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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai strategi 

marketing politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj 

Yasin Maimun Zubair beserta relawan Santri Gayeng khususnya di Kabupaten 

Rembang dan bagaimana jejaring PPP melakukan strategi marketing politik yang 

dilakukan guna meraih kenaikkan dalam perolehan suara bagi pasangan Ganjar 

Pranowo dan Taj Yasin Maimun Zubair dalam memenangkan Pemilukada Jawa 

Tengah tahun 2018. 

Dapat disimpulkan bahwa strategi berdasarkan marketing politik yang 

dilakukan guna memenangi kontestasi Pemilukada Jawa Tengah oleh pasangan 

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimun Zubair telah diterapkan dengan optimal 

khususnya di Kabupaten Rembang. Hal tersebut berdampak pada kenaikkan hasil 

perolehan suara dan kemenangan yang diperoleh pasangan tersebut baik di Jawa 

Tengah maupun di Kabupaten Rembang. 

Penggunaan strategi marketing politik secara terstruktur dan sistematis 

dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna memenangkan 

Pemilukada Jawa Tengah Tahun 2018 dirasa perlu dan penting sebagai sebuah 

program kerja kampanye yang efektif dan efisien dimana pendekatan marketing 

membuat kinerja tim kampanye terselenggara secara terstruktur dan sistematis. 
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Penelitian studi kasus ini juga memperoleh kesimpulan bahwa pasangan 

Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimun Zubair beserta tim pemenangan berhasil 

membuat mesin politik alternatif dimana pendekatan berdasarkan pemanfaatan 

sumberdaya jaringan yang dimiliki, dalam hal ini kaum santri yang dinamakan 

relawan “Santri Gayeng” menjadi mesin politik yang efektif guna memenangkan 

pasangan Ganjar-Yasin dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh pasangan 

kompetitor dimana dapat menjadi rujukan strategi yang baru bagi tim pemenangan 

menggunakan strategi marketing politik tersebut. 

 

4.2. Saran 

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti mengenai strategi 

marketing politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Ganjar-Yasin dan juga 

relawan Santri Gayeng bersumber dari temuan-temuan peneliti selama melakukan 

penelitian dalam waktu 6 bulan. Saran yang diajukan oleh peneliti yaitu : 

1. Perlunya pembentukan dan pembuatan legal formal relawan Santri 

Gayeng dimana relawan Santri Gayeng akan menjadi partner 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyambung dan penyampai 

aspirasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat. 

2. Perlunya penggunaan mesin politik yang baru sebagai alternatif 

kekuatan diluar dari partai politik untuk memenangkan kontestasi 

pemilu dimana dalam hal ini pemanfaatan kekuatan Santri Gayeng 

sebagai mesin politik dan kampanye dianggap efektif dalam 

memenangkan Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018. 


