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Abstrak

Keberhasilan Partai NasDem di Kota Surabaya dengan meloloskan dua Calon Legislatif
dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Surabaya tahun 2014 merupakan sebuah prestasi
yang luar biasa bagi partai yang tergolong baru bermain dalam kontestasi politik lima
tahunan ini. Keberhasilan ini tidak lain buah upaya dari Vinsensius dan H. Fatchul Muid
yang merupakan caleg terpilih partai NasDem dalam melakukan kampanye dan
meyakinkan pemilih untuk memilih mereka. Upaya melakukan kampanye pemilu hingga
berhasil meyakinkan pemilih atas pilihannya adalah sebuah proses panjang dari sebuah
Political Marketing yang dilakukan caleg tersebut. Fokus dalam penelitian ini yaitu
mencoba mendeskripsikan sebuah kerangka (framework) dari upaya Political Marketing
yang telah dilakukan oleh kedua Caleg Terpilih Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif
DPRD Kota Surabaya tahun 2014, mulai dari pemetaan lingkungan Political Marketing
hingga makna politik yang tersampaikan dalam benak konstituen. Teori yang digunakan
adalah Framework Political Marketing dalam buku Political Marketing karya Adman
Nursal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.
Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian maka dilakukan wawancara dan
studi documenter data sekunder yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses Political Marketing yang dilakukan kedua Caleg Terpilih Partai NasDem pada
pemilu legislative tahun 2014 kemarin banyak didasarkan atas lingkungan internal yang
dimiliki Caleg, terutama terhadap sentimen golongan yang dalam hal ini adalah agama.
Proses kampanye juga banyak menekankan pada figuritas caleg daripada platform partai.
Hal ini disebabkan karena caleg lebih dikenal masyarakat dan partai NasDem merupakan
partai baru yang belum memiliki track record. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan di
lapangan ditentukan sekali oleh Caleg. Akibatnya terjadi beberapa ketidaksesuaian antara
platform partai dengan positioning Caleg. Temuan lainnya adalah penggunaan social
media sebagai alternative saluran komunikasi yang dilakukan kedua Caleg dalam
berkomunikasi dengan pemilih.

Kata Kunci: Political Marketing, Caleg Terpilih, Partai NasDem

Abstract

Success NasDem Party in Surabaya by passing two Legislative Candidates in legislative
elections Surabaya City Council in 2014 is a remarkable achievement for a relatively new
party play in the five-year political contestation. The success of one of them is an attempt
of Vincent and H. Fatchul Muid that the elected candidate NasDem party in campaigning
and convince voters to vote for them. Efforts to conduct successful election campaign to
convince voters for his choice is a long process of a Political Marketing conducted the
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candidate. The focus of this research is trying to describe a framework (framework) of
Political Marketing efforts that have been made by both chosen candidates of NasDem
Party in legislative elections Surabaya City Council in 2014, ranging from environmental
mapping Political Marketing to political meanings conveyed in the minds of constituents.
The theory used is the Framework of Political Marketing from Political Marketing book by
Adman Nursal. This study used a type of qualitative research and descriptive approach. To
obtain data relevant to the study conducted interviews and documentary study of
secondary data obtained. The results showed that the process of Political Marketing from
the two candidates elected NasDem party in the legislative elections of 2014 yesterday
much based on internal environment owned candidates, especially in lifting class sentiment
which in this case is religion. Campaign process is also much emphasis on figureof
candidates rather than party platform. This is because the candidates known to the public
and NasDem partyis a new party that does not yet have a track record. This causes the
management in the field is determined once by candidates. The result is some discrepancy
between the party platform with the positioning of candidates. Another finding is the use of
social media as an alternative communication channel that carried the two candidates in
communicating with voters.

Keywords: Political Marketing, chosen candidates, NasDem party

Latar Belakang

Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami berbagai macam perubahan
yang akhirnya sampai pada pemilihan langsung oleh rakyat. Konsekuensi dari pemilu
langsung ini adalah adanya proses penawaran politik yang dilakukan oleh partai politik
atau kandidat politik kepada pemilih supaya pemilih mau memilih mereka untuk menjadi
perwakilan rakyat. Begitu pula partai NasDem yang juga berusaha menawarkan nilai
politik pada pemilu 2014 kemarin di Kota Surabaya. Hasilnya, partai tersebut mendapatkan
2 kursi DPRD Kota Surabaya tahun 2014. Ini merupakan sebuah prestasi yang patut
diberikan apresiasi dimana sebagai partai baru mampu mengirim dua kader terbaiknya
menjadi anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2014-2019. Seperti kita ketahui, partai ini
awalnya merupakan gerakan sosial kemasyarakatan. Berdiri pada tanggal 26 Juli 2011 di
Jakarta, partai ini senantiasa menyuarakan Gerakan Restorasi. Spirit restorasi ini
termanifestasi kepada calon anggota legislatif yang berhasil lolos ke kursi DPRD Kota
Surabaya tahun 2014 sebagai pendatang baru. Menariknya sebagai partai pendatang baru,
calon anggota legislatif dari Partai Nasdem menjadi salah satu yang mampu meyakinkan
floating mass masyarakat Surabaya dalam pilihan anggota legislatif. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1 Perubahan peta kursi anggota DPRD Kota Surabaya
dari pemilu 2009 ke pemilu 2014.

Daerah Pemilihan Partai Politik Jumlah kursi 2009 Jumlah kursi 2014
Kota Surabaya 2 Nasdem 0 1

PKB 1 1
PKS 1 1
PDIP 2 3
Golkar 1 1
Gerindra 1 1
Demokrat 3 1
PAN 0 1
PPP 1 1
PKNU 1 0

Kota Surabaya 5 Nasdem 0 1
PKB 1 1
PKS 1 1
PDIP 1 2
Gerindra 0 1
Demokrat 3 2
Hanura 0 1
PDS 1 0
PAN 1 0
Golkar 1 0

Sumber : Hasil olahan data peta perolehan suara kursi anggota DPRD Kota Surabaya tahun
2009 dan tahun 2014

Berdasarkan data tersebut, Partai Nasdem berhasil mengambil momentum politik
munculnya floating mass dengan menurunnya dukungan masyarakat kepada beberapa
partai seperti partai Demokrat, PAN, maupun Golkar, dan dukungan masyarakat terhadap
partai yang pada tahun 2014 tidak menjadi partai yang ikut serta pemilu seperti PKNU dan
PDS. Partai Nasdem mampu bersaing dengan partai-partai lama seperti Gerindra, PAN,
Hanura, dan PDIP dalam merebut floating mass yang ada. Keberhasilan ini tentu sebuah
prestasi yang membanggakan. Ditengah partai lama yang sudah memiliki popularitas yang
tinggi, Partai Nasdem yang hanya memiliki waktu sekitar kurang dari tiga tahun mampu
meyakinkan swing voters untuk memberikan hak politiknya kepada partai. Dengan kata
lain, Political Marketing yang dilakukan oleh Partai Nasdem bisa terbilang berhasil karena
mampu mengkonversi swing voters yang ada menjadi pilihan politik kepada partai
Nasdem.

Keberhasilan Partai Nasdem tidak hanya berasal dari kemampuan partai politik
mengemas citra partai yang mengusung perubahan atau restorasi. Salah satu ujung tombak
mereka adalah para calon anggota legislatif yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota
Surabaya tahun 2014 ini. Mereka adalah H. Fatchul Muid, S.E. yang berada di daerah
pemilihan (dapil) 2 Kota Surabaya dan Vinsensius, S.S. yang berada di dapil 5 Kota
Surabaya. Fatchul Muid adalah Ketua Badan Rescue NasDem Kota Surabaya sekaligus
Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kota Surabaya. Pada tahun 2004 ia merupakan Ketua
Gerakan Putra Putri (GPP) NU sekaligus ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Surabaya
(www.news.detik.com/read/ diakses 6 Juni 2014). Namun karena kendaraan politiknya
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tidak bisa lagi mengikuti pemilu, maka saat ini ia ikut bersama Partai Nasdem. Sejak tahun
2012, Fatchul Muid sudah aktif terjun ke masyarakat bersama Partai Nasdem. Mulai dari
membagi-bagikan takjil gratis pada bulan Ramadhan tahun 2012 kepada para pengendara
kendaraan bermotor di jalan raya, bertemu dengan relawan di sekretariat, memberikan
beasiswa pendidikan gratis kepada anak kurang mampu, hingga mengadakan acara fun
bike bersama warga (www.twitter.com/fatchul_muid/ diakses 6 Juni 2014). Kegiatan ini
bersama Partai Nasdem dilakukan mulai pertengahan 2012 hingga terpilihnya beliau
menjadi anggota legislatif DPRD Surabaya tahun 2014. Sedangkan Vinsensius atau biasa
disebut Bang Awey, merupakan Wakil Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur. Ia
merupakan seorang aktivis sejak sebelum reformasi tahun 90’an. Beliau juga merupakan
tokoh keagamaan Kristen yang menganut prinsip pluralisme yang kuat antar sesama
agama. Meskipun Bang Awey merupakan Wakil Ketua Kerawam Keuskupan Surabaya,
semangat pluralismenya sangat tinggi. Ini ia tunjukkan dengan menghadiri kegiatan-
kegiatan antar umat beragama seperti buka puasa bersama dengna Ibu Dra. Sinta Nuriyah
Abdurrahman Wahid dalam acara buka bersama bulan Ramadhan di Surabaya. Dalam
lingkungan sekitarnya, Awey terkenal sering turun ke paroki-paroki (semacam
perkumpulan umat Katolik) yang berada di sekitar Daerah Pemilihan V Surabaya. Ia juga
aktif dalam kegiatan warga seperti menyambut peringatan 17 Agustus di daerah Citraland
(www.facebook.com/VincAwey diakses 7 Juni 2014).

Kedua tokoh ini membawa keberhasilan Partai Nasdem dengan menjadi anggota
legislatif di DPRD Kota Surabaya. Tentu ini menunjukkan efektifitas penggunaan Political
Marketing calon anggota legislatif, terlebih calon anggota legislatif pendatang baru yang
sukses. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Political Marketing adalah sebuah proses,
dimana serangkaian keberhasilan proses tersebut membawa pada efektifitas penggunaan
Political Marketing. Berawal dari efektifitas memetakan faktor-faktor baik internal
maupun eksternal sebagai input bagi perumusan Marketing Process. Kemampuan
mengidentifikasi dan memaksimalkan faktor-faktor tersebut akan berdampak pada
kesuksesan caleg merumuskan strategi yang jitu. Kemudian sebuah strategi yang tepat
tentu memiliki produk politik dan cara menjualnya yang khas dan tepat pula. Ketepatan ini
didukung dengan identifikasi pasar politik (Political Marketplace) yang tepat dalam
menentukan kemana produk politik akan dipasarkan. Dan tentu akhir dari Marketing
Process adalah sebuah makna politis (Political Meaning) dan perilaku politik yang
diharapkan oleh Caleg kepada pemilihnya. Kesuksesan atas sebuah proses Political
Marketing caleg Nasdem sebagai pendatang baru yang mampu menggusur beberapa
incumbent menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para akademisi termasuk penulis sendiri.
Berangkat dari sebuah pertanyaan besar tersebut, Penulis ingin mengetahui sebuah proses,
atau dengan kata lain framework political marketing yang dilakukan oleh para caleg
pendatang baru Partai Nasdem dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kota Surabaya
Tahun 2014.

Setelah melihat fakta keberhasilan Caleg Partai NasDem dalam merebut kursi DPRD
Kota Surabaya tahun 2014, Penulis memunculkan berbagai pertanyaan yang berkaitan
tentang Political Marketing mereka dalam kontestasi politik tersebut, yaitu: (1). Apa saja
faktor-faktor lingkungan pemasaran politik baik internal maupun eksternal yang
merupakan input bagi Political Marketing Caleg Nasdem dalam memenangkan kursi
DPRD Kota Surabaya tahun 2014?. (2). Bagaimanakah Marketing Process yang dilakukan
oleh Caleg Nasdem dalam memenangkan kursi DPRD Kota Surabaya tahun 2014?. (3).
Apa makna politik (political meaning) dan perilaku politik yang menjadi output political
marketing Caleg Nasdem sebagai respon dari pemilih?. (4). Siapa saja Pasar Politik yang



83Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 79 - 92

hendak menjadi sasaran penyampaian produk politik Caleg Nasdem dalam memenangkan
kursi DPRD Kota Surabaya tahun 2014?

Kajian Teoritik

Untuk mempelajari proses dari sebuah kampanye atau menawarkan nilai politik
kepada masyarakat, maka Penulis menggunakan teori Framework Political Marketing
sebagai dasar penelitian. Teori ini berasal dari buku Political Marketing : Strategi
Memenangkan Pemilu dengan penulisnya yakni Adman Nursal.

Adman Nursal berpendapat bahwa partai politik maupun kandidat politik berusaha
untuk menawarkan nilai politik dan menanamkannya kepada benak pemilu supaya mereka
mau memilihnya. Proses menawarkan dan menanamkan nilai politik tertentu ini
merupakan proses Political Marketing. Namun bagi beliau, proses menawarkan dan
menanamkan nilai politik tertentu kepada masyarakat tidak hanya pada implementasinya
saja, melainkan juga pada proses membuat keputusan strategi sebelum melakukan
implementasi. Oleh karena itu, Adman Nursal memasukkan pemetaan kondisi lingkungan
Political Marketing yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal Political
Marketing. Proses ini merupakan proses awal partai politik maupun kandidat politik
merumuskan strategi Political Marketing. Dari proses demikian, partai politik maupun
kandidat politik mampu mengetahui keunggulan dan kelemahan dirinya, serta apa-apa saja
yang bisa dimanfaatkan dari kondisi lingkungan eksternal. Proses ini kemudian dilanjutkan
dengan melaksanakan strategi yakni proses dari Political Marketing itu sendiri. Secara
umum, Adman Nursal tidak banyak membedakan antara proses Bussiness Marketing dan
Political Marketing. Istilah-istilah yang digunakan pun kerap kali mirip. Mulai dari
penentuan segmentasi, targeting, hingga positioning. Bauran produk yang dilakukan
sebagai implementasi dari positioning diantaranya adalah Party, Person, Policy, dan
Presentation. Adman Nursal memasukkan Presentation dalam salah satu bauran produk
sebab terkadang pemilih sering kali memilih presentation dari sebuah produk ketimbang
produk itu sendiri. Dari bauran produk tersebut, proses selanjutnya adalah proses
menyampaikan produk yakni dengan tiga besaran saluran komunikasi, yakni Pull
Marketing, Push Marketing, dan Pass Marketing. Pull Marketing biasanya digunakan
melalui saluran media massa. Push Marketing biasanya digunakan melalui saluran
komunikasi langsung yang bersifat tatap muka atau dating langsung ke pemilih. Sedangkan
Pass Marketing biasanya menggunakan pihak berpengaruh atau menjadi rujukan bagi para
pemilih. Berikutnya menentukan pasar politik mana saja yang saluran komunikasi diatas
bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah menilai respon pemilih terhadap nilai politik
yang ditawarkan sebagai Output Political Marketing. Output Political Marketing ini juga
menjadi dasar apakah proses Political Marketing yang dilakukan partai politik ataupun
kandidat politik sesuai atau tidak.

Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif
deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha
mendeskripsikan tentang proses Political Marketing Caleg Terpilih Partai NasDem pada
pemilu legislative 2014 di kota Surabaya, mulai dari proses pemetaan lingkungan Political
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Marketing hingga makna politik yang tersampaikan di benak masyarakat. Penelitian
deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk
mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu
keadaan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik
pengumpulan data secara Kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan langsung kepada
informan baik elite maupun pemilih yang dilakukan di beberapa tempat seperti Kantor
DPRD Kota Surabaya, Sekretariat PMKRI Kota Surabaya, dan tempat tinggal pemilih di
Daerah Pemilihan masing-masing.

Pembahasan

Vinsensius dan H. Fatchul Muid merupakan Caleg dari Partai NasDem. Sebagai
caleg dari partai NasDem, mereka memiliki tugas untuk memperjuangkan nilai-nilai politik
dalam partai. Restorasi Indonesia merupakan strategi inti dari partai NasDem yang
diberikan kepada Caleg mereka. Karena Restorasi Indonesia menjadi slogan dan juga
kompas bagi setiap Caleg untuk melaksanakan kegiatan politik baik ketika masa pemilihan
umum, maupun setelah masa pemilihan umum baik ketika menjadi anggota Legislatif,
maupun tidak. Strategi inti partai ini kemudian disesuaikan dengan kondisi internal yang
dimiliki oleh kedua caleg. Kondisi internal ini diantaranya adalah modal social dan
jaringan caleg.

Modal sosial maupun modal dasar kedua Caleg Partai NasDem ini adalah sumber
daya strategis yang sangat dibutuhkan dalam proses Political Marketing. Vinsensius
memiliki sumber daya strategis berupa integritas dan idealisme kebangsaan. Tidak hanya
itu, beliau juga memiliki jabatan yang strategis sebagai petinggi di keuskupan Surabaya.
Beliau juga memiliki sumber pendanaan yang cukup besar sebagai seorang pengusaha.
Dan beliau memiliki penampilan fisik etnis Tionghoa sebagai minoritas di Surabaya.
Sedangkan H. Fatchul Muid memiliki sumber daya strategis berupa pribadi Nahdliyin yang
religius dan merupakan keturunan tokoh Nahdliyin yang cukup terkenal di Tambaksari.
Beliau juga memiliki sumber pendanaan yang tidak sedikit karena merupakan seorang
pengusaha. Beliau juga memiliki relasi dengan elite dalam struktur organisasi NU karena
pernah menjadi Ketua Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU). Tidak hanya itu beliau
juga memiliki penampilan fisik yang menarik, terutama bagi kaum perempuan.

Jaringan dengan pemilih sangat dibutuhkan untuk menjangkau pemilih-pemilih
tersebut agar bisa berinteraksi, menerima, dan memilih partai politik atau Kandidat Politik.
Jaringan yang dimiliki oleh Vinsensius maupun H. Fatchul Muid merupakan jaringan yang
dibentuk sejak lama, sebelum mereka berdua maju dalam pemilihan legislatif 2014. Oleh
karena itu jaringan yang dibentuk ini sangat kuat dan memberikan akses dengan pemilih
begitu mudah dan begitu dekat. Kekuatan jaringan pemilih ini dikarenakan sentimen
agama. Vinsensius memiliki jaringan keuskupan gereja Katolik se-Surabaya, sedangkan H.
Fatchul Muid memiliki jaringan kedekatan dengan kaum Nahdliyin, terutama elite-
elitenya.

Diluar kondisi internal caleg, mereka juga memperhatikan situasi politik Surabaya
dimana secara umum kultur politik masyarakat Surabaya dipengaruhi oleh dua kekuatan
politik besar, yakni kekuatan Nasionalis dan kekuatan Islam. Kedua kekuatan ini
mempengaruhi karakteristik dan kultur politik masyarakat Surabaya. Selain itu kondisi
perekonomian masyarakat di daerah pemilihan masing-masing juga akan mempengaruhi
Political Marketing yang dilakukan. Misalkan daerah Vinsensius Dapil 5 yang banyak
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terdapat perumahan menengah ke atas ketimbang daerah H. Fatchul Muid di Dapil 2 yang
cenderung padat penduduk dan menengah ke bawah.

Berbagai kondisi tersebut membuat kedua Caleg berusaha membuat strategi
Political Marketing yang sesuai. Dalam strategi segmentasi, keduanya menggunakan
segmentasi agama. Segmentasi agama salah satu segmentasi yang sangat penting untuk
memahami karakter pemilih Indonesia. Segmentasi-segmentasi yang dilakukan oleh
Vinsensius maupun H. Fatchul Muid, memiliki kesamaan bahwa keduanya sama-sama
membagi pemilih berdasarkan aliran agamanya. Dan perbedaanya, Vinsensius juga
membagi pemilih berdasarkan kelas sosial/ekonominya, sedangkan H. Fatchul Muid lebih
memilih segmentasi berdasarkan gender dan geografis. Persamaan maupun perbedaan
segmentasi yang terjadi dikarenakan sumber daya strategis yang mereka miliki mampu
mengakses dan menyesuaikan segmentasi yang mereka bangun. Hal ini senada dengan
perspektif Political Marketing bahwa segmentasi haruslah dapat diakses, cenderung
homogen, dan memiliki respon yang khas. Vinsensius membangun segmentasi agama
karena beliau dekat dengan kalangan kaum Kristiani dibandingkan muslim dan tiap segmen
agama memberikan khas respon yang berbeda. Beliau juga membagi segmen berdasarkan
tingkat ekonomi karena beliau merupakan seorang pengusaha dan karakter idealismenya
cenderung lebih diminati oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan
H. Fatchul Muid yang segmentasi agamanya berdasarkan profil dirinya yang religius dan
berasal dari kaum Nahdliyin tulen. Segmentasi gendernya didasarkan atas penampilan fisik
yang dimiliknya, dan segmentasi geografis didasarkan atas keterkenalannya di daerah
Rangkah, Tambaksari. Ini menunjukkan bahwa segmentasi pemilih yang dilakukan adalah
hasil analisis dari kemampuan sumber daya strategis mampu menjangkau pemilih yang
seperti apa. Tanpa adanya sumber daya strategis yang dimiliki, tentu berakibat tidak akan
dipilihnya segmentasi tertentu. Misalkan seperti Vinsensius yang merupakan warga non
Surabaya, ia tidak mungkin melakukan segmentasi berdasarkan wilayah karena tidak semua
orang di daerahnya kenal dengan dirinya. Adanya hubungan antara sumber daya strategis
dengan pembuatan segmentasi pemilih menunjukkan bahwa dalam melakukan segmentasi
tidak boleh asal, perlu melihat lingkungan internal yang dimiliki.Berangkat dari
permasalahan segmentasi, didapat pula kedua Caleg ini melakukan segmentasi yang lebih
dalam dari yang dijelaskan oleh Adman Nursal. Tidak hanya berbicara antar agama Islam
dengan Kristiani, atau Kristiani dengan yang lainnya, melainkan dalam satu agama pun
terdapat kategorisasi. Misalkan saja H. Fatchul Muid, tidak hanya melihat Islam dalam satu
keseluruhan, namun Islam dengan jenis-jenis alirannya. Sebab, berbeda aliran Islam pun
mampu mempengaruhi factor memilih seorang pemilih. Oleh karenanya ia mencoba
membangun segmentasi agama hingga aliran/jenis aliran agama yang dianut oleh
masyarakat. Begitu juga dengan Vinsensius, beliau tidak hanya melihat agama sebagai
agama yang ada pada aturan Negara, melainkan aliran-aliran agama yang berada di
masyarakat. Kristen Katolik dan Kristen Protestan meskipun sama-sama Kristen, namun
memiliki karakter beragama yang berbeda, yang ini tentu bisa saja mempengaruhi factor
memilih kedua penganut agama tersebut.

Dalam upaya targetting yang efektif haruslah ditopang dari tiga input informasi,
yakni hasil segmentasi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal Political Marketing.
Vinsensius dan H. Fatchul Muid sudah menentukan sesuai dengan syarat tersebut.
Vinsensius misalnya target utamanya adalah segmen jemaat Gereja Paroki St. Yakobus
Citraland karena segmen ini adalah hasil segmentasi aliran agama. Segmen ini secara
lingkungan internal mampu diakses oleh Vinsensius dengan jaringan struktural Gereja
Katolik dan sumber daya strategis kedekatan dengan mereka. Dan secara lingkungan
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eksternal segmen ini mendukung kampanye yang menekankan figuritas karena bersifat
kedekatan, dan berada pada polarisasi sentimen agama. Sedangkan H. Fatchul Muid
memilih target utamanya adalah segmen kaum Nahdliyin Kelurahan Rangkah karena
segmen ini adalah hasil segmentasi agama dan geografis. Selain itu segmen ini secara
lingkungan internal mampu diakses oleh H. Fatchul Muid dengan jaringan keorganisasian
NU dan sumber daya strategis kedekatan sesama kaum Nahdliyin, warga asli daerah
Rangkah, serta keturunan tokoh Nahdliyin. Dan secara lingkungan eksternal segmen ini
mendukung kampanye yang menekankan figuritas karena bersifat kedekatan, dan berada
pada polarisasi sentimen agama.Upaya targeting yang dilakukan oleh kedua Caleg ini tidak
memilih salah satu atau beberapa segmen dalam sebuah kategori segmentasi tertentu,
melainkan dengan menggabungkan hasil segmentasi satu dengan yang selainnya sehingga
menghasilkan sebuah segmen yang lebih spesifik untuk di target. Semakin spesifik target
yang dipilih, maka semakin berbeda pula pasar politik yang akan diperebutkan dengan caleg
lain, dan semakin kuat pula positioning yang akan terbangun. Vinsensius berusaha untuk
menggabungkan segmen kristiani katolik dengan mereka yang berkelas social menengah ke
atas sebagai segmen paling prioritas. Sedangkan H. Fatchul Muid menggabungkan segmen
Islam Nahdliyin dengan mereka yang bertempat tinggal di kecamatan Tambaksari sebagai
segmen paling prioritas.

Dalam membangun positioning, Vinsensius maupun H. Fatchul Muid mampu
memberikan citra yang kuat terhadap masyarakat. Vinsensius misalnya dengan citra etnis
Tionghoa yang idealis terhadap nilai-nilai Nasionalis-Religius, menunjukkan posisi yang
bukan fundamentalis Katolik dan juga bukan Fundamentalis sekuler. Posisi ini bisa bermain
di kedua segmen masyarakat. Citra demikian juga berasal dari sumber daya strategis
Vinsensius yakni berpenampilan Tionghoa, jaringan Katolik yang kuat, dan memiliki
pengalaman aktifis dan keberagaman dalam pandangan politiknya. Secara kategorial,
pemilihnya pun jelas bukan dari kalangan islam yang tradisional maupun fundamental,
melainkan dari kalangan Katolik atau non-muslim. Citra ini juga ditujukan untuk benefit
pemilih kaum minoritas yang kurang diperhatikan. Dan secara pesaing, positioning ini
memberikan posisi yang jelas berbeda dari segi penampilan dan pangsa pasar.H. Fatchul
Muid juga dengan citra keturunan Nahdliyin yang Religius dan Santun, menunjukan posisi
keislaman yang cukup kuat. Sehingga pangsa pasar kaum muslim, terutama Nahdliyin
sangat diutamakan. Citra demikian juga berasal dari sumber daya strategis H. Fatchul Muid
yakni keturunan tokoh Nahdliyin terkenal di daerah Tambaksari, kegiatan organisasi NU
yang selama ini diikuti oleh beliau, dan jaringan NU dan Ahlusunnah Wal Jama’ah yang
cukup baik. Secara kategorial pemilih, jelas positioning ini menunjukkan dirinya adalah
wakil dari kaum Nahdliyin dan tentu memberikan benefit bagi kaum Nahdliyin agar
aspirasinya bisa disalurkan. Dan secara pesaing, positioning ini memberikan posisi yang
jelas berbeda dengan pesaing terbesarnya yakni Baktiono dari PDI Perjuangan karena
penampilan yang religius Islam dan pangsa pasar Nahdliyin.Secara strategi positioning,
meskipun kedua caleg ini baru memiliki basis calon konstituen mereka dan belum memiliki
pengalaman politik menjabat menjadi anggota legislatif, namun keduanya telah menerapkan
strategi penguatan di masing-masing basis tersebut. Maksudnya strategi penguatan adalah
menunjukkan citra tertentu dan membuktikan citra tersebut melalui kinerja selama
mengemban jabatan publik tertentu. Vinsensius dengan citra etnis Tionghoa yang idealis
terhadap nilai-nilai Nasionalis-Religius, hal tersebut telah ia lakukan ketika menjadi aktifis
dalam keorganisasian PMKRI. Selain itu ia juga menunjukkan dengan loyalitasnya kepada
keorganisasian Gereja Katolik dan pandangannya terhadap toleransi antar umat beragama
yang begitu besar. Selain itu ia tidak ragu untuk memasukkan unsur politik ke dalam Gereja
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dengan mengadakan kegiatan yang bersifat pendidikan politik bagi jemaat. Begitu halnya
dengan H. Fatchul Muid dengan citra keturunan Nahdliyin yang Religius dan Santun. Ia
menunjukkannya dengan membangun relasi yang kuat dengan teman-teman Abahnya
sesama kaum Nahdliyin. Ia juga aktif dalam kegiatan keagamaan mulai dari menjadi
Takmir Masjid hingga Ketua Pemuda Nahdlatul Ulama.Akan tetapi, bagi H. Fatchul Muid
ini merupakan sebuah pertaruhan politik yang cukup besar untuk membangun persepsi
masyarakat, terutama pemilihnya. Sebab sedari awal H. Fatchul Muid merupakan sosok
yang kental dengan nuansa religious Nahdliyin. Padahal ia bernaung dalam sebuah Partai
politik NasDem yang notabene adalah salah satu partai nasionalis. Citra partai dengan citra
kandidat pada akhirnya akan dipertaruhkan. Artinya sebuah positioning tidak harus sesuai
dengan arahan atau platform partai politik. Apalagi dengan iklim politik dimana orang lebih
memilih kandidat ketimbang partai, maka bisa jadi pada implementasi tingkat caleg,
platform partai lebih dipinggirkan dan mementingkan citra kandidat yang kuat dan sesuai
dengan situasi.

Dari positioning tersebut, kedua caleg membangun bauran produk politik. kedua caleg
Partai NasDem ini membangun produk politik yang berasal dari citra kandidat itu sendiri,
program/kebijakan/isu yang dihembuskan, serta presentasi dari produk politik. Vinsensius
misalkan membangun citra diri etnis Tionghoa yang idealis terhadap nilai-nilai Nasionalis-
Religius. Akan tetapi ia tidak menekankan isu/program yang ditawarkan kepada pemilih. Ia
tidak membangun komitmen tertentu kepada pemilih. Adapun itu sangat umum untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Vinsensius sangat kuat dalam membentuk
presentasi dari citra dirinya melalui simbol linguistik tentang Nasionalisme, religiusitas,
pluralisme, dan selainnya. Simbol akustik yang ia tampilkan juga dengan gaya bicara yang
tegas dan logis. Ia juga mampu menciptakan simbol ruang dan waktu dengan turun ke
kelompok masyarakat yang paling bawah pada segmen yang dibidiknya.Hal senada juga
dilakukan oleh H. Fatchul Muid yang membangun citra keturunan Nahdliyin yang religius
dan santun. Ia pun menekankan isu/program yang ia tawarkan kepada pemilih berupa
komitmen pembanguna daerah, bahkan sampai terciptanya kontrak politik antara beliau
dengan pemilih. H. Fatchul Muid juga kuat dalam membangun presentasi produk politiknya
melalui simbol linguistik berupa religiusitas dan mewakili kepentingan Nahdliyin. Simbol
optik yang ia tunjukkan juga sangat kuat melalui kopiah dan baju putih sebagai bentuk
religiusitas dan kesederhanaan. Gaya bicaranya yang pelan dan lemah lembut menunjukkan
sikap santun terhadap orang lain. Simbol ruang dan waktu juga ia tampilkan dengan
mendatangi kelompok-kelompok bahkan personal kalangan nahdliyin di daerah
pemilihannya.Dalam pembuatan produk politik yang dilakukan oleh kedua caleg, antar jenis
produk politik yang ditawarkan tidak saling meniadakan satu sama lain. Antar produk saling
sinergi membentuk sebuah makna positioning yang sama. Misalkan Vinsensius dengan
citranya sebagai idealis sinergis dengan keenggananya untuk memberikan janji-
janji/komitmen kepada pemilih. Presentasi yang ditampilkan juga guna menguatkan citra
yang dibangunnya. Begitu pula dengan H. Fatchul Muid, antara citra diri,
komitmen/kontrak politik dengan pemilih, dan presentasinya saling menguatkan dan
sinergis satu sama lain.

Produk politik yang ada kemudian berusaha disampaikan kepada pemilih dengan
saluran komunikasi yang sesuai. Kedua caleg ini menggunakan beberapa pendekatan dalam
delivery process produk politik yang telah dibangun. Dalam pendekatan Pull Marketing,
kedua caleg ini menggunakan alat peraga seperti spanduk, kaus, notes, pamflet, dan
selainnya untuk menjangkau secara luas pemilih mereka agar kenal dengan mereka. Bahkan
Vinsensius menggunakan media massa berupa majalah-majalah komunitas Katolik untuk
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mengenalkan dirinya kepada kalangan komunitas Katolik. Ia juga memiliki kesempatan
untuk memperkenalkan diri dan gagasan politik ketika menjadi narasumber dalam siaran
televisi lokal dan radio. Pendekatan Push Marketing atau dengan kata lain menyentuh
pemilih secara langsung dengan cara lebih personal juga mereka lakukan. H. Fatchul Muid
datang langsung ke undangan-undangan yang warga tujukan kepadanya untuk
menyampaikan visi-misinya. Sedangkan Vinsensius menghadiri langsung kegiatan doa dan
kelompok-kelompok kecil baik pada komunitasnya maupun di luar komunitas Katoliknya.
Mereka juga mendatangi elite-elite masyarakat yang ada di daerahnya. Dalam perspektif
Political Marketing ini adalah pendekatan Pass Marketing. Elite-elite ini merupakan
influencer yang mempunyai pengaruh besar dan menjadi rujukan bagi para pemilih untuk
menentukan pilihan. Vinsensius misalnya mendatangi tokoh-tokoh dewan Gereja Katolik
Surabaya untuk meminta dukungan. Tidak hanya itu ia juga mendatangi ketua wilayah
dalam komunitas jemaat Gereja Katolik sekitar Daerah Pemilihan. Dari sana ia
dihubungkan dengan ketua lingkungan yang membawahi beberapa orang jemaat.
Sedangkan H. Fatchul Muid bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Nahdliyin seperti ketua
Takmir Masjid/musholla, Ketua pengurus NU tingkat kelurahan/kecamatan, dan ketua
Jami’ah Yasin Tahlil. Ia juga bersilaturahmi dengan pejabat struktural maupun fungsional
seperti Ketua RT, Ketua RW, pak modin, guru ngaji, dan lainnya.Adapun penggunaan
social media menjadi salah satu bentuk saluran komunikasi pemasaran politik yang berbeda
dari ketiganya. Social media mampu menjadi media massa memperkenalkan caleg kepada
masyarakat di dunia maya, namun terbatas hanya yang menggunakan internet ataupun
mengikuti akun miliki caleg tersebut. Social media juga bisa berhubungan langsung dengan
orang per orang di dunia maya baik kelompok maupun personal. Artinya social media
mampu menjadi Pull Marketing yang terbatas, dan juga bisa menjadi Push Marketing,
bahkan Pass Marketing kepada tokoh-tokoh yang memang mempunyai akun social media
juga. Terbatas disini adalah hanya orang-orang yang memiliki akun social media juga.
Tentu ini membutuhkan orang-orang yang sudah melek teknologi/internet. Meskipun luas
cakupannya, namun tak seluas media massa yang bisa diakses siapa saja, tak harus
menggunakan internet. Baik Vinsensius maupun H. Fatchul Muid memandang social media
menjadi alternative komunikasi yang efektif apalagi dengan kemajuan teknologi dan
konsumsi masyarakat terhadap internet yang semakin tinggi. Dari saluran komunikasi ini
menunjukkan pula pasar politik yang akan disasar oleh saluran komunikasi masing-masing.
Vinsensius misalnya berhasil merebut pasar perantara yakni media massa lokal seperti
Kompas TV, SBO-TV, J-TV, TVRI, Radio MNC, dan beberapa koran lokal untuk menjadi
Free Media dalam delivery process kepada para pemilihnya. Meskipun kenyataanya ia
juga akan terpasarkan ke dapil di luar dapil 5 kota Surabaya. Ia pun berhasil menjadi
narasumber untuk tulisan yang dimuat di majalan-majalah internal gereja seperti majalah
Arue, Majalah Efata, Majalah Gracia, dan Majalah Suara FM yang menyampaikan profil,
visi-misi dan gagasa politik Vinsensius kepada komunitas Gereja Katolik yang merupakan
pangsa pasarnya.Sedangkan H. Fatchul Muid memang tidak berhasil merebut pasar
perantara media massa, namun ia berhasil sama seperti Vinsensius, yakni merebut pasar
perantara influencers. Ia berhasil merebut hati tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok
Nahdliyin seperti pengurus NU kelurahan maupun kecamatan, ketua Jami’ah Yasin Tahlil,
dan ketua Takmir Masjid/Musholla, yang dekat dengan figur Abahnya. Tokoh-tokoh ini
adalah orang yang memiliki pengaruh di tiap daerah-daerah tempat tinggal mereka.
Sehingga mereka juga memiliki pengaruh kepada pemilih-pemilih di daerahnya untuk ikut
memilih H. Fatchul Muid.Kedua pasar perantara ini berhasil masuk ke pasar tujuan
masing-masing Caleg. Vinsensius misalnya kepada kalangan Katolik, Protestan dan Islam
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abangan. Sedangkan H. Fatchul Muid kepada kalangan Nahdliyin dan muslim lainnya.
Dengan media massa dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung mereka, para
segmen pemilih yang mereka bidik akan semakin terkuatkan makna politik dan preferensi
yang terbentuk kepada kedua Caleg ini. Sehingga tidak hanya melalui datang, tatap muka
dan turun langsung kepada pemilih, melainkan juga informasi dari media massa dan
dukungan tokoh masyarakat kepada mereka. Antara pasar perantara dan pasar tujuan ini
juga perlu sinergisasi. Tidak mungkin salah satunya tidak dilakukan oleh Caleg. Misalkan
hanya datang menemui tokoh masyarakat tanpa bertemu langsung dengan masyarakat,
maka sisi emosional pemilih tidak akan tersentuh. Sedangkan hanya datang ke masyarakat
tanpa adanya informasi di media massa ataupun kepercayaan dari tokoh berpengaruh,
maka sisi kepercayaan pemilih juga sulit untuk dijangkau.Pasar tujuan masing-masing
caleg juga didekati dengan social media. Social media ini bisa dikatakan sebagai pasar
perantara karena mampu membangun popularitas pada para pengguna social media. Dari
yang tidak tahu menjadi tahu melalui adanya akun social media milik masing-masing
caleg. Namun social media ini juga bisa menjadi pasar tujuan jika akun-akun yang berada
di social media merupakan akun asli dan memang merupakan pemilih dari Daerah
Pemilihan Caleg. Tentu social media ini bisa sangat costumized, sebab secara personal juga
bisa berhubungan dengan pemilih. Dengan kata lain, Vinsensius dan H. Fatchul Muid
mampu membangun popularitas dalam social media dan juga mampu membangun
komunikasi personal dengan pemilih. Tentu social media ini sangat efisien sebab sifatnya
Free Media dan tidak perlu memakan waktu dan biaya untuk bertemu langsung dengan
pemilih.

Proses sebuah Political Marketing tidak akan berhasil tanpa adanya output dari
Political Marketing itu sendiri. Output dari Political Marketing berupa makna politik yang
ada dalam benak pemilih. Makna politis yang terbentuk dalam pemilih Vinsensius maupun
pemilih H. Fatchul Muid didasarkan atas orientasi Social Imagery. Citra Vinsensius dan H.
Fatchul Muid ini berada pada citra agama, yakni wakilnya dari kelompok golongan
tertentu. Vinsensis mewakili kelompok atau golongan kaum Kristiani, terutama kalangan
Tionhoa. Dan H. Fatchul Muid mewakili kelompok atau golongan kaum muslim, terutama
muslim Nahdliyin dan Ahlusunnah Wal Jama’ah.Kedua Caleg ini menunjukkan makna
politik yang tertanam di benak pemilih mereka ternyata tidak berbeda jauh dengan
positioning apa yang mereka tawarkan ke pemilih. Makna politik pemilih Vinsensius
sebagai wakil dari umat Katolik yang memperjuangkan Indonesia yang beragam dan
toleran tidak jauh berbeda dengan Positioningnya sebagai etnis Tionghoa yang idealis
terhadap nilai Nasionalis-Religius. Begitu juga H. Fatchul Muid sebagai anaknya Abah
Atik Falbala, tokoh NU yang disegani dari Tambaksari, tidak berbeda jauh dengan
positioningnya sebagai keturunan kaum Nahdliyin yang religius dan santun. Ini artinya
positioning yang mereka bangun cukup efektif membekas dalam benak masyarakat.
Sehingga masyarakat lebih memilih mereka dari sekian banyak informasi caleg-caleg lain
yang mereka dapatkan pada pemilu legislatif 2014 kemarin.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenaiPolitical Marketing Caleg Terpilih Partai Nasdem
Pada Pemilu Legislatif Dprd Kota Surabaya Tahun 2014, maka penulis dapat
menyimpulkan :

Pertama, Caleg Partai NasDem Terpilih, Vinsensius dan H. Facthul Muid, sebelum
melakukan kampanye ke masyarakat, mereka memetakan terlebih dahulu lingkungan
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internal maupun lingkungan eksternal Political Marketing. Dari lingkungan internal,
terdapat arahan dari Partai NasDem yang merupakan strategi inti berupa petunjuk umum
dalam melakukan kampanye dari awal hingga akhir. Selain itu, keduanya memetakan
sumber daya strategis mereka yang berasal dari dalam diri mereka masing-masing yang
diantaranya modal sosial kedekatan emosional dengan pangsa pasar mereka, jabatan
strategis, pengalaman keorganisasian, sumber pendanaan, hingga penampilan fisik.
Jaringan dengan pemilih yang mereka miliki pun sudah terbentuk sejak lama, tinggal
diaktifkan kembali melalui silaturahmi dan kedekatan emosional. Sedangkan mereka
melihat lingkungan eksternal berupa aturan pemilu legislatif dan kecenderungan
masyarakat dalam pemilu untuk mengoptimalkan figur dalam meraih simpati dan
dukungan. Selain itu mereka juga memetakan kondisi sosial politik Kota Surabaya yang
terjadi dikotomi kuat antara Nasionalis dan Islamis.

Kedua, pemetaan lingkungan Political Marketing dilakukan dalam rangka
membangun Marketin Process yang efektif. Strategi segmentasi yang dilakukan keduanya
didasarkan atas sumber daya strategis dan kedekatan dengan segmen pemilih tertentu. Hal
tersebut juga mereka gunakan dalam melakukan targetting terhadap segmen pasar yang
bisa diakses oleh kedekatan sentimen agama dengan mereka. Hingga positioning yang
terbentuk pun juga membentuk positioning yang menekankan sentimen agama yang
mereka anut. Positioning ini membentuk bauran produk politik yang sinergis. Artinya
berbagai produk politik membentuk satu positioning yang sama. Kedua Caleg ini sama-
sama menekankan kualitas figur sentimen agama, meskipun ada juga yang menekankan
program/isu tertentu kepada masyarakat. Tapi figur tetap menjadi prioritas. Itu tercermin
dari presentasi produk yang mereka tampilkan dalam proses kampanye, dimana simbol-
simbol dan juga sentimen agama ditunjukkan ke pemilih. Berbagai produk ini kemudian
disampaikan oleh caleg dengan menekankan kegiatan tatap muka langsung dan datang ke
tokoh-tokoh masyarakat/organisasi. Selain itu ada juga yang menjadi media darling untuk
berkesempatan memperkenalkan diri kepada publik. Tentunya pendekatan ini disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk akses ke masyarakat.

Ketiga, dalam proses Political Marketing, kedua Caleg ini berhasil memasuki pasar
politik utama yakni pemilih, dan juga pasar politik perantara yakni tokoh-tokoh
masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama. Adapun yang juga masuk ke pasar politik
media-media lokal Surabaya seperti Kompas TV, SBO-TV, J-TV, TVRI Surabaya, Radio
MNC, dan koran-koran lokal Surabaya. Dan antara pasar perantara dan pasar utama yang
didatangi memiliki titik tekan yang sama. Artinya tidak ada ketimpangan untuk hanya
datang ke pemilih saja secara langsung, atau hanya datang ke tokoh agama dan tampil di
media massa. Keduanya saling bersinergis menguatkan makna politik yang ada dalam
benak pemilih akan kedua Caleg ini.

Keempat, dari OutputPolitical Marketing ini, mereka berhasil membentuk respon
pemilih berupa makna politik yang tidak jauh berbeda dengan positioning yang mereka
bangun, yakni sebagai orang yang mewakili kepentingan golongan sentimen agama
mereka masing-masing. Makna politik demikian menghasilkan kecenderungan orientasi
pemilih untuk memilih berdasarkan citra sosial kandidat sebagai orang yang mewakili
kepentingan golongan mereka, terutama agama. Dan tentunya, makna politik dan orientasi
memilih ini berhasil dikonversi menjadi bentuk pilihan politik kepada kedua Caleg Partai
NasDem, sehingga mereka terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-
2019.

Ke lima, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam membangun sebuah positioning,
terutama positioning kandidat politik, tidak selalu bersesuaian dengan positioning /
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platform dari partai politik pengusung. H. Fatchul Muid yang cenderung religius dengan
partai NasDem yang cenderung Nasionalis merupakan fenomena perbedaan nilai yang
cukup kental. Akan tetapi, H. Fatchul Muid tetap pada karakter diri sehingga
memposisikan sebagai seorang yang religius dan santun. Di lapangan riel, kandidat lebih
diminati oleh pemilih ketimbang partai politik, apalagi partai NasDem merupakan partai
baru yang belum memiliki track record. Sehingga adanya fenomena ini menguatkan
paradigma bahwa Caleg/kandidat politik menjadi kekuatan utama partai dalam
mendapatkan suara pemilih.

Ke enam, fenomena social media yang menjadi saluran komunikasi alternatif diluar
saluran konvensional lain. Kedua caleg menggunakan social media sebagai saluran
komunikasi membangun persepsi di masyarakat secara efisien, sebab selain menjadi
saluran yang bersifat masiv, namun juga bisa menjadi saluran komunikasi yang lebih
customized/personal. Hampir di setiap kegiatan maupun pemikiran kedua Caleg,
dituangkan dengan memposting di social media. Postingan tersebut mendapatkan respon
yang cukup baik dari masyarakat, dan juga caleg bisa membalas respon tersebut sehingga
terjadi komunikasi yang bersifat personal. Efisiensi social media juga bisa dilihat sebagai
Free Media dan juga tidak membutuhkan waktu dan biaya untuk bertemu dengan pemilih
secara personal. Meski memiliki kelebihan, kekurangan social media ini adalah verifikasi
terhadap akun-akun yang merespon, karena bisa saja terjadi pemalsuan akun.
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