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ABSTRAK 

PEMASARAN POLITIK PASANGAN AGUS ISTIQLAL DAN ERLINA 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

PESISIR BARAT TAHUN 2015 

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi, dan 

salah satu perwujudan dari demokrasi di Indonesia  adalah dengan 

diselenggarakannya pemilu secara langsung baik pemilihan Presiden, Gubernur, 

maupun Bupati atau Walikota. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pesisir Barat terjadi persaingan yang cukup ketat antara pasangan 

calon, dengan selisih hanya 1.069 suara, hal ini menunjukkan pemasaran politik 

yang dilakukan oleh pasangan Agus Istiqlal dan Erlina cukup baik sehingga dapat 

memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 

2015.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaiman 

marketing politik yang dilakukan pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif yang  didasarkan pada data kualitatif. 

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan pendekatan yang dilakukan oleh 

Tim Pemenangan pasangan Agus Istiqlal dan Erlina adalah Marketing politik 

dengan menggunakan tiga model yaitu push, pull, dan pass marketing. Ketiga 

model ini dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, atau lebih tepatnya dengan 

cara melakukan pendekatan melalui kelompok adat dan organisasi agama yang 

ada, hal ini bertujuan agar kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat lebih optimal 

dan strategi yang digunakan dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya saran yang 

dapat diberikan adalah  pada push marketing kegiatan kampanye yang berorientasi 

pada pendidikan politik sebaiknya lebih ditingkatkan dan dilakukan secara 

berkesinambungan, untuk pull marketing janji yang telah mereka ucapkan melalui 

media sebaiknya ditepati, sedangkan untuk pass marketing Tim Pemenangan 

dituntut menindak lanjuti janji - janji yang mereka buat kepada tokoh tokoh yang 

telah mereka  sepakati sebelumnya. 
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ABSTRACT 

MARKETING POLITICS AGUS ISTIQLAL DAN ERLINA 

 IN ELECTIONS REGENT AND VICE REGENT OF WEST COAST 

 IN 2015 

 

 

The Preamble of the 1945 Constitution states that the Republic of Indonesia is a 

country whose sovereignty of the people or the state of democracy, and one of the 

manifestations of democracy in indosesia is the direct elections held on both the 

Presidential election, the governor, or regent or mayor. On the Election of Regent 

and Vice Regent of the West Coast occurred a tight competition between the 

candidate, by a margin of just 1,069 votes, it demonstrates political marketing is 

done by the Agus Istiqlal and Erlina well enough that they can win the election 

Regent and Vice Regent of the West Coast 2015. This study aims to identify and 

analyze how political marketing from Agus Istiqlal and Erlina which is a 

candidate for regent and vice regent in west coast district elections. This research 

uses descriptive method thst is based on qualitative data. The conclusion of the 

study is the metod used by Agus Istiqlal And Erlina teans is political marketing 

using three models : push, pull and pass marketing. The thord model of this 

approach is acimbly. Further advice can be given is on push marketing campaign 

oriented political  education should be improved and done continuously, in order 

to pull marketing campaign team should do and fulfill the promise they gave at 

the time of campaigning notably, weheras to pas marketing team is winning 

demnded actions against up on the promise of a promise they made to the figures 

that previously agreed. 

 

Keyword : strategy, marketing politics, regent and vice regent candidate 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi. Hal 

ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan 

adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Majelis ini terdiri dari anggotaanggota Dewan erwakilan Rakyat 

(DPR) ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian 

rakyatlah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara 

untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pelaksanaan pemerintah 

dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat itu 

dilimpahkan kepada DPR yang menjadi inti dari MPR. 

 

Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat. Oleh 

karena itu di Indonesia, terdapat sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat yang 

disebut pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk 

pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat. (Haryatmoko, 2003:22) 
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Proses pemilihan pemimpin dalam sistem politik di Indonesia dilakukan 

melalui pemilihan umum (Pemilu). merupakan salah satu ciri dari sebuah 

demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam memilih 

pemimpin dan  menentukan arah kebijakan politik untuk jangka waktu 5 tahun 

mendatang.  Salah satu kegiatan dalam proses pemilu adalah pemilihan kepala 

daerah. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya 

diselenggarakan pada tahun 2005 didasarkan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini pelaksanaan pilkada 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU gelombang pertama pemilihan 

kepala daerah serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah  terdiri atas 9 

Provinsi, 36 Kota, dan 224 Kabupaten yang serentak memilih kepala daerah. 

Pemilihan kepala daerah ini juga di ikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester 

pertama 2016.  

 

Di Provinsi Lampung terdapat 8 kabupaten-kota yang melaksanakan pilakda 

serentak diantaranya : Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, dan 

Way Kanan. Hal menarik dari kegiatan pemilu yang diadakan di provinsi 
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Lampung adalah keikutsertaan kabupaten Pesisir Barat yang merupakan 

kabupaten termuda di provinsi lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan 

hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Barat yang resmi berdiri pada 

tanggal 25 oktober 2012. Sebagai kabupaten yang baru pertama kali 

mengikuti proses pemilu guna menentukan pemimpin daerah untuk periode 5 

tahun, kekuatan politik di Kabupaten Pesisir Barat sendiri masih sulit untuk 

diprediksi, sehingga para calon pemimpin daerah dituntut untuk menerpkan 

strategi yang tepat guna menarik suara sebanyak mungkin. 

 

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat sendiri diikuti oleh  4 

pasang calon kepala daerah dengan rincian 3 calon kepala daerah maju 

menggunakan jalur parpol dan 1 calon kepala daerah dari jalur independent. 

Adapun rincian dari masing – masing calon kepala daerah Kabupaten Pesisir 

Barat pada pemilu tahun 2015 dapat diliihat pada table berikut : 

Tabel 1. 1 : Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2015 

No Nama Calon Bupati 

Calon Wakil 

Bupati 

Partai 

Pengusung 

1 DR. Drs. H. AGUS 

ISTIQLAL, SH,  

 MH - ERLINA, SP., 

MH 

NASDEM, 

PKB,PAN 

2 ARIA LUKITA BUDIWAN, 

ST  

 Ir. EFAN TOLANI, 

M.Si 

DEMOKRAT, 

PKS, PBB 

3 Ir. H. JAMAL NASER  H. SYAHRIAL, ST INDEPENDENT 

4 KRT OKING GANDA 

MIHARJA, SH  

 IRAWAN TOPANI, 

SH, M.Kn PDIP, PKPI 

(sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_20.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_20.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_82.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_82.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_7.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_7.html


4 
 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Pesisir Barat mencatat 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu tahun 2015 

yang lalu adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 : Data Pemilih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 

No Data Pemilih Jumlah 

1 Pemilih mendaftar dalam LK 57.110 

 

 Daftar Pemilihan Tetap (DPT) PR 52.273 

 

  JMLH 109.383 

2 Pemilih terdaftar dalam  LK 410 

 

Daftar Pemilih Tetap PR 445 

 

Tambahan -1 (DPTB-1) JMLH 855 

3 Pemilih terdaftar dalam  LK 119 

 

Daftar Pemilih Pindahan PR 44 

 

 (DPPh) JMLH 163 

4 Pemilih Daftar Tambahan-2 LK 666 

 

(DPTB-2)/pengguna KTP atau PR 800 

 

 identitas kependudukan lainnya JMLH 1.466 

5 Jumlah Pemilih (1+2+3+4) LK 58.305 

    PR 53.562 

    JMLH 111.867 

 (sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat ini memiliki total 

111.867 jiwa yang terdaftar sera memiliki hak pilih dalam pelaksanaan 

Pilkada, namun tidak semua orang yang memiliki hak pilih ikut dalam proses 

pemungutan suara. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari 

KPUD Pesisir Barat, untuk lebih jelasnya berikut data tentang pemilih yang 

ikut serta pada Pilkada lalu: 
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Tabel 1. 3 : Data Pemilih yang menyalurkan hak pilih di Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2015 

 

No Data Pemilih Jumlah 

1 Pemilih mendaftar dalam LK 40.993 

 
 Daftar Pemilihan Tetap (DPT) PR 37.526 

 
  JMLH 78.512 

2 Pemilih terdaftar dalam  LK 220 

 
Daftar Pemilih Tetap PR 245 

 
Tambahan -1 (DPTB-1) JMLH 456 

3 Pemilih terdaftar dalam  LK 119 

 
Daftar Pemilih Pindahan PR 43 

 
 (DPPh) JMLH 162 

4 Pemilih Daftar Tambahan-2 LK 666 

 
(DPTB-2)/pengguna KTP atau PR 800 

 
 identitas kependudukan lainnya JMLH 1.466 

5 Jumlah Pemilih (1+2+3+4) LK 41.998 

 
  PR 38.614 

    JMLH 80.612 

 (sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat dari total keseluruhan pemilik suara sebanyak 

111.867, yang menggunakan hak pilih mereka hanya 80.612, jadi terdapat 

sebanyak 31.255 yang tidak menggunakan hak pilih mereka, atau dengan kata 

lain  terdapat 28% masyarakat yang tidak ikut serta pada pemungutan suara, 

dan sebanyak 72% masyarakat ikut serta pada saat pemungutan suara 

berlangsung. 

 

Total suara diatas belum termasuk suara yang tidak sah dalam proses 

pemungutan suara 9 Desember lalu. Berikut data tentang suara yang masuk 

dan dinyatakan sah saat penyelenggaraan Pemilu lalu: 
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Tabel 1. 4 : Data Suara Sah dan Tidak Sah  Pilkada Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2015 

 

No 

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN 

TIDAK SAH JUMLAH 

1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 79.665 

2 Jumlah Suara Tidak Sah 947 

3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 80.612 

(sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat terdapat 947 suara yang tidak dinyatakan sah, 

dan sebanyak 79.665 suara yang dinyatakan sah. Jadi, sebanyak 32.202 yang 

tidak sah dan tidak mengikuti proses pemungutan suara, dengan begitu total 

suara yang masuk dan dinyatakan sah hanya sekita kurang lebih 70% dari 

total 111.867 orang yang terdaftar dalam DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2. 

Sedangkan hasil perolehan suara tiap pasangan calon Bupati dan calon Wakil 

Bupati pesisir barat dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. 5 : Data Perolehan Suara Pilkada Pesisir Barat tahun 2015  

 

NO NAMA CALON JUMLAH 

1 

DR. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, SH, MH - ERLINA, 

SP., MH 25.534 

2 

ARIA LUKITA BUDIWAN, ST - Ir. EFAN TOLANI, 

M.Si 24.465 

3 Ir. H. JAMAL NASER - H. SYAHRIAL, ST  11.698 

4 

KRT OKING GANDA MIHARJA, SH - IRAWAN 

TOPANI, SH, M.Kn  17.968 

 

JUMLAH 79.665 

(sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat) 
 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pemenang  Pilkada Kabupaten Pesisir 

Barat dimenangkan oleh pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dengan perbedaan 

http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_20.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_20.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_82.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_82.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_7.html
http://kpupesisirbarat.blogspot.com/2015/08/data-pasangan-calon-no-urut-pendaftaran_7.html
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suara sekitar 1.069 suara. Lebih tepatnya pasanagan Agus Istiqlal dan Erlina 

memperoleh suara sebesar 25.534 suara, lalu pasangan Aria Lukita dan Efan 

Tolani berada di posisi kedua dengan mendapatkan total suara sebesar 24.465 

suara, sedangkan pasangan Jamal Naser dan Syahrial memperoleh total suara 

sebanyak 11.698 suara, dan pasangan Oking Ganda Miharja dan Irawan 

Topani mampu memperoleh total suara sebanyak 17.968 suara. 

 

Kemenangan yang diraih oleh  pasangan calon Agus Istiqlal dan Erlina dapat 

dikatakan merupakan hasil dari  proses pemasaran politik yang diterapkan 

oleh pasangan ini lebih efektif  dibandingkan dengan pasangan calon lainnya. 

Dengan melakukan pemasaran politik yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi yang ada dalam masyarakat membuat pasangan ini 

dapat memperoleh hasil suara yang maksimal. Karenanya, dapat kita 

simpulkan bahwa strategi pemasaran politik merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam upaya menarik suara sebanyak banyaknya. 

  

Pemasaran politik yang dilakukan dapat  membuat proses kampanye dapat 

lebih maksimal, karena dalam sebuah kompetisi yang terbuka antara partai 

maupun calon yang diusung oleh partai selalu berupaya untuk memperoleh 

suara semaksimal mungkin. Dengan melakukan pemasaran politik atau yang 

lebih dikenal dengan marketing poilitik partai atau calon dapat memberikan 

informasi tentang visi dan misi nya kepada masyarakt luas agar pemilih 

berpihak kepadanya. Dalam memberikan informasi, ide dan gagasan politik 

maka cara yang sesuai memanglah dengan melakukan pemasaran politik.  
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Pernyataan diatas sesuai dengan salah satu fungsi dari pemasaran politik 

adalah penyediaan informasi bagi pemilih. Fungsi ini membuat masyarakat 

tidak buta informasi akan calon yang ada serta mereka tidak lagi asal 

memilih, melainkan dapat lebih mempertimbangkan banyak hal ketika akan 

memilih pasangan yang mereka unggulkan.  

 

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh firmansyah (2008: 132) 

yang menyatakan bahwa Peranan penting marketing politik dalam konteks 

demokratisasi diaktualisasikan dengan strategi-strategi marketing merupakan 

cara yang tepat untuk menghasilkan kemenangan dalam pemilu. Tentunya 

metode dan konsep marketing memerlukan adanya adaptasi dengan situasi 

dan kondisi politik.  

 

Hal yang  menarik dari pemilihan bupati dan calon wakil bupati pesisir barat 

adalah kemenangan pasangan Agus Istiqlal dan Erlina yang merupakan 

pasangan non unggulan, dan meski pasangan ini tidak meraih suara melebihi 

50% dari total keseluruhan suara, namun pada akhirnya pasangan ini 

dinobatkan sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan calon bupati 

Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini didasari oleh Undang-undang republik 

indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-

undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota menjadi undang-undang 
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Kemenganan yang berhasil diraih oleh pasangan Agus Istiqlal dan Erlina pada 

pemilihan kepala daerah yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Pesisir 

Barat inilah yang kemudian menjadi landasan dalam penelitian. Penelitian ini 

didasarkan oleh teori tentang pemasaran politik yang dikemukakan dalam 

sebuah buku karangan Nursal (2004:  295-298), yang dalam bukunya ia 

mengemukakan bahwa pada dasarnya pendekatan pemasaran politik (political 

marketing), dikembangkan dengan Sembilan model yang disebut dengan 9P: 

positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull 

marketing, pass marketing dan poliing.  

 

Sedangan menurut nursal pada firmansyah (2008: 132) mengutarakan bahwa 

terdapat tiga pendekatan marketing politik yang dapat dilakukan oleh partai 

politik untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses 

kampanye. Ketiga pendekatan tersebut adalah: strategi push marketing, pass 

marketing, dan pull marketing. Pendekatan  ini sangat cocok untuk diterapkan 

oleh pasangan calon untuk melakukan pendekatan pada para calon pemilih, 

dan dalam upaya memperoleh dukungan sebanyak banyaknya. 

 

Berdasarakan definisi dan pendapat diatas maka, pada penelitian ini akan 

menggunakan tiga model atau pendekatan sebagai beriku: push, pull dan pass 

marketing.  Push marketing dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian 

produk secara langgsung, dalam hal ini yang dimaksud dengan prosuk politik 

adalah calon yang maju dalam sebuah pemilihan. Pendekatan dengan 

masyarakat secara langsung dapat berupa pengajian maupun bakti sosial.  
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Sedangkan, pull marketing adalah pemasaran politik dengan memanfaatkan 

media yang ada, baik media cetak maupun media online. Pass marketing, 

yang dimaksud dengan pass marketing sendiri adalah penyampaian produk 

terhadap ketua-ketua organisasi masyarakat maupun para tokoh yang ada di 

masyarakat.  

 

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini telah beberapa kali dilakukan dan 

di teliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Delsen Mandela (2015) 

dengan judul “STRATEGI KAMPANYE POLITIK PASANGAN CALON 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG DALAM 

PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman 

HN dan Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota 

Tobroni Harun dan Calon Wakil Walikota Komarunizar) yang menyatakan : 

“ Strategi kampanye merupakan perencanaan dan manajemen 

kampanye yang dilakukan untuk mencapai tujuan kampanye, dan 

strategi kampanye merupakan salah satu faktor penentu dari hasil 

akhir suara yang didapat. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Kota 

Bandar Lampung tahun 2015 terdapat perbedaan strategi kampanye 

politik dari para pasangan calon, sehingga calon yang menerapkan 

strategi yang tepatlah yang akan memenangkan pemilihan 

Walikota dan Wakil Kota Bandar Lampung.” 
 
 

Penelitian Delsen Mandela (2015) mengindikasikan bahwa penerappan 

strategi pemasaran politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemengan suatu calon. Serta penerapan strategi yang sesuai sangat 

berpengaruh terhadap jumlah suara yang akan didapat. Oleh karena itu Tim 

Pemenangan di tuntut untuk mampu menerapkan strategi pemasaran politik 

yang sesuai dengan kebutuhan masyrakat.  
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B. Rumusan Masalah. 
 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat peneliti 

kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah 

strategi pemasaran politik pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam pemilihan 

bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui strategi pemasaran politik Agus Istiqlal dan Erlina dalam 

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir barat tahun 2015. 

 

 

D.  Kegunaan penelitian  

 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

 

1. Secara Akademis : 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian tentang strategi pemenangan calon kepala daerah sehingga 

dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 

2. Secara Praktis : 

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini dapat diajadikan rujukan 

serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan strategi 

kemenangan calon-calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan 

kepala daerah.  

 

 



 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. DEMOKRASI 

 

 

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan 

pertama kali di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai 

negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan 

dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah 

sejalan dengan waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. 

Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan 

sistem demokrasi di banyak negara. 

 

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan 

kratos. Demos adalah rakyat sedangkan kratos adalah kekuasaan. Demokrasi 

berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan 

rakyat karena rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Arti demokrasi 

yang populer dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln 

pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat.  

 

Menurut Hanna, (2015: 28) demokrari merupakan gabungan dari dua istilah 

yang demos dan kratos. Demos sendiri artinya adalah rakyat, sedangkan 
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kratos adalah kekuasaan. Makna lain dari demokrasi terdapat dalam KBBI, 

dalam KBBI istilah demorari diartikan sebagai sebuah gagasan atau 

pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta 

perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.  

 

Sedangkan Menurut Ganjar (2008: 108)  

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa 

dan sekaligus diperintah. Pemerintah dalam Negara demokrasi pada 

dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk 

menyelanggarakan pemerintahan Negara, serta mempertanggung 

jawabkan pada rakyat.  

 

Jadi, dalam sebuah demokrasi masyarakat diberikan kewenagan untuk 

menentukan pilihan mereka secara langsung, yang dapat mewakilinya untuk 

menjalankan pemerintahan di negaranya. 

 

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki ciri 

sebagai berikut. 

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. 

2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 

3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh 

lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah. 

4. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam 

UUD negara. 

 

Menurut Hanna, dkk, (2015 : 28) demokrasi  bisa dibagi menjadi dua bentuk 

dasar yang dapat mudah dikenal pada masa ini, dua bentuk dasar tersebut 

adalah: 
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a. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat dapat 

berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh pemerintah. Masyarakat juga dapat ikut serta secara langsung untuk 

menentukan pilihan mereka dalam Pemilu, mereka dapat maju dan 

memilih calon yang mereka inginkan secara langsung dan tanpa 

perwakilan dari pihak manapun. 

b. Demokrasi perwakilan, demokrasi model ini telah banyak diadaptasi oleh 

berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia dimana rakyat masih 

merupakan satu kekuasaan yang berdaulat di Negara tersebut, namun 

dalam menjalankan kekuasaan politik diwakili oleh perwakilan dewan, 

disini masyarakat tidak dapat memilih langsung calon yang mereka 

inginkan dalam sebuah Pemilu, namun mereka diwakilkan oleh 

perwakilan dewan dalam menentukan pemimpin mereka. 

 

Salah satu contoh dari demokrasi langsung di Indonesia adalah 

dilaksanakannya pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Sejak tahun 

2004, Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan 

pada tahun 2015 untuk pertama kalinya kegiatan Pemilu dilaksanakan secara 

serentak di berbagai daerah. Dengan demikian, rakyat telah diikutsertakan 

dalam pengambilan kebijakan publik. Itulah salah satu bentuk budaya 

demokrasi di Indonesia.  

 

Pada proses Pemilu, setiap masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk 

maju mencalonkan diri baik sebagai calon pipmpinan daerah maupun 

sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat. Karena kebebasan yang 
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diberikan dalam sistem demokrasi ini memberikan hak yang sama kepada 

setiap warga Negara, dan tidak memihak pada siapapun. Artinya, setiap 

masyakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

 

Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan Demokrasi langsung yang 

ada di Indonesia, dalam hal ini semua orang dapat memilih dan 

mencalonkan diri sebagai calon pemimpin di setiap daerah yang mereka 

tinggali. Karena dalam demokrasi langsung rakyat dapat berpartisipasi 

langsung dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Masyarakat juga dapat ikut serta secara langsung untuk menentukan pilihan 

mereka dalam Pemilu, mereka dapat maju dan memilih calon yang mereka 

inginkan secara langsung dan tanpa perwakilan dari pihak manapun. 

 

 

B. Pemilihan Umum 
 

 

Menurut Hanna, (2015 : 169) Pemilu merupakan sebuah proses pemilihan 

orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut 

beraneka ragam; mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat 

pemerintahan, sampai dengan kepala desa. Dalam Pemilu para pemilik suara 

disebut dengan istilh kunstituen. Para peserta Pemilu menawarkan janji-janji 

dan program – program mereka kepada para konstituen melaui proses 

kampanye. Kampanye ini diselenggarakan pada saat sebelum dilakukannya 

proses pemungutan suara dalam Pemilu, dan dalam waktu yang telah diatur.  
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Berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2015 berbunyi : 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan 

/atau walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut pemilihan , 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, dan /atau walikota dan wakil walikota secara 

langsung dan demokratis. 

 

 

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan pada 9 

Desember 2015, pemilihan umum merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pesta demokrasi tersebut. Pemilihan umum menurut pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan 

umum, menegaskan: 

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah pelaksanaan 

kedaulatan  rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, jujur, 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones 

berdasarkn Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahn 1945” 

 

Pengertin lain mengenai pemilihan umum menurut Abu Nashr (2004:29) 

adalah sebuah mekanisme memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya 

dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau 

dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Jadi pemilihan umum 

hanyalah ajang dimana memilih seorang penguasa yang hendak menduduki 

kursi jabatan. 

 

Pendapat yang lain menurut Ibramsyah Amirudin (2008) mengatakan 

bahwa pengertian dari pemilihan umum adalah pemilihan umum secara 

langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 

guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan 
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Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. 

 

Pemilih dalam pemilihan umum disebut juga sebagai konstituen. Para 

peserta pemilihan umum menawarkan janji-janji dan program-programnya 

pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah 

ditentukan menjelang hari  pemungutan suara. Setelah pemungutan suara 

dilakukan, maka proses penghitungan suara dimulai. Pemenangan 

pemilihan umum ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan 

pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para 

peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum 

merupakan bagian dari demokrasi. 

 

 

C. Pemilihan Kepala Daerah 
 

 

Menurut Yusdianto (2010:44),  pada dasarnya pemilihan kepala daerah 

langsung dengan pemilihan umum tidak ada bedanya. Pemilihan kepala 

daerah merupakan bagian dari pemilihan umum, jika pemilihan kepala 

daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat di suatu 

daerah, dan disini masyarakat dapat lebih terlibat secara aktif dalam 

menentukan pemimpin mereka sendiri.  

 

Rakyat dapat menyeleksi secara langsung calon kepala daerah di 

wilayahnya. Mereka memilih calon kepala daerh yang menurutnya mampu 

memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, 

sehingga kesejahteraan  masyrakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan 

kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat 
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setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing. Melalui pemilihan 

kepala daerah, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan 

wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan 

arah masa depan sebuah negara. 

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diatur dalam Udang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 56 di ayat-ayatnya berbunyi :  

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan 

calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. 

 

 

Pada UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur 

tentang tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan,tugas 

dan wewenang tersebut  meliputi:  

a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk 

setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat 

yang keputusannya bersifat mengikat;  

b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;  
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c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;  

d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota;  

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan 

Pemilihan secara berjenjang; dan 

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

Mengingat esensi pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan 

umum, seperti yang tertuang dalam tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana secara 

prosedural dan subtansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan 

penegakkan kedaulatan, maka pemilihan kepala daerah sebagaimana 

pemilihan umum lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga 

derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan 

baik. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting bagi 

demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi 

demokratisasi di tingkat nasional.  

 

Pendapat ahli lain mengenai menurut Suharizal (2011: 34) mengatakan 

pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang 
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diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, 

kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan 

internasional. Dengan demikian jika demokrasi tidak bisa dijaga 

kedaulatannya maka akan berimbas buruk bagi masyarakat, khususnya 

negara. 

 

Terkait dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah 

dilaksanakan pada 9 Desember 2015, pemilihan kepala daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 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 yakni: 

 
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaankedaulatan 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.” 

 

Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pemilihan kepala 

daerah serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi 

pada berapa gelombang, didalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2015 disebutkan bahwa:  

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan Desember 

2015 untuk Gubenur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya 

(AMJ) pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.  

2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Febuari 2017 untuk 

Gubernur, Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) 
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pada bulan Juli s.d. Desember 2016 dan 2017. 

3. Gelombang ketiga pemiihan serentak bulan Juni 2018, untuk Gubernur, 

Bupati dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya 2018 dan 2019. 

 

D. Pemasaran Politik (Marketing politik) 

 

 

1. Pengertian Pemasaran Politik 

 

Secara sederhana marketing politik berarti aplikasi kegiatan marketing di 

dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau 

pilkada. Jika melihat definisi sederhana ini, maka sesungguhnya dalam 

praktiknya pelaksanaan marketing politik bukanlah hal baru, termasuk di 

Indonesia. 

Menurut O’Shaughnessy, seperti dikutip Firmanzah (2008), marketing 

politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah 

konsep untuk “menjual” partai politik (parpol) atau kandidat kepada pemilih, 

namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau 

seorang kandidat dapat membuat program yang berhubungan dengan 

permasalahan aktual. Di samping itu, marketing politik merupakan sebuah 

teknik untuk memelihara hubungan dua arah dengan pubik. 

Dari definisi tersebut terkandung pesan; Pertama, marketing politik dapat 

menjadi “teknik” dalam menawarkan dan mempromosikan parpol atau 

kandidat. Kedua, menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek. Ketiga, 

menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal 

dalam penyusunan program kerja. Keempat, marketing politik tidak 

menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan tools untuk menjaga 
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hubungan dengan pemilih sehingga dari hal itu akan terbangun kepercayaan 

yang kemudian diperoleh dukungan suara pemilih. 

 

Nursal (2004:44-45) menyatakan bahwa pemasaran politik atau marketing 

politik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang direncanakan, dengan 

menggunakan sebuahh strategi strategi khusus guna untuk menyebarkan 

makna politik kepada para pemilih, baik dengan jangka waktu pendek 

maupun juga denngan jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, marketing 

politik ini sendiri bertujuan untuk menyebarkan dan menanamkan harapan, 

sikap, keyakinan, serta orientasi pada pemilih. Prilaku pemilih yang 

diinginkan pada umumnya untuk menjatuhkan pilihan masyarakat terhadap 

suatu calon tertentu.  

 

Marketing politik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

menyebarluaskan informasi politik kepada para calon pemilih. Marketing 

politik sendiri dapat digunakan sebagai sarana penambah informasi terkait 

kegiatan politik, sehingga dengan adanya proses penyebaran informasi 

melalui marketing masyrakat dapat lebih banyak mendapatkan informasi 

yang sebelumnya tidak mereka ketahui, dengan demikian masyarakat dapat 

lebih cerdas dalam menentukan pilihan mereka, dan bagi para calon dengan 

menggunakan model ini maka secara berlahan juga akan meningkatkan 

popularitas mereka dimata para calon pemilih.  

 

Marketing politik juga dapat mempengaruhi prilaku dari para calon pemilih 

atau yang lebih sering di sebut dengan konstituen, dengan melakukan atau 

menerapkan model ini dengan tepat maka para konstituen akan 
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menggunakan hak pilih mereka untuk memilih saah satu calon yang mereka 

anggap terbaik. Prilaku pemilih yang sebelumnya cenderung pasif akan 

kegiatan kegiatan yang berbau politik secara perlahan juga dapat diubah 

dengan pemanfaatan metode atau model ini. 

 

Menurut Newman dan Sheth (1985) dalam Nursal (2004:69), prilaku 

pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yaitu sebagai berikut:  

 

a. Isu dan kebijakan politik (issues and policies) 

Isu dan kebijakan politik, merupakan suatu kebijakan atau suatu program 

yang akan dilaksanakan oleh para calon atau kandidat. Dengan demikian 

para pemilih akan tahu akan apa saja yang akan calon lakukan ketika ia 

terpilih. Salahh satu sarana penyampainnya adalah debat public, dimana 

dalam debat ini para calon akan berlomba untuk menyampaikan visi dan 

misinya. 

b. Citra sossial (social imagery) 

Menunjukkan citra dari para kandidat yang ikut serta dalam pemilihan, 

dengan hal ini para kandidat akan melakukan upaya untuk meningkatkan 

citranya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menciptakan asosiasi-asosiasi tertentu sehingga dapat menciptakan citra 

posistif terhadap para pemilih. 

c. Perasaan emosional (emotional feelings) 

Perasaan emosinal dapat diciptakan oleh para d]kandidat dengan 

melakukan upaya-upaya yang dapat menarik hati para calon pemilihnya. 

Misalnya dengan cara melakukan pembenaha terhadap permasalahan 
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pedagang kaki lima, jika hal ini dilakukan secara berlahan akan timbul 

perasaan emosial dari  para calon pemilih. 

d. Citra kandidat (candidate personality 

Yang dimaksud dengan citra kandidat sendiri ialah konsistensi citra diri 

dari seorang kandidat. Baik dalam hal ketegasan, emosi yang stabil, 

energik, jujur, dan sebagainya akan menjadi salah satu acuan bagi para 

pemlih untuk memilih mereka. 

e. Peristiwa mutakhir (current events) 

Yang dimaksud dengan peristiwa mutakhir sendiri ialah sehgala hal yang 

mengacu pada berbagai peristiwa atau kebijakan yang terjadi dan 

berkembang menjelang dan selama masa kampenye berlangsung. 

f. Peristiwa personal (personal events) 

Peristiwa personal atau bias diartikan juga sebagai peristiwa peribadi dari 

para kandidat. Peristiwa pribadi maupun kehidupan pribad dari pada 

kandidat juga dapat menjadi salah satu acuan bagi para pemlih untuk 

memilih mereka. 

g. Faktor faktor epistemic (epistemic issues) 

Merupakan isu-isu pemilihan yang spesifik dan dapat memicu keingin 

tahuan pemilih mengenai hal-hal baru. 

 

2. Peranan Pemasaran Politik 

 

Menurut Nursal (2004:12), marketing politik memiliki peran yang ikut 

menentukan dalam proses demokrasi, pada Negara Negara maju, kandidat 

peserta Pemilu mengerahkan kemampuan karketing mereka untuk merebut 
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sebanyak mungkin konstituen. Berbagai teknik yang sebelumnya dipakai 

didunia bisnis, kini dicangkokkan kedalam kehidupan politik. Semakin 

cangih tekhnik marketing yang diterapkan dalam kehidupan politik. 

 

Untuk dapat menciptakan masyarakat yang kritis marketing politik harus 

melalui serangkaian tahapan. Peran dan fungsi karketing poltik dalam usaha 

menciptakan masyarakat yang lritis dalam dunia politik meliputi: 

 

a. Distribusi informasi politik 

Marketing politik dapat menjadi sebuah alat atau media distribusi dan 

penyebaran sejumlah hal ke masyarakat luas. Marketing politik juga 

dapat menjadi sebuah media partisipasi dan interaksi antara kandidat 

dengan para calon pemilih atau para konstitunt mereka. Marketing politik 

juga dapat membantu masyarakat agar tidak buta akan informasi-

informasi politik yang sedang berkembang.  

 

Marketing politik juga dapat membantu mendekatkan para kandidat 

dengan para calon pemilih mereka. Marketing politik juga dapat 

membuka wawasa masyarakat terhadap para calon yang akan mereka 

pilih nanti. Sehingga mereka tidak lagi asal memilih, melainkan dapat 

lebih mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum 

menentukan pilihan mereka.  

 

b. Edukasi politik. 

Masih berkaitan dengan peran informatife, marketing politik berguna 

untuk menjadi suatu proses pembelajaran terbuka bagi setiap elemen 
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yang terdapat dalam suatu Negara. Dari informasi yang mereka peroleh 

masyarakat akan sedikit banyak mengetahui tentang informasi dari para 

kandidat yang akan mereka pilih nanti.  

 

Proses pertukarang informasi membuat masing-masing actor politik dapat 

lebih membuka wawasan terhada apa saja yang menjadi keinginan dar 

para calon pemilih mereka. Kandidat yang ikut serta dalam Pemilu juga 

dapat mempelajari dan memahami masyarakat secara luas. Sementara itu, 

masyarakat juga dapat belajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka 

tentang informasi-informasi politik yang sedang terjadi. Dengan hal ini, 

maka masyarakat dapat masyarakat dapat mengetahui kewajiban mereka 

dalam politik, prilaku dari actor politik, maupun peraturan peraturan yang 

berlaku dalam kehidupan berpolitik. 

 

c. Kesadaran politik 

Melalui edukasi politik, masyarakat secara berlahan akan semakin sadar 

akan hak dan kewajiban merka dalam kehidupan politik. Penyediaan 

informasi politik membuat masyrakat perlahan dan pasati mulai 

menyadari apa yang seharusnya yang mereka lakukan, dan yang 

seharusnya yang tidak mereka lakukan. Melalui penyadaran akan hak dan 

kewajiban , diharapkan akan mucul transformasi social politk dan 

masyarakat. Transformasi yang paling diharapkan dengan marketing 

politik adalah perubahan paradigma. 

 

Perubahan ini dapat terjadi pada sisi para calon atau kontestan maupun 

bagi masyrakat luas. Pada posisi kandidat atau calon: mereka dapat lebih 
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mendekatkan diri pada para calon pemilih, dan tidak hanya 

memperlakukan para calon pemilih mereka sebagai sasaran ekspolitasi. 

Karena selama ini kebanyakan dari calon atau kandidat hanya 

menganggap para pemilih sebagai objek yang akan dieksploitasi. Serta 

bagi para pemilih, dengan adanya marketing politik ini mereka tidak buta 

akan informasi yang ada. Mereka dapat mengenal lebih dekat terhada 

para calon, dan lebih banyak mendapat informasi politik. 

 

d. Partisipasi dan ketertiban politik 

Marketing politik tidak hanya melibatkan kandidat secara individu saja, 

melainkan juga melibatkan semua lapisan masyarakat secara luas, serta 

media dan pers pun ikut terlibat di dalamnya. Masing masing dari pihak 

tersebut memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan politik. 

Bahkan para regulator membutuhkkan marketing politik untuk 

menampung aspirasi dari berbagai pihak dan menerjemahkannya menjadi 

suatu kebijakan maupun peraturan formal yang mengikat para peserta 

pemilihan umum. 

 

 

3. Strategi dalam Memasarkan Kandidat 

 

Menurut Ries dan Trout 1981 dalam Nursal (2004:75), pemasaran politik 

dilakukan dengan langkah langkah strategis untuk menyampaikan berbagai 

muatan ide gagasan politik agar masyarakat tidak buta akan informasi 

politik. Masyarakat yang semakin matang dalam mempertimbangkan, 

memutuskan dan menjatuhkan pilihan mereka padad hari pemungutan suara. 

Salah satu strategi pemasaran politik dilaksanakan dengan cara postoining 
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politik, yaitu semua aktifitas untuk menanamkan kesan dibenak konsumen 

agarmereka bias membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi.  

 

Strategi pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini diadopsi dari teori 

Adman Nursal 2004 halaman 295-298, yang menggambarkan bahwa pada 

dasarnya pendekatan pemasaran politik dikembangkan dengan 9 model yang 

disebut 9P. 9P yang dimaksud antara lain adalah: positioning, policy, person, 

party, presentation, push marketing, pull marketing, pass marketing, dan 

polling. Untuk mempersempit lingkup atau cakupan dari penelitian ini maka 

dalam melakukan penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 3 strategi 

saja, tiga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  push 

marketing, pull marketing, pass marketing. Berikut definisi dari ketiga 

model strategi tersebut: 

 

a. Push Marketing 

Pussh Marketing adalah penyampaian produk politik secara langsung 

kepada para pemilih. Produk politik tersebut berupa kandidat yang 

mencalonkan diri pada suatu pemilihan umum dan kandidat itu sendiri. 

Strategi push marketing dilakukan dengan kegiatan kampanye politik 

secara langsung seperti pertemuan akbar, pengajian ibu ibu, dan bakti 

social. 

b. Pull Marketing 

Pull Marketing adalah proses penyampaian produk politik dengan 

memanfaatkan meda masa. Media masa dalam aktivitas pemasaran 
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politik memegang peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan 

dan mensosialisaikan kandidat kepada masyarakat luas. Selain itu melalui 

media masa kandidat dapat menyebarluaskan visi misi dan program 

mereka kepada calon pemilih. Strategi marketing politik  ini dilakukan 

dengan kampanye politik menggunakan media cetak seperti surat kabar 

maupun media elektronik seperti tv dan radio. 

c. Pass Marketing 

Pass Marketing merupakan kegiatan penyampaian produk politik kepada 

influencer dan group atau pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat. 

Berbagai pihak yang memiliki pengaruh dimasyarakat memiliki nilai 

strategis bagi kandiadat, sebab dengan adanya daya pengaruh, para tokoh 

tersebut dapat meneruskan pesan pesan politik yang disampaikan para 

kandidat kepada masyarakat atau komunitasnya.  

 

Strategi pass marketing ini dilakukan dengan menjalin hubungan politik 

dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam 

hal ini kandidat dapat membuat perjanjian atau kontrak politik dengan 

tokoh tersebut sebagai suatu ikatan yang kuat, agar ketika kandidat yang 

dipasarkan memperoleh kemenangan, maka para tokoh itu dapat 

menuntut janji janji politik yang dituangkan dalam kontrak, untuk 

kepentingan masyarakat dimana para tokoh tersebut berdomisili. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

E. Kerangka Fikir 

 

Kerangka fikir pada penelitian ini yang disusun sebagai dasar atau landasan 

dari penelitian berdasarkan teori tentang strategi pemasaran politik yang 

dikemukakan oleh Adnam Nursal (2004:  295-298), yang menjelaskan 

tentang cara cara yang dapat digunakan oleh tim pemenangan suatu calon 

untuk berupaya meningkatkan popularitas dari calon yang mereka dukung, 

atau yang dikenal dengan istilah 9P. 9P yang dimaksud adalah : positioning, 

policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, pass 

marketing, dan polling. Guna untuk mempersempit lingkup atau cakupan 

dari penelitian ini maka dalam melakukan penelitian ini penulis hanya akan 

menggunakan 3 strategi saja, tiga teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah  push marketing, pull marketing, pass. 

 

Push marketing merupakan proses penyampaian suatu produk politik dengan 

cara langsung kepada para calon pemilih, contohnya dapat berupa kegiatan 

kampanye politik secara langsung, ataupun dengan cara melaksanakan 

pertemuan pertemuan dengan para calon pemilih. Pull marketing merupakan 

penyampaian produk politik kepada para calon pemilih dengan cara 

pemanfaatan media yang ada, baik media cetak seperti surat kabar maupun 

media elektronik seperti televisi ataupun radio, contohnya tim suskses 

membuat gambar calon dan menyiarkannya di media elektronik sebagai 

sarana promosi yang mereka lakukan. Pass marketing  merupakan proses 

penyampaian produduk politik kepada pihak pihak yang memiliki pengaruh 

dimasyarakat, contohnya tim suskses suatu calon membuat diskusi dan 

melakukan perjanjian kepada para tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat, 
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seperti tokoh agama ataupun tokoh lainnya.   

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka fikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka fikir penelitian 
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pasangan Agus 

Istiqlal Dan Erlina 

dalam pemilihan 

Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten 

Pesisir Barat tahun 

2015 

Push marketing 

Pass Marketing 

Pull Marketing 

 

Pasar Pemlih 

di Kabupaten 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian  kualitatif. Penelitian ini 

dirasa cocok karena dalam penelitian ini akan dilakukan pengambilan data 

dengan cara turun lapangan dan pengumpulan data akan dilakukan dengan 

cara wawancara secara langsung, serta dalam penelitian ini akan dilakukan 

pengumpulan data dan konsep guna untuk menemukan dan menentukan 

indikator penelitian, dan ajan di lakukan proses deskripsi data secara 

interaktif. Bogdan dan Tylor mendifinisikan penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 

2007:4). 

 

 Penelitian akan menyajikan data secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau prilaku pada 

masyarakat. Maka peneliti perlu terjun langsung ke lapangan dalam waktu 

yang lama untuk mencari data sebanyak mungkin yang sesuai dengan kajian 

pada penelitian ini.sehingga peneliti dapat menperoleh gambaran dari kejadia 

yang terjadi dilapangan secara terperinci dan lebih jelas. 
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Penulis menggunakan tipe penelitian ini dikarenakan terdapat relevansi yang 

kuat jika dipakai untuk menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa 

sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. 

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan 

keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang studi analisisa dan 

menggambarkan strategi pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2015. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini adalah strategi pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam 

pemilihan Bupati dan Wakkil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015. 

Pasangan Agus Istiqlal dan Erlina memperoleh suara terbesar dalam 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat. Sehingga penulis akan 

memfokuskan penelitian ini terhadap strategi yang digunakan oleh Tim 

Sukses (TS) dari pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2015.  

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang strategi pemasaran 

politik yang dikemukakan oleh Nursal (2004:  295-298), pemasaran politik 

(political marketing strategy) atau yang dikenal dengan istilah 9P. Penelitian 

ini akan difokuskan pada 3 model, ketiga model tersebut adalah:  

1. Push marketing proses penyampaian suatu produk politik secara langsung 

kepada para calon pemilih. 
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2. Pull marketing merupakan penyampaian produk politik kepada para 

calon pemilih dengan cara pemanfaatan media yang ada, baik media 

cetak seperti surat kabar maupun media elektronik seperti televisi 

ataupun radio. 

3. Pass marketing  merupakan proses penyampaian produduk politik 

kepada pihak pihak yang memiliki pengaruh dimasyarakat. 

 

firmansyah (2008: 132) juga mengataan jika ketiga pendekatan marketing 

politik tersebut merupaan model yang dapat dilakukan oleh partai politik 

untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye. 

Dengan demiian peneliti menyimpilkan bahwa etiga model tersebut merupaan 

model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini.   

 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap 

fenomena atau pristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti 

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan. Penentuan 

lokasi ditentukan secara purposive, yaitu dilakukan melalui   pertimbangan - 

pertimbangan tertentu dan dipilih berrdasarkan tujuan dan kebutuhan  

peneletian, terkait dengan penyelenggaran Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2015.  

 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat, guna 

untuk mendapat lebih banyak data maupun informasi terkait penyelenggaraan 



35 
 

pilkada pada Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 

17 sampaei dengan tanggal 30 Oktober tahun 2016. 

 

 

D. Jenis Data 

 

 

Menurut Neuman (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

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

dokumen dan lain-lain. Sejurus sumber data di atas, oleh Sugiyono 

(2012:225) dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber daya sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.  

 

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data 

tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:  

 

1. Data Primer 

A. Data primer yang digunakan dalam penelitian kali ini diperoleh dari 

hasil wawancara, yang akan dilakukan secara terstruktur. Saat 

menetapkan informan, peneliti akan menggunakan teknik snowball 

sampling, yakni  pengambilan sampel yang mula-mulanya berjumlah 

kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama 

dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan hanya dua 

sampel ini belum merasa lengkap dengan data yang diberikan, maka 
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peneliti akan mencariorang lain yang dipandang memliki pengetahuan 

yang lebih dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh narasumber 

sebelumnya, dan yang  akan menjadi narasumber dan di wawancarai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Ketua DPD Nasdem, Tim Sukses Partai  ( Aria Suparni ) 

 

2. Anggota Tim Sukses Non Partai ( Roby Septianto ) 

 

3. Anggota Tim Sukses Non Partai  ( Fadlun Abid S.hi ) 

 

4. Ketua DPD PAN, Anggota Tim Sukses  Partai ( Marfe Efendi ) 

 (Hasil penelitian Oktober Tahun 2016) 

 

B. Data Sekunder 

Data sekunder yang akan digunakandalam penelitian ini diperoleh 

dengan melakukan studi pustaka baik berupa buku, jurnal, Media cetak 

maupun online yang menunjang penelitian. 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan secara alamiah, 

sesuai dengan metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kualitatif. Sehingga dalam rangka memperoleh data teknik penelitian data 

sebagai berikut: 

 

1. Wawancara Mendalam 

Teknik tersebut akan dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau 
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relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka 

serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber 

tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan 

memeroleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum 

dipahami oleh peneliti, serta untuk memeroleh pengertian maupun 

penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dari obyek yang akan 

diteliti tersebut. Proses wawancara tersebut dibantu dengan panduan 

wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data. 

 

2. Dokumentasi 

Melalui studi dokumentasi pengumpulkan data  dilakukan dengan  cara 

mencari data atau dokumen yang terkait dengan fokus penelitian ini, baik 

data yang berupa laporan tertulis maupun laporan tak tertulis, juga dapat 

berupa data-data yang berasal dari media media yang ada. 

 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mencari atau menemukan sejumlah 

dokumen yang terkait dengan penelitian adalah: 

a. Chronological data seperti koran atau majalah, dan berita 

online yang memberitakan tentang pasangan Agus Istiqlal dan 

Erlina dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat 

tahun 2015. 

b. Dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara dari KPUD.  
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F. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data yang diperlukan untuk menunjang penelitian diperoleh, tahap 

selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun 

kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan 

Sofyan Efendi (2006:278) adalah sebagai berikut: 

1. Editing data 

Editing data merupakan proses di mana peneliti melakukan konsistensi 

data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah 

data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi 

penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencangkup 

keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan 

digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkampulnya data 

secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah 

dirumuskan dalam penelitian. 

 

2. Interprestasi data 

Interpretasi merupakan upaya untuk memeroleh arti dan makna yang lebih 

mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat 

yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh akan dideskripsikan baik 

melalui tabel maupun narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi (Miles dan Humberan, 1992:15). Empat tahap tersebut dapat 

diartikan sebagai berikut: 

 

1. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh mealaui wawancara dari beberapa 

informan kemudian dicatat dan dikumpulkan. Data tersebut berisi tentang 

hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan 

tansformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan mempertajam hasil 

dari pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian 

data yang diperoleh. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah 

pada penyederhanaan data, kompleks kedalam kesatuan bentuk yang 

sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. 
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4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data- data 

yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan 

interpretasi peneliti, dimana peneliti mengambarkan makna dari data 

yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas sehingga tidak terjadi salah 

hypemaknaan dalam penyimpulan tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAERAH 

  

 

 

 

A. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik  
 

 

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima 

belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan 

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung 

tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 

2012, dengan batas :  

 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, 

Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu 

Kecamatan BalikBukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu 

Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa 

Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa 

Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh 

Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri 

Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih 
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Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan 

Kabupaten Pesisir Barat, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan 

Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi 

Sumatera Selatan;  

 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan 

Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Pesisir Barat;  

 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan  

 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan 

Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.  

 

 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 Km2 atau 8,39% 

dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok 

sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.  Secara geografis 

letak Kabupaten Pesisir Barat pada koordinat : 4º, 40', 0" - 6º, 0', 0" Lintang 

Selatan dan 103º, 30', 0" - 104º , 50', 0" Bujur Timur.  Secara Topografi 

Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni:  

a. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan 

laut)  

b. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut)  

c. Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter 

dari permukaan laut)  
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Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai 

berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut 

Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung 

Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) 

dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).  

 

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang 

mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini 

ditandai dengan jarangnya banjir sebab pada saat musim hujan datang 

bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta 

marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini 

menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander).  

 

Sungai - sungai yang berukuran pendek danmengalir di lereng terjal seperti 

ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah 

delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena 

pengaruh pasang surut laut. Pada bagian timur wilayah Pesisir Barat 

merupakan daerah tangkapan air (catchment area) sungai-sungai besar yang 

mengalir ke arah timur antara lain : Way Biha, Way Belambang dan 

sebagainya.  
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Untuk mengetahui Daerah Aliran Sungai yang mengalir di wilayah 

Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada table dibawah ini.  

 

Tabel4.1.  Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Panjang 

1 W. Bambang 26.56 

2 W. Ngambur Pangkalan 15.59 

3 W. Tembutih 21.74 

4 W. Penumbang 27.39 

5 W. Belambangan 19.51 

6 W. Biha 19.46 

7 W. Menangakiri 25.93 

8 W. Pemerihan 22.84 

9 W. Pintau 17.90 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang 

disahkan pada tanggal 25 Okober 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 

secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir 

Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar ± 

136.370 jiwa. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunat Belimbing 

merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 

97.122 ha atau 32,69 %dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan 

untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan 

luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir 

Barat.  
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Untuk mengetahui kecamatan‐kecamatan dan jumlah kelurahan/pekon yang 

ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat di lihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.2 : Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-Kecamatan di 

Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama Kecamatan 

Jumlah Keluarahan  
Luas Wilayah 

Administrasi Terbangun 

Kelurahan 

Desa/ 

Pekon (Ha) 

(%) thd 

total (Ha) 

(%) thd 

total 

1 

Bengkunat 

Belimbing - 14 97.122 32,69 - - 

2 Bengkunat  - 9 21.503 7,45 - - 

3 Ngambur - 9 24,056 11,33 - - 

4 Pesisir Selatan - 15 40,917 14,17 - - 

5 Krui Selatan - 10 3,625 1,26 - - 

6 Pesisir Tengah 2 6 120,58 4,18 - - 

7 Way Krui - 10 4,283 1,42 - - 

8 Karya Penggawa - 12 9,566 7,31 - - 

9 Pesisir Utara - 12 11,212 2,92 - - 

10 Lemong - 13 39,435 15,76 - - 

11 Pulau Pisang - 6 252,2 1,51 - - 

LUAS KAB. PESISIR 

BARAT 2 116 119.131 100 - - 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Kecamatan dengan Desa/Pekon 

terbanyak adalah Kecamatan Pesisir Selatan dengan 15 Desa/Pekon, sedangkan 

Pesisir Tengah dan Pulau Pisang menjadi Kecamatan dengan jumlah Desa/Pekon 

terdikit dengan jumblah Desa/Pekon sebanyak 6 Desa/Pekon. 
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B. Demografi 

 

 

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah dan kepadatan penduduk yang terdapat 

di Kabupaten Pesisir barat dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 : Jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2011 dan 2012 

No 
Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk Jumlah KK 

Tingkat 

Pertumbuhan  

Pendapatan 

Penduduk 

Tahun Tahun Tahun Tahun 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 

Bengkunat 

Belimbing 23,783 24,009 5,946 6,002 - 1 25.2 25.4 

2 Bengkunat  7,524 7,62 1,881 1,905 - 1,3 35.0 35.4 

3 Ngambur 17,77 17,953 4,443 4,488 - 1,03 54.3 54.9 

4 

Pesisir 

Selatan 21,578 21,762 5,395 5,441 - 0,9 52.7 53.2 

5 

Krui 

Selatan 8,417 8,531 2,104 2,133 - 1,4 232.2 235.3 

6 

Pesisir 

Tengah 18,171 18,368 4,543 4,59 - 1,03 150.6 152.2 

7 Way Krui 8,222 8,328 2,056 2,082 - 1,3 200.9 203.5 

8 

Karya 

Penggawa 14,138 14,292 3,535 3,573 - 1,1 67 67.7 

9 

Pesisir 

Utara 9,434 8,202 2,359 2,051 - -13,1 112 97.3 

10 Lemong 1,242 14,365 3,561 3,591 - 0,9 31.3 31.6 

11 

Pulau 

Pisang - 1,343   336 - - - 30.8 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah dan kepadatan penduduk yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat tahun 2011 dan 2012, dan dapat diketahui bahwa 

daerah yang memiliki kepadatan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2011 

terdapat pada kecamatan Bengkunat Belimbing dengan jumlah penduduk 

sebanyak 23,783, sedangkan pada tahun 2012 Kecamatan Bengkunat 
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Belimbing masih menjadi Kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk 

terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 24,009 penduduk. 

 

Sedangkan kepadatan dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pesisir 

Barat saat ini dapat dilihat pada tebel berikut: 

 

Tabel4.4 : Jumlah penduduk tahun 2014 dan 2015 

No 
Nama 

Kecamatan 

Jumlah 
Penduduk Jumlah KK 

Tingkat 
Pertumbuhan  

Pendapatan 
Penduduk 

Tahun Tahun Tahun Tahun 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 
Bengkunat 
Belimbing 24.089 - 6.022 - - - 5.256 - 

2 Bengkunat  9.730 - 2.433 - - - 4.60 - 

3 Ngambur 22.589 - 5.647 - - - 13.20 - 

4 Pesisir Selatan 24.985 - 6.240 - - - 15.00 - 

5 Krui Selatan 10.639 - 2.660 - - - 34.35 - 

6 Pesisir Tengah 18.120 - 4.530 - - - 1.309 - 

7 Way Krui 9.470 - 2.368 - - - 31.69 - 

8 
Karya 
Penggawa 15.909 - 3.977 - - - 38..59 - 

9 Pesisir Utara 9.727 - 2.432 - - - 55.05 - 

10 Lemong 16.395 - 4.099 - - - 37.36 - 

11 Pulau Pisang 1.858 - 465 - - - 45.33 - 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

C. Sosial dan Budaya  
 

 

Untuk kondisi pendidikan di kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari 

Pesisir Barat Dalam Angka tahun 2014 jumlah Sekolah Dasar (SD) terdapat 

109 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) berjumlah 31 buah, Sekolah Manengah Atas (SMA) 

berjumlah 13 buah. Sedangkan untuk sekolah keagamaan Madrasah 
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Ibtidaiyah (MI) berjumlah 26 buah dan Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 

buah.  

Untuk lebih jelasnya Kondisi Pendidikan dikabupaten Pesisir Baratvdapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.5 : jumlah sarana pendidikan Kabupaten Pesisir Barat 

 

No  Nama Kecamatan 

Jumlah Sarana Pendidikan 

Umum   Agama 

SD SLTP SMA MI MTs MA 

1 Bengkunat Belimbing 12 5   6   1 

2 Bengkunat  5 2   2     

3 Ngambur 10 4   8   1 

4 Pesisir Selatan 17 5   6   1 

5 Krui Selatan 8 1       1 

6 Pesisir Tengah 11 3   2   2 

7 Way Krui 5 1         

8 Karya Penggawa 11 1       1 

9 Pesisir Utara 14 3       1 

10 Lemong 16 6   2     

11 Pulau Pisang             

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

Sedangkan untuk kondisi penduduk miskin per kecamatan di kabupaten 

Pesisir Barat dilihat dari jumlah kepala keluarga yang terdapat dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 : Jumlah penduduk miskin per kecamatan 

No 

 

Nama Kecamatan 

 

Jumlah Keluarga 

Miskin 

 

1 Bengkunat Belimbing 1.571 

2 Bengkunat  374 

3 Ngambur 1.260 

4 Pesisir Selatan 1.000 

5 Krui Selatan 581 

6 Pesisir Tengah 887 

7 Way Krui 686 

8 Karya Penggawa 468 

9 Pesisir Utara 633 

10 Lemong 1.432 

11 Pulau Pisang 120 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

  

  

 

Berdasakan tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah 

penduduk miskin terbesar adalah kecamatan Bengkunat Blimbing dengan 

jumlah penduduk miskin 1.571 kk, sedangkan kecamatan dengan jumlah 

penduduk miskin terkecil adalah kecamatan Pulau Pisang dengan total jumlah 

keluarga miskin sebanyak 120 kk.  

 

Sedangkan untuk kondisi jumlah rumah per kecamatan di Kabupaten Pesisir 

Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 : Jumlah rumah perKecamatan 

No Nama Kecamatan Jumlah Rumah 

1 Bengkunat Belimbing 5.338 

2 Bengkunat  2.466 

3 Ngambur 4.344 

4 Pesisir Selatan 5.563 

5 Krui Selatan 483 

6 Pesisir Tengah 804 

7 Way Krui 322 

8 Karya Penggawa 1.445 

9 Pesisir Utara 2.556 

10 Lemong 3.229 

11 Pulau Pisang 429 

Sumber (BPS Kabupaten Pesisir Barat) 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah yang ada di 

Kabupaten Pesisir barat yang terpadat terdapat pada kecamatan Pesisir 

selatan dengan total rumah sebanyak 5.563 rumah, sedangkan kecamatan 

Way Kruy menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah Rumah paling 

sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya dengan total rumah 

sebanyak 322 rumah.  



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi yang digunakan oleh tim pemenangan pasangan Agus Istiqlal dan 

Erlina pada pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2015 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada strategi push marketing, tim pemenagan melakukan pendekatan 

secara kekeluargaan, dengan cara melalui pendekatan kepada komunitas 

adat dan kounitas agama yang ada. Kegiatan kampanya yang dilakukan 

disesuaikan dengan segmen pemilih yang telah ditentukan sebelumnya, 

untuk segmen pemilih bapak bapak pendekatan atau kampanye yang 

mereka lakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan 

menyampaikan visi misi mereka, sedangkan untuk segmen ibu-ibu 

dilakukan pendekatan dengan mengadakan pengajian akbar, dan untuk 

segmen pemilih pemula atau remaja dilakukan pendekatan dengan 

kegiatan kegiatan yang lebih menaraik seperti olahraga. 

2. Pada strategi pull marketing, tim pemenangan melaukan pendekatan dan 

sosialisasi dengan cara memanfaatkan media yang ada, dan media yang 
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digunakan guna memasarkan kandidat yang mereka usung adalah dengan 

menggunakan media sosial, media sosial yang digunakan adalah 

BlackBerry Messenger (BBM), dan whatsapps. 

3. Pada strategi pass marketing, tim pemenangan pasangan Agus Istiqlal dan 

Erlina melakukan pendekatan kepada pihak - pihak yang memiliki 

pengaruh dilingkungan masyarakat, diantaranya seperti tokoh adat, dan 

tokoh agama.  Tokoh yang dimaksud adalah Putrawan Jaya  Ningrat yang 

merupakan tokoh adat dan tokoh agama yang dipilih adalah ust. Nur Hadi. 

Pendekatan ini bertujuan agar para tokoh tersebut mau mengajak 

masyarakat diwilayahnya untuk ikut memilih pasangan Agus Istiqlal dan 

Erlina pada Pemilihan Kepala Daerah Kebupaten Pesisir Barat.  

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Pada strategi push marketing tim pemenangan calon kandidat yang akan 

dating disarankan untuk lebih meningkatakan kegiatan kampanye memuat 

atau berorientasi kepada pendidikan politik guna untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat akan politik, dan membuat masyarakat tidak 

apatis terhadap kehidupan politik. Serta lebih baik jika kegiatan seperti ini 

tidak dilakukan pada saat menghadapi pemilu saja melainkan dilakukan 

secara berkesinambungan, sehungga masyaraat dapat memiliki keyakinan 

jika calon yang ada tidak hanya melakukan pendekatan karena 

kepentingan perolehan suara saja. 
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2. Pada strategi pull marketing, tim pemenangan disarankan untuk tidak 

hanya melakukan kegiatan kampanye dimedia saja, melainkan juga 

menerepkan apa yang telah mereka kampanyekan jika mereka terpilih 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga masyarakat yang memilihnya 

tidak mereasa ditipu dengan janji janji pada saat pemilu belaka. 

3. Pada strategi pass mareting. Tim pemenangan  sebaiknya menindak lanjuti 

janji - janji yang mereka buat kepada tokoh tokoh yang telah memilih 

mereka, hal ini sebaik nya dilakukan guna untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terutama para tokoh yang ada dilingingan masyarakat terhadap 

Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.   
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