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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Marketing Politik  

Ilmu marketing biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen. Hubungan dalam marketing tidak 

hanya terjadi satu arah, melainkan dua arah sekaligus dan simultan. Produsen 

perlu memperkenalkan dan membawa produk serta jasa yang dihasilkan kepada 

konsumen. Semua usaha marketing dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen 

bahwa produknya memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan produk yang dijajakan pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat 

dalam ilmu marketing dapat membantu institusi politik untuk membawa produk 

politik kepada konstituen dan masyarakat secara luas, dan meyakinkan produk 

politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. 

Firmanzah (2012:148) mengemukakan bahwa “marketing politik merupakan 

penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. Penggabungan dua hal yang 

sangat berbeda ini tentunya masih meninggalkan pertanyaan yang harus dijawab. 

Permasalahan yang ada menyangkut cara dan metode yang dapat digunakan, etika 

dan moralitas, hingga konsekuensi dibalik penerapan marketing politik”. 

Marketing politik adalah salah satu upaya partai politik mempopulerkan dan 

mempromosikan partainya dengan berbagai upaya seperti pencitraan melalui 

media. Berbicara tentang popularitas politik tidak akan terlepas dari pencitraan 

media. Politik Pencitraan muncul sebagai akibat pesatnya arus informasi dan 
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kebabasan pers dan bersuara untuk semua lapisan masyarakat. Kekuatan media 

dalam pemberitaan kasus tertentu sangat menyita perhatian rakyat dan 

pembentukan opini begitu kuat dilakukan oleh media. Karena hal itulah para elit 

politik berupaya keras dalam membangun citra politik yang baik, berwibawa, 

populis, cerdas, bermoral sehingga dapat citra baik dari masyarakat luas. 

Menurut Nursal dalam Nugraha (2016: 14), strategi pemasaran politik adalah 

suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan juga taktis untuk menanamkan 

makna politik bagi para pemilih. Proses penanaman makna tersebut merupakan 

sebuah upaya untuk mendapatkan citra dan image positif agar selalu di ingat dan 

didukung oleh para pemilih. Maka dari itu dalam membangun citra dan image 

positif, para calon atau partai politik harus terlebih dahulu mengenali situasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tersusun langkah-langkah yang aspirasi. 

Menurut Firmanzah (2012: 152) untuk mendapatkan dukungan dari pemilih 

hal yang paling penting dilakukan adalah memuaskan kebutuhan pemilih, hal 

tersebut terjadi karena tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu 

untuk meningkatkan reputasi dan citra calon atau parrtai politik. Dengan demikian 

dalam penyusunan strategi pemasaran politik harus melalui serangkaian tahapan 

serta unsur yang harus diperhatikan seperti orientasi pasar, riset pasar, segmentasi 

politik dan positioning dan juga bisa menggunakan pendekatan 4P bauran 

marketing, semua tahapan dan unsur tersebut akan penulis jelaskan sebagai 

berikut. 
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1. Orientasi Pasar 

Orientasi pasar merupakan suatu hal yang penting bagi calon atau institusi 

politik sejalan dengan meningkatnya persaingan dalam memperebutkan suara 

konsumen atau pemilih dimana calon atau institusi politik harus selalu dekat 

dengan pasarnya yaitu pemilih. Menurut Firmanzah (2012: 160), seorang calon 

atau institusi politik harus dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan publik, 

kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan politik. Pemilih membutuhkan 

produk politik seperti program kerja, ideologi harapan dan figur pemimpin yang 

dapat memberikan rasa pasti untuk menghadapi suatu permasalahan dalam 

masyarakat.  

Dengan demikian, partai politik harus berorientasi pasar. Artinya, apa yang 

terjadi di lingkungan eksternal harus menjadi pijakan utama untuk 

mengembangkan produk politik mereka. Para politisi dituntut untuk semakin peka 

terhadap apa saja yang sedang berkembang dalam masyarakat, apa yang mereka 

butuhkan, apa yang dilakukan oleh partai politik lainnya, juga peraturan-peraturan 

politik yang terdapat dalam negara mereka. Orientasi pasar harus dibungkus 

dengan kerangka ideologi partai dan memiliki keterkaitan dengan program kerja 

yang sudah mereka lakukan, agar tercipta kesinambungan antara apa yang telah 

dilakukan dengan apa yang ditawarkan kepada masyarakat (Firmanzah. 2012: 

160). 

Orientasi pasar sendiri meminjam konsep yang terdapat dalam ilmu 

marketing. Menurut Gatignon dan Wuereb dalam Firmanzah (2012:160) terdapat 

tiga hal yang perlu diperhatikan dalam orientasi pasar, yakni konsumen, pesaing, 
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dan perubahan teknologi. Ke tiga hal tersebut perlu diperhatikan oleh institusi 

bisnis mengingat setiap perubahan yang dihasilkannya akan berdampak langsung 

terhadap kinerja perusahaan. Desphande et al dalam Firmanzah (2012:160) 

mendefinisikan konsep orientasi pasar dalam marketing sebagai suatu sistem nilai 

yang meletakkan kepentingan dan kebutuhan pelanggan sebagai pijakan utama. 

Menurut mereka suatu perusahaan dapat dikatakan berorientasi pasar apabila 

perusahaan tersebut menjadikan konsumen sebagai pijakan awal dalam 

mengembangkan produk dan komunikasi pemasarannya. Lees-Marshment dalam 

Firmanzah (2012:160) menyatakan, dalam domain politik orientasi pasar 

didefinisikan sebagai proses pendesainan brand, kebijakan, dan pesan politik 

menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan konsumen. 

2. Riset Pasar 

Riset pasar merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana situasi dan 

kondisi yang terjadi di masyarakat. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dan aspirasi apa yang akan diperjuangkan, partai politik perlu 

melakukan riset pasar. Penelitian yang menyangkut pasar perlu dilakukan agar 

bisa terus menerus mengumpulkan informasi tentang semua hal yang terjadi di 

luar organisasi partai politik. Riset pasar dilakukan sebagai upaya mencari 

informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilih 

sehingga dengan adanya riset pasar ini, calon atau institusi politik akan 

mengetahui hal apa saja yang perlu disiapkan dalam menyusun strategi pemasaan 

politik. Selain itu juga, riset pasar perlu dilakukan karena untuk mengevaluasi 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta untuk menganalisis apa saja yang 
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dilakukan oleh pesaing politik. Dengan demikian, riset pasar dilakukan sebagai 

langkah adaptasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

Melalui riset pasar, partai politik akan dapat selalu meng-update pemahaman 

mereka tentang apa yang berkembang dalam masyarakat, pesaing dan kebijakan 

pemerintah. Selain mengumpulkan dan memilah-milah informasi yang relevan, 

riset pasar juga melakukan pemberian makna atas informasi yang didapat. 

Firmanzah (2012:168) mengungkapkan bahwa tidak semua informasi yang 

didapat dari riset pasar harus diperhatikan, ia mengungkapkan bahwa hanya 

informasi yang memiliki potensi mengancam perolehan suara calon atau institusi 

politik yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian,  hal-hal seperti 

misalnya apa yang harus dilakukan, isu politik apa yang akan diangkat, metode 

kampanye, slogan calon atau partai politik, merupakan hal-hal yang harus 

diputuskan segera dalam waktu yang sempit. Agar keputusan yang diambil 

memiliki efektivitas tinggi, keputusan tersebut harus ditunjang oleh informasi 

yang akurat, karena informasi yang akurat akan sulit didapatkan tanpa adanya 

riset tentang lingkungan eksternal calon atau partai politik. 

Riset pasar juga dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk input 

bagi pengambilan keputusan internal partai politik. Salah satu karakteristik 

keputusan yang bagus adalah sesuai dengan realitas. Keputusan dalam tubuh 

partai sangat beragam, tergantung konteks, level organisasi dan waktu. Konteks 

dalam hal ini, partai politik dituntut untuk selalu siap terhadap semua isu yang 

dihadapi bangsa dan negara, dari permasalahan politik, sosial budaya, keluarga, 
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ekonomi, pertahanan  dan keamanan, isu agama dan lain-lain. Untuk menunjang 

kemampuan pengambilan keputusan yang tepat, partai politik membutuhkan input 

informasi yang beragam supaya bisa selalu siap sedia terhadap semua jenis 

permasalahan. 

3. Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan riset 

pasar. Jika riset pasar ditujukan untuk melihat peluang pasar secara lebih luas, 

segmentasi pasar hadir sebagai suatu metode untuk melihat pasar secara lebih 

spesifik. Hal tersebut perlu dilakukan karena melihat karakteristik, keinginan atau 

kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan 

pengelompokan untuk menjangkaunya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Smith dalam Kasali (2003: 73-74) bahwa konsumen pada 

dasarnya berbeda-beda, karena hal itu maka dibutuhkan program-program 

pemasaran yang berbeda-beda pula untuk menjangkaunya. 

Dalam konteks politik, calon atau partai politik harus melakukan pendekatan 

yang berbeda-beda dalam menghadapi masyarakat yang bersifat heterogen, oleh 

karena itu segmentasi memberikan keuntungan yang strategis dalam melakukan 

manajemen pemasaran politik seperti mendisain produk-produk politik yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan pasar, kemudian menganalisis pasar, menemukan 

peluang dan menguasai pasar yang superior dan kompetitif serta dapat 

menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien (Kasali. 2003: 122-128). 

Dengan demikian, calon atau partai politik akan lebih mudah menentukan langkah 
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strategis dalam menjangkau atau menghadapi persaingan perebutan suara pemilih 

dalam pemilihan umum. 

Firmanzah (2012:181) mengemukakan: 

Partai harus mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdapat 

dalam masyarakat. Dengan teridentifikasinya kelompok-kelompok ini, parta 

politik akan memahami karakteristik setiap kelompok masyarakat. Aktivitas 

ini dapat dikatakan sebagai segmentasi. 

 

Dalam segmentasi, masyarakat akan diidentifikasi dan dikelompokkan 

berdasarkan karakteristik tertentu. Kompleksitas dan kerumitan struktur 

masyarakat dicoba disederhanakan melalui identifikasi setiap kelompok yang 

menjadi penyusunan utama suatu masyarakat. Masyarakat tidak tersusun dari nilai 

dan pola tunggal, tetapi terdiri dari beragam kelompok yang membutuhkan 

pendekatan berbeda satu dengan yang lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, calon atau institusi politik harus memperhatikan 

bagaimana memilih segmen yang baik. Kasali (2003: 138-140) memaparkan 

beberapa syarat atau kriteria segmen yang baik, yaitu: 

a. Apakah segmen itu cukup besar? 

Artinya bahwa segmen harus memiliki potensi atau peluang yang besar 

untuk mendapatkan perolehan suara. 

b. Apakah ada daya belinya? 

Artinya bahwa populasi yang besar dalam suatu segmen belum menjamin 

pencapaian/keberhasilan calon. Segmen yang baik harus memiliki kesediaan 

menerima makna dari produk politik yang ditawarkan oleh calon atau institusi 

politik. 

c. Apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya? 



15 
 

Artinya bahwa segmen yang baik memiliki respon yang khas terhadap 

produk politik yang ditawarkan calon. Dengan kata lain segmen memiliki 

kekhasan atau ciri khusus dalam nenanggapi produk politik yang ditawarkan calon 

atau institusi politik. 

d. Apakah pasar itu dapat dijangkau? 

Artinya bahwa segmen yang baik harus bisa dijangkau oleh para calon atau 

institusi politik sehingga para calon mempunyai akses untuk menyampaikan 

makna politik atau produk politik kepada masyrakat seperti misalnya media 

massa, iklan dan segala bentuk komunikasi lainnya. 

Dengan memperhatikan syarat atau kriteria yang telah dipaparkann di atas, 

calon atau institusi politik akan lebih mudah dalam menentukan atau memilih 

segmen yang baik yang tentunya memiliki potensi atau peluang yang sangat besar 

dalam meraup perolehan suara. 

 

4. Postioning Politik 

Postioning dalam marketing didefinisikan sebagai semua aktivitas untuk 

menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan. Dalam postioning, 

atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang 

terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, konsumen akan 

dengan mudak mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan lainnya.  

Firmanzah (2012: 190) mengemukakan: 
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Partai politik harus mampu menempatkan produk dan image politik dalam 

benak masyarakat. Untuk dapat tertanam produk dan image harus memiliki 

sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk politik lainnya. 

Sesuatu yang berbeda harus dilakukan dalam positioning politik, karena hal 

ini akan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk suatu partai 

dengan produk-produk yang lain. 

 

Suatu partai dapat memposisikan diri sebagai partai yang memperjuangkan 

gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan jika ternyata partai 

tersebut dalam setiap gerak dan aktivitas kader-kadernya memang konsisten 

dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya.  Dari sini masyarakat akan 

menempatkan partai tersebut sebagai partai yang memperjuangkan transparansi 

dan accountability. Alhasil, ketika ada suatu masalah KKN, dengan otomatis 

masyarakat akan mensosialisasikan persoalan ini dengan partai tersebut, bukan 

partai lain. 

Menurut Lock dan Harris dalam Firmanzah (2012:191), aktivitas politik 

adalah aktivitas untuk memposisikan dan mereposisikan diri, dengan setiap 

aktivitasnya yang dilakukan sekadar untuk mendefisikan identitas partai. 

Permasalahan mendasar dalam positioning adalah penciptaan consistent image 

yang mengerucut pada suatu tema tertentu, dimana image politiknya terdiri dari 

program kerja partai, isu politik, dan image pimpinan partai. Dalam positioning, 

atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang 

terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Positioning partai tidaklak tercipta 

dengan sendirinya, diperlukan usaha media komunikasi yang secara sistematis dan 

kontinyu mempublikasikan pencapaian guna mendukung strategi positioning yang 

telah ditetapkan. 
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5. Bauran Marketing 

Bauran marketing merupakan istilah dalam konsep atau pendekatan 

marketing politik. Istilah tersebut terdiri dari empat unsur pemasaran yaitu 

produk, promosi, harga atau price dan tempat atau place, ke empat unsur ini biasa 

disebut sebagai 4P, adapun unsur dalam 4P penulis jelaskan sebagai berikut: 

a. Produk 

Produk dalam pemasaran komersial adalah barang yang diproduksi yang 

ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli. Sedangkan dalam domain 

politik, produk merupakan suatu hal yang ditawarkan oleh calon atau partai politik 

kepada pemilih.  Niffenegger dalam Firmanzah (2012: 200) membagi produk 

politik dalam tiga kategori yaitu: pertama, party platform (platform partai) kedua, 

past record (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau, ketiga, 

personal characteristic (ciri pribadi) Platform partai berisikan mengenai identitas 

atau ideologi dan program kerja calon atau partai politik ditawarkan kepada 

pemilih. Kemudian pemilih juga melihat baik atau buruknya kualitas produk 

politik melalui catatan kinerja uang telah dilakukan di masa lampau. Selain itu 

juga, pemilih seringkali melihat calon dari kepribadian calon sehingga calon harus 

memperhatikan bagaimana membangun citra dan image positif di mata pemilih. 

Butler dan Collins dalam Firmanzah (2012: 201) menyatakan adanya tiga 

dimensi penting yang harus dipahami dari sebuah produk politik, yaitu 

person/party/ideology (pribadi/partai/ideologi), loyality (kesetiaan), dan 

mortability (beruabah-ubah). Seorang calon, partai politik, dan ideologi partai 

adalah identitas sebuah institusi poitik yang ditawarkan ke pemilih. Para memilih 
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akan menilai dan menimbang calon, partai politik dan ideologi mana yang kiranya 

akan berpihak dan mewakili suara mereka.  

Loyalitas pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah institusi 

politik. Hubungan antara institusi politik dengan pemilih adalah kontrak sosial. 

Menurut Bochnet dkk dalam Firmanzah (2012: 201), untuk menjaga loyalitas, 

institusi politik harus menjaga kepercayaan publik atas kontrak sosial tersebut. 

Dimensi ketiga yaitu mortability adalah keberpihakan publik bisa berubah-ubah. 

Ciri ini terjadi karena periode pasca pemilu yang biasanya ditandai dengan adanya 

koalisi antara institusi politik untuk menggabungkan perolehan suaru dan konsesi 

ideologi. Jadi bisa dikatakan bahwa produk merupakan apa yang melekat pada diri 

atau pun iinstitusi politik sebagai suatu identitas yang kemudian akan dikenal, 

dinilai dan dipilih oleh masyarakat sebagai pemilih. 

b. Promosi 

Dalam konsep pemasaran, promosi merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan. Hal tersebut karena promosi merupakan sebuah upaya untuk 

memberitahukan informasi atau menawarkan produk dengan tujuan untuk 

menarik minat konsumen. Sedangkan dalam konteks pemasaran politik, yang 

ditawarkan bukan merupakan barang atau jasa melainkan seorang calon atau 

institusi politik. Kegiatan promosi ini biasanya dilakukan dengan cara 

mengiklankan sebuah produk politik seperti menampilkan slogan, jargon maupun 

image seorang calon atau partai politik. Biasanya promosi dilakukan melalu 

media, bisa media cetak, media sosial maupun televisi. Selain itu juga, promosi 

bisa dilakukan dengan cara pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk 
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menghadiri sebuah acara misalnya bakti sosial, tabligh akbar dan acara lainnya 

yang bersifat positif. Hal tersebut sangat bermanfaat sekali karena mejaga 

hubungan antara calon atau institusi politik dengan massanya. Selain itu juga 

kegiatan positif tersebut memberikan kesempatan untuk diliput oleh media 

sehingga secara tidak langsung bisa dilihat sebagai media promosi. 

c. Harga  

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2012: 205) harga dalam 

marketing politik mencakup banyak hal seperti harga ekonomi, harga psikologis 

dan harga citra nasional. Harga ekonomi berkaitan dengan biaya yang diperlukan 

pada masa kampanye, mulai dari biaya iklan, biaya rapat maupun biaya 

administrasi kampanye. Kemudian harga psikologis berkaitan dengan efek psikis 

atau perasaan seorang pemilih misalnya apakah seorang pemilih merasa nyaman 

dengan identitas seorang calon atau produk politik seorang calon. Sedangkan 

harga citra berkaitan dengan baik buruknya pandangan seorang pemilih terhadap 

seorang calon misalnya apakah seorang calon bisa menjadi kebanggaan seorang 

pemilih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa harga sangat berkaitan dengan 

kepuasan pemilih terhadap calon sehingga harus diperhatikan dengan sangat 

cermat. 

d. Tempat 

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2012: 207) tempat berkaitan 

dengan cara hadir atau distribusi seorang calon atau institusi politik dan 

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Kampanye politik 

harus bisa mengidentifikasi dan memetakan struktur dan karakteristik masyarakat. 
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Pemetaan ini bisa dilakukan secara geografis dengan melihat konsentrasi 

penduduk di suatu wilayah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Jadi 

bisa diartikan bahwa proses kampanye politik harus memperhatiakan tentang 

bagaimana cara menghadapi masyarakat yang berbeda-beda sehingga dalam 

melakukan pendistribusian produk politik harus melihat karakteristik  masyarakat 

dalam suatu wilayah dengan cara melakukan pengelompokan atau pemetaan. 

Nursal dalam Firmanzah (2012: 217-218) mengutarakan tiga pendekatan 

marketing politik yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk mencari dan 

mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik, yakni strategi push 

marketing, pass marketing, dan pull marketing. Ke tiga pendekatan marketing 

politik ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Strategi push marketing.  

Dalam strategi ini, partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui 

stimulan yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan 

dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos satu kontestan. Di 

samping itu, partai politik perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional 

maupun emosional kepada pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak 

dan bersedia mendukung kontestan. Tanpa alasan-alasan ini, pemilih akan merasa 

ogah-ogahan karena mereka tidak punya cukup alasan untuk menyuarakan 

aspirasi mereka.  

b. Strategi pass marketing.  

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat 

mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat 
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ditentukan oleh pemilihan para influencer. Semakin tepat influencer yang dipilih, 

efek yang diraih pun menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat, 

keyakinan dan pilihan publik.  

c. Strategi pull marketing.  

Strategi jenis ini menitikberatkan pada pembentukan image politik yang 

positif. Robinowitz dan McDonald dalam Firmanzah (2012: 2018) menganjurkan 

bahwa supaya simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan, 

kedua hal tersebut  harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung 

memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang 

mereka rasakan.  

Firmanzah (2012: 219) berpendapat bahwa ada hal yang harus dilakukan 

terus-menerus oleh partai politik untuk membangun image politik, yaitu 

komunikasi politik (political communication). Semua hal yang secara sadar 

(intended) dan tidak sadar (unintended) dapat merupakan isi dari komunikasi 

politik. Kemudian yang terjadi pada masyarakat terdapat dua proses yang terjadi 

yaitu secara simultan dalam masyarakat, yaitu  proses belajar sosial (social 

learning) dan identifikasi sosial (social identification). Hasil dari proses 

pembelajaran dan identifikasi akan tertanam dalam benak masing-masing individu 

yang nantinya menjadi citra, reputasi dan kesan tentang suatu partai politik. Mana 

yang akan mereka pilih tentunya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar 

derajat tertanamnya image lama dan sebeapa besar tekanan image baru untuk 

diterima. 
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Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik 

dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah 

(Surbakti, 2010: 152). Komunikasi politik juga merupakan proses di mana 

informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada 

bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. 

Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula 

pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompok 

pada semua tingkatan masyarakat, sehingga komunikasi politik memainkan 

peranan penting dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen 

dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi 

politik, dan perekrutan politik (Surbakti, 2010: 153).  

Komunikasi politik sebagai bagian dari strategi kemenangan merupakan hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Dalam strategi kemenangan memperlukan bermacam 

cara dalam meraih tujuan akhir yaitu kemenangan. Komunikasi politik sebagai 

strategi yang cukup berperan dalam suksesnya strategi pemenangan yang ingin 

diterapkan. Berbagai komponen dalam sistem komunikasi politik menjadi bagian-

bagian yang diimplementasikan pada strategi pemenangan politik suatu kandidat 

dalam pertarungan pilkada untuk memperoleh suara terbanyak. 

Komunikasi politik yang sangat berperan dilakukan pada saat kampanye, 

dimana kampanye yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran politik 

(marketing politik), harus dipikirkan matang-matang oleh setiap kandidat atau tim 

suksesnya. Di tahap ini semua kandidat dan tim suksesnya harus bekerja keras 

untuk bisa memeroleh suara yang banyak dan bisa menang dalam pemilihan yang 
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digelar. Kampanye dalam sebuah pemilihan, harus diatur dengan strategi yang 

baik, karena kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan 

meningkatkan elektabilitas serta popularitas. Peningkatan elektabilitas dan 

popularitas tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara dalam 

pemilihan.  

Strategi kampanye menjadi penting dalam pemenangan sebuah pemilihan, 

baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Clausewitz 

dalam Anwar (2013:161), strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan 

pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan menurut Beauffre 

dalam Anwar (2013:161), strategi politik merupakan seni yang menggunakan 

semua kekuatan untuk mencapai semua tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh 

politik. Di dalam konteks penelitian ini penulis ingin mengetahui marketing 

politik yang digunakan oleh Hari Rafni Kotari pada pemilihan calon legislatif di 

Kabupaten Ciamis tahun 2019. 

 

B. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik 

1. Pengertian 

Dalam perilaku politik, dikenal adanya partisipasi politik yang merupakan 

bentuk keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik. Pengertian “partisipasi” 

sendiri dapat dilihat dari sisi etimologi, yang berasal dari bahasa Latin “pars” 

yang artinya “bagian” dan “capere” yang artinya “mengambil”. Pengertian 

partisipasi politik sendiri adalah aktivitas warga yang mempengaruhi politik, 

secara lebih rinci, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga 
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negara yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik. 

Pengertian partisipasi politik juga disampaikan oleh Budiarjo 2014:20, 

yang secara umum mendefenisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui 

kegiatain memilih pemimpin negara dan kegiatan yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik. Dari sini, dapat diartikan bahwa 

partisipasi politik mengarah pada tindakan mengambil bagian atau menceburkan 

diri dalam aktivitas politik. Sejarah partisipasi politik sendiri bermula dari jaman 

Yunani dan berkembang beriringan dengan tradisi pemikiran Barat. Aristoteles 

adalah salah satu tokoh pelopor kajian konsep partisipasi politik yang telah 

membahas konteks partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Aristoteles dalam Asfar, 2014:21, ikatan antar manusia 

merupakan landasan utama dari pembentukan suatu negara sehingga ia percaya 

bahwa partisipasi politik adalah tumpukan perhatian dariprinsip “kekitaan”. 

Masyarakat dalam hal ini berhak untuk turut terlibat dalam berbagai aktivitas 

terkait pemeliharaan negara dan komunitas, hukum serta penegakan keadilan. 

Partisipasi politik ini erat kaitannya dengan kegiatan politik di negara demokrasi. 

Keterlibatan rakyat dalam perpolitikan dianggap sebagai barometer utama dalam 

mengukur tingkatan implementasi demokrasi dari suatu negara. Dalam sistem 

politik demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan siapa wakil 

mereka untuk duduk dalam jabatan penting kenegaraan. 
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Sebetulnya, partisipasi politik ini relevan untuk setiap sistem politik. Akan 

tetapi, hal ini paling dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Ini lantaran 

dalam demokrasi, diasumsikan bahwa semakin sedikit rakyat yang terlibat atau 

mengambil bagian dalam keputusan, berarti semakin sedikit pula demokrasi yang 

dijalankan. Sebaliknya, semakin banyak partisipasi yang ada dalam keputusan, 

semakin banyak demokrasi di sana. Dengan demikian, tingkat dan cakupan 

partisipasi politik ini merupakan kriteria yang penting,bahkan mungkin 

menentukan, dalam menilai kualitas demokrasi yang ada pada suatu negara. 

2. Faktor Penyebab Partisipasi Politik 

Menurut Asfar 2014:25 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan 

masyarakat sehingga bersedia aktif terlibat dalam melakukan partisipasi politik, 

serta mempengaruhi karakter partisipasi politik masyarakat, yakni : 

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan 

masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. 

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. 

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. 

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. 

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan. 

 

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan 

ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan 

keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Ada 

berbagai macam bentuk dan tingkat partisipasi politik seiring dengan berbagai 

faktor. Menurut Surbakti (2010:130) hal itu sesuai dengan jawaban pertanyaan 

berikut:  

a. Apakah saya akan aktif berpolitik atau tidak?  

b. Kemana orientasi aktivitas saya arahkan?  
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c. Apa tingkat keikutsertaan saya dalam aktifitas politik itu: temporal, terus 

menerus, moderat, ataukah revolusioner? Jawaban atas pertanyaan ini 

ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses 

partisipasi politik, yaitu:  

1) Keyakinan agama  

2) Jenis kultur politik 

3) Karakter lingkungan politik 

4) Faktor personal 

 

Ke empat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam 

mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah 

kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa dan seterusnya. Ini 

merupakan dorongan internal dalam partisipasi politik.  

b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tergantung kegiatan politik 

yang mempengaruhinya. Terkadang, kultur politik mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta 

politik, seperti kultur yang banyak digambarkan oleh alegori rakyat di desa-

desa yang ada di Mesir. Misalnya ungkapan: “yang penting bisa makan, sambil 

menunggu ajal.” 

c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi 

hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui 

hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada 

anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupann 

bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, 

juga beraarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya 

mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, 
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ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada 

partisipasi warganya.  

d. Faktor Personal  

Menurut Mu’iz dalam Budiarjo 2014:26) faktor personal meliputi: 

1) Tingkat partisipasi warga dalam aktifitas politik tergantung, terutama, 

kepada tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang 

dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang 

mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat terwujud melalui: 

media-media komunikasi 

2) Politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal. Propaganda 

politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong 

masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut  

3) Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan 

kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya untuk memikul tanggung 

jawab, mengambil keputusan, kemampuann untuk memilih dan 

berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan 

lingkungan dan minat untuk memecahkan problematikanya.  

4) Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-

keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologi untuk berpartisipasi.  

 

Dalam studi perilaku pemilih (voter behavior), ada tiga teori yang 

menjelaskan fenomena tidak berpartisipasi dalam politik (golput). Pertama, teori 

sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan akibat dari latar belakang 

sosiologis. Misalnya faktor agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. 

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak 

ditentukan oleh faktor psikologis seperti kedekatan (attachment) dengan partai 

atau kandidat yang ada. Ketiga, teori ekonomi politik. Keputusan untuk memilih 

atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan 

pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan akan 

adanya perubahan, dan sebagainya. Thaha 2015:224 mengungkapkan, ada dua 

faktor yang menyebabkan partisipasi warga negara dalam politik. Pertama, 
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kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, sikap dan 

kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Akan tetapi, 

keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi 

politik masyarakat dipengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya status sosial dan 

ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. 

3. Bentuk Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dalam masyarakat dapat dibagi dalam beberapa bentuk, 

meliputi: 

a. Partisipasi aktif: merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa 

menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan 

kebijakan pemerintah. 

b. Partisipasi Militan-Radikal: kegiatan warga negara yang senantiasa 

menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap kebijakan pemerintah, 

namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional,termasuk 

menggunakan cara-cara kekerasan. 

c. Partisipasi Pasif: kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu 

saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak 

mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. 

d. Perilaku Apatis: kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun 

kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Umumnya warga masyarakat 

bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem 

politik yang ada. 
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e. Partisipasi Individual: kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi 

pemerintah yang dilakukan oleh orang – perorangan. 

f. Partisipasi Kolektif: kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi 

pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang. 

g. Partisipasi Langsung: kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi 

pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak lain. 

h. Partisipasi Tak Langsung: kegiatan warga negara untuk mempengaruhi 

pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan pihaklain. 

i. Partisipasi Material: kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, 

dengan cara memberikan sumbangan materi. 

j. Partisipasi Non-Material: kegiatan warga negara untuk mempengaruhi 

pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materi 

 

4. Contoh Partisipasi Politik 

Para politisi dan sarjana telah menekankan karakter unik demokrasi dengan 

menekankan peran warga biasa dalam urusan politik. Daftar kegiatan partisipatif 

ini kini telah menjadi hampir tak terbatas dan mencakup tindakan yang luas dalam 

perpolitikan. Pada intinya, setiap warga negara memiliki hak dan berkewajiban 

untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik, guna melakukan 

perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang – undang dasar dan 

perundangan hukum yang berlaku. 

Adapun contoh perilaku politik ini dapat meliputi : 

a. Memberikan suara dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat / pemimpin, 
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b. Terlibat dalam kampanye, 

c. melakukan demonstrasi, 

d. melakukan pemboikotan, 

e. menghadiri rapat umum partai, 

f. memposting blog, 

g. menjadi sukarelawan, 

h. bergabung dengan massa, 

i. menandatangani petisi, 

j. membeli perdagangan produk yang dianggap adil, 

k. Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, 

l. Melakukan diskusi publik, 

m. Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah, 

n. Pembangkangan sipil, 

o. Mengikuti partai politik atau parpol, 

p. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, 

q. Berhak menjadi pimpinan politik, 

 

C. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Ahmad Karim Jundi (2016) Strategi Marketing Politik dalam Meningkatkan 

Citra Positif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Masyarakat Kecamatan 

Panyileukan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari marketing politik 

yang terdiri dari produk marketing politik seperti gagasan-gagasan partai, 

kandidat partai kemudian usaha promosi partai dengan melihat segi periklanan, 
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kehumasan dan strategi partai dalam kemampuan partai dalam berkomunikasi 

pada masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif 

analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, observasi, 

penyebaran angket, dan wawancara. Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dan teknik sample yang 

digunakan adalah Cluster Random Sampling dengan jumlah 100 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa, strategi marketing 

politik dalam meningkatkan citra positif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 

masyarakat kecamatan panyileukan, yaitu sebuah cara dari partai kepada 

masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai dan ini 

sangatlah diutamakan oleh partai ini karena partai sadar akan pendapat 

masyarakat yang ditimbulkan oleh pemberitaan media, citra positif dari partai 

melakukan marketing politik pada masyarakat dapat timbul dengan otomatis, 

program-program marketing politik ini bisa menjadi sarana partai dalam 

meningkatkan citra yang baik dan reputasi yang baik di pandangan masyarakat. 

2. Wanda Pratama (2016). Pemasaran Politik (Political Marketing) Sitti Izzati 

Aziz Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemasaran politik (political 

marketing) Sitti Izzati Aziz caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari partai 

Golkar pada Pemilu Legislatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemasaran politik (political 

marketing) yaitu product, promotion, price, dan place yang dilakukan oleh Sitti 

Izzati Aziz pada Pemilu Legislatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pemasaran 

politik (political marketing) menurut Andrew Lock & Phil Harris (1996) yaitu 

product, yang berarti kandidat atau gagasan-gagasan kandidat yang akan 

disampaikan ke masyarakat, promotion adalah pemilihan media dalam 

mempromosikan kandidat, price mencakup banyak hal yang dimulai dari harga 

ekonomi, psikologi, dan citra nasional, dan place adalah fokus daerah 

pendistribusian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada pelaksanaan 

pemasaran politik (political marketing) yang dilakukan Sitti Izzati Aziz, dari segi 

product adalah Sitti Izzati Aziz menggunakan konsep pembaruan terhadap 

masyarakat dan juga menjadikan figur ketenaran orang tuanya sebagai nilai jual 

produk politik yang dia dimiliki. Selain itu promotion yang dilakukan adalah 

melalui media ruang seperti baliho, spanduk, kalender, dan kartu nama, yang 

mana mencantumkan foto dan nama orang tuanya yang sudah sangat dikenal 

masyarakat. Price yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Sitti Izzati Aziz adalah untuk 

kebutuhan kampanye seperti membuat baju, baliho serta kebutuhan kampanye 

lainnya. Dan yang menjadi place Sitti Izzati Aziz adalah kalangan menengah ke 

bawah seperti kelompokkelompok tani yang ada di Kecamatan 2x11 Enam 

Lingkung. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa hal yang sangat dominan 

dari kemenangan Sitti Izzati Aziz adalah karena faktor figur orang tuanya yang 

sangat membantu terhadap dirinya dalam meraih suara pada pemilu legislatif dan 

juga kemampuan Sitti Izzati Aziz menjaga suara di daerah kampung halamannya 

yang merupakan daerah pemenangannya sehingga hal tersebut menjadikan Sitti 
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Izzati Aziz terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

periode 2014-2019.  

3. Ratih Apriliana (2018). Analisis Pengaruh Marketing Politik dan Brand 

Personality terhadap Keputusan Memilih Bupati Jepara, dengan Brand Image 

sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemilihan Bupati Jepara Periode 

2017 – 2022) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh marketing politik dan 

brand personality terhadap keputusan memilih dengan brand image sebagai 

variabel intervening. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Kabupaten 

Jepara yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan Bupati Jepara tahun 2017. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 102 responden. Dengan metode 

pengumpulan data melalui kuesioner dan metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Square, yang diestimasi 

dengan program SmartPLS 3.0. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa marketing 

politik dapat mempengaruhi keputusan memilih, baik secara langsung maupun 

tidak langsung karena adanya peran brand image sebagai variabel intervening. 

Sedangkan brand personality hanya dapat berpengaruh terhadap keputusan 

memilih secara langsung, ketika melalui variabel intervening brand image tidak 

mempengaruhi keputusan memilih.  

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian 

terdahulu, disusun dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti dan Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ahmad Karim Jundi 

(2016) Strategi 

Marketing Politik dalam 

Meningkatkan Citra 

Positif Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) pada 

Masyarakat Kecamatan 

Panyileukan.  

Ruang lingkupnya 

sama yaitu pada 

marketing politik 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif 

dengan 2 variabel, 

sedangkan penulis 

menggunakan metode 

kualitatif dengan 1 

variabel. 

2. Wanda Pratama (2016) 

Pemasaran Politik 

(Political Marketing) 

Sitti Izzati Aziz Pada 

Pemilu Legislatif Tahun 

2014 di Provinsi 

Sumatera Barat 

Ruang 

lingkupnya sama 

yaitu pada 

marketing politik  

Penelitian ini menyoroti 

product, promotion, price, 

dan place yang dilakukan 

oleh Sitti Izzati Aziz Pada 

Pemilu Legislatif Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 

2014 

3. Ratih apriliana (2018). 

Analisis Pengaruh 

Marketing Politik dan 

Brand Personality 

terhadap Keputusan 

Memilih Bupati Jepara, 

dengan Brand Image 

sebagai variabel 

intervening (Studi pada 

Pemilihan Bupati Jepara 

Periode 2017 – 2022) 

Ruang 

lingkupnya sama 

yaitu pada 

marketing politik 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif 

dengan 3 variabel, 

sedangkan penulis 

menggunakan metode 

kualitatif dengan 1 

variabel. 

No Peneliti dan Judul Persamaan Perbedaan 

4. Luthfi Arif Fadillah. 2019. 

Marketing Politik Heri 

Rafni Kotari dalam Pileg 

Tahun 2019 di Kabupaten 

Ciamis 

- - 
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D. Kerangka Pemikiran 

Firmanzah (2012:148) mengemukakan bahwa “marketing politik 

merupakan penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. Penggabungan 

dua hal yang sangat berbeda ini tentunya masih meninggalkan pertanyaan yang 

harus dijawab. Permasalahan yang ada menyangkut cara dan metode yang dapat 

digunakan, etika dan moralitas, hingga konsekuensi dibalik penerapan marketing 

politik”. Marketing politik adalah salah satu upaya partai politik mempopulerkan 

dan mempromosikan partainya dengan berbagai upaya seperti pencitraan melalui 

media. 

Menurut Nursal dalam Nugraha (2016: 14), strategi pemasaran politik 

adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan juga taktis untuk 

menanamkan makna politik bagi para pemilih. Proses penanaman makna tersebut 

merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan citra dan image positif agar selalu di 

ingat dan didukung oleh para pemilih. Maka dari itu dalam membangun citra dan 

image positif, para calon atau partai politik harus terlebih dahulu mengenali 

situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tersusun langkah-langkah yang 

aspirasi. 

Menurut Firmanzah (2012: 152) untuk mendapatkan dukungan dari pemilih 

hal yang paling penting dilakukan adalah memuaskan kebutuhan pemilih, hal 

tersebut terjadi karena tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu 

untuk meningkatkan reputasi dan citra calon atau parrtai politik. Dengan demikian 

dalam penyusunan strategi pemasaran politik harus melalui serangkaian tahapan 

serta unsur yang harus diperhatikan seperti orientasi pasar, riset pasar, segmentasi 
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politik dan positioning dan juga bisa menggunakan pendekatan 4P bauran 

marketing 

1. Orientasi Pasar 

Orientasi pasar merupakan suatu hal yang penting bagi calon atau institusi 

politik sejalan dengan meningkatnya persaingan dalam memperebutkan suara 

konsumen atau pemilih dimana calon atau institusi politik harus selalu dekat 

dengan pasarnya yaitu pemilih. Menurut Firmanzah (2012: 160), seorang calon 

atau institusi politik harus dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan publik, 

kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan politik. Pemilih membutuhkan 

produk politik seperti program kerja, ideologi harapan dan figur pemimpin yang 

dapat memberikan rasa pasti untuk menghadapi suatu permasalahan dalam 

masyarakat.  

2. Riset Pasar 

Riset pasar dilakukan sebagai upaya mencari informasi mengenai apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilih sehingga dengan adanya riset pasar 

ini, calon atau institusi politik akan mengetahui hal apa saja yang perlu disiapkan 

dalam menyusun strategi pemasaan politik. Selain itu juga, riset pasar perlu 

dilakukan karena untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

serta untuk menganalisis apa saja yang dilakukan oleh pesaing politik. Dengan 

demikian, riset pasar dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk mengantisipasi 

segala kemungkinan yang terjadi di dalam masyarakat. 
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3. Segmentasi Politik  

Firmanzah (2012:181) mengemukakan Partai harus mampu mengidentifikasi 

kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Dengan teridentifikasinya 

kelompok-kelompok ini, parta politik akan memahami karakteristik setiap 

kelompok masyarakat. Aktivitas ini dapat dikatakan sebagai segmentasi. 

4. Positioning 

Firmanzah (2012: 190) mengemukakan Partai politik harus mampu 

menempatkan produk dan image politik dalam benak masyarakat. Untuk dapat 

tertanam produk dan image harus memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan 

dengan produk-produk politik lainnya. Sesuatu yang berbeda harus dilakukan 

dalam positioning politik, karena hal ini akan memudahkan masyarakat dalam 

membedakan produk suatu partai dengan produk-produk yang lain. 

Berdasarkan kerangka teori di atas, penulis menggambarkan kerangka 

teori sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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