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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian analisis penulis tentang faktor manakah antara figur 

pasangan dengan gabungan partai politik yang paling mempengaruhi kemenangan 

pasangan Mundjirin-Ngesti dalam pemilikan kepala daerah Kabupaten Semarang 

tahun 2015, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.  

Pertama, figur dari pasangan Mundjirin-Ngesti memiliki peran yang 

paling besar dalam proses kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Semarang tahun 2015. Popularitas pasangan ini berada diatas 

lawannya. Popularitas figur Mundjirin-Ngesti ini didapatkan dari gelar incumbent 

yang melekat pada Mundjirin sebagai calon kepala daerah dan Ngesti Nugraha 

sebagai wakilpun tidak kalah populer setelah berhasil menjabat sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Semarang selama 3 periode. Incumbent itu sendiri bisa menjadi 

boomerang bagi bakal calon, apabila selama masa kepemimpinannya, tidak 

mendapat respon positif dari masyarakat, namun  Mundjirin berhasil menyandang 

gelar tersebut sebagai kelebihan dari figurnya, karena selama menjabat beliau jauh 

dari praktek KKN. Selain popularitas, modal sosial dan modal ekonomi keduanya 

sudah mapan dan lebih unggul dibanding lawannya sehingga hal ini memudahkan 

pasangan Mundjirin-Ngesti dalam proses pemenangan.  

Kedua, gabungan partai politik sebagai kendaraan Mundjirin-Ngesti dalam 

perhelatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Semarang tahun 2015 yang 
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seharusnya memberikan kontribusi besar kepada pasangan justru kurang berperan 

selama perhelatan berlangsung. Namun bukan berarti tidak berperan sama sekali, 

karena gabungan partai politik tetap memberikan kontribusi dengan 

menggerakkan basis massanya sebagai bentuk komitmen yang telah disepakati 

diawal pencalonan pasangan Mundjirin-Ngesti. Selain gabungan partai politik 

terdapat pula tim relawan yang seharusnya memberi kontribusi, namun justru 

tidak terlihat perannya selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. 

Baik dari gabungan partai politik maupun tim relawan masih terdapat banyak 

oknum yang hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan 

pribadi.  

Ketiga, walaupun peran partai politik dan tim relawan masih belum 

optimal, namun marketing politik yang diterapkan cukup mampu untuk menggali 

keunggulan-keunggulan dari figur pasangan Mundjirin-Ngesti dan berhasil 

memanfaatkan celah-celah kecil sehingga sebagai calon incumbent pasangan ini 

berhasil masuk ke segala lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang.   

 

4.2 Saran 

Penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sesuai dengan judul 

yang peneliti ambil mengenai analisis kemenangan pasangan Mundjirin-Ngesti 

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Semarang tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Semarang yaitu Mundjirin dan Ngesti 

Nugraha untuk dapat merealisasikan janji-janji politik yang disebarkan 
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kepada masyarakat guna merealisasikan visi Kabupaten Semarang yang 

Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera. 

2. Kepada gabungan partai politik selaku pengusung dan pendukung pasangan 

Mundjirin-Ngesti diharapkan kedepannya dapat selalu mengawal Mundjirin-

Ngesti selama masa pemerintahannya secara optimal, sekiranya terdapat 

kebijakan dari pasangan Mundjirin-Ngesti tidak sesuai dan melenceng dari 

tujuan mensejahterakan masyarakat, untuk nantinya menjadi pihak pertama 

yang memberikan teguran dan kritikan.  

3. Kepada tim pemenangan pasangan Mundjirin-Ngesti perlu mengevaluasi 

kembali kinerjanya selama proses pemenangan, sehingga praktek give and 

take dapat berjalan dengan baik antara pasangan calon dan tim pemenangan. 

Selain itu, praktek kecurangan tim pemenangan dengan tujuan memberikan 

keuntungan bagi diri sendiri sebaiknya mulai untuk dihilangkan. 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang sama dengan judul 

penelitian ini untuk nantinya dapat mencantumkan pendapat dari masyarakat 

mengenai partai pengusung maupun figur pasangan dalam upaya pemenangan 

pasangan calon. Hal ini dibutuhkan untuk keperluan triangulasi data dimana 

peneliti membandingkan hasil wawancara antara pasangan calon, partai 

pengusung dan masyarakat yang memilih.  


