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BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Dalam pembahasan penelitian mengenai strategi pemenangan calon 

legislatif etnis batak dalam pemilihan umum di kota Jambi tahun 2019, maka 

penulis menyimpulkan bahwa: 

a. Analisis SWOT  merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang 

bertujuan agar strategi yang dilakukan berhasil. Masing-masing legislatif 

etnis Batak pada waktu pemenangannya memiliki sudut pandang yang 

berbeda terhadap Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang 

(Opportunity), maupun Tantangan (Threaths)yang dimiliki. 

b. Perbedaan sudut pandang masing calon-calon ini mengakibatkan strategi 

yang berbeda-beda. Tiga calon legislatif etnis Batak yang menang 

memiliki domain yang sama terutama sekali faktor dukungan dari keluarga 

dan partai yang mengusung sebagai kekuatan politik.  

1) Pangeran Simanjuntak 

(S+O) : Strategi Komunikasi Politik digunakan pada analisis kekuatan 

dan peluang . Komunikasi yang santun untuk membentuk citra politik 

yang positif dengan memanfaatkan peluang dari dukungan keluarga 

dan kepercayaan partai yang mengusung beliau.  

(W+O):  

(S+T) : Strategi pendekatan pasar digunakan pada analisis kelemahan 

dan peluang. Etnis Batak yang minoritas merupakan sebuah kelemahan 
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dan ditutupi melalui peluang yang dimiliki. 

(S+T) : Strategi Menaruh keyakinan digunakan pada analisis kekuatan 

dan tantangan. Komunikasi yang santun dilakukan untuk menghadapi 

tantangan. 

(W+T) : Strategi membentuk image politic yang positif dengan cara 

mengedepankan Nasionalisme. Hal ini membantu meminimalisir 

kelemahan dan tantangan yang dihadapi Pangeran Simanjuntak. 

2) Frans Sugama Tambunan 

(S+O) : Melakukan strategi pendekatan komunikasi dan menggunakan 

faktor keluarga untuk memanfaatkan jaringan di tengah masyarakat 

daerah pilihnya 

(W+O) : Melakukan pendekatan pasar yaitu langsung mendatangi 

masyarakat dengan cara door to door serta ikut hadir dalam 

perkumpulan masayarakat baik itu formal maupun informal. 

(S+T) : Strategi Pendekatan ke masyrakat dilakukan dengan cara 

sistem pimada yaitu melakukan pendekatan dan menanamkan 

keyakinan kepada keluarga. Tujuan untuk membuat jaringan antar 

keluarga dan orang terdekat dapat berlanjut kepada masyarakat lain. 

(W+T) : Melakukan strategi Personal Branding, dengan menjual sosok 

Frans Sugama Tambunan yang selalu aktif berorganisasi dan seorang 

politisi juga digunakan agar masyarakat sendiri yang melihat kualitas 

dari seorang Bapak Frans Sugama Tambunan. 
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3) Maria Magdalena Tampubolon 

(S+O) : Strategi Komunikasi Politik terlebih dilakukan kepada keluarga, 

masyarakat, dan orang-orang terdekat.Kekuatan dan peluang dijadikan 

satu dengan tujuan untuk maju menembus pertahanan keyakinan 

masyarakatdan menduduki pikiran mereka.  

(W+O) : Strategi pendekatan Push Marketing. Mendorong masyarakat 

untuk ikut serta dalam pesta demokrasi dan memastikan bahwa 

masyarakat ikut memilih. 

(S+T) : Strategi yang digunakan adalah membentuk tim sukses di 

ruang lingkup paling kecil yaitu RT, membuat tim sukses lebih mudah 

menjangkau masayarakat sehingga Maria Magdalena lebih mengerti 

dan mengetahui apa kebutuhan dari mayarakat. 

(W+T) : Menggunakan strategi membentuk Image Politic yang baik 

yaitu dengan cara mengedepankan Nasionalisme. 
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4.2. Saran 

a. Setiap calon anggota legislatif etnis Batak harus melihat kondisi 

masyarakat Kota Jambi dan memiliki strategi pemasaran politik 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Strategi pemasaran politik harus 

memiliki segmentasi pemilih yang disusun dengan baik.  

b. Calon anggota legislatif etnis Batak harus dapat  membuat visi dan misi, 

serta program kerja disesuaikan dengan kebutuhan calon pemilihnya. 

c. Kekompakkan dan loyalitas tim pemenangan diharapkan tetap terjaga 

kendatipun pemilihan legislatif telah berakhir. Jangan sampai dengan 

adanya kekuasaan yang telah didapat membuat kader lupa akan tugas serta 

kewajibannya terhadap masyarakat Kota Jambi, 

 


