
 

 

 

STRATEGI PASANGAN INCUMBENT PADA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 

 

Skripsi  

 

Oleh  

 

RESTIANI DAMAYANTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INCUMBENT PARTNERS STRATEGY IN LOCAL ELECTION OF 

TULANG BAWANG REGENCY YEAR 2017 

 

BY 

 

RESTIANI DAMAYANTI 

 

Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo were the only couple  incumbent who lost in the 

local elections simultaneously from four districts that included incumbent on local 

election 2017. this case was very rare.  LSI (Indonesia Survey Institute) released 

in local election year 2015, 70% won the incumbent. 

 

This research was aims to determine the strategy used by the incumbent in local 

election of Tulang Bawang regency year 2017 using (1). Mix political marketing 

with 4p approach (product, promotion, price, and place), (2). Alternative 

strategies include reinforcement strategies, persuasion strategies, rationalization 

strategies, and confrontational strategies. (3) formulation Strategy such as vote 

mapping, strategy for influencing vote and maintaining vote. This research used 

qualitative descriptive approach with interview method and documentation. 

 

The results of this research showed (1) Couples incumbent did not rebuild the 

vision, mission, image and program, (2) the campaign platform and limited 

meetings were less effective (3) Candidates shown the achievement only in their 

area, not a national achievement (4) mobilization of the bureaucratic apparatus 

village not effective , political parties bearer candidate pairs incumbent has no role 

and cease support to the incumbent because of internal conflicts (5) incumbent 

strengthen communication with proving GSMK program (6) strategy 

rationalization carried out less than optimal (7) candidates incumbent were not 

pursuing a strategy of persuasion (8) black campaign carried out by the incumbent 

to less masiv opposing candidate was unable to drop the opposing candidate (9) 

incumbent candidate mapped vote (10) incumbent candidate did money politics to 

affect the vote (11) incumbent candidate maintained the vote strategy by relying 

on a successful team. 

 

Keywords: Strategy, incumbent, election 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 

STRATEGI PASANGAN INCUMBENT PADA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 

 

OLEH 

RESTIANI DAMAYANTI 

 

Pasangan incumbent Tulang Bawang, Hanan A. Rozak – Heri Wardoyo satu-

satunya incumbent yang mengalami kekalahan pada pilkada serentak dari empat 

kabupaten yang mengikutsertakan incumbent pada Pilkada serentak 2017. 

Fenomena kekalahan incumbent sangat jarang terjadi, LSI (Lembaga Survey 

Indonesia) merilis pada pilkada tahun 2015, 70% memenangkan incumbent.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan incumbent 

pada Pilkada Tulang Bawang 2017 menggunakan (1). Mix marketing politik 

dengan pendekatan 4p (product, promotion, price, dan place), (2). Strategi 

alternatif diantaranya strategi penguatan, strategi bujukan, strategi rasionalisasi, 

dan strategi konfrontasi (3) Rumusan strategi diantaranya pemetaan suara, strategi 

mempengaruhi suara dan mempertahankan suara. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pasangan incumbent tidak membangun kembali 

visi, misi citra dan programnya, (2) kampanye panggung dan pertemuan terbatas 

kurang efektif (3) Kandidat menunjukkan hasil kerja di daerah, bukan prestasi 

nasional (4) mobilisasi birokrasi aparat kampung kurang maksimal, partai politik 

pengusung kandidat pasangan incumbent tidak berperan dan menghentikan 

dukungan ke incumbent karena konflik internal (5) Pasangan incumbent 

melakukan penguatan komunikasi dengan membuktikan hasil kerja program 

GSMK (6) Strategi rasionalisasi yang dilakukan kurang optimal (7) Kandidat 

incumbent tidak melakukan strategi bujukan (8) Kampanye hitam yang dilakukan 

oleh incumbent kepada kandidat lawan kurang masiv sehingga tidak mampu 

menjatuhkan kandidat lawan (9) kandidat incumbent melakukan pemetaan suara 

terstruktur (10) kandidat incumbent melakukan politik uang untuk mempengaruhi 

suara (11) strategi mempertahankan suara mengandalkan tim sukses. 

 

Kata kunci : Strategi, incumbent, Pilkada 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pilkada serentak di Indonesia telah diselenggarakan pada 15 Februari 2017 

lalu. Pilkada serentak mengikutsertakan 101 daerah di seluruh Indonesia. 

Pilkada serentak putaran pertama pada 9 Desember 2015 mengikutsertakan 264 

daerah. Penyelenggaraan pilkada serentak telah diselenggarakan dan lebih dari 

tiga ratus daerah di Indonesia mengikutsertakan incumbent sebagai peserta 

pilkada. Data KPU dalam detiknews.com menyebutkan bahwa dari 370 daerah 

yang menggelar pilkada serentak, 193 diantaranya diikuti oleh incumbent. 

Fenomena incumbent di setiap pilkada memberikan warna tersendiri. Peluang 

yang dimiliki incumbent lebih besar dibanding calon lain. Berdasarkan data 

Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada Pilkada serentak tahun 2015 

kemenangan incumbent mencapai 70%. Namun, hal itu tidak berlaku pada 

pilkada 2015 lalu di Provinsi Lampung.Sebanyak 3 dari 4 incumbent yang 

maju pada pilkada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015 kalah. Incumbent 

kalah diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan 

Kabupaten Way Kanan. 
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Tabel 1. Data incumbent pilkada serentak Provinsi Lampung tahun 2015 

No Pasangan incumbent Kabupaten Menang Kalah 

1 Rycko Menoza-Eky Setyanto Lampung Selatan    

2 Bustomi Zainudin-Adinata Way Kanan    

3 Herman HN-Tobroni  Bandar Lampung    

4 Mustofa-Loekman Lampung Tengah    

5 Aries Sandi-M.Yunus Pesawaran     

Sumber:  KPU(Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Lampung 

Tabel 2. Data incumbent pilkada serentak Provinsi Lampung tahun 2017 

No Pasangan incumbent Kabupaten Menang Kalah 

1 Sujadi Saddat - Fauzi Pringsewu    

2 
Hanan A. Rozak – Heri 

Wardoyo 

Tulang Bawang    

3 
Umar Ahmad-Fauzi Hasan Tulang Bawang 

Barat 

   

4 Khamamik- Seply Th Mesuji    

Sumber:  KPU(Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Lampung 

Fenomena kekalahan incumbent pada pilkada di Lampung tahun 2015 

berbanding terbalik dengan hasil pilkada 2017.Tiga dari empat incumbent 

menang, dan satu incumbent kalah.Incumbent menang diantaranya Kabupaten 

Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.Kabupaten Tulang Bawang merupakan satu-satunya incumbent yang 

mengalami kekalahan.Pasangan incumbentTulang Bawang yaitu Hanan A. 

Razak-Heri Wardoyo sebagai bupati dan wakil bupati pada periode 

sebelumnya. 
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Keikutsertaan pasangan incumbent sangat jarang terjadi. Kecenderungannya 

bupati dan wakil bupati sebelumnya memiliki pandangan yang berbeda yang 

mengakibatkan keduanya tidak maju bersama kembali sebagai pasangan calon 

kepala daerah pada pilkada berikutnya. Berdasarkan data Kemendagri (dalam 

kompas.com) bahwa hampir 92% pasangan incumbent memilih untuk 

memisahkan diri karena kepentingan yang berbeda.Sebagian diantaranya 

memilih untuk mencalonkan diri masing-masing pada periode berikutnya. 

Dinamika kemenangan dan kekalahan incumbent pada pilkada di Lampung 

khususnya tidak bisa di prediksi. Kekalahan 3 dari 5 incumbent pada pilkada 

2015 dan kemenangan-kemenangan 3 dari 4 incumbent pada pilkada 2017 

memberikan gambaran bahwa posisi incumbent tidak sepenuhnya memberikan 

kemenangan kembali bagi incumbent. Pilkada Tulang Bawang merupakan 

salah satu pilkada yang berjalan penuh kompetitif di Lampung. Pasangan 

incumbent yang maju dihadapkan dengan kompetitor kuat dari calon lain yaitu 

Winarti-Hendriwansyah yang diusung oleh koalisi PDIP dan PAN, serta calon 

independen yaitu Syarnubi dan Siti Soleha. 

Kesiapan strategi menjadi modal yang harus dioptimalkan oleh pasangan 

incumbent untuk bisa menang dalam pilkada. Namun, fakta yang terjadi 

pasangan incumbent mengalami kekalahan. KPUD Tulang Bawang 

menetapkan hasil perolehan suara pada Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 

menunjukkan hasil suara Hanan- Heri sebesar 45,16% dan Winarti- 

Hendriwansyah sebesar 47,63%. Pasangan calon lainnya yaitu Syarnubi-Soleha 

sebesar 7,20%. Kekalahan incumbent menunjukkan incumbent tidak mampu 

mempertahankan suara pemilih pada pilkada Tulang Bawang 2017. 
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Kekalahan Hanan-Heri sebagai pasangan incumbent pilkada Kabupaten Tulang 

Bawang menimbulkan indikasi bahwa salah satu penyebab kekalahan adalah 

strategi yang tidak efektif. Selain itu, kuatnya kandidat dari jalur partai yaitu 

Winarti dengan wakilnya Hendriwansyah. Incumbent dihadapkan pada 

persaingan kuat dari calon yang diusung koalisi PDIP dan PAN, Winarti-

Hendriwansyah. Dikutip dari saibumi.com, Winarti mengungkapkan kepada 

media tentang program yang disampaikan kepada masyarakat diantaranya KTP 

gratis, KK gratis, akte kelahiran gratis, peningkatan layanan kesehatan, 

pendidikan, ekonomi kreatif, tunjangan aparatur naik, peningkatan SDM, dan 

menaikkan tunjangan kepala kampung. Winarti telah melakukan sosialiasi 

hampir 70% di kampung-kampung di beberapa kecamatan sebelum 

pendaftaran calon. 

 

Kekalahan pasangan incumbent Hanan-Heri memberikan gambaran bahwa 

eksistensi dan popularitas incumbent tidak selalu menjanjikan kemenangan. 

Meskipun secara nasional, presentase incumbent menang sangat tinggi. Data 

KPU dalam pilkada2015.go.id, sebanyak 264 daerah melaksanakan pilkada 

serentak dan sekitar 82,5% wilayah diikuti oleh incumbent dan 63,2% 

incumbent menang. Fakta ini terjadi karena pada dasarnya incumbent yang 

maju dalam pilkada memiliki peluang menang lebih besar dibanding calon 

lainnya, karena incumbent memiliki modal. 

Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia dan Direktur 

Strategi Pemenangan Pilkada (LI) Latin Institut yang dikutip dalam 

latompinews.com edisi Juni 2012 bahwa incumbent menguasai 80% 
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infrastruktur perangkat daerah yang memudahkan mereka menggerakan dan 

memobilisasi tim suksesnya dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

incumbent bisa mendesain pencitraannya. Kecenderungan pengusaha ke 

incumbent karena selama satu periode, antara incumbent terjalin kerjasama 

yang saling menguntungkan dan kecenderungan menjaga hubungan baik 

dengan para pengusaha baik yang lokal maupun nasional untuk memudahkan 

langkah-langkah politik incumbent. 

Dukungan partai politik pengusung incumbent juga menjadi modal karena 

partai politik sebagai sarana kaderisasi dan memberikan pendidikan politik 

serta mengakumulasi suara pemilih melaui basic pendukung. Faktor 

selanjutnya terdapat nilai-nilai sosial dari kinerja selama menjabat, itu bisa 

dijadikan kemasan untuk membangun opini publik dan ditambah dukungan 

keluarga besar SKPD yang kecenderungan ke incumbent walaupun seandainya 

kinerja incumbent kurang optimal. Calon incumbent diringankan biaya secara 

pribadi karena program politik incumbent kecenderungan berjalan bersamaan 

dengan program SKPD, bahkan 95% incumbent menang ataupun kalah dalam 

pemilihan kepala daerah tidak menggunakan biaya pribadi. 

Beberapa keuntungan yang dimiliki incumbent menjadi modal untuk 

mengoptimalkan strategi dalam pilkada. Hanan-Heri memiliki peluang besar 

untuk menang pada pilkada Tulang Bawang. Modal-modal yang secara tidak 

langsung dimiliki oleh incumbent akan menjadi peluang untuk mencapai 

kemenangan. Fakta yang terjadi, Hanan-Heri tidak mampu mengakumulasi 

modal-modal tersebut. Padahal Hanan-Heri juga memiliki relasi kuat dengan 

para pengusaha lokal yang mampu memberi pengaruh besar. Berdasarkan 
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informasi dari media online Lampung1.com edisi 26 Desember 2016 

memberitakan bahwa masyarakat yang hadir dalam kampanye Hanan-Heri 

dominan Masyarakat Tajir Handoyo yang terdiri dari para kontraktor Tulang 

Bawang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari pengusaha lokal 

cukup kuat. 

Beberapa penelitian terkait dengan strategi incumbent dan kekalahan 

incumbent memberikan gambaran bahwa kegagalan dan tidak efektifnya 

strategi incumbent pada pilkada menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

incumbent kalah. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji 

strategi incumbent pada Pilkada Kabupaten Tulang Bawang. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Dias Alkaisya (2010) Faktor-Faktor 

Kekalahan Incumbent Edi Sutrisno pada Pilwalkot Bandar Lampung tahun 

2010,menunjukkan hasil bahwa incumbent kalah karena penyampaian pesan 

yang tidak tepat sasaran dan tidak menarik. Program-program kampanye 

incumbent tidak menempatkan khalayak sasaran secara tepat. Hasil penelitian 

Saiful Zuhri (2016) Analisis SWOT terhadap kekalahan Petahana (Mustofa) di 

daerah pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pilkada Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa incumbent 

kalah karena tim pemenangan yang tidak mampu mengelola dana kampanye 

dan tidak loyal. 

Penelitian lainnya menyatakan bahwa incumbent kalah karena tidak efektifnya 

strategi. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Rahman (2005) Pemilihan 

Kepala Daerah Tanah Datar 2005 : Titik Balik Good Local Governance?. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa incumbent kalah karena lemahnya 

strategi politik, mulai dari gagal mengendalikan sikap oposisi dan menjinakkan 

resistensi terselubung dari sebagian besar PNS, Guru, Walinegeri, dan Pemkab 

Tanah Datar. Dian Iskandar (2015) dalam thesisnya Kekalahan Petahana 

Kabupaten Solok dalam Pilkada Periode 2010-2015 menunjukkan bahwa 

petahana kalah karena kesalahan dalam menentukan media, tempat dan momen 

yang tepat dalam melakukan diskon kampanye, petahana tidak maksimal dalam 

memobilisasi sumber daya dan melakukan kesalahan dalam menentukan siapa 

pendorongnya. 

Kekalahan incumbent karena faktor strategi juga dijelaskan dalam penelitian 

Yudi Yustian (2008) Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan 

Pendatang Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim 

Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-

Dede Yusuf di Kota Bogor, Jawa Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

incumbent kalah karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya konsolidasi 

internal tim kampanye dan partai politik ke tingkat atas dan bawah. Kesalahan 

dalam penggunaan strategi kampanye melalui cara panggung (cara lama) dan 

ketidaksesuaian citra dan pandangan masyarakat. 

Beberapa penelitian tentang kekalahan incumbent menunjukkan hasil bahwa 

strategi atau apa yang dilakukan incumbent dan tim tidak efektif. Berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan incumbent kalah akibat 

dari ketidakefektifan strategi yang dibangun. Selanjutnya peneliti akan 

mengangkat judul Strategi Pasangan Incumbent Pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana strategi pasangan incumbent pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 ? 

 
 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

strategi pasangan incumbent pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulang 

Bawang tahun 2017. 

 
 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan akademis 

mengenai strategi-strategi pemenangan yang dilakukan oleh incumbent 

pada pilkada khususnya pada Pilkada Tulang Bawang tahun 2017. 

 

2. Secara praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi 

bakal calon khususnya incumbent yang akan maju pada pilkada serta elit 

politik dalam mengatur strategi pilkada. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsepsi Strategi  

 

Strategi digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau kemenangan. 

Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dalam 

perolehan tambahan suara, dan sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat atau 

dalam kebijakan. Strategi menjadi elemen yang penting dalam pencapaian 

tujuan. Pengelolaan strategi yang baik dan benar akan mendukung planning 

dalam proses penyusunan serta pemantapan strategi.Seperti dikemukakan oleh 

Arnold Steinberg dalam Efriza (2012:196) bahwa strategi adalah rencana untuk 

tindakan, penyusunan dan pelaksanan strategi mempengaruhi sukses atau gagal 

pada akhirnya.Jadi, strategi sebagai penentu keberhasilan yang dilakukan 

dengan sebuah pilihan tindakan. 

 

Strategi pada pilkada harus relevan dengan kondisi politik dan 

sosial.Kemenangan merupakan tujuan setiap calon yang maju dalam kompetisi 

politik pada Pilkada.Untuk menjadi pemenang dengan mengalahkan 

kompetitor, maka perlu adanya strategi.Seperti yang dikemukakan oleh Karl 

Von Clausewitz dalam Rohman (2010:3) strategi sebagai suatu seni yang 

menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. 
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Strategi pada perang gerilya, tujuan utamanya bukanlah 

memenangkanpertempuran yang menentukan, melainkan membuat kerugian 

atau kerusakansebesar-besarnya pada pasukan musuh dan menghancurkan 

semangat musuhdengan menggunakan satuan-satuan kecil yang independen. 

Strategi-strategisemacam ini sangat berguna jika pihak musuh memiliki 

kekuasaan perang yanglebih besar dan medan yang dipilih memungkinkan 

jenis perang semacam ini.Perang Cina-Jepang di bawah Mao Tse-tung 

merupakan awal jenis perang ini, danperang Vietnam adalah bentuk penerapan 

yang konsisten sebuah perang gerilyadengan efektivitas yang tinggi.Von 

Clausewits menyatakan bahwa strategi merupakan seni, maka setiap aktor 

maupun pihak yang menyusun strategi memiliki cirikhas, perbedaan maupun 

karakteristik serta orientasi sendiri yang mencirikan identitas organisasi 

maupun pribadi. 

 

Anggapan Karl Von Clausewitz tergolong pemikiran strategi dalam konteks 

perang, namun ia mengatakan bahwa hakekat perang masih berlaku hingga 

kini. Von Clausewitz membedakan antara taktik dengan strategi.Taktik adalah 

ajaran tentang pemanfaatan angkatan perang dalam pertempuran.Sedangkan 

strategi adalah tentang pemanfaatan pertempuran untung tujuan 

perang.Angkatan perang merupakan sarana untuk mencapai tujuan itu sendiri, 

yaitu memperoleh kemenangan.Tetapi kemenangan itu hanya merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan akhir strategi, yakni perdamaian.Oleh karena itu, 

semakin tinggi tingkat strategi akan semakin menjadi politik 

berkesinambungan, hingga akhirnya tidak ada perubahan lagi. 
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Von Clausewitz menjelaskan bahwa tujuan strategi bukanlah kemenangan yang 

nampak di permukaan, melainkan kedamaian yang terletak 

dibelakangnya.Penjelasan ini menunjukkan bahwa tujuan strategi ada dibalik 

kemenangan. Pada strategi politik, dibalik kemenangan itu diantaranya 

perlombaan untuk memperkaya diri sendiri, memperoleh kekuasaan, atau 

tujuan yang sembunyi-sembunyi berbeda dengan yang diumumkan di depan 

publik.Anggapan ini sangat kontekstual dengan penerapan strategi politik di 

era modern ini, khususnya pada pemilu. Fenomena kekuasaan yang sarat akan 

uang menjadi faktor yang ada dibalik pencapaian kemenangan dari sebuah 

strategi. 

 

Penerapan strategi muaranya cenderung pada tujuan dibalik kemenangan pada 

setiap pemilu baik itu pemilu ditingkat pusat maupun pilkada di tataran lokal. 

Untuk mencapai tujuan kemenangan maupun tujuan dibalik kemenangan harus 

ada pengorganisasian strategi dalam ranah proses. Tim penyusun strategi 

keberadaannya sangat diperhitungkan dalam ranah proses ini.Mulai dari ide, 

gagasan, kreasi, inovasi serta rasionalisasi strategi dibuat untuk meminimalisir 

kekuatan lawan dan mengoptimalkan kekuatan sendiri.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Martin Anderson dalam Cangara (2009:292) yang merumuskan 

strategi sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran 

untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan 

dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. 

 

Konsep strategi sudah ada sejak lama, namun strategi pada masa itu masih 

terfokus pada konteks perang.Sun Tzu sekitar 2000 tahun yang lalu menulis 
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“Seni Berperang” yang membahas perencanaan strategis.evaluasi strategi, 

implementasi dan pengawasannya menjadi prioritas utamadalam perencanaan 

konseptual. Namun, seiring berjalannya waktu konsep strategi bukan hanya 

pada bidang militer, tetapi juga disesuaikan dengan urusan kepentingan bisnis 

dan politik.Namun pada dasarnya penerapan strategi perang juga masih banyak 

yang diterapkan dalam strategi politik maupun bisnis. 

 

Strategi padakonteks pemilu tentu saja bukan untuk berperang dalam artian 

perang fisik dilapangan. Namun, lebih pada perang ide gagasan dan program 

yang akan disampaikan kepada pemilih. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Schroder (2010 :3) tujuan politik pada saat kampanye pemilu bukanlah situasi 

perang yang sesungguhnya. Sebab, mengandalkan ide politik yang kemudian 

dikemukakan oleh seseorang atau kelompok untuk memecah masyarakat pada 

saat ide itu diumumkan. Hal ini disebabkan karena setiap ide politik akan 

mengubah keadaan dan dalam setiap keadaan selalu ada pihak yang 

diuntungkan dan dirugikan. 

 

Pemaknaan strategi sebagai formulasi ide gagasan disusun untuk mencapai 

tujuan kemenangan dalam pemilu.Tujuan dari kemenangan ini adalah 

kekuasaan.Seperti yang dikemukakan oleh Schroder bahwa setiap gagasan 

politik betapapun baik niatnya, hanya dapat diwujudkan dalam konfrontasi 

dengan penentang gagasan tersebut.Implementasi sebuah gagasan tidak banyak 

berhubungan dengan alasan atau rasionalitas, tetapi lebih berhubungan dengan 

kekuasaan dan pengaruh. 
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Beberapa pemaknaan strategi diatas, kemudian didefinisikan oleh Schroder 

bahwa strategi politik sebagai strategi yang digunakan untuk merealisasikan 

cita-cita politik.Contohnya, pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu 

struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program 

deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.Pengalaman membuktikan bahwa 

langkah semacam itu biasanya tidak direncanakan cukup matang baik oleh 

partai politik maupun pemerintah. Oleh karena itu, tidak menutup 

kemungkinan proyek akan gagal. Praktiknya, seringkali hasil proyek dan 

perencanaan yang demikian mengakibatkan masyarakat memberikan 

perlawanan, kemudian tidak menaati peraturan atau bahkan sama sekali tidak 

mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Ini merupakan contoh bahwa 

strategi pemerintah kurang matang sehingga menimbulkan kerugian. 

 

Schroder menuliskan perencanaan konseptual dalam strategi.Perencanaan 

konseptual terdiri dari 10 langkah yang harus dijalankan 

secaraberurutan.Langkah-langkah ini terbagi dalam 3 fase, yaitu perumusan 

misi dan analisa situasi,keputusan strategis,implementasi strategi.Untuk 

menjalankan 10 langkah tersebut, pertanyaan-pertanyaan berikut harusdijawab: 

1. Apakah yang seharusnya direncanakan, dan dengan tujuan strategis 

yangmana? 

2. Bagaimana kita menilai situasi di mana strategi akan dijalankan? 

(Analisadan evaluasi situasi) 

3. Keputusan strategis apa yang harus diambil agar strategi tersebut 

dapatdijalankan dengan sukses dalam situasi yang ada? (Perumusan sub-

strategi) 

4. Tujuan taktis manakah yang harus dicapai untuk menjalankan 

strategi?(Perumusan tujuan) 

5. Bagaimanakah lingkungan internal dan eksternal mengenali 

ataumengidentifikasi strategi kita? (Target image) 
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6. Kelompok mana sajakah (internal dan eksternal) yang penting 

bagipencapaian tujuan taktis, dan kelompok mana sajakah yang menaruh 

minatkhusus terhadap kita berdasarkan citra yang kita inginkan? 

(Kelompoktarget) 

7. Faktor citra manakah yang penting bagi kelompok target tertentu? 

(Pesankelompok target) 

8. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita bersama kelompok target 

kita?(Instrumen kunci) 

9. Bagaimana kita menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan 

taktis?(Rencana jadwal dan operasional) 

10. Instrumen mana yang kita gunakan untuk mengontrol implementasistrategi 

dan untuk mendata perubahan-perubahan data lingkungan sehinggastrategi 

dapat disesuaikan? (Pengendalian strategi). 

 

Perencanaan konseptual yang didesain oleh Schroder ini sebagai awal dan 

tuntunan implementasi strategi. Sehingga apa yang seharusnya dilakukan 

tertuang dalam poin-poin perencanaan strategi. 

 

Berbeda dengan konsep strategi dalam konteks perang dan pemaknaan ide 

gagasan. Pearce dan Robinson mengartikan strategi sebagai rencana main dari 

suatu perusahaan, yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan mengenai 

kapan, dimana dan bagaimana ia harus bersaing dalam menghadapi lawan 

dengan maksud dan tujuan tertentu.Rencana main dalam persaingan ini lebih 

menekankan pada konteks bisnis. Namun orientasi yang dibangun sama, yaitu 

kepentingan tujuan yang akan dicapai. Kompetitor sebagai sasaran yang harus 

dijatuhkan, sehingga peluang semakin besar. Disisi lain, juga merencanakan 

kapan, dimana dan bagaimana. Contohnya, ketika persaingan ekspor antar 

perusahaan bahan pangan sangat ketat.Setiap perusahaan memainkan rencana 

dengan permainan harga, pengurangan atau penambahan stok, serta 

peningkatan kualitas produk misalnya.Sehingga kekuatan perusahaan bisa 

bersaing bahkan mengalahkan perusahaan lainnya. Ini merupakan realisasi 
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strategi dalam konteks bisnis, yang sebenarnya orientasinya adalah sama yaitu 

tujuan kepentingan. 

Mekanisme pengambilan keputusan strategis dan pemikiranstrategis tidak 

bergantung pada perbedaan geografis, budaya ataupun 

perbedaanlainnya.Strategi-strategi tersebut disusun dengan mengacu pada 

tujuan utama.Untuk mencapai sasaran ini, prasyarat yang dibutuhkan dibuat 

melalui perencanaan.Hal ini berlaku sama di seluruh dunia.budaya akan 

mempengaruhi jenis strategi yang diambil sebagaisuatu kerangka kerja atau 

pedoman strategis, karena budaya merupakan bagian darikondisi lingkungan 

yang spesifik, meskipun pengaruhnya akan jauh lebih besar ditingkat taktis. 

Misalnya, suatu strategi akan terpengaruh, jika seseorang di dalamsebuah 

lingkup budaya merencanakan strategi untuk membentuk suatuoposisi, di mana 

konsep oposisi di dalam politik tidak dapat diterima.  

 

Hal ini terjadi disebagian besar benua Afrika dan Asia.Apakah hal tersebut 

berkaitan dengansebuah lingkup budaya yang berlandaskan pada musyawarah-

mufakat, padaakhirnya hanya relevan untuk keputusan-keputusan taktis. Kalau 

itu yang terjadimaka di beberapa bagian dunia ini seperti di Afrika, Asia 

Tenggara dan Asia Timur tentu tidak akan terjadi perang dan konflik yang 

berkepanjangan. Namun justru dinegara-negara inilah konflik dalam bentuk 

perang dan kekerasan kerap memainkanperanan penting. 

 

Hal ini menunjukan faktor budaya seperti orientasi agama, sosial dan latar 

belakangsejarah, bentuk komunikasi tertentu dan sebagainya, patut 

diperhitungkan dalampenyusunan strategi dan taktik.Namun hal ini tidak lebih 
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penting dari faktor-faktor lainnya seperti struktur kebutuhan, kerangka hukum 

atau struktur organisasi, yangpada dasarnya sudah dibentuk oleh pengaruh 

budaya.Jadi, pada saat membuat perencanaan, penyusun strategi harus 

memperhatikankeadaan lingkungan secara umum termasuk faktor budaya, 

namun tidak boleh hanyabertumpu pada elemen itu saja.Budaya hanya boleh 

dinilai sebagaimana adanya,yakni sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan 

saat membuat perencanaan. 

 

Strategi tidak serta merta disusun secara spontan, namun ada proses panjang 

serta untuk tujuan yang juga berjalan dalam jangka panjang. Sesuai dengan 

konsep strategi yang dikemukakan oleh Robbins dalam Sugiono (2013:160) 

yang mendefinisikan strategi sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka 

panjang dan sasaran sebuah organisasi, dan penerimaan dari serangkaian 

tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tujuan tersebut. Sementara Chandler dalam Sugiono(2013:160) 

mendefinisikan strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang 

sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Ini menunjukkan bahwa ada 

keterikatan antara tujuan dengan strategi. 

 

Hal ini menjadikan strategi sebagai fokus utama dalam pilkada.Perolehan suara 

dan kemenangan menjadi goalsetting dari strategi politik yang telah 

direncanakan, disusun, dikemas dan diaplikasikan secara efektif.Penyusunan 

strategi dalam konteks Pilkada, mengandalkan kemampuan tim penyusun atau 
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tim sukses dalam membentuk serta mengelola strategi. Orientasi kemenangan 

dan mengalahkan lawan dikemas dalam sebuah seni memanajemen strategi. 

Suatu organisasi mengembangkan strategi dengan tujuan meningkatkan nilai 

yang diciptakan untuk stakeholder . Melalui strategi ini, suatu organisasi akan 

menggunakan dan mengembangkan kompetensi intinya untuk mendapatkan 

keunggulanbersaing, sehingga dapat menciptakan keuntungan dari sumber 

daya yang langka. Strategi politik dalam partai politik, gabungan partai politik 

dan tim sukses pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, tentu dibutuhkan strategi yang jitu. Strategi yang jitu disusun 

melalui proses komunikasi politik antara stakeholder dengan tim sukses 

anggota partai dan masyarakat sebagai sasaran dalam mencapai tujuan 

kemenangan pilkada. 

Strategi pada pilkada selalu digunakan oleh aktor yang berkecimpung dalam 

politik pilkada dan memiliki kepentingan. Selama ini, strategi jitu yang 

menjadikan kandidat menang dalam Pilkada dijadikan senjata untuk dipakai 

kembali pada waktu yang akan datang. Semakin modern perkembangan zaman 

serta dinamika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi acuan 

penyusunan strategi dalam memenangkan kompetisi pilkada.Strategi tidak bisa 

dianggap hal yang kecil, karena pada dasarnya sesuatu yang kecil pun diatur 

dalam strategi. 

 

Penelitian ini merumusan strategi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas 

dalam konteks Pilkada.Khusus pada incumbent, strategi sebagai seperangkat 

alat dan bahan yang didalamnya terdapat gagasan, taktik dan metode yang 
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dikelola oleh aktor tertentu yang dibutuhkan kandidat untuk memperoleh 

kemenangan.Fokus pada incumbent yang dihadapkan kompetitor kuat dan 

kegagalan memimpin daerah pada satu periode sebelumnya, maka beberapa 

bentuk strategi yang ideal digunakan oleh incumbent pada pilkada diantaranya 

marketing politik dan strategi penguatan yang di kombinasikan. 

 

 

1. Marketing Politik  

 

Kompetisi antar kandidat dalam pilkada menuntut para tim kandidat untuk 

perang strategi. Pengendalian strategi didasarkan atas penyusunan strategi 

politik pemenangan.Pemasaran menjadi elemen penting dalam memasarkan 

kandidat dan membentuk pemikiran masyarakat terhadap.Marketing politik 

menjadi salah satu grand desain strategi politik yang efektif dalam 

Pilkada.Nursal dalam Efriza (2012:476) marketing politik adalah strategi 

kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di 

dalam pikiran para pemilih.Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam 

pikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah 

yang menjadi output penting marketing politik yang menentukan, pihak mana 

yang akan 

dipilih. 

 

Marketing politik sudah diterapkan sejak lama.Menurut Tabroni dalam 

Walandouw (2015:3), pemasaran politik hampir dapat dipastikan sebagai 

bentuk pemasaran tertua “Liberte, Egalite, Fraternite” yang dikumandangkan 

dalam Revolusi Perancis pada tahun 1789 adalah satu slogan terbaik dari sudut 
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pandang pemasaran.Penerapan disiplin pemasaran memberikan kontribusi dan 

warna dalam persaingan politik. 

 

Istilah marketing jugadidefinisikan oleh Kotler dalam Sugiono (2013:71) yaitu 

proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan 

pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Nursalmenjelaskan 

konsep political marketing berangkat dari konsep makna (meanings) yaitu pada 

dasarnya marketing politik adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis 

tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan pendek, untuk menyebarkan 

makna politik kepada para pemilih.Tujuannya adalah untuk membentuk dan 

menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih.Istilah 

pemasaran politik sejak lama sudah menjadi elemen penting dalam dunia 

politik khususnya pada pemilu. Definisi marketing politik dengan menekankan 

analisis komparatif strategi partai diungkapkan oleh Farrel and Worthman 

dalam Sugiono (2013: 73) 

“The political market is a system of exchange in which two or more actor 

aech process “something value” which can be traded. The “sellers” 

offer representation to their “customer” in return for support (…) They 

market their particular styles of representation and spesific intensions 

for government as a “product” which comprises party image, leader 

image, and manifesto proposals as selected issues. The marketing 

exercise consist of a strategy in which a product desingned with close 

attention to market demands. Market research surveys the market, allows 

it to be segmented into homogeneous groupings of customers; and 

indicated potential targets. The seller has four types of instruments at his 

disposal with which to influence these targets; product policy, 

communication, police distribution, and pricing. The marketing strategy 

aims to apply, with the aid of marketing research, the optimum “mix” of 

these instruments” 
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Ada 4 hal yang melandasi pentingnya penggunaan marketing politik menurut 

Yolfa (2015:15). 

1. Terjadinya pergeseran paradigma pemilih dari ideologi ke program kerja. 

Adanya perubahan dalam cara pandang dan preferensi para pemilih partai 

politik, sehingga masyarakat cenderung menggantikan pemikiran ideologis 

dengan hal-hal yang lebih pragmatis yaitu lebih melihat program kerja yang 

ditawarkan oleh para kontestan. 

2. Kedua, meningkatnya pemilih nonpartisipan adalah sekelompok 

masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara 

ideologis dengan partai politik tertentu. Kaum nonpartisan melihat 

pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja partai 

politik mana yang dapat memberikan solusi permasalahan bangsa melalui 

program-program kerja yang dikomunikasikan selama menjelang pemilu. 

3. Meningkatnya massa mengambang (floating mass). Massa mengambang ini 

akan semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pemilih non-

partisipan. Keadaan ini, seringkali sangat menentukan menang atau 

tidaknya suatu partai politik. Oleh karena itu, pembentukan makna politis 

pada massa ini penting dilakukan. 

4. Adanya persaingan politik. Sistem multipartai yang kini banyak dianut oleh 

negara demokrasi ataupun baru saja melaksanakan transisi dari otoriter 

menuju demokrasi, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat dalam 

memilih partai politik yang menempatkan partai politik yang menempatkan 
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partai politik pada sebuah kompetisi yang ketat untuk diperebutkan oleh 

pemilih. 

Empat poin di atas menjadikan marketing politik strategis untuk 

mempengaruhi dan membentuk serangkaian makna politis dalam pemikiran 

para pemilih.Marketing politik sangat penting, untuk mengontrol citra, 

sehingga tidak menutup kemungkinan partai besar bersaing ketat dengan partai 

kecil. 

 

Disisi lain, konsep ini mengarahkan pada public interest. Sehingga apa yang 

dilakukan oleh perusahaan atau organisasi melihat situasi dan kondisi 

lingkungan dan masyarakat. Mengikuti perubahan sosial dan dinamikanya. 

Sehingga apa yang direncanakan tepat untuk diaplikasikan. Berbeda dengan 

konsep penjualan politik yang tidak melihat dinamika publik atau 

pemilih.Sehingga terkesan tidak fleksibel dan hanya terpaku pada platform 

organisasi atau partai politik.Hal inilah yang mendasari pentingnya Political 

Marketing dalam sebuah kompetisi politik Pilkada dalam perebutan pasar 

dalam hal ini pemilih. 

 

Konsep marketing politik terdapat beberapa unsur yang penting dalam 

penyusunan strategi politik Pilkada.Pola hubungan maupun interaksi antara 

strategi dengan kandidat, partai politik dan masyarakat sebagai pemilih 

merupakan konstruksi yang tidak bisa dipisahkan.Hal ini termasuk pada 

pembahasan marketing mix dalam konteks political marketing menurur 

Niffenegger dalam Sugiono (2013:80). 

1. Product  
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Produk berkaitan dengan image partai, image kandidat dan manifest.Platform 

partai dan figur kandidat menjadi barang yang dijual untuk menarik masyarakat 

hingga masyarakat tertarik dan membelinya.Ketika publik sudah melihat serta 

menilai partai maupun kandidat.Pada umumnya, yang ditawarkan oleh partai 

politik atau seorang kandidat adalah kebijakan yang akan dilakukan dan 

diterapkan ketika sebuah partai politik atau kandidat memenangkan 

pemilihan.Stephen (1995:175) menyatakan partai politik menjual produknya 

tidak nyata atau intangibele product, sangat terkait dengan sistem nilai, 

didalamnya melekat janji dan harapan masa depan, terdapat visi yang bersifat 

atraktif, kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera dicapai, tapi hasilnya bisa 

dinikmati dalam jangka panjang.  

“By offering voters candidates with commitments to certain policies 

(especially as identified by the national leadership), they make national 

elections a choice by electors of rival governments as well as the 

selection of legislators.” 

 

Pentingnya kebijakan yang harus dipersiapkan oleh kandidat memang 

memberikan efek positif. Hoogwod dan Gunn dalam Solichin (2010:97) Isu 

menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan, namun disisi lain isu bukan 

hanya mengandung masalah dan ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi 

tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan 

sebagai nilai potensial yang signifikan. 

 

 

2. Promotion 

Berkaitan dengan promosi, Butler & Collins dalam Sugiono (2013;81) 

mengatakan bahwa tidak jarang sebuah partai politik atau kandidat hanya 
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terjebak pada masa-masa menjelang kampanye saja. Promosi akan berjalan 

efektif apabila dilaksanakan dengan konsisten. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan promosi adalah pemilihan media.Baik media 

cetak maupun elektronik diera modern ini pengaruhnya sangat besar.Karena 

peran media menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.Maka, ketika 

sebuah informasi disebar oleh media, tidak menutup kemungkinan informasi 

tersebut diterima oleh banyak orang.Media sebagai pembentuk makna dimana 

interpretasi media massa akan berbagai peristiwa secara radikal dapat 

mengubah interpretasi orang terhadap suatu realitas dan pola tindakan.  

 

 

3. Price 

Niffeneger dalam Sugiono (2013;83) bahwa ada tiga komponen inti selain 

komponen-komponen lain dalam harga. Mulai dari harga ekonomi, psikologis, 

dan nasional.Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama 

kampanye.Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya 

apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, suku, 

pendidikan, pekerjaan dan lain-lain dari seorang kandidat.  

 

Harga nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat bisa 

menjadikan citra positif suatu bangsa menjadi kebanggaan nasional atau tidak. 

Bukhori (1996:24) mengatakan bahwa dalam politik tidak memerlukan 

keindahan, bukan kontes kejujuran, sehingga dalam kepentingan pemerintahan 

masyarakat melihat citra yang terkadang tidak sesuai dengan realita. 

 

4. Place 
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Niffeneger dalam Sugiono (2013;86) menjelaskan bahwa penempatan 

berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan 

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan pemilih atau calon 

pemilih.Kemampuan komunikasi dengan pemilih ini harus bisa menjangkau 

seluruh lapisan.Artinya tidak hanya segelintir atau beberapa kelompok saja, 

namun menyeluruh.Tujuannya, agar apa yang diinginkan oleh elit politik dapat 

tercapai dengan mengkoordinasikan pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Cox 

dalam Marsh dan Stoker (2010:85) banyak ciri dari cara sistem pemilihan 

umum beroperasi, berkaitan dengan kebutuhan kelompok pemilih yang 

berpikiran sama, dan elit politik berusaha untuk mengkoordinasikan perilaku 

mereka pada kesetimbangan yang diinginkan. Mengapa demikian, meskipun 

incumbent sudah punya bekal figur yang dikenal masyarakat.Hal ini belum 

menjamin terpilihnya kembali calon incumbent pada pilkada periode 

berikutnya.Sikap pemilih yang dinamis menjadi acuan pentingnya melihat 

masalah sosial untuk meraup suara masyarakat.Menurut Goerge S. Day dalam 

Sugiono (2013:166) pada dasarnya lebih merupakan sebuah perspektif bisnis 

yang menjadikan customer sebagai focal point dalam rangka operasi total 

perusahaan. Sugiono (2013) 

“Semua aktivitas organisasi harus didasarkan pada apa yang diinginkan 

dan dibutuhkan serta apa yang menjadi masalah bagi pemilih. Strategi 

dapat dikatakan berorientasi pada pemilih ketika strategi tersebut 

dihasilkan dari sebuah organisasi sistematis yang berkomitmen untuk 

terus berkreasi dan inovasi dalam rangka penciptaan “nilai lebih” kepada 

pemilih” 

 

Oleh karena itu, membuat sebuah organisasi atau partai politik berorientasi 

pada pemilih pada dasarnya juga membahas tentang bagaimana menggunakan 
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keahlian organisasi dengan maksimal untuk terus memahami dan memberikan 

kepuasan kepada pemilih. Organisasi harus memonitor apa yang menjadi 

permintaan, kebutuhan, permasalahan pemilih yang berubah sangat cepat 

sesuai dengan dinamika lingkungan yang semakin dinamis, memastikan 

dampak perubahan tersebut terhadap kepuasan pemilih. Perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat ini seperti yang dikemukakan Suwarno (2012:163)  

“Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta 

perubahan.Beberapa kelompok mungkin sifatnya lebih stabil, atau 

strukturnya tidak mengalami perubahan yang mencolok.Akan tetapi ada 

kelompok yang mengalami perubahan cepat, walaupun tidak ada 

pengaruh dari luar.” 

 

Namun, ketika masyarakat maupun kelompok sosial tradisional tidak 

mengalami perubahan sosial yang signifikan, kultur masih kuat.Maka, ketika 

dihadapkan dengan isu politik, peran pihak-pihak atau tokoh yang dihormati 

sangat berpengaruh terhadap orientasi berfikir masyarakat.Susanto (2013:114) 

menyatakan : 

“Untuk urusan pilihan partai atau kandidat dalam pemilihan umum, 

pemuka pendapat di desa sangat jarang yang memiliki pilihan 

individual.umumnya walaupun dalam komuniksi politik,memiliki 

perbedaan dengan pemerintah, tapi urusan partai politik bisa saja 

seragam. Umumnya pemuka pendapat memberikan saran supaya warga 

desa mengikuti pilihan kepala desa.” 

 

Hal ini membuktikan bahwa pada pemilih tradisional, sikap “followers” masih 

sangat kental. Hal ini juga berkaitan dengan mentalitas bangsa indonesia. 

Muluk (2010:9) watak bangsa yang cenderung berlindung dari kerumunan, 

sehingga kecenderungan tersebut berimplikasi pada keengganan untuk keluar 

dari kotak, bahwa pilihan pribadi rasional itu penting, bukan hanya mengikuti 

pendapat yang dituakan atau kepala adat. 



26 

 

 

Kemudian, kompleksivitas opini dan penilaian publik terhadap partai politik 

maupun kandidat yang sulit ditebak.Keinginan masyarakat untuk disuguhkan 

warna baru dalam pemerintahan daerahnya menjadi agenda bagi calon 

incumbent untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih.Arifin 

(2014:32) Politik pencitraan yang dilakukan oleh partai politik dilakukan 

dalam kurun waktu yang lama melalui berbagai aktivitas politik atau 

komunikasi politik seperti public relations politik, dan pemasaran politik.Baik 

public relations politik dan pemasaran politik, semuanya menempatkan publik 

sebagai “raja”yang harus diperhatikan keinginan, kebutuhan dan 

kepentingannya. 

 

Marketing politik pada penelitian ini menekankan pada indikator 4P yaitu 

product, promotion, price dan place.Product, berkaitan dengan upaya 

rebranding image, visi, misi kandidat incumbent dengan tujuan membentuk 

makna baru di pikiran pemilih tentang kandidat incumbent.Promotion, 

berkaitan dengan upaya incumbent dalam memilih media promosi dan 

kampanye untuk menyampaikan brand, image, visi misi yang baru.Price, 

berkaitan dengan harga ekonomis, psikologis dan nasional kandidat dalam 

pandangan pemilih.Serta place, berkaitan dengan kekuatan organisasi 

menjangkau seluruh elemen pemilih. 

 

2. Strategi Alternatif (Newman and Sheth) 

 

Strategi alternatif kandidat digunakan untuk meyakinkan serta menguatkan 

pemilih dalam menentukan pilihan kandidat pada posisi yang benar dan dengan 
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alasan yang benar.Strategi alternatif sebagai bentuk strategi yang 

mnggabungkan antara citra kandidat, kinerja atau program kerja, dengan 

pemilih. Strategi ini relevan digunakan incumbent yang akan mempertahankan 

suara pemilih. Newman dan Shet dalam Sugiono (2013:163) menyatakan 

empat alternatif strategi, yaitu strategi penguatan (reinforcement strategy) 

(2).Strategi rasional (rationalization strategy).(3). Strategi bujukan 

(inducement strategy) (4). Strategi konfrontasi (confrontation strategy). 

 

Ketika calon incumbent akan maju dalam kompetisi pilkada. Publikasi tentang 

hasil kerja selama menjabat sangat perlu untuk menunjukkan bahwa ada yang 

dihasilkan selama incumbent menjabat.Ketika sebagian publik menganggap 

butuh pemimpin baru, wajah baru. Baik partai politik maupun kandidat mulai 

mengkomunikasikan kepada publik, bahwa apa yang dilakukan incumbent 

selama periode lalu menuai hasil positif. Hal ini juga sebagai pengukuran 

keberhasilan, terlebih pada kredibilitas incumbent.Membentuk persepsi 

komunikan dalam hal ini pemilih tentang sifat-sifat komunikator dalam hal ini 

incumbent.Rahmat dalam (Lestari, 2015:4) mengungkapkan kesan masyarakat 

tentang incumbent terkait dengan watak dan sifatnya berimplikasi pada 

kepercayaan dalam diri setiap masyarakat.Keadaan seperti ini yang perlu 

dimanfaatkan untuk menguatkan strategi. 

 

1). Strategi Penguatan 

Reinforcement strategy atau strategi penguatan merupakan strategi yang 

digunakan para kontestan incumbent yang telah terpilih dan telah terbukti 

dengan kinerja yang telah dicapai. Pola komunikasi yang dipilih dengan 
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menguatkan bahwa pilihan pemilih selama ini sudah tepat dengan tetap 

memilih pada pilihan yang sama. 

 

Poin pertama dalam strategi penguatan adalah pembuktian kinerja selama 

satu periode memimpin.Pembuktian capaian kerja ini perlu di sosialisasikan 

kepada masyarakat.Incumbent harus kreatif dan memiliki banyak cara untuk 

menyampaikan pembuktian kerja selama menjadi pemimpin daerah. Strategi 

memperkuat kembali (reiforcement) ini pernah digunakan secara cerdik dan 

efektif sebagai target kandidat presiden Bill Clinton meraih posisi meraih 

kemenangan dalam kampanye politik Pemilu (1993), dan target 

kemenangannya dalam Pemilu AS tahap berikutnya (1996).Pada konteks 

penelitian ini, incumbent harus mampu membentuk makna politis di setiap 

pemlih tentang image dan citra nya didukung oleh apa yang telah dikerjakan 

selama menjabat sebagai kepala daerah. 

 

Poin kedua, menguatkan pola komunikasi bahwa pilihan masyarakat selama 

ini sudah benar, dan mempertahankan pilihannya.Perkembangan masyarakat 

serta rasionalitas yang mulai tumbuh di setiap masyarakat membuka 

kemungkinan untuk mencari yang baru dibanding mempertahankan yang 

ada.Hal ini yang mendasari setiap kandidat incumbent untuk bisa 

memperkuat pola komunikasi dengan pemilih, bahwa pilihannya selama ini 

sudah tepat.Strategi penguatan pada penelitian ini menitikberatkan pada 

indikator kedua yaitu penguatan pola komunikasi kepada pemilih bahwa 

pilihannya selama ini sudah tepat, dan mempertahankan pilihannya. Pola 

komunikasi yang dibangun melalui pihak-pihak yang memiliki pengaruh 
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besar di masyarakat untuk bisa meyakinkan pemilih bahwa apa yang 

dipilihnya selama ini sudah tepat. Pola komunikasi meyakinkan pemilih ini 

juga sebagai upaya penegasan terhadap pembentukan makna politis pemilih 

dalam mix marketing 4P yang dibangun kembali sebagai cara ideal untuk 

membentuk image incumbent yang baru. 

 

2). Strategi Rasionalisasi(Rationalization strategy) 

Strategi rasional digunakan kandidat ketika kinerja kandidat atau partai 

tidak sesuai dengan citra yang telah dibangun.Rasionalisasi strategi perlu 

diambil agar tidak mematikan citra di mata para pemilih pada saat 

pilkada.Penelitian ini menekankan pada korelasi antara citra kandidat 

incumbent,visi misi pada periode sebelumnya dengan kinerja yang 

dilakukan selama satu periode masa jabatan.Sehingga pemilih rasional 

khususnya bisa menilai kandidat dari citra, visi misi dan kinerja nya yang 

sinkron. 

 

Rasionalisasi pemilih di era yang modern ini semakin meningkat, faktor 

kinerja dari incumbent khususnya menjadi tolak ukur penilaian masyarakat 

terhadap kandidat.Pilkada DKI Jakarta sebagai contoh bahwa citra 

incumbent tidak sinkron dengan kinerja kandidat. Isu sara yang 

menjatuhkan citra kandidat tidak mempengaruhi pilihan pemilih rasional. 

Rasionalisasi ini bisa dilihat dari hasil hitung cepat pilkada DKI Jakarta 

yang memenangkan incumbent meski citra kandidat sangat buruk.Namun 

rasionalisasi pemilih terhadap hasil kinerja nyata kandidat sebagai bukti 
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bahwa kinerja incumbent sebagai penentu penilaian pemilih tanpa 

mempertimbangkan citra dari kandidat. 

 

Kandidat harus bisa melakukan positioning sebagai upaya untuk 

menjangkau pemilih-pemilih rasional. Kandidat memprioritaskan kinerja 

selama satu periode untuk memberi bukti kepada pemilih bahwa apa yang 

dilakukan selama ini memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat 

mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah. Strategi rasional idealnya 

disusun dan direncanakan jauh sebelum kompetisi pilkada, sesuai dengan 

konsep strategi yaitu berorientasi jangka panjang, maka incumbent yang 

pernah menang pada pilkada sebelumnya mempersiapkan citra dan 

mengoptimalkan kinerja sebagai bentuk persiapan pada pilkada selanjutnya. 

 

3). Strategi Bujukan (Inducement Strategy) 

Strategi ini digunakan ketika citra kandidat tidak sesuai dengan persepsi 

masyarakat walaupun kinerjanya baik di mata pemilih.Berbagai persepsi 

masyarakat tentang kandidat menjadi salah satu hal yang harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Persepsi masyarakat terhadap 

kandidat didasarkan atas penilaian pemilih terhadap apa yang dilihat dari 

kandidat.Fokus bujukan pada strategi ini menjawab masalah bahwa baik 

buruk kinerja tidak menjadi prioritas bagi sebagian pemilih.Pemilih 

cenderung melihat dan menilai kandidat berdasarkan penilaian personal 

pemiih. 

 

Strategi bujukan sebagai bentuk ideal ketika persepsi pemilih terhadap 

incumbent fokus pada citra bukan pada kinerja incumbent.pemanfaatan 
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pihak-pihak strategis diperlukan untuk menjalankan strategi bujukan ini, 

misalnya timsukses dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan terlibat 

langsung berinteraksi dengan pemilih atau masyarakat. 

 

 

 

 

4). Strategi Konfrontasi (Confrontation Strategy) 

Strategi ini harus diterapkan oleh kandidat yang salah membangun 

citra.Citra yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, oleh 

karena itu harus merombak citra dan kinerja agar dapat dipilih kembali oleh 

pemilih yang semakin kritis dan cerdas. Konfrontasi dilakukan oleh 

kandidat sebagai upaya untuk menaikan citra pribadi dengan cara 

menjatuhkan lawan. Strategi ini ideal dilakukan kandidat yang mendapat 

tantangan dari kandidat lain yang kuat. Upaya konfrontasi kemudian 

diaplikasikan dengan cara-cara yang sifatnya lebih negatif, misalkan dengan 

melakukan kampanye hitam, atau menghalangi jalan lawan. Penggunaan 

strategi konfrontasi sebagai bentuk ketidakmampuan kandidat mengelola 

kelebihan yang dimiliki, atau lemahnya kandidat baik dari pesonality 

maupun tim pemenangan. 

 

Strategi ini digunakan oleh kandidat sebagai langkah akhir untuk bisa 

mengubah atau merombak citra di mata masyarakat.Kinerja yang tidak 

maksimal, citra yang kurang baik, kuatnya kandidat lawan serta suara 

pemilih yang tidak bisa diprediksi menjadi beberapa hal yang menuntut 

strategi ini digunakan dalam pilkada.Kandidat harus bekerja keras untuk 

bisa memperbaiki citra dan meyakinkan pemilih bahwa tidak ada lagi 
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pilihan selain kandidat incumbent, sehingga menyerang lawan adalah salah 

satu jalan yang ditempuh untuk memperbaiki citra kandidat. 

 

 

 

 

B. Konsepsi Incumbent 

 

Posisi incumbent dalam konteks pilkada menjadi sorotan, apalagi jika 

incumbent maju bersama wakil yang sama-sama menjabat pada periode 

sebelumnya.Incumbent adalah calon yang menduduki jabatan serupa 

sebelumnya.Pada konteks politik, incumbentdiartikan sebagai the holder of a 

political office.Istilah ini digunakan dalam pemilu untuk membedakan 

pertarungan antara pemegang jabatan dan bukan pemegang jabatan.Pada 

konteks pencalonan incumbent dalam sebuah pilkada, tentu membutuhkan 

beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam 

memperoleh dukungan atau suara masyarakat.Marijan (2006) mengungkapkan 

bahwa setiap calon yang akan maju dlam pilkada harus memiliki tiga modal. 

Modal-modal tersebut yakni modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. 

1. Modal sosial  

Modal sosial merupakan modal yang didapatkan oleh incumbent selama 

menduduki suatu jabatan. Artinya, bagaimana selama masa 

jabatanincumbent membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, baik 

pada aspek pembangunan fisik, pendidikan, pelayanan dan aspek lain yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.Modal sosial ini dikumpulkan 

untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan harapan dalam 
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pilkada mendatang incumbent dapat kembali terpilih. Hubungan-hubungan 

yang diawali pada masa kampanye dengan program-program kerja sebagai 

komitmen awal, tentu akan menjadi modal penting bagi incumbent. 

 

 

 

2. Modal politik 

Modal politik menurut Verayanti (2010:26) salah satunya yaitu penggunaan 

kendaraan politik yakni partai politik dalam proses pencalonan. Partai 

politik dianggap mampu berperan sebagai tempat pengkaderan regenerasi 

kepemimpinan dalam sebuah sistem politik, yang mana dianggap mampu 

memberikan pendidikan politik yang dapat menjadi modal bagi para calon 

kepala daerah. 

 

3. Modal ekonomi 

Modal ekonomi ini berkaitan dengan sponsorship,incumbent mengusai 

akses ekonomi. Bermodal kedudukanya sebagai bupati, walikota atau 

gubernur yang sedang menjabat, seorang kandidat memiliki kesempatan 

yang lebih besar untuk menguasai akses ekonomi dibanding kadidat lain. 

Kemudahan akses ekonomi ini tentunya memudahkan seorang kandidat 

untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan kampanye. Danatersebutbisa 

dimanfaatkan pihak incumbent untuk melakukan banyak hal.Pada pilkada, 

dana memang bukan segalanya tetapi sangat penting keberadaanya. 

 

Selain itu, kecenderungan modal materi dalam pilkada sangat 

kuat.Berkembangnya money politik yang ditujukan kepada pemilih menjadi 

sasaran maupun strategi yang dilakukan kandidat agar bisa menang.Untuk 
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menjangkau politik uang diseluruh pemilih butuh modal yang 

besar.Kecenderungan pengusaha ke incumbent pun sering terjadi pada 

pilkada.Pemilik modal menjalankan bahkan memainkan peran besar untuk 

tujuan besar dengan memanfaatkan legitimasi formal dari kepala daerah. 

 

Selain modal sosial, politik dan ekonomis, incumbent memiliki kelebihan juga 

kekurangan. Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia dan 

Direktur Strategi Pemenangan Pilkada (LI) Latin Institute bahwapertama, 

incumbent menguasai 80% infrastruktur perangkat daerah yang memudahkan 

mereka menggerakan dan memobilisasi tim suksesnya dan SKPD incumbent 

bisa mendesain pencitraannya. Kedua, kecenderungan pengusaha ke incumbent 

sebab selama lima tahun antara incumbent terjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dan kecenderungan menjaga hubungan baik dengan para 

pengusaha baik yang lokal maupun nasional untuk memudahkan langkah-

langkah politik incumbent.  

 

Ketiga, ada nilai-nilai sosial yang telah diperbuatnya sekecil apapun, tetapi itu 

bisa dijadikan kemasan untuk membangun opini publik dan ditambah 

dukungan keluarga besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang 

kecenderungan ke incumbent walaupun seandainya kinerja incumbent kurang 

optimal. Keempat, incumbent diringankan biaya politik secara pribadi karena 

program politik incumbent kecenderungan berjalan berbarengan program 

SKPD, bahkan 95% incumbent menang ataupun kalah dalam pemilihan tidak 

menggunakan biaya pribadi untuk biaya politiknya 
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Incumbent juga diuntungkan dengan posisinya, mengapa demikian.Legitimasi 

yang dimilikinya sebelum pilkada berlangsung menjadi faktor penting dalam 

mendesain apapun yang diperlukan untuk kepentingan pilkada 

mendatang.Seperti yang dikemukakan Miriam (2008:65) legitimasi merupakan 

keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada 

seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. A.M 

Lipset dalam Miriam (2008) 

“Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan 

mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-

bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu 

(legitimacy included the capacity to produce and maintain a belief, that 

the existing political institutionor forms are the most oppropriate for the 

society)” 

 

Keuntungan menguasai SKPD sebagai modal incumbent, maka legitimasi yang 

dimiliki dapat dikonstruksikan sedemikian rupa oleh incumbent untuk 

mengarahkan sebagian pada keuntungan dalam Pilkada.Berdasarkan 

keuntungan-keuntungan yang dimiliki, incumbent juga memiliki kekurangan 

diantaranya: 

Pertama, kecenderungan incumbent akan dikeroyok lawan-lawannya 

denganblack campaign, sebab ada berbagai macam celah yang bisa digunakan 

lawan nya untuk menyerang incumbent, bisa melalui media, penyampaian lisan 

dari mulut ke mulut oleh tim dan relawan lawan-lawannya, khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja sebagai kepala daerah, karna tidak semua sektor 

mampu dituntaskan incumbent karena berbagai macam kendala atau mungkin 

karena ketidakmampuan seorang incumbent mengelolah aset daerah yang 

dipimpinnya.  
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Kedua, ketakutan akan kekalahan dalam setiappilkada lebih besar dirasakan 

seorang incumbent, rasa malu lebih besar, nafsu kekuasaan yang lebih dominan 

karena sudah merasakan menjadi orang nomor satu didaerah, dan jika ada 

kaitannya dengan korupsi, baik yang mungkin dilakukannya sendiri maupun 

keluarganya. Ketiga, kalau incumbent kalah, maka akan susah lagi bangkit 

karena kepercayaan diri seorang incumbent yang kalah akan hilang. 

 

Kelemahan incumbent lainnya justru berasal dari apa yang dianggap 

menguntungkan. Bisa dikatakan sebagai bumerang, pada kasus Pilkada 

Bojonegoro, calon incumbent ditengarai menggunakan kekuasaan birokrasi dan 

jaringannya, namun sebagaimana dikatakan oleh beberapa masyarakat lokal hal 

tersebut tidak efektif menembus dan mengoyak solidaritas masyarakat yang 

menginginkan perubahan. Siti (2009:48) Tuntutan rakyat yang semakin 

meningkat dan dorongan untuk berubah membuat peta politik dan iklim politik 

dinamis.Kasus tersebut menjadi bukti bahwa tidak selamanya peluang yang 

dimiliki incumbent menguntungkan. 

 

Melalui posisinya, para incumbent itu akan berusaha membuat kebijakan-

kebijakan yang diarahkan untuk memberi kesan kepada para pemilih bahwa 

mereka menaruh perhatian yang besar kepada rakyat. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Anthony Downs, pemerintah akan berusaha memanfaatkan 

kekuasaan yang dimilikinya, khususnya kekuasaan di dalam mengalokasikan 

dan mendistribusikan kekuasaan, untuk memperoleh simpati dari para pemilih. 

Selain itu dimaksudkan sebagai langkah untuk memenuhi janji-janji yang 

pernah diucapkan sebelum menjabat, orientasi kebijakan seperti itu 
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dimaksudkan sebagai bukti kepada para pemilih bahwa para incumbent itu 

memang layak untuk dipilih. 

 

Pemilih telah memiliki informasi yang cukup mengenai apa yang pernah 

dijanjikan oleh para kepala daerah sebelum menjabat kali pertama, dan yang 

telah dikerjakan selama menjadi kepala daerah, prestasi yang telah dilakukan 

oleh para kepala daerah itu akan menjadi catatan tersendiri dari para pemilih. 

Para pemilih demikian tergolong rasional dalam menentukan pilihan-

pilihannya. Kepala daerah yang dipandang menjalankan fungsi keterwakilan 

yang diberikan, berupa mandat dan preferensi-preferensi yang terus 

berkembang di dalam masyarakat, secara tidak langsung akan menentukan 

pilihan sesuai dengan penilaian masyarakat. 

 

Secara politik, kegagalan incumbent terpilih kembali merupakan pertanda 

bahwa mereka tidak mampu membangun akuntabilitas kepada 

masyarakat.Kegagalan ini biasanya berkaitan dengan persepsi masyarakat 

bahwa kepala daerah dipandang memiliki kekurangan-kekurangan di masa 

kepemimpinannya dan adanya praktek-praktek penyalahgunaan 

kekuasaan.Implikasinya, kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah 

berkurang.Realitas demikian berimplikasi pada ketidakmampuan untuk 

melakukan akumulasi modal sosial. 

 

 

 

C. Konsepsi Pemilihan Kepala Deaerah  

 

Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada merupakan bentuk 

dari demokratisasi lokal.Pemilu sebagai representasi dari sistem 
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demokrasi.Demokrasi mengklaim rakyat adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi.Berawal dari masuknya demokrasi di Indonesia, maka kekuasaan 

yang absolute bertransformasi menjadi kekuasaan konstitusional.Demokrasi 

menolak keyakinan bahwa legitimasi politik menempel pada kelompok 

eksklusif atau kasta karena bakat, status, dan latar belakang. Asumsi ini 

diungkapkan oleh Robbert Eccleshall, et el (1994:121) bahwa publik menjadi 

penentu jalannya pemerintahan dan pemegang kekuasaan. 

 

Kekuasaan rakyat kemudian direpresentasikan dalam pemilu yang melibatkan 

publik dalam pengambilan keputusan memilih pemimpin. Asumsi serupa juga 

dikemukakan oleh Vanhanen (1997:322) bahwa pemerintahan perwakilan 

membutuhkan mekanisme fungsional yang memerlukan representasi yang luas 

dari populasi dalam proses pengambilan keputusan demi keberlanjutan mereka 

yang berkuasa.Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seiring 

perkembangan zaman menyertakan keinginan untuk terlibat dalam agregasi 

politik.Zuhro (2009:26) mengungkapkan dimensi pemilu dalam matriks 

demokrasi salah satunya jaminan atas hak memilih dan dipilih. 

 

Partisipasi dan kebebasan tersebut kemudian di terapkan dalam sebuah 

Pemilu.Output dari pilkada langsung adalah hadirnya kepala daerah yang bisa 

memenuhi preferensi mayoritas masyarakat lokal dan terbentuknya 

pemerintahan daerah yang baik.Suharizal (2012:182) menyatakan dari sisi 

substansi, pilkada diharapkan bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang 

dinilai rakyatnya terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan.  
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Pilkada merupakan satu tahap pencapaian baru dalam perkembangan 

demokrasi di Indonesia.Melalui pilkada langsung sekurang-kurangnya secara 

prosedural, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat.Melalui 

pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif 

daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD.Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerahdipilih 

langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.Dede dan Caroline (2008:33) mengungkapkan 

argumen yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung 

dengan legitimasi pemerintahan daerah.Pemilihan langsung diperlukan untuk 

memutus oligarkhi partai yang mewarnai pola pengorganisasian partai politik 

di DPRD.Pemilihan kepala daerah secara langsung memutus distorsi dan 

politisasi aspirasi publik. 

 

. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya ada di tangan kepala daerah dan 

aparaturnya namun juga masyarakat menjadi pelaksana utama.Pemilihan 

kepala daerah langsung, dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit 

politik lokal.Pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan cenderung 

menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada DPRD sehingga kepala 

daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD dibanding publik.Hal inilah 

yang memicu praktik kolusi dan politik uang. Pemilihan langsung kepala 

daerah akan memperkuat dan meningkatkan seleksi kepemimpinan elit lokal 

sehingga membuka peluang munculnya figur alternatif yang memiliki 

kapabilitas dan dukungan ril dari masyarakat lokal. 

 



40 

 

Melalui pilkada, membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut berkompetisi 

dalam ajang pilkada.Persyaratan maju menjadi calon kepala daerah bisa 

melalui dua jalan, yaitu melalui jalur partai politik dan independen.Jika melalui 

partai politik maka penetapan persyaratan partai pengusung ditetapkan oleh 

KPUD masing-masing daerah.Jumlah kursi partai di DPRD menentukan 

pengusungan calon dan membuka jalan koalisi jika jumlah kursi belum 

memenuhi persyaratan pengusungan calon. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 mengikutsertakan pasangan calon 

incumbent Hanan-Heri dan dua calon lain yang berasal dari jalur partai politik 

dan perseorangan atau independen.Kekalahan yang diterima incumbent pada 

pilkada Tulang Bawang akan dikaji dari sisi strategi. Kandidat lawan yang kuat 

ditambah dengan kinerja incumbent selama satu periode yang belum 

memberikan hasil maksimal di berbagai aspek pembangunan di Kabupaten 

Tulang Bawang menjadi satu faktor yang seharusnya mendorongincumbent 

untuk menyusun strategi efektif.Secara umum, incumbent diuntungkan karena 

notabene incumbent sudah satu periode memegang kekuasaan di daerah dan 

paham akan daerahnya sendiri. Namun, dengan modal yang dimiliki incumbent 

tidak mampu mengakumulasi modal dengan strategi untuk menang dalam 

pilkada. 

 

Peneliti berasumsi incumbent idealnya menggunakanmix marketing politik 

pada empat elemen (product, promotion, price, place) untuk memenangkan 
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pilkada. Faktor kelebihan dan kelemahan yang dimiliki incumbentserta modal 

yang dimiliki incumbentmenjadi indikator penting untuk mendukung 

penguatan strategi pada marketing politik.Marketing politik yang digunakan 

untuk mengetahui strategi incumbent yaitu strategi mix marketing,ada empat 

unsur penting dalam marketing mix, yaitu product (Partai image, Leader 

image, Manifest), promotion meliputi Advertising, Broadcast, PR, Direct Mall, 

Place meliputi Local work, Canvasting, Leader tour serta Price meliputi 

Economic, Psychological, National.Keempat unsur tersebut diterapkan sebagai 

upaya reborn incumbent yang menata ulang kembali brand sehingga tercipta 

image baru di masyarakat. 

 

Strategi selanjutnya adalah strategi alternatif Newman dan Sheth yaitu 

(1).Strategi penguatan (Reinforcement Strategy) (2).Strategi rasional 

(rationalization strategy).(3). Strategi bujukan (inducement strategy) (4). 

Strategi konfrontasi (confrontation strategy).Strategi alternatif yang 

dikemukakan oleh Newman sebagai pemantapan strategi incumbent.Dua 

konsep ini mengkorelasikan antara pemasaran kandidat dalam konteks 

penelitian ini adalah incumbent yang membangun kembali brand and image 

dengan 4p dipadukan dengan 4 strategi altenatif yang menitikberatkan pada 

korelasi antara citra dan kinerja kandidat. 

 

Kedua konsep strategi di atas akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau 

analisis untuk meneliti strategi incumbent pada pilkada. penggunaan kedua 

konsep tersebut kemudian mengarah pada rumusan strategi yang akan 

digunakan oleh incumbent dalam pilkada.Setiap kandidat yang menyusun 
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strategi pilkada tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh suara sebanyak-

banyaknya.Maka dari iturumusan strategi incumbent pada penelitian ini 

dapatdikelompokkan menjadi tiga rumusan.Pertama pemetaan suara, kedua 

mempengaruhi suara dan ketiga mempertahankan suara. 

 

Berikut ini adalah alur pikir peneliti yang digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

 

Strategi Incumbentpada 

 Pilkada 

Mix Marketing politik 

1. Product 

2. Promotion 

3. Price 

4. Place 

 

Strategi Alternatif 

(Newman and Sheth) 

1. Strategi Penguatan 

2. Strategi Rasionalisasi 

3. Strategi Bujukan 

4. Strategi Konfrontasi 

Rumusan Strategi incumbent 

1. Pemetaan suara 

2. Mempengaruhi suara 

3. Mempertahankan suara 

Gambar 1. Kerangka Pikir Strategi Pasangan Incumbent pada Pilkada Kabupaten 

Tulang Bawang tahun 2017 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.Metode 

penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada fenomenologis, berusaha 

memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusiadalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.Sugiyono (2015:9) 

metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, peneliti 

sebagai instrumen kunci dan lebih menekankan pada makna daripada 

generalisasi. 

 

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena fenomena yang dikaji 

dalam penelitian strategi pemenangan pasangan incumbent pada pilkada 

Tulang Bawang 2017 memerlukan data lapangan yang sifatnya faktual dan 

kontekstual. Selain itu penafsiran akan sebuah fenomena pilkada dengan 

mengumpulkan banyak variabel dalam kasus dimungkinkan membuat 

kesimpulan tentang objek yang diteliti, khususnya strategi kontestan incumbent 

yang maju dalam pilkada Tulang Bawang dikaji secara mendalam dan 

menyeluruh agar memenuhi tujuan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 



44 

 

deskriptif analisis untuk menjawab apa dan bagaimana strategi pemenangan 

yang dilakukan pasangan incumbent pada Pilkada Tulang Bawang 2017. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana strategi yang akan dilakukan 

pasangan incumbent pada pilkada serentak Kabupaten Tulang Bawang 2017 

mendatang. Apakah dengan bekal “incumbent”, bisa memenangkan pilkada 

Kabupaten Tulangbawang.Untuk mengatasi ancaman dan tantangan besar dari 

kompetitor.Peneliti menegaskan dan memfokuskan penelitian pada marketing 

politik Nifferger yang menekankan pada 4P yaitu product, promotion, price, 

dan place.Marketing politik kemudian dikolaborasi dengan strategi penguatan 

Newman. 

 

Fokus penelitian pada mix marketing diantaranya 

1. Product:upaya rebranding pasangan calon incumbent dan membangun 

kembali image sebagai figur yang dikenal masyarakat. Kandidat 

mengenalkan kembali imagenya sebagai figur yang memiliki visi misi baru. 

2. Promotion : upaya kandidat dalam pemanfaatan dan pemilihan media untuk 

memasarkan kandidat melalui kampanye 

3. Price :harga ekonomi, materi atau biaya yang digunakan dalam pilkada. 

harga psikologis, kandidat menggunakan politik etnis,dan latar belakang 

kandidat yang menjadi salah satu pertimbangan penilaian pemilih. Harga 

nasional, kandidat menampilkan prestasi-prestasi atau penghargaan 

ditingkat nasional. 
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4. Place :Partai politiksebagai partai pengusung dan timsukses menjangkau 

seluruh pemilih dan memetakan pemilih kemudian melakukan pendekatan 

emosional dengan komunikasi untuk menyampaikan visi misi kandidat. 

 

Sedangkan fokus pada strategi alternatif 

1. Strategi penguatan : upaya incumbent menguatkan komunikasi kepada 

pemilih bahwa pilihannya sudah tepat dengan pendekatan emosional antara 

kandidat, tim sukses dengan pemilih jauh sebelum diselenggarakannya 

pilkada. 

2. Strategi Rasional : Upaya incumbent mengenalkan dan mensinergikan 

kembali citra kandidat kepada pemilih melalui media yang strategis, dengan 

sosialisai atau publikasi informasi terkait citra dan kinerja kandidat 

incumbentmelalui partai politik maupun pemberitaan di media masa.  

3. Strategi Bujukan : upaya incumbent untuk memanfaatkan tim sukses dan 

pihak-pihak yang strategis dalam melakukan bujukan pada saat kampanye, 

serta melalui pendekatan pesonal kepada pemilih. 

4. Strategi konfrontasi : upaya incumbent untuk menjatuhkan lawan yang kuat 

dengan cara kampanye hitam dan menyisisir kelemahan kandidat lawan 

dengan cara-cara diluar koridor dengan memanfaatkan tim pemenangan. 

 

Fokus penelitian rumusan strategi incumbent pada penelitian ini 

1. Pemetaan suara : kandidat dan tim pemenangan melakukan maping suara. 

Mengelompokkan target sesuai dengan basic dukungan dan memperluas 

dukungan dengan memanfatkan konsultan politik. 
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2. Mempengaruhi suara : kandidat memperluas dukungan sekaligus 

mempengaruhi suara dengan memasarkan kembali visi dan misi serta 

branding melalui tim pemenangan yang mengubah penilaian pemilih dari 

negatif ke positif  terhadap kandidat incumbent. 

3. Mempertahankansuara : meyakinkan pemilih dengan pendekatan emosional 

melaluikampanye dan komunikasi antara kandidat atau tim pemenangan 

dengan pemilih. 

 

 

C. Jenis Data 

 

Jenis data dikategorikan dalam dua jenis yaitu data primer dan 

sekunder.Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi 

dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan 

memberikan data yang akurat kepada peneliti. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber lain berupa dokumen-dokumen. 

 

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari informan diantanra tim sukses 

pasangan incumbent, tokoh masyarakat, tim sukses Winarti, dan lembaga 

survey. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber lain 

berupa dokumen-dokumen diantaranya jurnal penelitian, artikel online, berita 

media online, berita di Koran, Undang-undang, dan data dari KPUD.  
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D. Penentuan Informan 

 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive 

sampling.Menurut Sugiyono (2015:85) sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.Informan ditentukan 

melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

tertentu.Penggunaan purposive sampling untuk menentukan anggota sampel 

yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitian. Alasan penggunaan 

purposive sampling dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian untuk 

mengetahui apa dan bagaimana strategi pemenangan incumbent, maka 

informan ditujukan pada pihak yang terkait langsung dalam proses 

implementasi strategi. Informan pada penelitian ini diantaranya 

 

Tabel 3. Data Informan 

 

No Nama Jabatan Waktu 

Wawancara 

1 Afendi Tim sukses Handoyo 23 April 2017 

2 Aparatur Kampung Tim Handoyo 13 April 2017 

3 Subardi LO Winarti-Hendriwansyah 13 April 2017 

4 Riyanto Tokoh masyarakat 10 April 2017 

5 Armadianto Tokoh Pemuda 10 April 2017 

6 Eko Koordinator Wilayah 

Tulang Bawang Lembaga 

Survey 

20 April 2017 

Sumber : Diolah peneliti 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara, wawancara dan studi dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih 

secara langsung. Sugiyono (2015:138) wawancara dibagi menjadi dua yaitu 

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang setiap pertanyaan sudah ada 

alternatif jawaban.Kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas 

yang dilakukan peneliti hanya berpedoman pada garis-garis besar 

permasalahan.Teknik pengumpulan data melalui wawancara memberikan 

keuntungan, karena dapat menegtahui data yang sifatnya pribadi. Dalam 

proses wawancara maka berpotensi menggali informasi lebih dalam 

(holistik). Wawancara dilakukan secara berkala, peneliti memerlukan waktu 

kurang lebih tiga minggu untuk melakukan wawancara dengan 

informan.Masalah waktu dan kesibukan informan menjadi kendala peneliti 

untuk melakukan wawancara. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen.Studi dokumentasi yaitu dokumen sebagai 

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan 

meramalkan.Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk 

melengkapi dan mempertegas data yang diperoleh dari 

wawancara.Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari 
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berbagai jurnal tentang strategi dan pilkada, media online terkait pemberitaan 

pilkada Tulang Bawang, data pilkada dari web KPUD Tulang Bawang dan 

Koran harian. 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Peneliti akan memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti 

dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. 

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing data 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak 

relevan harus disingkirkan.Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil 

wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan 

dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai 

dengan kaidah sebenarnya. data yang telah diolah menjadi rangkaian 

bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki 

keterkaitan informasi. Proses ini peneliti lakukan dengan memilah data 

yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata kata yang tidak baku dan diluar 

konteks peneliti pilah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

 

2. Interpretasi 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian 

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang 
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diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus 

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.Benyamin 

(2012:13) dalam memahami sebuah argumen, dalam hal ini informasi atau 

pernyatan yang diungkapkan oleh informan, peneliti harus memiliki 

kemampuan paraphrasing yaitu kemampuan untuk merumuskan suatu 

pokok pikiran dengan kata-kata sendiri sehingga lahirlah konklusi.Pada 

proses interpretasi, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil 

wawancara. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang 

ambigu atau sulit untuk di jelaskan.Sehingga peneliti memberikan 

penjelasan yang lebih mudah dipahami. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2015:243) diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya.Pada penelitian ini, teknik analisis data kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi politikyang digunakan oleh 

incumbent dalam memenangkan pilkada tahun 2017.Data dari hasil 

wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 

menjadi sebuah catatan lapangan.Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa 
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data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang 

proses penelitian berlangsung. 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses 

yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti 

dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi oleh peneliti. Pada tahapan ini peneliti melalukan pemilihan 

beberapa data didasarkan kepentingan penulisan sehingga didapatkan 

pemisahan data yang penting dengan yang kurang penting.Jawaban dari 

informan pada penelitian ini masih berupa pernyataan yang belum tersusun 

sesuai indikator yang diinginkan, oleh karena itu peneliti melakukan 

pemisahan, pemilahan dan penggolongan jawaban dari informan yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 

2. Display data 

Display atau penyajian data merupakan proses peneliti mengumpulkan 

informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti 
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untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. 

Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang 

terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.Data 

yang disajikan dalam penelitian ini berupa deskriptif dan tabel juga 

gambar untuk memudahkan pembaca memahami isi. Tabel dan gambar 

dari penyelenggaraan pilkada seperti hasil rekapitulasi suara, triangulasi 

data dan lain lain. 

 

Pada tahap penyajian data peneliti mengelompokan data berdasarkan 

kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi dari informan 

berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).Sajian data yang 

dilakukan bertujuan untuk memahami berbagai hal yang dilakukan oleh 

tim suksesincumbent, semua data yang ada kemudian dirancang untuk 

menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai strategi politik 

incumbent dalam pilkada. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Berbagai hal yang ditemui dalam proses pengumpulan data mengenai 

strategi politik incumbent peneliti catat dan verifikasi. Hal yang harus 

dilakukan pada penarikan kesimpulan akhir adalah mendiskusikan cara 

untuk mengembangkan apa yang disebut consensus antar 

subjektif.Penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan memahami hasil 
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dari wawancara, dokumentasi dan analisis yang dilakukan.Simpulan 

kemudian disajikan dalam poin-poin yang menjawab rumusan masalah. 

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses Triangulasi. Sugiyono (2012:273) triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

 

Penelitian ini menggunakan tekniktriangulasisumber.Triangulasi sumber 

adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang 

sama dengan informan satu dan lainnya maupun dengan sumber lain seperto 

jurnal dan berita di media. Data dari informan telah dikompilasikan dengan 

hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi.Triangulasi pada 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan informan lain juga sebagai 

cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya.  

 



 
 
 
 
 
 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Profil Kabupaten Tulang Bawang 

 

Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 yang disahkan melalui 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) wilayah Kabupaten Tulang 

Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Propinsi 

Lampung. 

 

Tantangan yang besar dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek 

rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyapur ini, maka 

segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang, Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini 

dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-

Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi 

Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas 

wilayah ± 4.385,84 Km2, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan 
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Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah 

dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber 

daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan 

dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. 

 

Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi 

Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan 

transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara 

Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi 

darat jarak dari Jakarta ke Menggala dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan 

Laut Merak Bakauheni 

 

Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala, berjarak kurang lebih 120 

km dari Ibukota Propinsi. 

Batas-batas wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara: Kabupaten Mesuji 

2. Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Tengah 

3. Sebelah Timur: Laut Jawa 

4. Sebelah Barat: Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Secara topografi daerah Tulang Bawang dibagi menjadi 4 bagian: 

  1. Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk 

pertanian. 

 2. Daerah rawa, terdapat sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m, yang 

merupakan daerah rawa pasang surut. 
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 3. Daerah River Basin, terdapat dua River Basin yang utama yaitu River Basin 

Tulang Bawang, dan River Basin sungai-¬sungai kecil lainnya. 

 4. Daerah Alluvial, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir 

(down steem dari sungai-sungai besar yaitu Tulang Bawang, dan Mesuji) 

dimanfaatkan untuk pelabuhan. 

 

1.  Administrasi dan Kependudukan 

 

Administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 (lima 

belas) kecamatan dan 151 kampung atau kelurahan. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, jumlah  penduduk 

Kabupaten Tulang Bawang adalah  417.782., dengan perincian sebagai 

berikut 

 

Tabel 4. Data administrasi kependudukan Kabupaten Tulang Bawang 

tahun 2014 

 

No Kecamatan Jumlah 

Kampung 

Luas (km
2
) Jumlah 

penduduk 

1 Banjar Agung 11 230,88 38.822 

2 Banjar Margo 12 132,95 39.814 

3 Gedung Aji 10 114,47 14.119 

4 Penawar Aji 9 104,45 18.262 

5 Mekarsa Aji 8 94,71 14.532 

6 Menggala 9 344,00 47.780 

7 Penawar Tama 14 210,53 28.000 

8 Rawajitu Selatan 9 123,94 31.835 

9 Gedong Meneng 11 657,07 38.988 

10 Rawajitu timur 8 176,65 16.734 

11 Rawa Pitu 9 169,18 19.734 

12 Gedung Aji Baru 9 95,36 21.834 

13 Dante Teladas 12 685,65 60.216 

14 Banjar Baru 10 132,95 14.048 

15 Menggala Timur 10 193,53 13.466 

Jumlah 151 3.466,32 417.782 
Sumber : Badan pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang 2014 
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1. Mata Pencaharian 

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah agraris, mata 

pencaharian pokok penduduk dominan pada sector pertanian. Hal ini 

disebabkan bentuk topografi daerah yang cenderung dataran luas dan 

cocok untuk pertanian. Berikut adalah data mata pencaharian penduduk 

beserta jenis lahan. 

 

Tabel 5. Mata Pencaharian penduduk Kabupaten Tulang Bawang 

No Kecamatan 

Kepala 

Keluarga 

Tani 

Jenis lahan 

   Sawah Kering Jumlah 

1 Banjar 

Agung 

4.299 10.00 10.999.00 11.009.00 

2 Banjar 

Margo 

5610 265,00 12,535,00 12.800,00 

3 Gedung Aji 2.464 6.476,00 8.524,00 15.000,00 

4 Penawar Aji 2.470 5.727,00 7.404,00 13.131,00 

5 Mekarsa Aji 3.375 450,00 4.246,00 4.696,00 

6 Menggala  3.096 870,00 26.956,00 27.826,00 

7 Penawar 

Tama 

3.789 611,00 15.823,00 16.434,00 

8 Rawajitu 

Selatan 

5.182 15.498,00 733,43 16.231,43 

9 Gedong 

Meneng 

5.260 8.595,00 14.361,00 22.956,00 

10 Rawajitu 

timur 

4.006 2.433,00 3.820,00 6.253,00 

11 Rawa Pitu 4.124 10.100,00 2.563,00 12.663,00 

12 Gedung Aji 

Baru 

3.898 4.936,00 8.018,00 12.954,00 

13 Dante 

Teladas 

3.748 8.895,00 30.040,00 38.935,00 

14 Banjar Baru 9.544 252,00 8.860,25 9.112,25 

15 Menggala 

Timur 

2.298 4.385,00 10.173,00  14.558,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang 
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B. Pilkada Tulang Bawang 

 

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang 2017 telah dilaksanakan pada 

tanggal 15 Februari 2017 lalu. Pilkada Tulang Bawang mengikutsertakan tiga 

pasangan calon. Calon kepala daerah nomor urut satu Syarnubi dan Siti Soleha 

maju melalui jalur independen. Calon nomor urut dua yaitu Hanan A. Rozak dan 

Heri Wardoyo merupakan pasangan incumbent maju diusung oleh koalisi delapan 

patai politik diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PKB, Hanura 

dan Nasdem. Calon kepala daerah nomor urut tiga yaitu Winarti dan 

Hendriwansyah diusung oleh koalisi dua partai yaitu PDIP dan PAN. 

 

KPUD Tulang Bawang menetapkan jumlah 305.382 daftar pemilih tetap atau 

DPT dari seluruh kecamatan yang ada di Tulang Bawang. Berikut adalah data 

jumlah DPT per kecamatan 

 

Tabel 6. Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 Menggala 16.363 15.986 32.349 

2 Gedung Aji 5.336 4.990 10.326 

3 Banjar Agung 11.391 10.990 22.381 

4 Gedung Meneng 14.208 11.925 26.133 

5 Rawajitu Selatan 10.118 9.466 19.584 

6 Penawar Tama 11.934 11.231 23.165 

7 Rawajitu Timur 6.434 5.486 11.920 

8 Banjar Margo 14.340 13.540 27.880 

9 Rawa Pitu 6.663 6000 12.663 

10 Penawar Aji 7.892 7.225 15.117 

11 Dante Teladas 24.936 22.442 47.378 

12 Meraksa Aji 6.123 5.895 12.018 

13 Gedung Aji Baru 8.418 7.671 16.089 

14 Banjar Baru 5.794 5.733 11.527 

15 Menggala Timur 5.401 5.101 10.502 

 Jumlah  305.382 
Sumber : KPUD Tulang Bawang 
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Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan oleh KPUD Tulang Bawang, 

perolehan suara menunjukkan bahwa kandidat Winarti berhasil mengungguli 

kandidat pasangan incumbent dengan selisih suara sekitar 3%. Berikut ini adalah 

tabel presentasi perolehan suara pada pilkada Tulang Bawang 

 

Tabel  7.  Hasil perolehan suara Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 

 

 

 

 

 

 
Sumber : KPUD Kabupaten Tulang Bawang 

 

 

 

C. Profil Kandidat 

Hanan A. Rozak 

Tabel 8. Biodata Hanan A. Rozak 

Nama Ir. Hi. Hanan A. Rozak, M.S 

NIP 196001225 198503 1 012 

Tempat Tanggal  

Lahir 

Tanjung Karang, 25 Desember 1960 

Istri Hj. Erna Suud,SH 

Anak 1. M. Aris Pratama Hanan 

2. Shella Rahmi Putri 

3. Triana Puspita Putri 

4. Salsabila Rahmadhani Putri 

Agama Islam 

Pangkat Terahir Pembina Utama Madya (IV/d) 

Pendidikan 

Terahir 

Magister Sains “Ekonomi Pembangunan Pertanian” 

Tahun 1991 

Alamat Rumah Jl. Terusan Way Rarem No. 7 Pahoman Teluk Betung 

Utara, Bandar Lampung 

Alamat Rumah 

Dinas 

Jl. Cendana No. 9 Gunung Sakti Menggala 

Alamat Kantor Jl. Lintas Sumatra Km. 112 Tiuh Tohou Menggala 

Tulang Bawang 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 

 

 

 

No Nama pasangan calon Presentase suara 

1 Syarnubi – Siti Soleha 7,20% 

2 Hanan A. Rozak – Heri Wardoyo 45,16% 

3 Winarti - Hendriwansyah 47,63% 
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Tabel 9. Riwayat Pendidikan Umum 

 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jurusan Nama Sekolah Tahun 

Lulus 

1. Pendidikan 

Dasar 

- SDN 19 Tanjung 

Karang 

1972 

2. SLTP Umum - SMPN 2 Tanjung 

Karang 

1975 

3. SLTA 

Umum 

IPA SMAN 2 Tanjung 

Karang 

1979 

4. Sarjana Teknologi Hasil 

Pertanian 

IPB 1983 

5. Pasca 

Sarjana 

Ekonomi 

Pembangunan 

Pertanian 

UNPAD 1991 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 

 

 

Tabel 10. Pengalaman Birokrasi/Tugas 

 

No Jabatan Eselon Periode 

1. Staf Dispertan Tk. I Lampung - 01-09-1984 

s/d 28-02-

1985 

2. Staf Kanwil Deptan Provinsi Lampung - 01-03-1985 

s/d 25-03-

1988 

3. Kepala Seksi Pengendalian Kanwil 

Deptan Provinsi Lampung 

IV-A 26-03-1988 

s/d 19-10-

1995 

4. Kepala Dinas 

Tanaman Pangan dan Horikultura, 

Perisapan Dati II Tulang Bawang 

III/B 20-10-1995 

s/d 19-03-

1997 

5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan 

Horikultura, Perisapan Dati II Tulang 

Bawang 

III/B 20-03-1997 

s/d 23-01-

2001 

6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Kabupaten Tulang Bawang 

II/B 24-01-2001 

s/d 03-02-

2004 

7. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Tulang Bawang 

II/B 24-01-1984 

s/d 28-02-

1985 

8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Tulang Bawang 

II/B 04-02-2004 

s/d 01-12-

2005 

9. Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 

Provinsi Lampung 

II/B 02-12-2005 

s/d 29-01-

2006 
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10. Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung 

II/B 30-01-2006 

s/d 19-09-

2007 

11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung 

II/A 20-09-2007 

s/d 22-01-

2008 

12. Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi 

Lampung 

- 23-01-2008 

s/d 02-06-

2009 

13. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Holtikultura Provinsi Lampung 

II/A 03-06-2009 

s/d 01-09-

2009 

14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Lampung 

II/A 02-09-2009 

s/d 18-08-

2010 

15. Assisten Bidang Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung 

II/A 19-08-2010 

s/d 13-07-

2011 

16. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung - 05-10-2010 

s/d 01-02-

2011 

17. Penjabat Bupati Tulang Bawang - 13-07-2011 

s/d 14-11-

2011 

18. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung - 15-11-2011 

s/d 04-01-

2012 

19. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi 

Lampung 

II/A 05-01-2012 

20. Bupati Tulang Bawang - 17-12-2012 

s/d sekarang 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 

 
 

Tabel 11. Riwayat Tanda Jasa/Penghargaan 

 

No Nama Tanda Jasa/Penghargaan Tahun 

Perolehan 

Asal 

Perolehan 

1. Satyalancana Karya Satya 20 

Tahun 

2005 Presiden RI 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 
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Heri Wardoyo 

Tabel 12. Biodata Heri Wardoyo 

 

Nama Heri Wardoyo, S.H 

Tempat Tanggal Lahir  Tanjung Karang, 28 Mei 1967 

Istri Zaidirina, SE. M.Si 

Anak 1. Asyraf Vivaldi Wardoyo 

2. Athaya Calista Sastyaviana 

3. Admiral El-Ghaaziy Wardoyo 

Agama Islam 

Pendidikan Terakhir Program Pasca Sarjana Jurnalistik Dr. Soetomo 

Jabatan Sekarang Wakil Bupati Tulang Bawang  

Alamat Rumah Jl. Kelapa, No. 18, Sepang Jaya, Kedaton Bandar Lampung 

Alamat Rumah Dinas Jl. Cemara No.356 Gunung Sakti Menggala 

Alamat Kantor Jl. Lintas Timur Km. 112 Tiuh Tohou Menggala Tulang 

Bawang 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 

 

 

Tabel 13. Riwayat Pendidikan Umum 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jurusan Nama Sekolah Tahun 

Lulus 

1. Pendidikan Dasar - SD Persit Kartika  Tanjung 

Karang 

1980 

2. SLTP Umum - SMP Persit Kartika 

 Tanjung Karang 

1983 

3. SLTA / SMK - SMEA Negeri  

Tanjung Karang 

1986 

4. Sarjana Fakultas 

Hukum 

UNILA, Lampung 1991 

5. Pasca Sarjana Jurnalistik Dr. Soetomo, Jakarta 1995 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 

 

 

Tabel 14. Riwayat Tanda Jasa/Penghargaan 

 

No Nama Tanda 

Jasa/Penghargaan 

Tahun Perolehan Asal Perolehan 

1. Pemegang Sertifikat Ahli Dewan 

Pers Nasional 

2009 Dewan Pers RI 

Sumber : Tulangbawangkab.go.id 
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D. Visi Misi Kandidat Pasangan Incumbent 

 

Pasangan incumbent maju kembali pada Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 

dengan melanjutkan visi misi yang sebelumnya. Berikut adalah visi misi dan 

capaian kinerja incumbent selama satu periode. 

1. Visi  

Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang sebagai kawasan Agribisnis yang 

bermartabat, aman, ragam, unggul (BARU), sejahtera, serta berwawaan 

lingkungan sesuai dengan Potensi Sumber daya dan kearifan social budaya 

melalui semangat partisipasi pemberdayaan masyarakat. 

2. Misi  

a. Meningkatkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, 

religious dan berbudaya serta penguatan kearifan local 

b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan optimalisasi 

pembangunan wilayah secara sistematis, terpadu dan merata serta 

mendukung efektivitas tata kelola sumber daya strategis 

c. Meningkatkan sumber daya manusia daerah Tulang Bawang 

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan agribisnis dan potensi ekonomi 

secara dinamis, produktif, dan berdaya saing yang didukung oleh dunia 

usaha secara berkelanjutan. 

e. Meningkatkan kreatifitas, prakarsa, dan profesionalisme SDM aparatur 

dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah penyelenggaraan 

pemerintahan, kualitas perencanaan, kualitas pelayanan public, serta 

pemberdayaan masyarakat 
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f. Mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan SDA yang berkeadilan 

dan berwawasan lingkungan. 

g. Meningkatkan pembangunan melalui semangat partisipasi 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Beberapa hasil kinerja kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Hanan 

A. Rozak dan Heri Wardoyo selama tahung 2013 sampai dengan tahun 2015, 

diantaranya : 

a. Bidang Pemerintahan 

1. Penataan dan pengelolaan keuangan daerah 

a. Peningkatan anggaran dari Rp. 728.745.918.530 pada tahun 2013 

menjadi Rp. 1.066.344.292.499 pada tahun 2015, atau meningkat 

sebesar kurang lebih 46,33% dari tahun 2013 

b. Komposisi belanja langsung meningkat dari tahun 2013 sebesar 

kurang lebih 45% pada tahun 2015 menjadi sebesar 54% dari total 

belanja daerah 

 

b. Bidang Pembangunan 

1. Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur kampung partisipatif melalui Gerakan 

Serentak Membangun Kampung (GSMK). GSMK merupakan salah 

satu program andalan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang saat ini 

yang telah dilakukan sejak tahun 2013 dan direncanakan akan berjalan 

selama 5 tahun. GSMK lahir atas gagasan Bupati Tulang Bawang 

Hanan A. Rozak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo yang telah memiliki 
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dasar hokum berupa Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 

Tahun 2015. Focus utama kegiatan GSMK adalah pembangunan 

sarana dan prasarana kampung atau kelurahan yang sangat dibutuhkan 

dan bermanfaat bagi masyarakat  

 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan dana yang 

cukup besar guna mensukseskan program GSMK ini yaitu 

dialokasikan ke kemapung atau kelurahan selama tiga tahun 

mencapay kurang lebih 93,6 Milyar, rata-rata setiap kampung 

diberikan dana stimulan tetap sebesar kurang lebih 200 juta. 

Hasil dari program GSMK tahun 2013-2015 antara lain:  

a. jalan Onderlagh atau Telford sepanjang 247,359 m.  

b. Jalan Rabat beton sepanjang 30,764 m 

c. Jalan Lapen 4,165 m 

d. Timbunan tanah jalan dan pemadatan sepanjang 57,117,90 m 

e. Jembatan 126 unit sepanjang 880,90 m 

f. Gorong-gorong 565 unit sepanjang 2,701,54 m 

g. Drainase 24.947,18 m 

h. Talud 97 unit dengan panjang .107,87 m 

i. Tiang jembatan beton 3.049 m 

j. Siring pasangan 607 m 

k. Cor plat beton 11,5 m  



  

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menyimpulkan bahwa 

strategi yang dilakukan oleh incumbent pada Pilkada Tulang Bawang 2017, 

diantaranya   

1. Pada mix marketing, kandidat pasangan incumbent hanya melakukan 

strategi promotion dan price, strategi product tidak dilakukan dan strategi 

place tidak maksimal. Kandidat pemenang pilkada melakukan strategi 

product dengan membuat 25 program unggulan yang meliputi semua 

aspek, dan place maksimal dengan mesin partai dan tim yang solid. 

2. Pada strategi alternatif, kandidat pasangan incumbent hanya melakukan 

strategi penguatan dan konfrontasi dari empat strategi yang ada dalam 

strategi alternatif, sedangkan strategi bujukan dan rasionalisasi tidak 

diterapkan. Kandidat pemenang pilkada melakukan konfrontasi yang lebih 

maksimal dengan menjelaskan program unggulan. 

3. Kandidat incumbent melakukan mobilisasi aparatur kampung dan politik 

uang saat kampanye, sedangkan kandidat pemenang pilkada melakukan 

politik uang saat kampanye dan masa tenang kampanye. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka saran pada penelitian ini 

diantaranya : 

1. Kurang maksimalnya strategi mix marketing yang diterapkan pasangan 

incumbent. Seharusnya setiap incumbent bisa merefleksi masalah dan 

kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga membuat program kerja, visi 

dan misi yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan prioritas serta 

menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Incumbent juga harus komunikasi 

baik dengan partai pengusung, karena keberadaan dan dukungan partai 

pengusung merupakan satu komponen penting dalam penerapan strategi. 

2. Penerapan strategi alternatif yang kurang maksimal dilakukan kandidat 

pasangan incumbent dengan tidak melakukan strategi rasionalisasi dan 

bujukan seharusnya sebagai incumbent penting untuk melakukan bujukan, 

terutama terkait kedekatan emosional antara figur dengan masyarakat 

maupun timsukses dengan masyarakat. Kinerja incumbent yang belum 

mampu menyelesaikan semua sektor, seharusnya mampu ditutup dengan 

pendekatan emosonal. Incumbent harus lebih sering blusukan atau turun 

langsung berkomunikasi dengan masyarakat. 

 

3. Rumusan strategi incumbent yang tidak mengoptimalkan dua strategi yaitu 

mix marketing politik dan strategi alternatif membuat penerapan strategi 

gagal. Seharusnya, incumbent menggunakan konsultan politik dalam 

penyusunan strategi, kemudian menyesuaikan teori dan hasil penelitian 

dengan kondisi daerah mulai dari kebutuhan masyarakat, masalah sosial 
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hingga karakter pemilih sehingga rumusan strategi incumbent terarah dan 

memaksimalkan penerapannya. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Arifin, Anwar. 2014. Politik Pencitraan. Yogyakarta : Graha Ilmu 

Buchori, Mochtar. 1996. Culture and Politics in Indonesia. Jakarta : Jakarta Press 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia 

Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta : 

Rajagrafindo Indonesia 

Eccleshall, Robert dkk. 1996. Political Ideologies. New York : Great Britain 

Efriza, 2012. Political Explore. Bandung : Alfabeta 

Mariana, Dede dan Caroline Paskarina.2008.Demokrasi dan Politik 

Desentralisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu 

Marsh and Stoker.2010. Teori dan Metode Ilmu Politik. Bandung : Nusa Media 

Mc. Nair, Brian. 1995. An Introduction to Political Communication. London :  

Molan, Benyamin. 2012. Logika : Ilmu dan aseni Berfikir Kritis. Jakarta : Indeks 

Muluk, Hamdi. 2008. Mozaik Psikologi Politik. Jakarta : Rajawali Press 

Schroder, Peter.2010. Strategi Politik.Jakarta : FriedichNaumann-Stiftung für die 

Freiheit 

Sugiono, Arif. 2013. Strategic Polical Marketing. Yogyakarta : Ombak  

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : 

Alfabeta 

Suharizal.2012. Pemilukada : Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. 

Depok: Rajagrafindo Persada  

Susanto, Eko Haru. 2013. Komunikasi Politik. Jakarta : Mitra Wacana Media 

Suwarno. 2012. Teori Sosiologi. Bandar Lampung : Universita Lampung 



Tansey, D. Stephen. 1996. Politics : The Basic. New York : TJ Press 

Youna, Andi dan Zulmi Safitri. 2015. Propaganda Media. Jakarta : Mitra Wacana 

Media 

Zuhro, Siti.2009. Peran Aktor dalam Demokratisasi. Yogyakarta : Ombak 

Zuhro, Siti.2009. Demokrasi Lokal ;Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai 

Budaya Politik Lokal. Yogyakarta : ombak  

 

 

 

Jurnal 

Walandouw, Adelien. 2015. Strategi Kampanye Pemenangan Bupati dan Wakil 

Bupati Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. 

Jurnal “Acta Diurna” Volume IV. Nomor 1. 

Rini, Endang Sulistya. 2012. Peran Pemasaran Politik dalam Mempengaruhi 

Keputusan Pemilih. Jurnal Ekonom, Volume 15, Nomor 4 Halaman 179-

188: Universitas Sumatera Utara 

Lestarini, Niken. 2015. Kredibilitas Bupati Incumbent pada Pilkada 2015 di 

Kabupaten Ponorogo. Jurnal Aristo Volume 5. Halaman 23-30. Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

Abdul Hamid. 2011. Kinerja Baik Dan Keterpilihan Dalam Pemilukada. 

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 ISBN: 978-602-

96848-2-7 LAB-ANE FISIP Untirta 

Alfitri. 2008. Dinamika Partai Politik di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah 

Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 2 Nomor 5 2008. Universitas 

Sriwijaya 
 

Wulandari, Widuri. 2015. Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. 

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 

 

 

 

Artikel 

(Lampung post, edisi 1 September 2016). 

 

(saibumi.com/Pasangan Winarti-Hendriwansyah Jadi Rival Handoyo.html, 

diakses pada 1 September 2016 pukul 16.33 WIB). 

 



(http://koranpagi.co/winarti-blak-blakan-dedi-malu-malu-kucing.html,diakses 

pada 4 September 2016 pukul 20.33 WIB) 

 

(Harianpilar.com Calonkada independent daftar ke kpu tuba, diakses pada 1 

September 2016 Pukul 16.23 WIB). 

 

(www.latompinews.blogspot.co.id/2012/06/, diakses pada 20 Agustus 2016 pukul 

20.45 ). 

http://lampung.tribunnews.com/2017/01/12/dugaan-money-politics-tim-sukses-

dua-paslon-saling-lapor?page=2, diakses pada 25 Mei 2017 

http://www.harianfokus.com/2016/08/06/pdip-protes-mobilisasi-birokrasi-

handoyo/. Diakses pada 25Mei 2017 

http://pipinetc.blogspot.co.id/2015/04/penelitian-kampanye-hitam-black.html, 

diakses pada 28 Mei 2017  

http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-

buat-raih-simpati-warga/ diakses pada 25 Mei 2017  

http://www.dailylampung.com/index.php/2016/09/14/barisan-mata-handoyo-

deklarasi-dukungan-kemenangan-pilkada-2017/ diakses pada 22 Mei 2017  

http://www.kompasiana.com/jumariharyadi/rekam-jejak-3-tahun-kepemimpinan-

bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-tulang-bawang_569e726b509773380ba6214c 

diakses pada 22 Mei 2017 

http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-

buat-raih-simpati-warga/ diakses pada 26 Mei 2017 

 

 

 

Penelitian Terdahulu 

 

Zuhri, saiful.2016.Analisis SWOT terhadap Kekalahan Petahana (Mustafa) di 

Daerah Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada Pemilihan 

KepalaDaerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015.Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. 

Al Kaisya, M Dias. 2011. Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Incumbent Edy 

Sutrisno pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2010. Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. 

http://koranpagi.co/winarti-blak-blakan-dedi-malu-malu-kucing.html
http://lampung.tribunnews.com/2017/01/12/dugaan-money-politics-tim-sukses-dua-paslon-saling-lapor?page=2
http://lampung.tribunnews.com/2017/01/12/dugaan-money-politics-tim-sukses-dua-paslon-saling-lapor?page=2
http://www.harianfokus.com/2016/08/06/pdip-protes-mobilisasi-birokrasi-handoyo/
http://www.harianfokus.com/2016/08/06/pdip-protes-mobilisasi-birokrasi-handoyo/
http://pipinetc.blogspot.co.id/2015/04/penelitian-kampanye-hitam-black.html
http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-buat-raih-simpati-warga/
http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-buat-raih-simpati-warga/
http://www.dailylampung.com/index.php/2016/09/14/barisan-mata-handoyo-deklarasi-dukungan-kemenangan-pilkada-2017/
http://www.dailylampung.com/index.php/2016/09/14/barisan-mata-handoyo-deklarasi-dukungan-kemenangan-pilkada-2017/
http://www.kompasiana.com/jumariharyadi/rekam-jejak-3-tahun-kepemimpinan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-tulang-bawang_569e726b509773380ba6214c
http://www.kompasiana.com/jumariharyadi/rekam-jejak-3-tahun-kepemimpinan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-tulang-bawang_569e726b509773380ba6214c
http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-buat-raih-simpati-warga/
http://medianusantaranews.com/handoyo-optimalkan-macam-macam-strategi-jitu-buat-raih-simpati-warga/


Yustian, Yudi. 2008. Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan Pendatang 

Baru dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan 

Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota 

Bogor, Jawa Barat).  Program Studi Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 

Al Amin, Rahman.2005.Penyebab Kekalahan Pasanagan Incumbent (Masriadi 

Martunus dan Nafriadi Hamdi) pada Pilkada Bupati Tanda Datar tahun 2005. 

Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. 

Iskandar, Dian. 2015. Kekalahan Petahana Bupati Kabupaten Solok dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Periode 2010-2015.Jurusan Politik dan 

Pemerintahan, Uniersitas Gajah Mada. 

 

Rohman, Taufiq. 2010. Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010. Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dipenogoro. 

 

Sumule, Verayanti.2012. Strategi Politik Incumbent dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Langsung di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010.Jurusan Ilmu 

Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin. 

 


