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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Ketika kita berbicara dengan  pemilihan umum, baik itu Pemilu Eksekutif 

maupun Pemilu Legislatif, maka topik pembicaraanya bukan sekedar bagaimana 

sirkulasi kekuasaan itu dilakukan, bagaimana cara memilih dan mendelegasikan 

kedaulatan, akan tetapi yang tidak kalah menarik dari penyelenggaraan pemilu 

adalah bagaimana seseorang bisa mendapatakan kekuasaan dan menang dalam 

Pemilu tersebut.1 

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum diketahui 

masing-masing kandidat mempersiapkan ‘pertandingan politik’ mengingat calon 

pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing kandidat berlomba-lomba 

untuk memenangkan pemilu. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih 

untuk memilih mereka. Sebagai bentuk atau praktek demokrasi, suara atau 

dukungan yang didapat, selanjutnya si pemenang akan mendapatkan kursi 

kekuasaan dalam pemerintahan.  

Setiap warga negara memiliki hak politik sebagai bagian dari hak asas 

yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum baik itu memilih 

maupun dipilih. Sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan secara rinci dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berrbunyi 

                                                             
1 Firmanzah, Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,  2010), hlm. 

217. 
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kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

Perumusan dari pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya 

diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 

1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi 

setiap warga negaranya. Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 

1945 mulai Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi segala warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan pada ayat (2) berbunyi 

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi 

setiap warga negaranya, khusunya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih 

dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Berbagai 

strategi dilakukan untuk memenangkan pemilihan, diantaranya menggerakkan 

seluruh tim sukses mempersiapkan para calon legislatif, serta merancang strategi 

kampanye.  

Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat 

terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menududuki 

jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.  
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Bagi para calon Legislatif, kampanye merupakan hal yang sangat penting 

dan sangat menentukan, karena salah strategi kampanye bisa mengakibatkan 

kekalahan dalam pemilihan suara.2 

Di Indonesia secara relatif terdapat kesetiaan etnis yang relatif tinggi dan 

bahwa perpolitikan di Indonesia pun tidak terlepas oleh etnisitas. Kelompok etnis 

mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi 

perseorangan. Dengan adanya rasa kesukuan atau kedaerahan tersebut sehingga 

dapat mempengaruhi dukungan seseorang terhadap suatu partai politik. Etnis juga 

dapat mempengaruhi loyalitas terhadap orang tertentu. Aspek etnis tidak boleh 

dilupakan perannya dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini tampak pada proses 

pemilihan legislatif.  

Mobilisasi pemilih dapat dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang 

berkaitan dengan etnisitas baik etnis, agama dan sebutan penduduk asli atau 

pendatang. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan 

pemilih. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan 

etnis dimana ada dua atau lebih suku dominan di wilayah tersebut. 

Identitas kelompok atau identitas etnis yang telah disusun dengan baik 

tersebut merupakan dasar untuk mengangkat kepentingan kelompoknya dalam 

wujud semangat dan perilaku sosial politik, sehingga dalam suatu kesempatan dan 

                                                             
2Ammar Zuhar,Etnisitas Dalam Politik (Studi tentang Srategi Calon Legislatif Etnis 

Batak dalam Pemilihan Legislatif di Dearah Pemilihan SIAK 4 Kabupaten Siak Tahun 2014).  

JOM FISIP. Vol 3 No. 1, 2016, hlm. 2. 
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adanya peluang atau ruang gerak untuk melakukan hal itu, maka identitas yang 

telah terkonstruksi tadi akan dibangkitan untuk kepentingan kelompok mereka.3 

Etnis sebagai identitas sangat mempengaruhi berjalannya pemilihan umum 

di Indonesia, karena di Indonesia merupakan negara multikultural maka etnis 

dapat dijadikan alat sebagai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Hal itu juga 

terjadi di Kota Jambi, dimana Etnis Batak di daerah Melayu Jambi dapat terpilih 

menjadi anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu semua tidak 

terlepas dari strategi politik yang telah disusun dengan oleh calon legislatif 

bersama tim sukses. 

Pada penelitian terdahulu tentang etnisitas dalam politik, dengan studi 

kasus tentang strategi calon legislatif etnis batak dalam pemilihan legislatif di 

Kabupaten Siak Tahun 2014.4 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh calon 

legislatif etnis batak dalam pemilihan umum. Dengan menggunakan strategi 

komunikasi kelompok dan antar pribadi calon legislatif etnis Batak dan strategi 

media luar ruang calon legislatif etnis Batak. 

Pembangunan identitas kepentingan etnis akan timbul dengan sendirinya 

ketika masyarakat etnis Batak mampu bersatu memperkuat hubungan diantara 

mereka etnis Batak melalui kepentingan yang selama ini tidak mereka rasakan 

sebagaimana mestinya. Penggunaan bahasa dalam komunikasi ternyata mendapat 

                                                             
3Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas, (Jakarta:Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia,2014),  hlm. 56. 
4Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/32948-ID-etnisitas-dalam-

politik-studi-tentang-strategi -calon-legislatif-etnis-batak-data.pdf pada tanggal 24 Oktober 2019, 

pukul 21:00. 

https://media.neliti.com/media/publications/32948-ID-etnisitas-dalam-politik-studi-tentang-strategi%20-calon-legislatif-etnis-batak-data.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/32948-ID-etnisitas-dalam-politik-studi-tentang-strategi%20-calon-legislatif-etnis-batak-data.pdf
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perhatian dari setiap calon legislatif baik itu di daerah yang menjadi tempat 

sasaran para calon legislatif untuk berkampanye dan bersosialisasi. 

Penelitian selanjutnya tentang strategi kampanye anggota legislatif DPRD 

Kabupaten Bantul V pada Tahun 2014.5  Metode penelitian yang dipakai yaitu 

metode kualitatif. Strategi kampanye yang digunakan oleh kedua anggota 

legislatif dilakukan dengan berbagai macam cara di daerah pilihan V yaitu sosial 

keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Tidak semua strategi yang digunakan 

kedua anggota legislatif tersebut sesuai dengan marketing politik Islam.  

Strategi sosial keagamaan tidak sesuai dengan strategi marketing politik 

Islam karena tidak dilandasi dengan nilai humanis. Strategi sosial kemasyarakatan 

yang memiliki nilai humanis ini merupakan strategi yang efektif di daerah pilihan 

V. Hal ini diperolehnya suara 7.653 yang merupakan suara tertinggi di daerah 

pilihan V. 

Di Kota Jambi etnis yang mendominasi adalah etnis Melayu Jambi dan 

wajar saja apabila calon anggota legislatif yang beretnis Melayu Jambi 

mendominasi menang dalam pemilihan legislatif di tahun 2019. Namun yang 

menarik adalah fenomena dimana dari 45 Anggota DPRD Kota Jambi  Periode 

2019-2024 yang terpilih pada Pileg Rabu 17 April 2019 lalu, ada tujuh calon 

anggota legislatif  dari etnis Batak yang berhasil terpilih menjadi anggota 

legislatif Kota Jambi periode 2019-2024. 

Asumsi penulis bahwa calon anggota legislatif yang berasal dari etnis 

Batak melakukan strategi pendekatan antar etnis dengan cara membangun  

                                                             
5Diakses dari file:///C:/Users/Win7/Downloads/Documents/11370068_bab-i_iv-atau-

v_daftar-pustaka.pdf, pada tanggal24 Oktober 2014, Pukul 21.33 WIB.  

file:///C:/Users/Win7/Downloads/Documents/11370068_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
file:///C:/Users/Win7/Downloads/Documents/11370068_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
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hubungan kekerabatan. Dengan adanya interaksi komunikasi dengan kelompok 

identitas etnis akan tercipta rasa empati, solidaritas sehingga membentuk 

kekerabatan yang dekat. Maka dari adanya hubungan kekerabatan dapat 

mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Strategi dengan membentuk suatu 

kumpulan atas dasar kesamaan etnis yang dimiliki, identitas etnis dapat dijadikan 

sebagai kekuatan politik untuk memperoleh suara dari masyarakat. 

Tabel 1.1. 

Daftar Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 1 Kota Jambi. 

Etnis Batak Suara 

Sah 

Partai Non Batak Suara 

Sah 

Partai 

PangeranHK 

Simanjuntak,SE,Msi 

2.803 NASDEM Syofni 

Herawati, SP. 

2.110 PKB 

Muhammad 

Yasir,SPd,M

M 

2.619 GERINDRA 

Suprapti, SE. 1.448 PDI-P 

Joni Ismed, 

SE 

1.976 GOLKAR 

Jasrul, S.Ag. 2.229 PKS 

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di daerah pemilihan 1 Kota Jambi 

terdapat satu calon legislatif dari etnis Batak berhasil terpilih menjadi anggota 

legislatif Kota Jambi tahun 2019. Pangeran HK Simanjuntak dari Partai Nasional 

Demokratmemperoleh 2.803 suara, yang merupakan suara terbanyak di daerah 

pemilihan tersebut dan satu-satunya dari etnis Batak yang menang. 
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Tabel 1.2. 

Daftar Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 2 Kota Jambi. 

Etnis Batak Suara 

Sah 

Partai Non Batak Suara 

Sah 

Partai 

Maria 

Magdalena, 

S.S 

2.882 PDI-P H.Muslim  1.476 GERINDRA 

H.Jefrizen 1.618 NASDEM 

Ir.Anti Yosefa 1.437 PKS 

H.Novrial,SH 1.872 PAN 

Suherman,SE 1.869 HANURA 

HJ.Hendrian,S.Pd 2.712 DEMOKRAT 

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. 

Dari daftar anggota legislatif terpilih daerah pemilihan 2 Kota Jambi ada 

satu calon anggota legislatif dari etnis Batak berhasil terpilih menjadi anggota 

legislatif Kota Jambi tahun 2019 yaitu, Maria Magdalena S.S dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 2.882 suara yang merupakan suara 

terbanyak di daerah pemilihan 2 Kota Jambi. 

Tabel  1.3. 

Daftar Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 3 Kota Jambi. 

Etnis 

Batak 

Suara 

Sah 

Partai Non Batak Suara 

Sah 

Partai 

- - - Muhammad Fahri 1.231 PKB 

UmarParuk,A.Md. 3.037 GERINDRA 

Ir.M.A.Fauzi 1.529 PDI-P 

KemasFaried  

Alfarelly 

3.199 GOLKAR 

AbsarSurwansyah,SH, 

M.Kn. 

1.969 NASDEM 

Kurniawansyah,SH 1.308 PKS 

Achmad Rasid 1.716 PAN 

Muhammad Nasir, SE 3.895 DEMOKRAT 

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. 

Berdasarkan data yang diperoleh di daerah pemilihan Kota Jambi 3 tidak 

ada calon anggota legislatif dari etnis Batak yang terpilih menjadi anggota 

legislatif Kota Jambi tahun 2019. 
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Tabel 1.4. 

Daftar Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 4 Kota Jambi. 

Etnis Batak Suara Sah Partai Non Batak Suara 

Sah 

Partai 

PutraAbsor 

Hasibuan, 

SH. 

3.387 GERINDRA Abdullah 

Thaif 

1.687 PKB 

FransSugama 

Tambunan, 

SH. 

2.813 PDI-P Eko 

Setiawan,SE 

3.154 GERINDRA 

MayaFitriah 

Siregar 

1.925 NASDEM Sutiono,ST. 1.664 PDI-P 

Saiful,SH. 1.758 GOLKAR 

Muhammad 

Zayadi, 

S.Pt. 

1.313 PKS 

Sartono,SH, 

M.Hum. 

2.226 PAN 

Padlan,SP. 2.487 HANURA 

 

 

  M.Faud 

Sapari,S.Sos 

2.992 DEMOKRAT 

Abdul Rauf 2.654 DEMOKRAT 

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. 

Di daerah pemiihan 4 Kota Jambi, terdapat tiga calon anggota legislatif 

etnis Batak yang berhasil menjadi anggota legislatif terpilih di Kota Jambi. Dari 

data diatas dapat dilihat bahwa ketiga anggota legislatif etnis Batak terpilih 

tersebut berasal dari partai yang berbeda. Putra Absor Hasibuan, SH dari Partai 

Gerakan Indonesia Raya memperoleh 3.387 suara terbanyak di daerah pemilihan 4 

Kota Jambi tahun 2019, Frans Sugama Tambunan, SH memperoleh 2.813 suara 

dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Maya Fitriah Siregar 

memperoleh 1.925 suara dari Partai Nasional Demokrat. 
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Tabel 1.5.  

Daftar Anggota Legislatif terpilih Daerah Pemilihan 5 Kota Jambi. 

Etnis Batak Suara Sah Partai Non Batak Suara Sah Partai 

Junedi 

Singarimbun 

1.927 PDI-P Kasiono. 2.422 GERINDRA 

MartuaMuda 

Siregar, SP. 

3.282 NASDEM Darmawan, 

SE. 

2.152 GERINDRA 

Muhilli 

Amin. 

2.489 GOLKAR 

Risko 

Elwindo 

Aljufri, SH. 

1.695 BERKARYA 

Muhammad 

Redho 

Kurniawan, 

SH. 

1.371 PERINDO 

Hizbullah 1.110 PKS 

Ambo Lau 1.617 PPP 

Naim. 2.546 PAN 

RR.Nully 

Kurniasih 

Kawuri,SE. 

3.499 DEMOKRAT 

   SriFatmawa

ti,A.Md. 

2.654 PBB 

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. 

Di daerah pemilihan 5 Kota Jambi terdapat dua calon anggota legislatif 

dari etnis Batak berhasil menjadi anggota terpilih legislatif Kota Jambi tahun 

2019. Juneidi Singarimbun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

memperoleh 1.927 suara dan Martua Muda Siregar, SP memperoleh suara 3.282 

suara dari partai Nasdem. 
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Dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, pada 

pemilihan calon legislatif  tahun 2019 di kota Jambi terdapat tujuh anggota 

legislatif dari etnis Batak berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Beretnis 

Batak yang menang ada di dapil 1, dapil 2, dapil 4, dan dapil 5 dan di setiap 

dapilnya etnis Batak meraih suara terbanyak kecuali di dapil 5.  

Kemenangan mayoritas calon legislatif etnis Batak di dapil 1, dapil 2, dan 

dapil 4tidak lepas dari strategi politikyang digunakan calon legislatif bersama tim 

sukses. Dengan kemenangan tersebut strategi yang digunakan sangat di butuhkan 

oleh setiap tim sukses ataupun pihak yang mencalonkan diri untuk mencapai 

tujuan yang diharapkannya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka menjadi layak 

dan menarik untuk diteliti dengan judul “Strategi Pemenangan Calon Legislatif 

Etnis Batak dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam menyusun proposal skripsi Strategi Pemenangan Calon Legislatif 

Etnis Batak dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019, 

rumusan masalah yang diajukan adalah:  

1. Bagaimana analisis SWOT yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari 

kalangan Etnis Batak ? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Calon Legislatif Etnis Batak 

sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Jambi ? 
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1.3.Tujuan penelitian 

Dalam rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan yang akan di 

identifikasi, yang tujuannya yaitu: 

1. Menganalisa strategi SWOT yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari 

kalangan Etnis Batak di Kota Jambi. 

2. Mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif Etnis 

Batak sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Jambi Periode 2019-

2024. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, akademisi 

dan peniliti lainnya. Manfaat penilitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

                Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui 

strategi-strategi apa saja yang digunakan dan diterapkan oleh anggota legislatif 

dari etnis Batak terpilih dan mengasah kemampuan penulis dalam meneliti 

fenomena yang terjadi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

    Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi pihak yang terkait dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kota Jambi 

pada periode berikutnya, dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada 

permasalahan yang sama. 
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1.5. Landasan Teori 

1.5.1. Strategi Politik 

           Menurut Peter Schroder dalam buku Politische Strategien bahwa strategi 

politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.6 

Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru 

dalam administrasi pemerintahan, atau dijadikannya program deregulasi, 

privatisasi atau desentralisasi.  

 Pengalaman membuktikan bahwa langkah semacam itu biasanya tidak 

direncanakan serta cukup matang,baik oleh partai politik maupun oleh pemerintah. 

Jika tidak demikian halnya, tidak mungkin ada begitu banyak proyek yang gagal.7 

Analisis SWOT adalah suatu teori penyusunan strategi organisasi yang bersifat 

satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa 

domestik maupun multinasional.  

  SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strenght (S), Weakness (W), 

Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang 

dan tantangan, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor luar (Opportunities dan Threats) dan faktor 

didalam organisasi (Strenght dan Weakness). 

 

 

 

                                                             
6Peter Schroder, Politische Strategien,  (Jerman, Nomos,2000) , hlm. 21 
7Ibid., hlm. 27. 
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    Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana 

matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, 

kesempatan dan tantangan yang dimiliki organisasi, teknik ini dibuat oleh Albert 

Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada 

dasawarsa 1960-an dan 1970- an dengan menggunakan data dari perusahaan-

perusahaanFortune 500. Analisis SWOT memungkinkan organisasi 

memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut 

pelaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam analisis SWOT, informasi dikumpulkan 

dan dianalisis. 

 Hasil analisis dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan 

kebijakan atau strategi yang sedang berjalan. Dalam penyusunan suatu rencana 

yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat yang akan 

memulai usaha, mengetahui segala kelemahan yang ada. Data yang terkunpul 

mengenai faktor-faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam 

melaksanakan usaha yang direncanakan.  

Di lain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang dihadapi 

yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan 

timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan 

memengaruhi usaha yang dilakukan. Didapati bahwa analisis SWOT adalah 

perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal, yaitu kekuatan 

dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan tantangan.  
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Dalam penelitian analisis SWOT diharapkan memperoleh hasil berupa 

kesimpulan-kesimpulan berdasarkan empat faktor SWOT, yaitu:  

a. Strategi Kekuatan-Peluang (S.O). 

b.  Strategi Kelemahan-Peluang(W.O). 

c. Strategi Kekuatan-Tantangan (S. T). 

d. Strategi Kelemahan-Tantangan (W.T). 8 

1.5.2. Marketing politik 

Menurut Hafied Cangara Pemasaran Politik atau Marketing Politik adalah 

sebuah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dalam kegiatan 

politik. Ia merupakan konsep yang diintrodusir dari penyebab ide-ide 

sosial dalam pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, 

tetapi orientasiya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap dan 

perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Cara penyebaran seperti 

ini dilihat dari konteks dan orientasinya disebut pemasaran sosial yang 

secara substantif tidak jauh beda dengan istilah penyuluhan, sosialisasi, 

dan kampanye9. 

 

Dalam tulisan Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff tentang political 

marketing; theory, research, and application yang dikutip oleh prisgunantodari 

Handbook of political communication research, pemasaran politik didefenisikan 

sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang 

beranekaragam individu, organisasi dan prosedur-prosedur dan melibatkan 

analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye. 

Ini semua dilakukan oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, 

kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini 

publik terhadap ideologi mereka.Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik 

                                                             
8Christianti Pontoh,Strategi Kampanye Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa.  Journal “ Acta Diurna”. Vol  4 No. 1, 

2015, hlm. 6. 
9Hafiedcangara, KomunikasiPolitik, Konsep, Tori, DanStrategi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindoPersada,2014),hlm.224. 
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yang dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai dan 

program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik (komunikator) melalui saluran-

saluran komunikasi tertentu yang ditujukan pada segmen (sasaran) tertentu 

dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon. 

 Indikator-indikator  yang terdapat dalam suatu pemasaran politik terdiri 

dari10 : 

1. Tim Sukses Pemasaran Politik 

Sebuah kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan 

kegiatan pembentukan tim kerja yang disebut “tim sukses”. Tim sukses direkrut 

dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah tim 

suksesbiasanya terdiri dari11 : 

a. Penasihat 

Berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang 

perlu diambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan, seperti dalam 

memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yeng menentukan dalam 

pemberian suara. 

b. Tim ahli yang diangkat menurut bidangnya 

Biasanya tim ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan oleh 

calon, memberi subtansi atau tema terhadap isi pidato yang akan dibawakan, dan 

memback-up calon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang 

keahliannya. 

 

                                                             
10Ibid.,hlm. 226. 
11Ibid.,hlm. 227. 
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c. Tim Kampanye  

Tim kampanye yaitu mereka yang merencanakan dan menggerakkan 

kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk menggerakkan 

kampanye seharusnya ditunjuk seorang manager kampanye yang memiliki 

keahlian dalam bidang perencanaan dan strategi komunikasi. 

2. Kampanye  

Kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasikan oleh satu kelompok 

yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, 

memodifikasi dan membuat ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik 

merupakan sebuah peristiwa yang bisa didramatisasi.12 Langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam kampanye yaitu:13 

a. Tim kerja. 

b. Jadwal kegiatan kampanye. 

c. Penerapan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. 

d. Rencana strategi yang mencakup komunikator, saluan (media) dan pesan. 

3. Strategi Pendekatan Pasar 

Strategi ini merupakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada 

masyarakat dan pihak yang akan menjadi sasaran utama. Pendekatan tersebut 

terdiri dari14 

a. Push-marketing 

Pada strategi ini calon kandidat berusaha mendapatkan dukungan melalui 

stimulan yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan 

                                                             
12Ibid.,hlm. 229. 
13Ibid. ,hlm. 233. 
14Ibid.,hlm. 217. 



17 
 

 
 

dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan memilih kandidat tersebut. 

Disamping itu calon kandidat perlu menyediakan alasan yang rasional maupun 

emosional kepada pemilih untuk memotivasi mereka agar mereka bersedia 

mendukung kandidat tersebut.  

b. Pass-marketing 

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat 

mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat 

ditentukan oleh pemilihan tokoh yang berperan tersebut. Semakin tepat tokoh 

yang dipilih, efek yang diraih pun semakin besar dalam mempengaruhi pendapat.  

c. Pull-marketing 

Strategi ini menitik beratkan pada pembentukan image politic yang positif. 

Macdonald menganjurkan bahwa supaya simbol dan image politic dapat memiliki 

dampak yang signifikan., kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan 

sentimen pemilih yang cenderung memilih calon kandidat sesuai dengan apa yang 

mereka rasakan. 

Selanjutnya dalam strategi marketing politik yang akan digunakan untuk 

mengambil perhatian masyarakat yaitu15 : 

a. Strategi menanamkan keyakinan  

Strategi ini lebih sesuai untuk diterapkan pada jenis pemilih yang non-

partisipan. Kepada jenis pemilih ini perlu diyakinkan bahwa secara problem-

solving ataupun ideologis, kontestan lebih baik dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Strategi komunikasi dan penyediaan informasi juga perlu dilakukan 

                                                             
15Ibid.,hlm. 236. 
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untuk meyakinkan para pemilih non-partisipan. Kontestan harus menarik mereka 

keluar dari kebimbangan. 

b. Pendekatan komunikasi politik  

Dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para 

kontestan perlu melakukan kajian untuk melakukan identifikasi besaran (size) 

pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. 

Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara 

yang akan diperoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi 

pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi 

ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens 

melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik. 

Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung 

dari karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Di satu sisi, terdapat kelompok 

masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menimbang 

kontestan. Kemampuan kontestan dalam memecahkan persoalan masyarakat 

menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini.  

Berikut ini merupakan penjelasan pemasaran politik yang diidentifikasi ke 

dalam 4P, yaitu: 

1. Produk (Product). 

Produk dalam pemasaran politik berarti partai, kandidat, dan gagasan-

gagasan yang akan disampaikan. Produk ini berisi konsep, identitas ideologi, 

program, serta kebijakan. Selain itu produk juga akan menghasilkan suatu isu 
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politik yang menghasilkan image partai. Produk dapat berupa personal character, 

platform partai, serta janji-janji kampanye.16 

2. Promosi (Promotion). 

Promosi merupakan upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk 

sebuah partai yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan. Promosi dapat berupa 

adversting ataupun kampanye.17 

3. Harga (Price). 

Pada harga ini dipertimbangkan tiga bentuk nilai yaitu nilai ekonomi, 

psikologi dan juga citra nasional. Nilai ekonomi berarti semua biaya yang 

dikeluarkan partai selama periode kampanye. Psikologis mengacu pada harga 

persepsi psikologis yang dapat berupa rasa nyaman pemilih dengan latar belakang 

etnis, agama dan juga pendidikan. Sedangkan citra nasional yaitu suatu kondisi 

pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan juga dapat 

menjadi kebanggaan negara. Harga dapat berupa biaya kampanye dan juga lobi-

lobi politik.18 

4. Penempatan (Place). 

  Penempatan merupakan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan 

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah 

partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik secara 

geografis maupun demografis.19 

                                                             
16Firmanzah,Op Cit., hlm. 200. 
17Firmanzah,Op Cit., hlm. 203. 
18Firmanzah,Op Cit., hlm. 205. 
19Firmanzah,Op Cit., hlm. 207. 



20 
 

 
 

1.5.3. Politik Identitas 

Menurut Castells yang dikutip dari Sri Astuti, bahwa politik identitas 

adalah:  

Politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial 

yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas 

merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari 

seorang individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial.20 

 

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan 

oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya 

suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. 

Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan 

identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut 

kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan 

tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.21 

Menurut Castells ada  tiga bentukan pembangunan identitas yang dikutip 

dari Sri Astuti, yaitu : 

1. Identitas legitimasi (Legitimizing Identity) yaitu identitas yang 

diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat 

untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-

aktor sosial, seperti misalnya suatu institusi negara yang mencoba 

meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut 

memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut. 

                                                             
20Sri Astuti Buchari, Op.Cit., hlm. 19. 
21Sri Astuti Buchari, Op.Cit.,hlm. 20.  
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2. Identitas resisten (resistance identity) yaitu sebuah proses pembentukan 

identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan 

adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga 

membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak 

yang mendominasi, dengan  tujuan untuk keberlangsungan hidup 

kelompok atau golongannya.  

3. Identitas proyek (project identity) yaitu suatu identitas di mana aktor-

aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan 

posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini misalnya, terjadi ketika 

sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru 

perempuan, mengasosiasikan ulang posisi perempuan dalam masyarakat, 

dan akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam 

memandang peranan perempuan.22 

Menurut Suparlan yang dikutip Sri Astuti Buchari, bahwa 

multikulturalisme merupakan pola pikir yang menuntut kesediaan untuk 

menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai dalam kehidupan bersama tanpa 

memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, gender, dan agama.23 

Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan multikulturalisme 

sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan 

manusia baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus 

dengan kebudayaanya. Selain itu, ada yang menyebut multikuturalisme sebagai 

                                                             
22Sri Astuti Buchari, Op.Cit.,hlm. 23. 
23Sri Astuti Buchari, Op.Cit., hlm. 32. 
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prinsip yang menghendaki semua kita harus menerima perbedaan, terbuka 

terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang 

sesungguhnya dalamhubungan dengan keasingan orang lain, prinsip ini harus 

menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan.24 

 

1.6. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24Sri Astuti Buchari, Op.Cit.,hlm. 33. 
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1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam 

penelitian kualitaif ini, metode yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data 

yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan 

kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis  antara konsep, kebijakan 

dan hasil yang ditemukan dilapangan saat dilakukannya penelitian. 

1.7.2. Lokasi penelitian 

  Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan di Kota Jambi. Alasan peneliti 

ingin meneliti Strategi Pemenangan Calon Legislatif Etnis Batak dalam Pemilihan 

Umum Legislatif Kota Jambi Tahun 2019, karena etnis Batak merupakan etnis 

minoritas di Kota Jambi, dan ingin mengetahui strategi apa yang digunakan oleh 

calon Legislatif dari etnis Batak sehingga dapat terpilih menjadi anggota 

Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019. 

1.7.3. Fokus penelitian 

 Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian. Dimana fokus 

penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalah-permasalahan yang 

akan diteliti. Penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yaitu memilih fokus atau 

pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti, dan bagaimana memfokuskannya. 

Oleh karenanya, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana 

“Strategi Pemenangan Calon Legislatif Etnis Batak dalam Pemilihan Umum 

Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019” 
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1.7.4. Sumber data 

  Kaelan menyatakan bahwa sumber data adalah mereka yang disebut 

narasumber, informan, partisipan, taman dan guru dalam penelitian. Sedangkan 

menurut Lofland, sumber data adalah semua bentuk kata-kata dan tindakan 

sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto, rekaman 

dan lain-lain. Dapat disimpulkan data adalah segala bentuk informasi fakta dan 

realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Utama (Primer) 

Sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran 

peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data 

primer yaitu anggota legislatif dari etnis Batak di Kota Jambi periode 2019-2024. 

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

Sumber data yang mencakup dalam segala bentuk dokumen tertulis, 

maupun foto. Dalam penelitian dokumentasi dan foto merupakan sumber data 

sekunder.25 

1.7.5. Teknik penentuan informan. 

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti 

kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan) 

penelitian ini dilakukan purposive. Purposive Sampling adalah teknik 

pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian 

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

                                                             
25Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 69-70 
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kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan teknik 

penentuan informan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah: 

A. Anggota Legislatif Etnis Batak Tahun 2019. 

B. Tim Sukses. 

C. Masyarakat. 

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.26 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini  maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannyapun telah disiapkan.27 

                                                             
26Sugiono, MetodePenelitiankantitatif, kualitatifdan R&D, (Bandung: AlfabetaCv, 2017), 

hlm. 194. 
27Ibid.,hlm.231. 
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Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat 

kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk 

dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan 

beberapa pertanyaan kepada informan. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik  ini digunakan untuk memperoleh data tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian28. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam 

proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung 

foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”. Maka dapat 

dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian 

yang dilakukan29 

 

 

 

 

                                                             
28Ibid.,hlm.240. 
29Ibid., hlm.83. 
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1.7.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.30 

Metode interaktif dalam analisis data ditunjukkan melalui hal-hal 

berikut.31 

a. Reduksi 

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. 

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah 

pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data.      

a. Penyajian Data 

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya 

akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang 

                                                             
30Ibid., hlm.244. 
31Ibid.,hlm.247. 
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disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya 

berupa matrik, jaringan dan bagan. 

b. Menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji  kebenaranya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya. 

1.7.8. Keabsahan data/Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan  dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecekkredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data.32 

1.8. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pembahasan penelitian yang lebih sistematis maka 

penulis menyusun kedalam 4 bab, dengan penjelasan sebagai berikut. 

Bab pertama berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian dilanjutkan membahas 

konsep dan teori analisis SWOT, Marketing Politik, dan Identitas Politik.  

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas gambaran 

umum tentang Kota Jambi, dimulai dengan menjelaskan Kondisi geogrrafis Kota 

Jambi,dan Aspek Budaya Jambi  

                                                             
32Ibid., hlm. 241. 
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Selanjutnya diteruskan dengan bab ke tiga yang membahas analisis SWOT 

dan Strategi Politik yang digunakan Calon Legislatif etnis Batak dalam pemilihan 

Umum Legislatif di Kota Jambi. 

Bab ke empat. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab sebelumnya dan berisikan saran 

dari permasalahan yang dibahas. 

 


