
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Strategi 

 

1. Pengertian Strategi 

 

Istilah strategi dari bahasa yunani “strategos” atau dengan kata jamak 

strategi yang berarti jenderal atau perwira (state officer) dengan fungsi 

dan tugas yang luas. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili 10 

(sepuluh) suku di Yunani yang dikenal dengan sebutan Board of Tai 

Strategy dan dalam artinya sempit Maurice Matlaff (1967: 4) menyebut 

strategi sebagai The Art of General (seni jenderal). 

 

Sondang P. Siagian (1985: 21) mendefinisikan strategi sebagai cara-cara 

yang diambil yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan 

dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang 

pasti akan dihadapi. 

 

Lebih lanjut Sondang P. Siagian (1985: 21) mengungkapkan bahwa 

“strategi” sebagai rencana yang amat cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Sasaran khususnya dalam hal ini adalah ingin 

mengetahui strategi yang digunakan oleh tim pemenang pasangan calon 
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kepala desa dalam rangka perolehan suara terbanyak pada pilkades Kota 

Gajah Timur tahun 2012. Pengertian strategi juga dikemukakan oleh 

Tregoe dan Zimmerman (1980: 17) yang mengatakan bahwa strategi 

adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu 

organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan 

lingkunganya dalam kondisi yang saling menguntungkan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa strategi adalah cara 

atau langkah yang mendasar untuk menggunakan kecakapan dan sumber 

daya suatu organisasi melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan 

dan memperlihatkan kendala atau pilihan yang diarahkan mencapai tujuan 

organisasi. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode 

maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan 

akan optimal, untuk itu diperlukan adanya pengetahuan serta keahlian 

yang memadai dalam rangka tujuan organisasi. 

 

2. Tipe-tipe Strategi 

 

Tipe strategi menurut Koteen dalam J. Salusu (1994: 104-105) antara lain: 

1. Corporate Strategy (strategi organisasi) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru pembahasan-pembahasan ini 

diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. 
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2. Program Stategy (strategi program) 

Startegi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari 

suatu program tertentu, apa dampaknya apabila suatu program tertentu 

dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. 

3. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

Strategi ini memusatkan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan 

sumber daya essensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan 

teknologi. 

4. Institutional Strategy (strategi institusi) 

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kempuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. 

 

 

3. Startegi Pemasaran Politik 

 

Strategi pemasaran politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan 

kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan 

yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk 

mencapai political marketers objectives. 

 

Butler dan Collins (1996: 28) mendefinisikan pemasaran politik sebagai 

adaptasi dari konsep dan teknik pemasaran komersial yang dilakukan oleh 

para aktor politik untuk mengorganisasi, mengimplementasi dan mengatur 

aktivitas politik untuk mewujudkan tujuan politik. 
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Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan pemasaran politik 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan 

taktis yang dilakukan oleh aktor politik untuk menawarkan dan menjual 

produk politik kepada kelompok-kelompok sasaran (Sumber: 

http://teorimp.wordpress.com/2010/12/28/pemasaran-politik/, diakses pada 

tanggal 26 Mei 2013). 

 

Untuk itu kerangka teori yang akan diaplikasikan dalam strategi 

pemasaran terdiri dari: 

1. Segmentasi 

Rhenald Kasali (2001: 119) segmentasi merupakan suatu proses 

mengkotak-kotakan pasar (yang heterogen) ke dalam kelompok-

kelompok “potential customer” yang memiliki kesamaan kebutuhan 

dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama. 

 

Segmentasi adalah pemilihan sekelompok orang dengan cara yang 

serupa atau sama memberikan tanggapan kepada seperangkat 

rangsangan pemasaran tertentu, dengan mengesampingkan kelompok 

“golongan putih” (golput) segmentasi dibagi dalam tiga segmen besar 

yaitu: 

a. Segmen para pendukung kontestan yang dipasarkan, yang 

dibedakan menjadi dua yakni: 

1. Pendukung inti atau lazim disebut sebagai basis massa (base 

partisan), adalah pendukung fanatik yang sangat sulit berubah 

pikirannya. 

http://teorimp.wordpress.com/2010/12/28/pemasaran-politik
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2. Pendukung lapis kedua yang lazim disebut sebagai soft-

partisan, massa pendukung yang masih bisa berubah pilihannya 

oleh faktor-faktor atau tawaran-tawaran tertentu. 

b. Segmen para pendukung kontestan pesaing yang juga terdiri dari 

(a) pendukung inti, dan (b) pendukung. 

c. Segmen massa mengambang, yaitu segmen yang belum 

memutuskan kepada pihak mana suara akan diberikan. Secara 

umum segmen ini juga dapat dipilih menjadi dua, yaitu: 

1. Segmen nonpartisipan dimana dari pemilu keputusan pilihan 

tidak menetap pada satu partai politik atau kandidat tertentu 

tapi bisa berubah-ubah tergantung faktor situsional. 

2. Segmen yang pernah menjadi pendukung pihak tertentu, tetapi 

akan mengubah pilihannya karena merasa aspirasi tidak 

terpenuhi. 

 

2.  Targeting 

Rhenald Kasali (2001: 371) mendefinisikan targeting sebagai suatu 

tindakan untuk memilih satu atau beberapa segmen pasar yang akan 

menjadi fokus kegiatan-kegiatan pasar dan yang akan dibidik untuk 

mencapai sasaran obyektif. 

 

3. Positioning 

Philip Kotler dikutip dalam Rhenald Kasali (2001: 526) mengatakan 

positioning adalah tindakan yang dilakukan oleh marketer untuk 

membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada 
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masyarakat agar berhasil memperoleh posisi yang dicapai. Positioning 

(penentuan posisi) yaitu, tindakan merancang pemasaran dan citra 

partai politik dalam menepati posisi kompetitif. Positioning dapat 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Positioning berdasarkan isu dan kebijaksanaan politik, yakni 

mempresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan 

dijanjikan oleh kandidat politik jika menang dalam pemilu. 

b. Positioning berdasarkan benefit, yakni partai akan memberi 

manfaat tertentu kepada pemilih. 

b. Positioning berdasarkan citra kandidat, positioning yang mengacu 

pada sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter 

kandidat.  

 

 

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa 

 

1. Pengertian Kepala Desa 

 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Hippun Pemekonan (BHP), 

dengan kata lain bahwa kepala desa merupakan pemimpin lembaga 

eksekutif desa yang dibantu oleh para perangkat desa yang telah dibentuk 
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oleh kepala desa tersebut untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepala 

desa. 

 

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam buku Saparin (1985: 30) 

menyatakan: 

Pimpinan yang berwenang dalam Pemerintahan Desa ialah Kepala 

Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, 

Petinggi (Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat 

dan Banten), Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, 

Aceh), Pengulu Adiko (Sumatera Barat), Penyimbang, Kepala 

Marga (Sumatera Selatan), Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, 

Ambon), Raja Penusunan (sekitar Danau Toba), Kesair Pengulu 

(Karo Batak), Parek, Klain, Marsaoleh (Gorontalo), Komelaho 

(Kalimantan Selatan). 

 

 

Menurut Yumiko dan Prijono (2012: 83) pada dasarnya pemimpin-

pemimpin desa terdiri dari: 

a. Pemimpin formal yaitu kepala desa dengan pamongnya. 

b. Pemimpin infolmal yang terdiri dari para alim ulama atau pemuka 

agama, para tetua desa atau seringkali disebut pemuka 

desa/pemipin adat, dan tokoh-tokoh partai politik yang saat ini 

tidak begitu berfungsi lagi karena usaha golkarisasi sejak 

menjelang pemilu 1971. 

 

 

Masa jabatan kepala desa sendiri adalah selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya hal ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seorang kepala Desa 

hanya dapat menjabat sebagai kepala desa maksimal selama dua periode 

masa jabatan, pada periode ke tiga seorang kepala desa tersebut harus 

digantikan dengan orang lain. 
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Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa oleh 

penduduk desa setempat. Seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai 

kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sesuai dengan 

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan 

kepada NKRI, serta Pemerintah. 

c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat. 

d. Berusia paling rendah 25 tahun. 

e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 

f. Penduduk desa setempat. 

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun. 

h. Tidak dicabut hak pilihnya. 

i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun 

dan atau 2 kali masa jabatan. 

j. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota. 

 

 

2.   Tugas dan Wewenang Kepala Desa 

 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal 

tersebut tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa. Tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai 

dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan Desa, 

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa, dan kerja sama antar desa.  
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Tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain 

pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana 

fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 

pasar desa. Tugas menyelenggarakan urusan pembangunan 

kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui 

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang 

kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat. 

 

Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, Kepala Desa 

mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD. 

d. Menyususn dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan 

pelestarian pembangunan di desa. 

h. Mewakili di desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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3.   Kewajiban Kepala Desa 

 

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa seperti 

yang telah dijabarkan di atas, maka kepala desa juga mempunyai 

kewajiban sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

pemerintahan desa. 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desa. 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial 

budaya dan adat istiadat. 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

 

Berkaitan uraian di atas, kepala desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

bupati atau wali kota, memberikan laporan pertanggungjawaban 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat. 
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4.   Larangan Bagi Kepala Desa 

Kepala desa atau Desa juga mempunyai larangan, sesuai dengan Pasal 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

a. Menjadi pengurus partai politik. 

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan 

lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan. 

c. Merangkat jabatan sebagai anggota DPRD. 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan 

presiden, dan pemilihan kepala daerah. 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain. 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 

barang, dan atau jasadari pihak lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 

g. Menyalahgunakan wewenang. 

h. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 

 

5.   Pemberhentian Kepala Desa 

Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Pasal 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu : 

a. Meninggal dunia. 

b. Permintaan sendiri. 

c. Diberhentikan. 

 

Seorang kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa 

dikarenakan: 

1) Berakhinya masa jabatan dan telah dilantiknya pejabat baru 

yang akan menggantikannya sebagai kepala desa. 

2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. 

3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. 

4) Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan. 

5) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa. 

6) Melanggar larangan bagi kepala desa. 
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Pemberhentian kepala Desa seperti hal yang telah dijelaskan di atas, 

diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada 

bupati atau walikota melalui camat berdasarkan keputusan 

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh 

minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).  

 

Pengesahan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dengan keputusan 

bupati atau walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan 

dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melalui camat diterima 

oleh bupati atau walikota, dan selanjutnya bupati atau walikota 

mengangkat pejabat kepala Desa yang tata caranya diatur melalui 

peraturan daerah atau kota. 

 

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa 

 

Sistem pemilihan Kepala Desa di Indonesia dipilih langsung oleh penduduk 

desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. 

Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia hanya kepala desa yang dipilih 

langsung oleh rakyat, sedangkan presiden dan wakil presiden berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 baru dilaksanakan pada pemilu 2004, 

hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia.  

 

Pemilihan kepala desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan demikian soal pemilihan kepala desa 

sampai saat ini masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar mendapat 
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kejelasan yang mendalam perlu mengetahui sejarah perjalanan pemilihan 

kepala desa di Indonesia adalah sebagai berikut. 

 

Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda tahun 1948 diterbitkanlah 

Indische Staatregeling yang berlaku mulai tahun 1854, ketentuan 

mengenai desa diatur dalam Pasal 128: 

1) Desa-desa bumiputra dibiarkan memilih kepada anggota pemerintahan 

desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu 

menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga hak tersebut terhadap 

segala pelanggarannya. 

2) Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan dimana kepala desa dan 

anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk 

itu. 

3) Kepala desa bumiputra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh gubernur jenderal, pemerintah wilayah dan residen 

atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi. 

4) Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) dari pasal ini tidak 

sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang 

diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan. 

5) Dengan ordonasi dapat diatur wewenang dari desa bumiputra untuk: 

(a) memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) di dalam batas-
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batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan 

yang diadakan oleh desa (Suhartono, 2001: 46). 

b. Desa diketahui sebagai badan hukum adat yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan stbl. 1855, untuk 

menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa, maka rakyat pedesaan 

memilih sendiri secara langsung kepala desanya. Kemudian dikeluarkan 

undang-undang yang mengatur tentang kedesaan oleh pemerintah Hindia 

Belanda. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk melakukan pergantian 

kekuasaan pada tingkatan daerah sebagai syarat untuk meneruskan estafet 

pemerintah. Rakyat dengan model pemilihan langsung dapat lebih leluasa 

untuk memilih pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya tanpa 

ada paksaan dari siapapun, sehingga ukuran demokratis akan menjadi lebih 

terlihat dengan model pemilihan tersebut. 

 

Ketentuan situasi pilkades langsung, masyarakat dihadapkan kepada pilihan-

pilihan calon pemimpin yang disukainya, dengan demikian sebuah kompetisi 

diantara masing-masing calon pemimpin akan sangat kuat terjadi di 

dalamnya. Kompetisi tersebut terjadi hampir disemua aktifitas pada saat 

menjelang sampai dengan pemilihan. Sesuai dengan hal di atas, dalam 

pemilihan Kepala Desa menang atau kalah menjadi suatu keniscayaan bagi 

masing-masing pasangan calon, untuk itu strategi menjadi hal yang signifikan 
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dalam penentuan kemenangan pasangan calon yang bertarung dalam arena 

politik tersebut. 

 

Calon untuk masuk dalam bursa pemilihan mempunyai peran yang besar 

dalam rangka menentukan strategi yang digunakan untuk memenangkan 

pemilihan. Bersama pasangan kandidat langkah strategis yang biasa 

dilakukan oleh partai politik tersebut adalah dengan membentuk tim-tim 

pemenangan yang akan menjadi pelaksana dari strategi yang telah disusun 

dan terlepas dari peran yang dimainkan oleh tim-tim pemenangan, pasangan 

calon juga mempunyai pengaruh dalam menentukan simpati dari masyarakat 

dalam rangka mendapat dukungan guna memperoleh suara terbanyak. 

 

Calon kepala desa dalam rangka untuk meraih simpati dan dukungan tersebut 

untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak, maka diperlukan pemikiran 

cerdas dan teliti dalam menghasilkan sebuah strategi yang ampuh. Strategi 

pemasaran politik salah satunya diungkapkan oleh Butler dan Collins (1996: 

28) (political marketing strategy), strategi dalam penelitian ini coba dibangun 

dengan menggunakan tiga tahapan strategi pemasaran. Pertama melalui 

segmentasi, yang diartikan sebagai pemilahan kelompok dalam segmen di 

masyarakat. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan targeting, yang diartikan 

sebagai sasaran khusus hasil dari segmentasi dan yang terakhir adalah 

positioning yang diartikan sebagai tidakan merancang pemasaran dan citra 

politik dalam menempati posisi kompetitif. 
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Pemilihan Kepala Desa Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah yang 

memunculkan sebagai calon terpilih membuktikan bahwa kemenangan dapat 

terjadi dari berbagai macam faktor. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang 

menyebabkan kemenangan calon dalam pemilihan kepala desa. Penulis untuk 

memudahkan menentukan variabel dan menganalisis data yang menunjukkan 

faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan tersebut, menggunakan toeri 

Political Marketing Strategy (strategi pemasaran politik) yang telah 

disebutkan di atas, guna menjawab pertanyaan tersebut.  

 

Penulis menyederhanakan uraian kerangka pikir membuat bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir  

 Calon Kepala Desa 

Kemenangan Ismail dalam pemilihan  

Kepala Desa 

 

Strategi Pemenangan model Political Marketing Strategy : 

1. Segmentasi, terdiri dari : 

1. Segmen pendukung kontestan, yang terbagi: 

a. Pendukung inti (base-partisan) 

b. Pendukung lapis kedua (soft-partisan) 

2. Segmen pendukung pesaing (juga terdiri dari pendukung inti dan 

pendukung lapis kedua) 

3. Segmen massa mengambang, yang terbagi: 

a. Segmen nonpartisan  

b. Segmen yang mengubah pola pilih akibat aspirasi tidak 

terpenuhi 

2. Targeting, sasaran khusus hasil segmentasi (swing vote) 

3. Positioning, berupa: 

a. Positioning berdasarkan isu dan kebijakan politik 

b. Positioning berdasarkan benefit 

c. Positioning berdasarkan citra kandidat 



25 
 

dalam penentuan kemenangan pasangan calon yang bertarung dalam arena 

politik tersebut. 

 

Calon untuk masuk dalam bursa pemilihan mempunyai peran yang besar 

dalam rangka menentukan strategi yang digunakan untuk memenangkan 

pemilihan. Bersama pasangan kandidat langkah strategis yang biasa 

dilakukan oleh partai politik tersebut adalah dengan membentuk tim-tim 

pemenangan yang akan menjadi pelaksana dari strategi yang telah disusun 

dan terlepas dari peran yang dimainkan oleh tim-tim pemenangan, pasangan 

calon juga mempunyai pengaruh dalam menentukan simpati dari masyarakat 

dalam rangka mendapat dukungan guna memperoleh suara terbanyak. 

 

Calon kepala desa dalam rangka untuk meraih simpati dan dukungan tersebut 

untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak, maka diperlukan pemikiran 

cerdas dan teliti dalam menghasilkan sebuah strategi yang ampuh. Strategi 

pemasaran politik salah satunya diungkapkan oleh Butler dan Collins (1996: 

28) (political marketing strategy), strategi dalam penelitian ini coba dibangun 

dengan menggunakan tiga tahapan strategi pemasaran. Pertama melalui 

segmentasi, yang diartikan sebagai pemilahan kelompok dalam segmen di 

masyarakat. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan targeting, yang diartikan 

sebagai sasaran khusus hasil dari segmentasi dan yang terakhir adalah 

positioning yang diartikan sebagai tidakan merancang pemasaran dan citra 

politik dalam menempati posisi kompetitif. 
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“Data kualitatif sangat menarik. Ia merupakan sumber dari deskripsi 

yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang 

proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data 

kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang 

setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan 

lagi, data kualitatif dapat membimbing kita untuk memperoleh 

penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk 

membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para 

peneliti untuk melangkah lebih jauh lagi dari praduga dan kerangka 

kerja awal” (1991: 1-2). 

 

 

Penekanan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah unsur manusia sebagai 

instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif 

yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia, sehingga dari sifat inilah 

penulis mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan 

selama pelaksanaan penelitian. Proses penelitian ini menuntut kecermatan, 

ketelitian dan konsistensi tentang topik dan permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan serta menjaga obyektifitas penelitian. 

 

Berdasarkan konsepsi tipe penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini yang 

akan diteliti adalah ingin melihat gambaran secara menyeluruh mengenai 

Strategi calon kepala desa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kota Gajah 

Timur Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peranan yang sangat 

penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian sehingga 

masalah yang diteliti tidak melebar. Ditegaskan oleh Sudarto (1996: 66) 


