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Abstrak 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

Strategi Pemenangan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa terpilih pada 

Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten 

Kutai Kartanegara pada tahun 2016. Keuggulan telak yang diperoleh Nasrullah 

dalam kompetisi Pilkades di Desa Santan Tengah, maka fokus penelitian 

menyoroti bagaimana Perumusan dan Pelaksanaan Strategi Pemenangan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 

Purvosive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dekskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan dekskripsi pada masing 

masing variable yang di teliti. Analisi data model interaktif dari B. Milles dan A. 

Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, 

dan penarikan kesimulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi 

yang digunakan Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Santan 

Tengah menggunakan teknik strategi Identifikasi Besaran (Size) dukungan 

dimana memiliki beberapa tahapan yaitu penempatan tim pemenangan, survey, 

dan identifikasi intensitas kampanye. Selanjutnya Strategi door to door atau pintu 

ke pintu dimodifikasi dengan menggunakan metode keterwakilan suara 

masyarakat oleh para tokoh-tokoh di desa memalui safari politik. Kelompok 

diskusi dilakukan untuk memperoleh data perumusan program, selain itu juga 

memungkinkan untuk melakukan pencitraan. Direct mass Campaign ditujukan 

untuk merebut suara dari masyarakat yang masih abu-abu dan terakhir Indirect 

mass campaign menggunakan facebook dan baliho sebagai media kampanye. 

Faktor penghambat hadir dari pendanaan. Faktor pendukung yaitu 

terstrukturnya tim pemenangan Nasrullah serta Sumber daya manusia yang 

berpengalaman. 
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Pendahuluan  

 Pemilihan umum (PEMILU) merupakan suatu proses dimana para pemilih 

akan memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. 

Jabatan-jabatan politik tersebut mulai di tingkat pusat seperti presiden hingga di 

tingkat yang paling rendah Kepala Desa. Sistem pemilu yang diterapkan oleh 

Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil 

(jurdil). Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan Kepala 

Desa secara langsung oleh masyarakat desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan 

Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta 

sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada 

tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan 

hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal 

usul serta adat istiadat setempat. 

Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa 

dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu 

pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Selanjutnya pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undamg No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dijelaskan lebih rinci bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para 

calon Kepala Desa yaitu : 

1. Pencalonan meliputi pendaftaran sebagai bakal calon; 

2. Seleksi administrasi; 

3. Pengumuman calon Kepala Desa; 

4. dan Kampanye. 

Pada September Tahun 2016 Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu 

Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak. 

pemilihan Kepala Desa secara substansi tidak jauh beda dengan pemilihan umum 

daerah, hanya pembeda terdapat pada unsur panitia penyelenggara pilkades dan 

pengawas pilkades. Unsur panitia penyelenggara pilkades sesuai denagan Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi perangkat desa, 

lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang dibentuk oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersifat mandiri dan tidak memihak. 

Berbeda dengan pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2016, masing-masing 

calon kepala desa memiliki tim pemenangan yang sama-sama kuat dan banyak. 

Hal ini didasari dari latar belakang dari para calon Kepala Desa yang ikut serta 

pada pemilihan kali ini. Calon pertama adalah Muhammad Zubair yang memiliki 

latar belakang sebagai mantan anggota BPD Santan Tengah. Calon selanjutnya 

Nasrullah berlatar belakang sebagai karyawan peruysahaan. Muh. Subhan 

merupakan calon selanjutnya dengan latar belakang Sekretaris Desa selama 14 

tahun, dan terakhir Jamaluddin incumbent dengan lama menjabat dua periode. 
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Kerangka Dasar Teori  

Strategi 

Menurut Siagian (2004:16) strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasi oleh 

seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

tersebut. Dalam pengertian ini, strategi diartikan sebagai suatu keputusan atau 

kebijakan yang dibuat petinggi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan 

kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam sebuah 

organisasi. 

Strategi juga diartikan sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran. 

(Firmanzah, 2008:259). Dalam buku yang lain Firmanzah (2010:217-218) 

mengemukakan tentang strategi positioning politik yaitu hal penting yang harus 

dilakukan oleh organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi 

positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan 

dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam 

mengidentifikasi sebuah partai politik, sekaligus membedakannya dengan 

organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik yang jelas akan membantu 

anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka sendiri. 

Ketiga, positioning  yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam 

approach  mereka ke masyarakat. Keempat, positioning yang jelas juga akan 

membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan. 

Positioning dalam markaeting didefinisikan sebagai semua aktivitas yang dibuat 

untuk menanamkan kesan dibenak konsumen agar mereka dapat membedakan 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. 

 

Strategi Pemenangan 

Strategi pemenangan politik adalah analisis, perencanaan, implementasi 

dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran hubungan yang 

menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai 

komunikasi politik yang baik. Menurut A. Muis menjelaskan bahwa istilah 

komunikasi politik menunjukkan pada pesan sebagai objek formalnya sehingga 

titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada 

hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik 

(Istyanto, 2011:68). 

Untuk lebih memperjelas mengenai pengertian strategi, dalam kompetisi 

pemilu, strategi biasa dikaitkan langsung dengan pendekatan kampanye politik 

efektif, diantaranya adalah pendekatan kampanye pasca moderen dengan konsep 

“logika pemasaran”. Dalam istilah lain menurut Baines et al (1999) logika 

pemasaran dipahami sebagai ”Poltical Marketing”. Poltical Marketing yang 

dimaksud di sini ialah sebagaimana yang di gambarkan oleh Drucker (dalam 

Nursal, 2004:4) dalam penjelasannya yang mengatakan, sebuah organisasi dapat 
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memenuhi karakteristik organisasi pemasaran bila mengerti kebutuhan dan 

keinginan pembeli, dan secara efektif mengkombinasikan dan mengatur keahlian 

dan sumber daya organisasi untuk menyediakan tingkat kepuasan yang tinggi 

kepada konsumen. Tidak terbatas hanya pada pendekatan politik (kampanye 

politik), pengertian strategi secara rinci dapat diperjelas dari adanya implementasi 

teknik strategis. Teknik yang dimaksud adalah sebagaimana menurut Riswandha 

Imawan (Ways, 2015:149) yang menjelaskan bahwa ada empat teknik dalam 

strategi kampanye politik, yaitu : Pertama, ”dari pintu ke pintu” (doot to door) 

dilakukan dengan cara kandidat mendatangi langsung para pemilih sambil 

menayakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kedua, diskusi kelompok 

(group discussion) dilakukan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang 

membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Memungkinkan 

anggota masyarakat terlibat langsung dengan persoalan dan usaha memecahkan 

persoalan bersama. Ketiga, kampanye massa langsung (direct masscampaign) 

dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian masssa. 

Keempat, kampanye massa tidak langsung (indirect mass-campaign) dilakukan 

dengan cara berpidato menggunakan media massa yang ada. 

 

Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu 

pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda 

dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan 

jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan 

mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era 

Pilkada Langsung. Pilkades dilakukan secara serentak yang tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dilakukan agar 

pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. 

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan 

berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala 

Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia 

pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih secara 

langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang 

memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk 
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mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana Strategi Pemenangan 

Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan 

Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengambil sampel atau 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari 

bulan April - Juli 2018.  

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian antara lain teknik penelitian kepustakaan (Library 

research), tekniuk penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, penelitian dokumentasi.Selanjutnya Key 

informan pads penelitian ini ialah Kepala Desa Santan Tengah Terpilih, 

sedangkan informan dalam penelitian ini adalah panitia pemilihan Kepala Desa 

Santan Tengah tahun 2016, sekretaris tim pemenangan Nasrullah, perwakian kubu 

lawan, dan tokoh masyarakat dengan dpt terbanyak. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Implementasi teknis Strategis Kampanye Politik 

Identifikasi Besaran (Size) Dukungan 
Strategi penyusunan ataupun penempatan para tim pemenangan juga menjadi 

salah satu faktor terlaksananya strategi yang telah dirancang. Dengan menempatkan  

tim pemenangan di setiap dusun untuk mencari informasi dan aspirasi masyarakat 

sebagai bahan amunisi Nasrullah pada Pilkades Santan Tengah.  

Denagan tersebarnya anggota dari tim pemenangan Nasrullah di setiap dusun 

memberikan harapan bahwasannya dalam melaksanakan strategi yang disusun 

nantinya akan berjalan dengan maksimal. Dengan dipilihnya tim pemenangan dari 

masing – masing domisili memungkinkan untuk mempermudah pelaksanaan strategi 

karena dinilai memiliki pemahaman yang matang terkait medan dan juga kerukunan 

masyarakat di dusun tersebut. 

Survey dilakukan oleh tim yang tersebar di setiap dusun dengan cara 

sederhana yaitu melakukan diskusi ringan kepada masyarakat, sembari mendata 

masyarakat yang sudah memantapkan untuk memilih Nasrullah dalam Pilkades 

nanti. Setelah melakukan  pendataan, tim akan menanyankan kepada masyarakat 

yang memilih Nasrullah terkait dengan harapan kedepannya. Tidak hanya yang 

memilih Nasrullah saja yang diberikan pertanyaan, yang tidak memilihpun 

mendapatkan pertanyaan yaitu alasan tidak memilih Nasrullah sebagai Kepala 

Desa Santan Tengah selanjutnya.  Hasil yang di peroleh pada pelaksanaan survey 

akan diolah Nasrullah dan tim sebagai dasar penyusunan strategi. 

Hasil dari survey pendataan akan menentukan besaran intensitas pelaksanaan 

kampanye nantinya. Semakin rendah hasil survey pendataan akan menenambah 

intensitas kampanye di dusun tersebut. Begitupun sebaliknya seperti dusun 

Kampung Mesjid yang meruakpan daerah terbesar dukungan sementara untuk 

Nasrullah hanya perlu melakukan penjagaan terhadap lumbung suara dari calon 

lain yang mencoba merebutnya. 
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Menurut data hasil survey yang diperoleh tim pemenangan Nasrullah 

menempatkan Dusun Handil Tiga sebagai daerah dengan pemilih terbanyak kedua 

setelah Dusun Kampung Masjid. Hal yang dilakukan Nasrullah beserta tim 

pemenangan untuk menjaga agar lumbung suara tetap aman dengan cara terus 

meningkatkan intensitas untuk bersosialisasi dengan masyarakat agar tetap terjaga 

komunikasi dengan masyarakat. Selain itu memberikan janji politik yang lebih 

kepada Dusun Handil Tiga agar harapan yang diberikan akan menjadi motivasi 

masyaratak untuk memilih Nasrulah nantinya. Target selanjutnya berada pada 

Dusun Handil Mico karena memiliki jumlah pemilih abu-abu yang besar. Hasil 

tersebut tidak didapatkan dengan mudah, perlu pendekatan yang intesif untuk 

dapat mencapainya. Pendekatan dengan model ikut berdiskusi bersma 

mendengarkan keluhan serta aspirasi masyarakat nampaknya cukup efektif untuk 

dapat mencuri suara didalam daerah lumbung suara lawan. 

 

Door to door (pintu ke pintu) 

Dapat dikatakan bahwa strategi pintu ke pintu tetap harus dilaksanakan 

namun dengan intensitas yang berbeda karena Pada awalnya menurut Nasrullah 

dan tim strategi ini kurang efesien dan akan memakan waktu yang lama. 

Kemampuan mengkombinasikan keterbatasan dan kemamuan memenejemen 

waktu membuat variasi pelaksanaan strategi door to door menjadi simple dan 

efektif.  Namun semua calon menerapkan strategi ini dengan intensitas, misi, serta 

tujuan yang berbeda. Pada dasarnya semua akan berlomba-lomba untuk 

mengambil simpati  masyarakat, salah satunya adalah safari politik. 

Safari Politik yang dimaksud adalah pelaksanaan door to door namun 

hanya dilaksanakan untuk perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh 

agama serta tokoh adat. Hal ini dilakukan karena para tokoh tersebut di nilai 

memiliki keterwakilan suara dari masyarakat. 

Dengan kondisi sosial masyarakat yang mayoritas merupakan suku Bugis dan 

keseluruhan beragama Islam, selaras dengan misi dari Nasrullah dan tim untuk 

menghantarkan desa Santan Tengah sebagai desa yang agamis. Hal ini 

mempermudah pendekatan Nasrullah dan tim kepada para tokoh. Para tokoh yang 

dikunjungi oleh Nasrullah dan tim merupakan tokoh yang belum memiliki pilihan 

pasti. Tujuan awal dari tim saat melaksanakan strategi door to door  ini adalah 

meyakinkan para tokoh bahwa Nasrullah merupakan figur yang pantas dan layak 

menjadi  Kepala Desa. 

Tidak semua tokoh yang dikunjungi oleh Nasrullah dan tim yang akhirnya 

memutuskan untuk mendukung Nasrullah pada Pilkades nanti. Namun sebagian 

besar mendukung Nasrullah untuk naik sebagai Kepala Desa Santan Tengah, 

hingga beberapa tokoh menjadi tim pemenangan dan membuat dusun tersebut 

menjadi basis pendukung dari Nasrullah.Dengan dilakukannya strategi door to 

door  ini nantinya para tokoh tersebut yang akan mensosialisasikan Nasrullah 

serta meyakinkan para pengikut mereka untuk memilih Nasrullah nanti saat 

Pilkades Santan Tengah.  
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Kelompok Diskusi (Group Discussion) 

Hadirnya Nasrullah dalam diskusi – diskusi yang dilaksankan oleh 

masyarakat tidak lain untuk menumbuhkan citra baik Nasrullah di mata 

masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah pencitraan. Citra atau pencitraan 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga pencitraan yang 

dilakukan oleh Nasrullah akan memunculkan persepsi di masyarakat ketika 

Nasrullah sebagai calon kepala desa sering hadir dalam diskusi-diskusi 

masyarakat akan mampu menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sang calon 

merupakan orang yang akan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang 

nantinya akan disamapaikan demi kemajuan desa tersebut serta menimbulkan 

kesan dan pandangan positif kepada Nasrullah. 

Startegi kelompok diskusi inipun sifatnya sangatlah fleksibel, tanpa harus 

mengatur jadwal kepada masyarakat, cukup mendatangi tempat dimana 

masyarakat sering berkumpul. Data maupun informasi yang diperlukan cukup 

mudah untuk didapatkan melalui strategi ini. Selain itu pelaksanaan strategi ini 

tidak memerlukan biaya yang begitu besar, sehingga strategi inilah yang dianggap 

oleh Nasurllah dan tim strategi yang efektif dan efesien. 

 

Kampanye Langsung (Direct Masscampaign) 

Dalam melaksanakan kampanye akbar Nasrullah mengundang secara terbuka 

seluruh masyarakat desa Santan Tengah untuk hadir dalam kampanye akbar 

tersebut. Pelaksanaan kampanye akbar dilaksanakan di kediaman Nasrullah 

dengan agenda silahturahmi dan santap makan bersama. Tidak lupa dari inti acara 

yaitu kampenye dimana Nasrullah dan tim menyampaikan visi, misi, serta 

program-program untuk meyakinkan masyarakat bahwa Nasrullah pantas untuk 

dipilih sebagai Kepala Desa Santan Tengah. Pada dasarnya calon Nasrullah 

beserta tim berusaha untuk mencoba mengambil kesempatan serta peluang yang 

ada untuk mendapatkan suara yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan 

mengundang masyarakat dan simpatisan dalam acara kampanye akbar mereka. 

Antusias yang diperlihatkan oleh masyarakat Desa Santan Tengah pada saat 

pelaksanaan kampanye akabar oleh Nasrullah tidak dapat menjadi gambaran 

besaran dukungan yang akan diperoleh oleh Nasrullah pada Pilkades Santan 

Tengah nantinya. 

 

Indirect Masscampaign 

Penggunaan internet oleh Nasrullah dan tim untuk media mencari informasi 

masyarakat lewat media sosial Facebook. Dengan aktifnya masyarakat Desa 

Santan Tengah dalam pelaksanaan Pilkades khusunya di media sosial Facebook 

dapat diartikan bahwa partisipasi politik masyarakat mulai tumbuh. Selain itu hal 

ini membuktikan bahwa masyarakat desa Santan Tengah mengikuti dan 

memahami masalah politik dan memiliki keinginan untuk ikut serta dalam 

kegiatan tersebut Selain menggunakan media Internet Nasrullah dan tim 
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menggunakana sarana Baliho sebagai media promosi Nasrullah sebagai Calon 

Kepala Desa Santan Tengah. 

Kampanye tidak langsung yang dilakukan calon Nasrullah dan tim 

membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Beranggotakan anak-anak muda 

yang notabene lebih paham terhadap media sosial menjadikan keuntungan bagi 

Nasrullah. Selain itu media sosial juga dijadikan sarana untuk menggali informasi 

dan juga aspirasi masyarakat lewat group tersebut. 

 

Faktor Pendukung 

Ada beberapa fator pendukung yang mempengaruhi Nasrullah terpilih 

menjadi Kepala Desa Santan Tengah. Pertama adalah Struktur Tim Pemenangan 

yang jelas, ketika struktur tim pemenangan jelas maka pembagian tugas dan 

fungsi masing-masing akan jelas, sehingga akan memaksimalkan kinerja dari tim 

pemenangan. Selnjutnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Tim 

Pemenangan Nasrullah yang memadai. Kemampuan manejerial yang dimilki 

sangatlah matang karena berisikan anak muda yang memiliki semangat serta 

kemampuan oraganisasi yang memadai sehingga dapat menunjang kinerja dari 

tim pemenangan Nasrullah. 

Selanjutnya ialah kejenuah masyarakat terhadap figur calon lain, dimana 

hanya Nasrullah saja yang bukan berlatar belakang sebagai aparatur desa. Calon 

Muh. Zubair merupakan mantan anggota BPD, Muh. Subhan merupakan mantan 

Sekretaris Desa selama 14 tahun dan yang terakhir adalah Jamaludin yang 

merupakan Incumbent selama dua periode. Yang terakhir adalah keaktifan 

Nasrullah dalam organisasi As’ Adiyah merupakan salah satu pendukung 

mengingat hampir semua masyarakat Santan Tengah merupakan anggota dari 

organisasi As’ Adiyah. 

 

Faktor Penghambat  

Faktor penghambat yang dihadapai oleh Nasrullah dan tim adalah 

keterbatasan biaya dan sarana prasarana. Hal ini mengharuskan Nasrullah untuk 

memutar otak dan lebih kreatif dan inovativ untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 

 

Kesimpulandan Saran 
Dalam pelaksanaan penerapan strategi Identifikasi (size) besaran dukungan 

bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh 

saat pemilihan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Nasrullah dengan mudah 

mengklasifikasikan daerah mana yang menjadi lumbung suara dan daerah mana 

yang memerlukan tenaga lebih. Dalam pelaksanaan strategi door to door atau 

pintu ke pintu Nasrullah dan tim melakukan variasi terhadap pelaksanaan strategi 

ini, yaitu dengan safari politik. Dimaksud dengan Safari politik adalah 

pelaksanaan door to door namun hanya dilaksanakan untuk perwakilan 

masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat. Hal ini 
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dilakukan karena para tokoh tersebut di nilai memiliki keterwakilan suara dari 

masyarakat. 

Selanjutnya hadirnya Nasrullah dalam diskusi – diskusi yang dilaksanakan 

oleh masyarakat tidak lain untuk menumbuhkan citra baik Nasrullah di mata 

masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah pencitraan. Pencitraan yang 

dilakukan oleh Nasrullah akan memunculkan persepsi di masyarakat ketika 

Nasrullah sebagai calon kepala desa sering hadir dalam diskusi-diskusi 

masyarakat akan mampu menimbulkan persepsi baik di masyarakat. Tujuan 

utama Nasrullah dan tim dalam melaksanakan kampanye akbar adalah mencuri 

suara yang berasal dari masyarakat yang belum menentukan pilihan. Sehingga 

jika mereka saja yang melaksanakannya besar harapan mereka suara-suara abu 

akan mengarah kepada mereka. Cara yang dilakukan oleh Nasrullah dan tim 

untuk melaksanakan kampanye akbar dengan mengundang masyarakat untuk 

makan bersama di kediamannya dirangkai dengan penyampaian visi, misi serta 

program unggulan dari Nasrullah. 

Kampanye tidak langsung juga memberikan peran penting dalam 

pembentukan persepsi masyarakat. Dengan memanfaatkan internet. Dalam 

melakukan kampanye Nasrullah dan tim menggunakan media internet. Lewat 

fitur group milik sosial media Facebook. Semua yang berada di group tersebut 

merupakan masyarakat Santan Tengah ataupun masyarakat Santan Tengah yang 

sudah tidak berdomisili di sana. Baliho juga menjadi media kampanye tidak 

langsung dilakukan agar masyarakat lebih cepat mengetahui bahwa Nasrullah 

maju dalam Pilkades. 

Sumber daya manusia yang dimiliki Nasrullah dan tim menjadi faktor 

pendukung. Selain itu dengan terstruktur dan terorganisirnya tim membuat 

keuntunggan tersendiri. Faktor pendukung lain ialah adanya kejenuhan 

masyarakat terhadap figur-figur yang ada di pemerintahan desa menghantarkan 

Nasrullah untuk mendapatkan suara. Selanjutnya aktifnya Nasrullah di organisasi 

As’Sadiyah juga menjadi pertimbangan  masyarakat untuk memilih 

Nasrullah.Keterbatasan Dana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang 

dimiliki Nasrullah dan tim yang mengharuskan mereka untuk kreatif, inovatif dan 

memaksimalkan faktor pendukung yang ada. 

Efektifnya pelaksanaan Identifikasi Besaran (size) Dukungan 

memungkinkan untuk setiap kontestan dalam segala pemilihan untuk terlebih 

dahulu memetakan kekuatan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan strategi door to 

door perlu adanya modifikasi serta inovasi yang dilakukan agar pelaksanaan 

strategi dapat berjalan dengan efektif serta efesien. Berpengaruhnya strategi 

Group discussion yang dulakukan oleh Nasrulllah dalam menaikan citra diri di 

masyarakat dapat menjadi acuan untuk para kontestan pemilihan lainnya. Dalam 

pelaksanaan kampanye akbar tersebut harus memiliki standarisasi grade, 

tergantung dari tingkatan mana calon tersebut berkompetisi. 

Penggunaan media internet dalam melaksanakan strategi kampanye 

merupakan langkah yang tepat. Salah satu fasilitas yang diperoleh ketika 
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menggunakan internet adalah media sosial. Efektifnya pendekatan Implementasi 

Teknik Strategis Kampanye Politik yang dilakukan oleh Nasrullah dan tim 

pemenangan diharapkan kedepannya untuk lebih memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mendukung terwujudnya pemilihan 

umum yang jujur, adil (Jurdil) dan langsung, bebas, serta rahasia (Luber) tidak 

hanya di Pilkades saja melainkan di Pemilu lainnya. 
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