/2015/12/pilkada-lampung-2015-semua-calon-independen-rontok-sebagian-juru-kunci/
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lampung-2015-semua-calon-independen-rontok-sebagian-juru-kunci/ diakses 

15 Maret 2016 Pukul 14.12 WIB). Berikut tabel tentang perolehan suara 

Pasangan calon independen dalam Pilkada yang tersebar di Kabupaten/Kota 

di Provinsi Lampung tahun 2015. 

 

Tabel 3.  Perolehan Suara Pasangan Calon Independen dalam Pilkada 

Provinsi Lampung Tahun 2015 

 

No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Nama Pasangan Calon 

Independen 
Hasil 

1 
Bandar 

Lampung 
M. Yunus – Ahmad Muslimin 2,02% (ke 3 dari 3) 

2 Metro  
Okta Novandra - Wahadi 11,70% (ke 4 dari 5) 

Supriadi - Megasari 1,09% (ke 5 dari 5) 

3 Peswaran  

Aries Sandi- Mahmud Yunus 30,3% (ke 2 dari 4) 

Fadhil Hakim – Zainal Abidin 16,45% (ke 3 dari 4) 

Okta Rijaya – Salamu Solikhin 6,66% (ke 4 dari 4) 

4 Pesisir Barat Jamal Naser - Syahrial 14,65% (ke 4 dari 4) 

5 
Lampung 

Tengah 

Mudiyanto Thoyib – Musa 

Ahmad 
15,40% (ke 3 dari 4) 

Samidjo - Fathoni 1,63% (ke 4 dari 4) 

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pasangan calon kepala 

daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen mengalami 

kekalahan. Hampir semua pasangan calon independen di Provinsi Lampung 

memperoleh suara terendah dibanding dengan pasangan lainnya yang maju 

melalui partai politik. Perolehan suara calon independen tertinggi diraih oleh 

Pasangan Aries Sandi yang merupakan calon Petahana (Incumbent) dan 

wakilnya Mahmud Yunus dengan hasil 30,3% dan berada di posisi ke 2 dari 

4 pasangan calon dalam Pilkada Peswaran 2015.  

 

Munculnya calon independen yaitu pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin 

dalam Pilkada Bandar Lampung menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal 

http://www.duajurai.com/2015/12/pilkada-lampung-2015-semua-calon-independen-rontok-sebagian-juru-kunci/
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ini mengingat Herman HN yang kembali mencalonkan diri sebagai Walikota 

Bandar Lampung periode 2015-2019. Herman HN dan wakilnya M. Yusuf 

Kohar kembali maju dalam Pilkada Bandar Lampung dengan diusung oleh 

beberapa partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 

Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan 

Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS). (http://kpu-bandarlampungkota.go.id/berita/enam-partai-

pengusung-dampingi-herman-hn-mendaftar/ daikses 10 Maret 2016 Pukul 

16.07 WIB) 

 

Kembalinya calon Incumbent semakin memperkecil peluang calon-calon 

lainnya untuk bisa menang dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2015. 

Berbagai lembaga survey lokal menyatakan bahwa peluang calon Incumbent 

masih sangat besar dalam memenangkan Pilkada. Salah satunya yaitu 

Lampung Independen Survey (LIS) yang melakukan survey terkait popularitas 

dan elektabilitas calon Incumbent pada Pilkada Kota Bandar Lampung yang 

dilakukan secara acak (random sampling). Hasil dari survey LIS tersebut 

menyatakan bahwa populritas yang didapatkan oleh Herman HN sebanyak 

43,54%, dan 53,20% untuk elektabilitasnya.  (http://duajurai.com/2015/10, 

diakses 6 Desember 2015 Pukul 11. 35 WIB). 

 

Calon independen bukan merupakan hal baru dalam Pilkada, namun masih 

kurang popular di mata masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-

uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang motivasi, 

strategi, dan faktor-faktor kekalah calon independen dalam Pilkada Kota 

Bandar Lampung 2015. 

http://kpu-bandarlampungkota.go.id/berita/enam-partai-pengusung-dampingi-herman-hn-mendaftar/
http://kpu-bandarlampungkota.go.id/berita/enam-partai-pengusung-dampingi-herman-hn-mendaftar/
http://duajurai.com/2015/10
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muluk Lubis bahwa 

calon independen dalam pemilihan kepala daerah lahir salah satunya 

disebabakan oleh keinginan masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai 

politik. Pelaksanaan calon independen dalam Pilkada di beberapa daerah 

telah terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

tentang calon independen. Namun jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh 

oleh calon independen, masih jauh tertinggal dengan hasil perolehan calon 

dari partai politik dalam pemenangan Pilkada. 

 

Penelitian terdahulu terkait tentang calon independen telah dibahas oleh Abdul 

Muluk Lubis pada tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul Calon 

Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah. Legalis Mahaaditya Syahadat juga melakukan 

penelitian tentang calon independen dengan judul Analisis Keikutsertaan 

Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2008. Berikut tabel tentang penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Penulis/Tahun 
Jenis Judul Fokus 

1 
Abdul Muluk 

Lubis (2009) 
Skripsi  

Calon Independen 

Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

Ditinjau Dari 

Undang-Undang 

Pemerintahan 

Daerah 

Fokus masalah dalam 

skripsi ini adalah 

tentang pengaturan 

Pilkada dalam 

peraturan perundang-

undangan di Indonesia 

menurut UUD 1945 , 

faktor-faktor yang 

menyebabkan lahirnya 

calon independen, dan 

pelaksanaan calon 



9 
 

independen dalam 

Pilkada. 

2 

Legalis 

Mahaaditya 

Syahadat 

(2010) 

Skripsi 

Keikutsertaan 

Calon Independen 

dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

Provinsi Lampung 

Tahun 2008 

Fokus masalah dalam 

skripsi ini adalah 

mengetahui faktor-

faktor yang 

melatarbelakangi 

munculnya calon 

independen dalam 

Pilkada Lampung 

tahun 2008 dan 

peluang calon 

independen 

memenangkan Pilkada. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi apa yang dimiliki Pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin 

dalam mengikuti Pilkada Bandar Lampung 2015? 

2. Bagaimana Strategi Pasangan M. Yusnus – Ahmad Muslimin dalam 

Pilkada Bandar Lampung 2015? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui motivasi yang dimiliki Pasangan M. Yunus dan 

Ahmad Muslimin dalam mengikuti Pilkada Bandar Lampung 2015 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pasangan M. Yusnus – Ahmad 

Muslimin dalam Pilkada Bandar Lampung 2015. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi wacana dan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, 

khususnya mengenai strategi calon independen dalam Pemilihan Kepala 

Daerah. 

2. Kegunaan Praktis, hasil peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai menjadi masukan bagi tim kampanye calon kepala daerah 

mengembangkan strategi pemasaran politik di masa mendatang. Selain 

itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan 

melakukanpenelitian dengan kajian mengenai strategi pemasaran politik. 

 

  



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang berarti 

“menggerakkan” (to move). Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990: 593) ialah : 

a) Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

b) Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok 

orang tertentu  tergerak  melakukan  sesuatu  karena  ingin  mencapai  

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasaan dengan 

perbuatanya. 

 

Motivasi menurut Hasibuan adalah suatu perangsang keinginan dan daya 

penggerak kemauan seseorang (Hasibuan, 2012: 156). Sedangkan 

Winardi mengartikan motivasi sebagai suatu kekuatan potensial yang 

ada dalam diri seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri, 

atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat 

mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif, dimana 

tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 
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bersangkutan (Winardi, 2001: 1) 

 

Motivasi dalam Wikipedia adalah faktor yang mendorong orang 

untuk bertindak dengan cara tertentu. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong 

dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan 

kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, 

memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena 

itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-

rangsangan terhadap hal semacam di atas yang akan menumbuhkan 

motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh memang dapat menjadikan 

motor dan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan 

atau pencapaian keseimbangan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi, 

hari Rabu 24 Februari 2016, pkl 10.30) 

 

Pengertian politik menurut Harold Lasswell adalah siapa memperoleh 

apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan David Easton memberikan 

pengertian politik sebagai pembagian nilai–nilai oleh yang berwenang 

(Ramlan Surbakti, 1997: 9). Menurut Catin politik adalah kekuasaan dan 

pemegang kekuasaan (Miriam Budiardjo, 2001: 7). 

 
Sementara itu pengertian politik menurut Michael Weinstein adalah 

tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas 

tindakan lainnya. Sedangkan Miriam Budiardjo mengartikan politik 

sebagai bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau 

negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem 

http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
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itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. (Miriam Budiardjo, 2001:8) 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dalam konteks motivasi politik 

dapat dipahami sebagai kehendak atau keinginan dalam diri seseorang 

yang merupakan proses psiologikal yang bersifat internal dan 

dipengaruhi oleh proses eksternal, yang menyebabkan timbulnya 

pengarahan dan persistensi kegiatan dalam sistem politik baik untuk 

mendapatkan kekuasaan ataupun memperoleh kekuasaan. 

 

2. Aspek-aspek Motivasi 

 

Aspek motivasi menurut Hasibuan (2001: 220) ada dua yaitu: 

 
a) Aspek   aktif   atau   dinamis   motivasi   yang   akan   tampak   

sebagai kebutuhan dan juga sebagai perangsang untuk dapat 

mengarahkan potensi SDM kearah yang diinginkan. 

b) Aspek pasif atau statis  keinginan dan kegairahan untuk 

melakukan sesuatu. 

 

3. Alat-alat Motivasi 

 

Hasibuan (2001: 200) menyebutkan bahwa alat-alat motivasi itu 

terdiri dari : 

a) Material intensif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang dan 

barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan 

ekonomis. 

b) Non material intensif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa 

barang atau benda yang tidak bernilai, jadi hanya memberikan 
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kepuasan atau kebanggaan rohani saja. 

c) Kombinasi material dan non material intensif, yaitu alat motivasi 

yang diberikan berupa materil (uang dan barang) dan non materil 

(medali, piagam). Jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan 

atau kebanggaan rohani. 

 

4. Jenis-jenis Motivasi 

 

Menurut  Surahmad  (Hasibuan,  2001:  210)  motivasi  yang  mendasari 

pemilih pemula terlibat dalam aktivitas politik dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu: 

a) Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi 

orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara 

memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. 

b) Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang 

agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan tetapi teknik dasar 

yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. 

 

Menurut Kenneth Blanchard dan Spencer Johnson ada tiga jenis atau 

tingkatan motivasi seseorang, yaitu: 

a) Motivasi yang didasarkan atas ketakutan (fear motivation). Dia 

melakukan sesuatu karena takut jika tidak maka sesuatu yang buruk 

akan terjadi. 

b) Motivasi  karena  ingin mencapai sesuatu (achievement  motivation). 

Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama, karena 

sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu 
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karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. 

c) Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (inner motivation), 

yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. 

Seseorang yang telah menemukan misi hidupnya bekerja 

berdasarkan nilai (values) yang diyakininya. (http:    

//www.sinarharapan.co.id/ekonomi Senin 29 juni 2016, pukul 22.24 

WIB). 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  motivasi  dalam  memilih menurut 

Sobirin Malian (2005: 81) terbagi menjadi: 

a) Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya  tidak  perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

individu sudah ada dorongan untuk  melakukan sesuatu. Terdapat dua 

faktor pendorong seseorang menggunakan hal pilihnya pada pemilu 

yang berasal dari dalam diri, yaitu: 

1) Kesadaran Politik 

Yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga 

masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan 

atau pembangunan. Apakah mereka mengikuti atau menaruh 

perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik termasuk 

kampanye pilkada. 

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/01/4/man01.html
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Kesadaran politik seseorang ini terlihat dari: 

 
a. Pengetahuan terhadap perkembangan politik 

 
Persaan yang membuat pemilih mengerti dan dengan sadar 

mengikuti perkembangan politik yang sedang berlangsung. 

b. Minat terhadap politik 

 
Perasaan dimana seseorang tertarik untuk turut serta dalam 

proses politik. 

c. Perhatian terhadap politik 

 
Proses poltik yang sedang berlangsung menarik perhatian 

pemilih sehingga pemilih memiliki perhatian yang lebih 

terhadap proses politik. 

2) Kepercayaan Terhadap Pemerintah 

 
Yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemerintah. 

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat juga diartikan penilaian 

seseorang terhadap pemerintah apakah pemerintah dapat 

dipercaya dan dapat dipengaruhi. Kepercayaan ini terlihat dari: 

a. Keyakinan pada Pemerintah 

 
Keyakinan  bahwa  melalui  kegiatan  itu  kepentingan  

mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan 

sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang 

yang diwujudkan dalan sebuah keputusan. 

b. Mau bekerjasama dengan pemerintah 

 
Masyarakat percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan 

mempunyai efek (political efficacy). Sehingga berdasarkan 
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kepercayaan itu masyarakat mau bekerjasama dengan 

pemerintah untuk memajukan negara dan daerahnya. 

 

b) Ektrinsik 

Motivasi ekstrinsik  adalah motif-motif  yang aktif dan 

berfungsinya karena     adanya  perangsang  dari  luar,  terdiri  dari  

peer  group  dan simbol  pergerakan.  Peer  group  adalah  

lingkungan  sosial  diluar individu dimana proses sosialisasi dan 

transformasi dapat berjalan. Faktor pendorong seseorang 

menggunakan hak pilihnya yang diakibatkan dari luar diri individu 

terbagi menjadi dua faktor, yaitu: 

1) Identitas Partai 

 

Semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan 

memperoleh  dukungan  yang  mantap  dari  pendukungnya. 

Sebaliknya kondisi partai yang buruk akan mengakibatkan 

berkurangnya  dukungan   terhadap  partai  politik  

bersangkutan. Begitu  juga  pada  Pilkada,  dimana  pasang  

peserta  Pilkada  yang didukung oleh partai yang solid dan mapan 

akan mendapat dukungan dari pendukung dan simpatisan partai 

tersebut. 

 
Pengaruh identitas partai terhadap dorongan untuk memilih 

adalah dari beberapa indikator di bawah ini: 

a. Ideologi partai 

 
Aliran  partai  yang  berfungsi  tidak  hanya  sebagai  identitas 
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partai tetapi juga sebagai tujuan yang diperjuangkan dari 

partai tersebut. 

b. Visi dan Misi partai 

 
Presentasi  program  dan  kebijakan  partai  yang  akan 

dilaksanakan   oleh   partai   tersebut.   Berdasarkan   visi   

misi tersebut  pemilih  dapat mengetahui  apa  yang  menjadi  

tujuan dari partai tersebut. 

c. Citra partai 

 
Konsistensi citra partai yang penting sehingga para simpatisan 

tidak mengubah haluan dukungannya terhadap partai. Partai 

yang selalu menepati janji kampanyenya cenderung akan 

selalu didukung oleh para simpatisannya. 

 
2) Penampilan Kandidat Peserta Pilkada 

 
Performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat. Jika 

kandidat tersebut memberikan performa yang baik di mata 

masyarakat, maka tidak dapat dipungkiran kemungkinan kandidat 

tersebut untuk dipilih sangat besar. 

 

Penampilan kandidat ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 

 
a. Visi dan misi kandidat 

 
Merupakan presentasi dari kebijakan atau program yang akan 

dilaksanakan oleh para kandidat (calon) kepala daerah jika 

mereka memenangkan Pilkada. Sebagai dasar yang 

ditawarkan oleh  kandidat,  berdasarkan  visi  misi  kandidat  
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para  pemilih dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan 

kandidat tersebut. 

b. Kompetensi (pendidikan dan kepemimpinan) kandidat 

Kemampuan kandidat terhadap suatu bidang, yang dilihat 

dari segi pendidikan yang telah dikuasainya serta 

kepemimpinanya dalam menghadapi suatu masalah. 

c. Citra kandidat 

 
Konsistensi citra diri sangat diperlukan oleh seorang kandidat. 

Ketegasan, emosional yang stabil, enerjik, jujur, 

kharismatik dan sebagaimana akan menjadi acuan bagi 

pemilih. 

d. Popularitas kandidat 

 
Kandidat dalam menarik pemilih dengan menciptakan 

asosiasi- asosiasi tertentu. Kandidat yang sudah dikenal oleh 

masyarakat akan mudah diterima oleh masyarakat tersebut. 

 

B. Tinjaun Tentang Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategea stratos”, yang 

berarti militer dan “Ag” yang berarti memimpin. Apabila di artikan 

keseluruhan maka, maknanya adalah seni atau ilmu untuk menjadi 

seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi zaman dahulu yang 

sering diwarnai perang dunia dimana seorang jendral yang sering 

dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan atau perang dapat 
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memenangkan peperangan (Hasibuan,2006:17). 

 

Siswanto mengartikan strategi sebagai upaya yang didisiplinkan untuk 

membuat keputusan dan tindakan yang penting yang membentuk dan 

memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi 

dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Siswanto, 2002:14). 

Sedangkan menurut Effendi, strategi adalah pesan perencanaan 

(planning) manajemen untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai 

peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan mampu menunjukan 

bagaimana bentuk operasionalnya (Effendi, 2004:32). 

 

Menurut Henry Mintzberg dalam buku Winardi menjelaskan strategi 

adalah sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tetentu 

didalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman 

untuk menghadapi situasi tertentu. Strategi dibagi menjadi dua yaitu 

strategi sebagai rencana dan startegi sebagai taktik. Strategi sebagai 

rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (a directed 

course of action) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang 

telah ditentukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. 

Sedangkan pengertian strategi sebagai taktik merupakan sebuah 

maneuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh kompetitor. 

(Winardi, 2003:12). 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

sebuah rencana dasar yang menggunakan kecakapan dan sumber daya 
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yang efektif untuk mencapai sasaran atau tujuannya untuk dengan 

langkah yang disusun secara terencana serta taktik yang juga disiapkan 

untuk mengelabui kompetitor atau lawan. 

 

2. Manajemen Strategi 

a. Pengertian Manajemen Strategi 

Menurut Wahyudi manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu 

dari: 

1) Pembuatan (formulating), yakni meliputi pengembangan misi 

dan tujuan jangka panjang, identifikasi peluang dan ancaman 

dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi kompetitor, 

pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi 

yang sesuai untuk diadopsi. 

2) Penerapan (implementating), meliputi penentuan sasaran-sasaran 

operasional tahunan kebijakan organisasi, motivasi kader dan 

mengalokasikan sumberdaya agar strategi yang telah ditetapkan 

dapat diimplementasikan. 

3) Evaluasi (evaluating), mencakup upaya-upaya untuk 

memonitoring seluruh hasil dari pembuatan dan lembaga serta 

mengambil langkah- langkah perbaikan jika diperlukan 

(Hermawan, 2005:6). 

 

Manajemen Strategi menurut Hadari Nawawi dibagi menjadi empat 

pengertian. Pertama, Manajemen strategi adalah Proses atau rangkaian 

kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, 
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disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen 

pucuk dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. (Hadari Nawawi, 2005:148) 

 

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting, antara 

lain:  

1) Manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan. 

2) Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan 

mendasar. 

3) Pembuatan keputusan dilakukan oleh pucuk pemimpin sebagai 

penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah 

organisasi. 

4) Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi 

untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seluruh jajaran 

organisasi. 

5) Keputusan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran 

organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang 

terarah. 

 

Pengertian manajemen strategi yang kedua adalah usaha manajerial 

mengembangkan kekuatan organisasi untuk mengeskploitasi peluang 

yang muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

misi yang telah ditentukan (Hadari Nawawi, 2005:148). Dari pengertian 

tersebut terdapat konsep yang secara relatif luas dari pengertian pertama 

yang menekankan bahwa manajemen strategi merupakan usaha 

manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi, yang 
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mengharusan pemimpin dengan atau tanpa bantuan manajer bawahannya, 

untuk mengenali aspek-aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan 

misisnya yang harus ditumbuhkembangkan guna mencapai tujuan strategi 

yang telah ditetapkan. 

 

Pengertian ketiga, manajemen strategi arus keputusan dan tindakan yang 

mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu 

mencapai tujuan organisasi (Hadari Nawawi, 2005:148). Pengertian ini 

menekankan bahwa arus keputusan dari para pemimpin dan tindakan 

berupa pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih 

strategi, sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling 

handal dalam usaha mencapai tujuan. 

 

Pengertian manajemen strategi yang keempat adalah perencanaan berskala 

besar (disebut perencanaan stretegi) yang berorientasi pada jangkauan 

masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan 

manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar 

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), 

dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional yang 

berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan 

(disebut tujuan organisasi) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) 

organisasi (Hadari Nawawi, 2005:148). Pengertian yang cukup luas ini 

menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu system yang 

sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak 
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kearah yang sama pula. 

 

b. Proses Pelaksanaan Manajemen Strategi 

1) Menetapkan visi dan misi 

2) Menetapkan tujuan yang terukurMenyusun strategi untuk 

mencapai tujuan 

3) Mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi 

4) Melakukan evaluasi 

 

c. Manfaat Manajemen strategi 

1) Identifikasi peluang yakni memungkinkan ancaman dari 

lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan 

menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi sehingga 

organisasi dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dan 

memberikan petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-perubahan 

awal dari lingkungan eksternal. 

2) Semangat korps yakni mampu menciptakan sinergi dan semangat. 

3) Perubahan-perubahan stratejik yakni apabila terjadi perubahan 

dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen strategi 

dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan 

tujuan yang dicapai. (J.Salusu 2008:495). 

 

C. Tinjauan Tentang Marketing Politik 

1. Pengertian Marketing Politik 

Marketing politik menurut Dermody & Scullionadalah sebuah konsep 
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yang menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek partai politik 

ataupun calon kontestan pemilu. Dalam marketing politik permasalahan 

yang sedang dihadapi pemilih merupakan langkah awal dalam menyusun 

program kerja yang ditawarkan dengan bingkai ideologi masing-masing 

kontestan. Menurut O’Shaughnessy marketing politik tidak menjamin 

kemenangan, tetapi menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan 

pemilih sehingga dari situ akan terbangun kepercayaan, dan selanjutnya 

akan diperoleh dukungan suara mereka (Firmanzah, 197:2012). 

 

Bruce I. Newman dan Richard M Perloff dalam tulisannya Political 

Marketing : Theory, Research, amd Aplication mendefinisikan marketing 

politik sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye 

politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan 

melibatkan analisis, eksekusi dan strategi manajemen kampanye oleh 

kandidat atau partai politik untuk mengarahkan opini publik (Hafied 

Cangara, 2014:224). Dalam konteks aktivitas politik, pemasaran politik 

yang dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, 

partai, dan program yang dilakukan oleh aktor politik melalui saluran-

saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada sasaran tertentu 

dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan dan perilaku pemilih 

sesuai keinginan komunikator.  

 

Marketing politik menurut Adman Nursal tahun 2004 adalah serangkaian 

aktifitas terencana, strategis tetapi juga taktis, berdimensi jangka panjang 

dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. 



26 
 

Dalam dunia politik pemasaran politik ini digunakan untuk 

menyampaikan berbagai pesan politiknya yang berupa ide, platform 

partai dan ideologi kepada masyarakat selama pemilihan umum 

(Morison, 2009:34). 

 

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 (dikutip dari O’Cass dalam Firmanzah, 2012:156) adalah: 

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 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. 

 

 

 



27 
 

Menurut Firmanzah, 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 (Firmanzah, 2012: 156) 

 

2. Proses Marketing Politik 

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. 

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 
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penerapan strategi pada kelompok-kelompok masyarakat. Firmanzah 

menyebutkan bahwa program 4P terdiri dari Product (produk), 

Promotion (promosi), Price (harga) dan Place (tempat) yang dijelaskan 

pada uraian dibawah ini : 

1) Product (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 (Firmanzah, 2012: 200). Selain itu, apa yang telah 

dilakukan partai politik di masa lalu berkontribusi dalam 

pembentukan sebuah produk politik. Akhirnya, karakteristik atau ciri 

seorang pemimpin atau kandidat memberikan citra, simbol, dan 

kredibilitas sebuah produk poitik (political product). 

 

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 (Firmanzah, 2012:201). Loyalitas 

pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah institusi 

politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan pemilih agar pemilih 
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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) Promotion (Promosi) 
 

Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian 

konsumen atau pemilih melalui teknik-teknik komunikasi, baik 

melalui media massa cetak atau elektronik maupun komunikasi 

antarpribadi. Dalam konteks komunikasi politik, promosi sering kali 

dihubungkan dengan istilah kampanye. Promosi atau kampanye 

memegang peranan penting, bukan saja dalam memasarkan partai 

politik beserta program dan visinya, tetapi juga kandidat yang diusung 

partai politik dalam kontestasi pemilu (Cangara, 2009).  

 

Salah satu cara yang paling efektif dalam promosi institusi politik 

adalah dengan selalu memperhatikan masalah penting yang sedang 

dihadapi oleh masyarakat dimana institusi politik itu berada. Dengan 

demikian, publik akan selalu merasakan kehadiran institusi politik, 

dan membangun kepercayaan dimata publik. Karena perlu digaris 

bawahi baktivitas promosi tidak terbatas pada massa kampanye 

semata, akan tetapi berlangsung secara contineu dan permanen 

(Buttler & Collins, 2001 dalam Firmanzah, 2012).  
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Tujuan promosi menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001 :157) 

1) Memberikan Informasi (Informing) 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persusif) 

3) Mengingatkan (reminding) 

 

3) Price (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 (Firmanzah, 2012: 205). Harga 

psikologis mengacu pada harga persepi psikologis, misalnya apakah 

pemilih merasa nyaman dengan latar belakang dari kandidat (etnis, 

agama, pendidikan dan lain- lain) 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) Place (Tempat/Segmentasi) 

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 daerah- daerah tertentu dan juga tempat-

tempat seperti pasar tradisional.  
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D. Tinjauan Tentang Calon Independen 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan 

oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ 

Kota.  

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi 

calon independen untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin 

terbuka. Pasangan calon independen dapat mendaftarkan diri sebagai 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 

apabila memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Syarat-syarat 

dukungan tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 10% 

(sepuluh persen). 

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus 

lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus 

didukung sekurang-kurangnya 8, 5% (delapan koma lima persen). 

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus 
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ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-

kurangnya 7,5% (tujuh koma lima persen).  

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) 

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen). 

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. 

 

Kran demokrasi memberikan peluang kepada calon independen untuk ikut 

dalam Pilkada. Peluang calon independen dalam Pilkada maka harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Kaloh, 2009:191): 

a. Calon perseorangan harus memiliki kompetensi untuk memberikan 

kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga 

sistem kepartaian). 

b. Calon perseorangan harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik 

seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus 

terlembaga dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap 

penguatan sistem politik yang ada. 

c. Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi 

dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya 

sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan 

golongan. 

Segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing, 

begitu pula dengan adanya peluang kepada calon independen. Kekurangan 

jalur independen antara lain: (Prihatmoko, 2008:284) 
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a. Bagaimanapun partai tetap menjadi pilar utama demokrasi perwakilan 

(representative democracy). Partai didesain untuk memainkan peran 

dalam setiap pengambilan kebijakan publik termasuk rekruitmen 

kepemimpinan. 

b. Situasi less democratic terlalu besar beban dan konsekuensi yang harus 

ditanggung calon independen. Beban moral dan finansial yang harus 

dikeluarkan calon independen untuk memenangkan Pilkada akan sangat 

besar, seperti untuk biaya kampanye dan operasional lain. 

 

Selain kekurangan diatas, menurut Girindra Sadino Koordinator Kajian 

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ada beberapa faktor peluang 

calon perseorangan dalam Pilkada masih kecil, antara lain: pertama, tidak 

memiliki mesin politik terorganisasi pemenangan sehingga sulit 

berkompetisi dengan calon yang didukung partai politik. Kedua, harus diakui 

bila pasangan calon independen masih kesulitan dalam memobilisasi sumber 

daya politiknya, khususnya dalam memobilisasi dan mendapatkan dukungan 

finansial. (http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/67441 dikases 1 

Maret 2016 Pukul 15.46) 

 

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/67441
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Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota secara langsung dan demokratis.  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 

menyebutkan bahwa Pilkada 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. 

 

Menurut Rozali Abdullah, Pilkada perlu dilakukan secara langsung, 

dikarenakan: (Rozali, 2007) 

a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat 

Warga masyarakat berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus 

diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya 

masing– masing, dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung. 

b. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dengan DPRD 

Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD, 

bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD 

jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. 
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c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dengan DPRD 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab 

kepada DPRD, berarti kedudukan DPRD berada diatas kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Untuk memberikan kedudukan sebagai mitra sejajar 

antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, kepala 

daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. 

d. Mencegah terjadinya politik uang 
 

Masalah politik uang dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya 

wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. Dengan pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah secara langsung, kemungkinan terjadi politik 

uang ini dapat dicegah, atau setidak – tidaknya dapat dikurangi. Apabila 

masih ada pihak – pihak yang ingin melakukannya, mereka akan 

berhadapan dengan para pemilih yang jumlahnya cukup banyak. 

 

Abdul Djalil menguraikan beberapa keunggulan pelaksanaan Pilkada, antara 

lain: (Ardiantoro, 1999: 33-35) 

1. Memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan 

secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif. 

2. Keterlibatan rakyat dalam Pemilu adalah wujud partisipasi politik rakyat. 
 

3. Sebagai wahana formal membentuk tatanan negara dan masyarakat 

menuju ke tatanan yang lebih baik. 

4. Dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang 

menjadi pilihan masyarakat. 
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Muhammad Asfar mengatakan pelaksanaan Pilkada yang free and fair sangat 

penting bagi berjalannya demokrasi suatu bangsa, antara lain: (Muhammad 

Asfar, 2006:8) 

a. Melalui Pilkada yang free and fair memungkinkan suatu komunitas 

politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. 

b. Sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan 

dan konflik secara terbuka, sehingga dengan Pilkada yang free and fair 

dapat menciptakan pelembagaan konflik. 

 

Menurut Sutoro Eko ada beberapa keunggulan Pilkada dengan model 

demokratis secara langsung, antara lain: (Sutoro , 2004) 

a. Pertama, Pilkada memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas, bukan 

sekadar melibatkan segelintir orang secara oligarkhis dalam DPRD.  

b. Kedua, proses partisipatif memungkinkan terjadinya kontrak sosial antara 

kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak sosial (visi dan misi 

kandidat) bukan hanya sebagai obral janji melainkan sebagai arena 

pembelajaran untuk memupuk akuntabilitas pemerintah lokal kepada 

masyarakat.  

c. Ketiga, Pilkada memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi 

masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, 

integritas serta legitimate di mata masyarakat. 
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F. Kerangka Pikir 

Pilkada merupakan sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan pada 

tingkatan daerah sebagai syarat untuk meneruskan estafet pemerintah. Rakyat 

dengan model pemilihan langsung dapat lebih leluasa untuk memilih 

pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari 

siapapun, sehingga ukuran demokratis akan menjadi lebih terlihat dengan 

model pemilihan tersebut. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh 

partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. Dengan adanya 

Undang-Undang tersebut peluang calon independen untuk maju sebgai kepala 

daerah semakin terbuka. 

 

Munculnya calon independen yang dapat dijadikan tolak ukur peningkatan 

sebuah demokrasi tidak serta merta mendapat hasil positif. Sudah banyak 

calon independen yang maju dalam Pilkada kalah dari pasangan-pasangan 

lainnya yang diusung oleh gabungan beberapa partai. 

 

Pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin yang maju dalam Pilkada Kota 

Bandar Lampung melalui jalur independen harus mempunyai strategi yang 

tepat untuk memenangkan Pilkada. Dalam penelitian ini, strategi pasangan M. 
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Yunus dan Ahmad Muslimin akan dianalisis menggunakan strategi marketing 

politik yang dikemukakan oleh Firmanzah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

Pasangan Calon 

Independen (M. Yunus – 

Ahmad Muslimin) 

Motivasi 

Strategi Marketing Politik 

4Ps: 

1. Product (Produk) 

2. Promotion (Promosi) 

3. Price (Harga) 

4. Place 

(Tempat/segmentasi) 

Strategi 



 

 III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6). 

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana 

antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam 

bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana 

dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, 

peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena 

penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti 

dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi 

dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya 

maupun didalam peristilahannya. 
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Pada metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti 

(Moleong, 2005:11). Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang 

bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal yang penting apabila kita melakukan 

sebuah penelitian. Melalui fokus penelitian, kita dapat membatasi studi untuk 

memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, karena adanya fokus 

penelitian seorang peneliti akan mudah terjebak oleh melimpahnya volume 

data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, antara masalah dan fokus 

penelitian akan saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan 

acuan bagi fokus penelitian meskipun fokus dapat berubah dan berkurang 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. 
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Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang diantisipasi. Ini merupakan 

bentuk pra analisis  yang  mengesampingkan  variabel-varibel  dan  yang  

memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan, akan menghindari 

pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah 

ruah. (Mathew B. Miles dan Huberman, 1992 : 30). 

 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi yang dimiliki 

pasangan calon independen, yaitu M. Yunus dan Ahmad Muslimin untuk 

maju dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2015. Kemudian penelitian ini 

juga memfokuskan tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan calon 

independen. Strategi tersebut peneliti analisis dengan menggunakan teori 

4Ps, yaitu Product (Produk), Promotion (Promosi), Price (Harga), Place 

(Tempat/segmentasi) 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Pertimbangan pemilihan 

lokasi tersebut adalah karena memiliki permasalahan yang relevan dengan 

judul dan mudah dijangkau. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Loftland dan Lofland sumber data utama pada penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

sumber data tertulis (Loftland dan Lofland, 2003: 47). Adapun sumber data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 



42 
 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara 

menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

informan-informan dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang 

menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan 

informasi data. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Pangan 

M. Yunus dan Ahmad Muslimin, Tim Pemenangan dari Pasangan M. 

Yunus dan Ahmad Muslimin, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 

Akademisi Universitas Lampung Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan 

mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang 

telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada 

sebelumnya. Data-data tersebut bisa bersumber dari dokumentasi 

berupa majalah, surat kabar, buku, arsip, televisi, radio, situs, dan 

sumber-sumber lain yang bisa diterima. 

 

 

E. Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
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1. Pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin 

2. Tim Pemenangan M.Yunus dan Ahmad Muslimin (2 Orang) 

3. Tim Pemenangan Herman HN (1 Orang) 

4. Akademisi Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik 

(FISIP) Jurusan Ilmu Pemerintahan (1 Orang) 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

macam instrumen yaitu : 

1. Studi Kepustakaan 

Yaitu kegiatan dalam mencari data melalui sumber buku-buku, laporan, 

peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

2. Wawancara 

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada 

informan agar didapat data yang bersifat obyektif. Dalam mengungkap 

pertanyaan-pertanyaan kepada informan, penulis menggunakan panduan 

wawancara. Menurut Hadi (1991:93) teknik wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan 

secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. 

 

Lebih lengkapnya berikut nama-nama informan yang telah diwawancarai 

untuk memberikan informasi dalam penelitian ini: 
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1. Muhammad Yunus (Calon Independen Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2015). 

2. Ahmad Muslimin (Wakil Calon Independen Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2015). 

3. Joni Fadli (Ketua Tim Pemenangan/kampanye M. Yunus dan Ahmad 

Muslimin). 

4. Devin Aryansah (Sekretaris Tim Pemenangan/kampanye M. Yunus 

dan Ahmad Muslimin). 

5. Rakhmat Husen (Tim Pemenangan/kampanye Herman HN danYusuf 

Kohar). 

6. Dr. Deddy Hermawan, S.Sos, M.Si (Akademisi Universitas 

Lampung). 

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, 

dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-

buku dan laporan-laporan tertulis yng ada serta berkaitan erat dengan 

permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2000:180) “Dokumentasi 

adalah setiap bahan tertulis atau film”. Dokumen sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya 

adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam 
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pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (1998: 38) adalah  

1. Editing 

Adalah teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang telah 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun 

dokumentasi, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap 

editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang 

kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa 

yang mudah dipahami. 

 

2. Tabulating dan Coding  

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokan jawaban-jawaban yang 

serupa secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara 

mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh 

dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode. 

 

3. Interprestasi Data  

Interprestasi yaitu merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna 

yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang 

dilakukan. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
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antarfenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif 

tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap memiliki relevansi 

dengan tujuan penelitian.  

 

Teknik analisis data menurut Milles dan Huberman (dalam Arinkunto, 

2005:20) Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Collection), 

2. Penyederhanaan data (Data Reduction) 

Dalam menyederhanakan data terdapat beberapa langkah antara lain: (a) 

Menjelaskan data (b) Mengelompokan data (c) Menyederhanakan 

penulisan data. 

3. Penyajian Data (Data Display), 

Yaitu penyajian data yang berguna untuk memudahkan peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan 

yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

4. Verifikasi Data (Data Verification)./ penarik kesimpulan 

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan 

yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak 

simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan 

yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian 

dimaksud untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan 

simpulan yang dapat dipercaya. 



 

IV. GAMBARAN UMUM 

A. Profil Pasangan Calon Independen 

1. Muhammad Yunus 

Muhammad Yunus adalah salah satu pasangan calon Walikota dalam 

Pilkada Kota Bandar Lampung periode 2016-2020.  Muhammad Yunus, 

S.H lahir di Bandar Lampung 28 Januari 1976. Anak dari pasangan Idrus 

Syukri dan Kartini Muqoddam ini, menikah dengan Inggit Putria Marga 

yang merupakan seorang penulis. Yunus dan Inggit dikarunia satu orang 

anak yang bernama Mikraj Altair (http://kpu-bandarlampungkota.go.id 

diunduh tanggal 23 Maret 2016). 

 

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh dimulai di SDN 1 Tarahan dari 

tahun 1981-1987. Dilanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Meningkat 

Pertama (SMP) di SMP Islam Assyafi’iyah dan lulus pada tahun 1991. M. 

Yunus menyelesaikan pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) pada 

tahun 1994 di SMA Surya Dharma 2. Jenjang Perguruan Tinggi S1 ia 

tempuh di Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tahun 1994-2001. 

Tahun 2008 Yunus dilantik sebagai Advokat oleh Perhimpunan Advokat 

Indonesia. Dan saat ini M. Yunus bekerja sebagi advokat di Hartawan & 

http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
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Patners di Bandar Lampung (http://kpu-bandarlampungkota.go.id diunduh 

tanggal 23 Maret 2016).  

 

M. Yunus aktif di berbagai organisasi sejak masih menjadi mahasiswa 

Universitas Lampung. Tahun 1998 M. Yunus menjadi Ketua Umum dalam 

organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas 

Lampung. Bersama beberapa mantan aktifis mahasiswa, M. Yunus 

mendirikan Komisi Anti (KoAK) Lampung tahun 1999, dan menjabat 

sebagai Direktur. Tahun 2002 M. Yunus kembali mendirikan komunitas 

baru yaitu Komunitas Berkat Yakin (Kober) yang dibantu oleh beberapa 

seniman Lampung. Komunitas Berkat Yakin adalah komunitas 

kebudayaan profesional yang berbasis seni, pembelajaran, dan kesadaran 

dengan berorientasi pada kualitas penciptaan dan solidaritas kemanusiaan 

(http://kpu-bandarlampungkota.go. id diunduh tanggal 23 Maret 2016). 

 

M. Yunus pernah meraih predikat sebagai Aktor dan Sutrada Terbaik pada 

Festival Teater yang diinsiasi oleh Komunitas Rumah Panggung yang 

didukung oleh Yayasan Hivos Belanda dan Komunitas Utan Kayu tahun 

2003. Yunus juga pernah diundang oleh Uni Eropa untuk mengikuti acara 

eksebisi anti korupsi di Jakarta, juga diundang oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) untuk mengikuti kursus singkat “Understanding the 

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)” di Jakarta 

pada Tahun 2006. World Bank dan Jaringan Paralegal Indonesia tahun 

2012 mengundang M. Yuus untuk mengikuti workshop Pelaksanaan 

http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
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Bantuan Hukum di Indonesia (http://kpu-bandarlampungkota.go.id 

diunduh tanggal 23 Maret 2016). 

 

Tahun 2014 M. Yunus pernah menjadi salah satu angoota tim pengacara 

Herman HN. Saat itu Herman HN dan pasangannya Zainudin Hasan kalah 

dalah Pemilihan Gubernur (Pilgub) melawan Ridho Ficardo dan Bakhtiar 

Basri.  Herman HN bersama M. Yunus mengajukan gugatan ke 

Mahkamah Konstitusi (MK) atas kekalahannya tersebut.  

 

2. Ahmad Muslimin 

 

Ahmad Muslimin adalah calon Wakil Walikota Bandar Lampung periode 

2016 – 2020 mendampingi Muhammad Yunus yang maju melalu jalur 

Independen. Ahmad Muslimin dilahirkan dari keluarga sederhana pada 

tanggal 8 Agustus 1976 di  Bandar Lampung. Ahmad Muslimin dan 

istrinya, Neni Anggraini mempunyai tiga orang anak, yaitu M. Aldo Satria 

Yuda, Marco Fadhilla Ikhlas, dan Mutiara Aqila Putri Azzahra (http://kpu-

bandarlampungkota.go.id diunduh tanggal 23 Maret 2016). 

 

Ahmad Muslimin menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD 

Negeri 8 Kedaton Bandar Lampung pada tahun 1989. Kemudian ia 

melanjutkan ke SMP Trisula induk dan lulus pada tahun 1992. Pendidikan 

terakhir diselesaikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Surya 

Dharma tahun 1995. Sebelum menikah pada tahun 1997 Ahmad Muslimin 

pernah bekerja sebagai buruh di Tanggerang dan Bandar Lampung. tahun 

2002 Ahmad Muslimin mendirikan usaha mandiri pengelolaan limbah 

http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
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plastik, kertas, dan kaca (http://kpu-bandarlampungkota.go.id diunduh 

tanggal 23 Maret 2016). 

 

Ahmad Muslimin pernah aktif di berbagai organisasi dan partai baik 

tingkat Provinsi maupun Kota. Tahun 2005 - 2007 ia menjabat sebagai 

Sekretaris Partai Persatuan Nasional (Papernas) kota Bandar Lampung. 

Tahun 2006 sebagai Ketua Serikat Rakyat Miskin (SRMI) Kota Bandar 

Lampung. Tahun 2007, menjabat Bendahara Papernas Provinsi Lampung. 

Tahun 2008 sebagai Sekretaris Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota 

Bandar Lampung. Tahun 2009 Wakil Seketaris Partai Bintang Reformasi 

(PBR) Kota Bandar Lampungh. Tahun 2010 sebagai Ketua DEpartemen 

Pengembangan Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) 

Provinsi Lampung. tahun 2011, sebagai Deputi Organisasi Serikat Tani 

Nasional (STN). Tahun 2012 sampai sekarang menjabat sebagai Biro 

Organisasi dan Administrasi Partai Rakyat Demokratik Provinsi Lampung 

(http://kpu-bandarlampungkota.go.id diunduh tanggal 23 Maret 2016). 

 

Ahmad Muslimin pernah menjadi salah satu anggota tim pemenangan 

Herman HN dan Zainudin pada saat Pilgub Provonsi Lampung tahun 

2014.  

 

B. Visi Misi Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin 

 

Visi 

 

Mewujudkan Kota Bandar Lampung yang layak huni dan menjadi tempat 

yang baik untuk meningkatka kesejahteraan dan kebahagiaan warga. 

http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
http://kpu-bandarlampungkota.go.id/
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Misi 

 

1. Memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh warga 

Kota Bandar Lampung tanpa diskriminasi; 

2. Memperluas akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi 

seluruh warga Kota Bandar Lampung tanpa diskriminasi; 

3. Membangun sarana dan prasarana serta menciptakan produk kebijkan bagi 

kepentingan seluruh warga Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghasilan yang layak; 

4. Peningkatan keamanan lingkungan dengan basisi partisipasi warga; 

5. Membangun budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan anti 

korupsi; 

6. Membangun ruang public sebagai medium bagi silaturahmi warga kota 

dan sebagai sarana bagi ekpresi budaya; 

7. Membangun infrastruktur perkotaan berdasar kebutuhan warga dan ramah 

lingkungan; 

8. Mendorong peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga warga kota 

berbasis Spiritualits dan Keluarga Berencana. 

 

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota 

Bandar Lampung 

 

 

1. Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2005 

Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dimulai di tahun 2005, 

di mana terdapat enam pasang calon yang mengikuti Pilkada 

tersebut. Pilkada tahun 2005 dilaksanakan dalam dua kali putaran 
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pemilihan. Pertama, yakni tanggal 27 Juni 2005 dan putaran kedua 

tanggal 6 Agustus 2005. Kondisi ini disebabkan karena tidak ada satupun 

pasangan calon yang memperoleh suara di atas 25%. Adapun pasangan 

yang mengikuti Pilkada putaran kedua  yaitu  pasangan  Drs.  Eddy  

Sutrisno,  M.  Pd.- Kherlani,  SE.,  dan pasangan KH. Ir. Abdul Hakim, 

MM - Drs. Zainal Iskandar. Pilkada tersebut akhirnya dimenangkan oleh 

pasangan Drs. Eddy Sutrisno, M. Pd. - Kherlani, SE. 

 

Pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 

2005 semuanya maju melalui jalur partai. Berikut penulis sajikan tabel 

nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan hasil perolehan 

suara dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005: 

 

Tabel 5. Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

dan Perolehan Suara Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 

2005 

 
 

No 
 

Pasangan Calon 
Partai 

Pengusung 
Perolehan 

Suara 

 

Persentase 

1 Sjachrazad dan Rudy 
Syawal 

Partai Golkar 64.991 20,98 

2 Nuril Hakim/Zamzani Y Partai 
Demokrat 

49.344 15,93 

3 Haryanti Syafirin/Tarwo Koalisi Partai 
B. Lampung 

Bersatu 

16.876 5,54 

4 Eddy Sutrisno/Kherlani PDIP, 
PBR,PDK, 

PBB 

69.383 22,39 

5 Irfan Nuranda/Kuswandi PPP dan 
PAN 

38.128 12,31 

6 Abdul Hakim/Zainal l PKS 71.100 22,95 

Sumber: Hadiawan (2009:642) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2005, tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur 

perseorangan atau independen.  Semua pasangan calon maju melalu jalur 

partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Hal ini dikarenakan 

belum ada peraturan atau Undang-Undang yang memperbolehkan calon 

kepala daerah maj melalui jalur independen. 

 

2. Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 

Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dilaksanakan pada 30 Juni 

2010 dengan jumlah total pemilih mencapai 370.031. Pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2010 diikuti oleh enam pasangan calon, tiga 

pasangan calon diusung oleh gabungan bebrapa partai politik, dan tiga 

pasangan lainnya merupakan calon independen. Berikut penulis sajikan 

tabel nama pasangan calon dan partai pendukung dalam Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2010: 

 

Tabel 6. Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota  

Bandar Lampung tahun 2010 

 

No Pasangan Calon Partai Politik yang Mencalonkan 

1 Ir. Hi. A. Sauki Shobier, 
SH dan Syamsul Rizal, 

SH., M.H. 

Calon Perseorangan (Independent) 

2 Drs. Hi. Herman HN, 
M.M. dan Hi. Tobroni 

Harun, ST., MM 

PDIP, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, 
PNI MARHAENISME, PIS, 

PIB, BARNAS, Republikan, 

PDP, Patriot, Merdeka, PPD, 

Pakarpangan, PKPI, PPNUI, PSI, 

Pelopor, Partai Buruh 3 Khaerlani, SE.,M.M. dan 
Heru Sambodo, S.T. 

Golkar, Partai Hanura, PKB, PPRN, 
PMB, PKDI, PDS 

4 Drs. Hi. Eddy Sutrisno, 
M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni 

Hasan, M.Si 

Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai 
Gerindra, PAN, PDK, PKPB, PPI 
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5 Dhommiril Hakim YHS, 
SH. dan Sugiato, S.Pd 

Calon Perseorangan (Independent) 

6 Drs. Hi. Nurdiono, SE., 
MM.Akt dan Ir.Hi. Dian 

Kurnia Laratte 

Calon Perseorangan (Independent) 

Sumber: Ananda Putri Sujatmiko (2016:99) 

 

Pilkada yang diikuti oleh beberapa partai besar seperti Golkar, Partai 

Demokrat,  PKS  dan  PDIP  tersebut  ternyata  justru  dimenangkan  oleh 

pasangan Herman HN dan Tobroni Harun dari koalisi sejumlah partai 

dengan perolehan suara sebanyak 122.883 (34,35%). Lebih lengkap, 

berikut penulis sajikan tabel perolehan suara dari masing-masing pasangan 

calon Walikota dab Wakil Kota dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 

tahun 2010: 

 

Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 

 

No Pasangan Calon Perolehan Suara Persentase 

1 Drs. Hi. Herman, HN., 
MM dan Hi. Tobroni 

Harun, ST., M.M. 

 
122.883 

 
34,35% 

2 Khaerlani, SE.,M.M. dan 
Heru Sambodo, S.T. 

 

107.133 
 

29,86% 

3 Drs. Hi. Eddy Sutrisno, 
M.Pd dan Ir. Hi. Hantoni 

Hasan, M.Si 

 
104.227 

 
29,05% 

4 Drs. Hi. Nurdiono, SE., 
MM.Akt dan Ir.Hi. Dian 

Kurnia Laratte 

 
10.026 

 
2,79% 

5 Dhommiril Hakim YHS, 
SH. dan Sugiato, S.Pd 

 

7.904 
 

2,20% 

6 Ir. Hi. A. Sauki Shobier, 
SH dan Syamsul Rizal, 

SH., M.H. 

 
6.618 

 
1,83% 

Sumber: KPUD Bandar Lampung, 2010 dalam Keisya (2012:7) 
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Berdasarkan data perolehan suara di atas dapat dilihat bahwa, ketiga 

pasangan calon yang maju melalui jalur independen kalah dari pasangan 

calon lainnya yang maju melalu kalur partai politik. Ketiga pasang calon 

independen tersebut hanya mampu memperoleh suara dua persen dan 

semuanya berada pada urutan tiga terbawah.  

 

3. Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

Pilkada tahun 2015 merupakan Pilkada ketiga bagi Kota Bandar Lampung. 

Pilkada tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, dimana 

terdapat tiga pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. 

Dari ketiga pasangan calon tersebut, dua diantaranya merupakan 

incumbent dan satu pasangan lainnya merupakan calon baru yang maju 

melalui jalur independen. Berikut peulis sajikan tabel nama pasangan 

calon, nomor urut, dan partai pengusung dalam Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2015: 

 

Tabel 8. Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota beserta 

Nomor Urut, dan Partai Pengusung 

 

Nama Pasangan Calon Walikota 

dan Wakil Walikota 

Nomor 

Urut 
Partai Pengusung 

M. Yunus, S.H. dan Ahmad 

Muslimin 

 
1 Jalur independen 

Drs. Herman HN, M.M. dan 

Yusuf Kohar, S.E., M.M. 
2 

PDIP, Partai Demokrat, PKS, 

Partai Gerindra, PKB, dan 

Partai NasDem 

Tobroni Harun, S.T., M.M dan 

Komarunizar, S.Ag 
3 

PAN, Partai Hanura, dan 

PKPI 

Sumber: Ananda Putri Sujatmiko (2016: 101) 
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Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang diikuti oleh tiga pasangan 

calon, dimenangkan oleh calon incumbent, yaitu Herman HN dan Yusuf 

Kohar. Berikut tabel hasil perolehan suara Pilkada Kota Bandar Lampung 

tahun 2015: 

 

Tabel 9. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015 

 

No. 
Nama Pasangan Calon Walikota dan 

Wakil Walikota 

Persentase 

Perolehan Suara 

1 M. Yunus dan Ahmad Muslimin 2, 02% 

2 Herman HN dan Yusuf Kohar 86,67% 

3 Tobroni Harun dan Komarunizar 11,31% 

 

Perolehan suara yang diperoleh oleh satu-satunya calon independen, yaitu 

M. Yunus dan Ahmad Muslimin hanya 2, 02%. Hasil tersebut tidak jauh 

berbeda dengan tiga pasangan calon independen yang maju dalam Pilkada 

Kota Bandar Lampung tahun 2010. Perolehan suara tersebut menunjukkan 

bahwa belum ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen 

menang dalam Pilkada di Kota Bandar Lampung. 



 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Motivasi yang dimiliki pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin dalam 

mengikuti Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah untuk 

menjadikan masyarakat Kota Bandar Lampung bahagia dan sejahtera. 

Tetapi fakta bahwa Ahmad Muslimin dan Tim Pemenangannya, serta Tim 

Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar memiliki kesamaan background 

organisasi, serta fakta bahwa M. Yunus adalah salah satu anggota 

pengacara Herman HN saat Pilgub tahun 2014 menjadi salah satu bukti 

bahwa motivasi M. Yunus dan Ahmad Muslimin dalam Pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2015 tidak didasari atas kinerja dan kekuatan 

potensial untuk membangun Kota Bandar Lampung. 

 

2. Marketing politik yang dilakukan oleh M. Yunus dan Ahmad Muslimin 

dalam mengikuti Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak berjalan 

secara maksimal. meliputi: (a) Product (Produk politik) yaitu visi dan misi 

pasangan M. Yunus dan Ahmad Muslimin dalam mengikuti Pilkada 

adalah menjadikan Kota Bandar Lampung yang layak huni dan menjadi 
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tempat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

warga. Selanjutnya produk politi juga dapat dilihat dari track record M. 

Yunus dan Ahmad Muslimin yang merupakan seorang aktifis dan aktif 

dalam organisasi-organisasi yang pro rakyat. (b) Promotion (Promosi 

politik) proses kampanye dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan atau door to door mendatangi rumah warga. Media yang 

digunakan adalah media cetak dan elektronik yang telah disediakan oleh 

KPU serta media online lainnya. (c) Price (Harga/biaya politik) yang 

dikelurkan M. Yunus dan Ahmad Muslimin sebanyak 67 juta Rupiah. (d) 

Place (Tempat/segmentasi) segmentsi Pasangan M. Yunus dan Ahmad 

Muslimin pada awalnya adalah masyarakat miskin dan pemuda, tapi pada 

penerapannya segmentasi berubah disesuaikan dengan keadaan dari 

masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, 

demografis, sosial budaya serta tingkat perekonomian masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Kepada Calon-calon atau kandidat-kandidat lain yang ingin maju dalam 

Pilkada seharusnya memiliki motivasi yang kuat untuk membangun 

daerah menjadi lebih baik dan masyarakat sejahtera.  

2. Kepada tim kampanye politik, perlu mengembangkan teknik-teknik 

kampanye alternatif yang bersifat kreatif dan dapat dirasakan  

manfaatnya  secara langsung oleh masyarakat, sehingga dengan biaya 

yang sedikit bisa dimanfaatkan secara maksimal tidak terbuang 

percuma. 
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