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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertarungan untuk menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan telah usai diselenggarakan. Terpilihnya M. Anwar Al Syadat dari fraksi 

PKS ini akan menjadi anggota legislatif di Dapil Palembang II selama 5 tahun 

kedepan. M. Anwar berhasil keluar dan menang serta menduduki kursi no 5 saat 

itu. Hal ini tidak lepas dari strategi-strategi yang dibangun oleh M. Anwar Al 

Syadat beserta tim pemenangnya pada kampanye 2019. Dari hasil penelitian yang 

ditemukan oleh peneliti dilapangan terdapat beberapa poin penting dari proses 

marketing yang dilakukan oleh M. Anwar Al Syadat beserta tim pemenang. 

Kegiatan marketing politik yang dilakukan oleh M. Anwar Al Syadat beserta 

tim pemenang yakni menggunakan beberapa proses dari marketing politik yaitu 

melalui teori 4P (Produk,  Promosi, Harga dan Tempat). Melalui 4 teori ini M. 

Anwar Al Syadat beserta tim pemenangnya berusaha untuk membawa produk 

unggulan dari partai PKS dan M. Anwar Al Syadat selaku calon anggota legislatif 

dengan cara turun langsung kepada masyarakat dengan membawa visi misi 

beserta program-program kerja unggulan tujuannya untuk mendapatkan suara 

yang lebih banyak. Selain itu juga ada promosi yang dilakukan oleh tim 

pemenang M. Anwar Al Syadat ini banyak berbagai cara seperti penggunaan 

lambang, simbol dan warna bendera partai yang disebar melalui pamflet, umbul-
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umbul dan poster semasa periode kampanye. Bukti kekuatan M. Anwar Al Syadat 

dan tim pemenangan saat kampanye politik yakni dapat melakukan kampanye 

politik diseluruh daerah Pemilihan Dapil Palembang II yang berjumlah 9 

Kecamatan dan 53 Kelurahan yang ada, hal ini dapat menjadi nilai lebih dari pada 

calon yang lain, dimana M. Anwar Al Syadat dapat menyampaikan program 

kerjanya langsung kemasyarakat dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.  

Untuk masalah harga atau dana yang dikeluarkan dalam kampanye waktu itu 

adalah dana dari partai pengusungnya yakni PKS dan ada beberapa dana yang 

dikeluarkan oleh M. Anwar Al Syadat juga tetapi hanya sedikit. Lalu juga ada 

beberapa donatur-donatur yang membantu jalannya kampanye saat itu. 

Penggunaan dana pada saat kampanye itu sepenuhnya diperuntukan untuk 

mendanai setiap proses kampanye yang dilakukan baik itu dalam kampanye 

sosialisasi ke masyarakat, pemasangan iklan (media cetak atau eletronik), dan 

pencetakan spanduk sekalipun. Semua dana yang dikeluarkan pada saat 

kampanye ini bertujuan agar calon legislatif yang diusung menang. 

Kemenangan M. Anwar Al Syadat ini tidak lepas dari dukungan masyarakat 

yang memilih dan percaya dengan program-program yang sudah dibuktikan oleh 

beliau saat beliau menjabat sebagai anggota legislatif DPRD Kota Palembang. M. 

Anwar Al Syadat ini pada saat kampanye memang hanya terfokus pada pada 4 

Kecamatan, 3 Kecamatan yang pada tahun 2014 dia datangi dan banyak 

masyarakat yang memberikan suaranya kepada beliau sehingga beliau mencoba 

kembali mempromosikan dirinya di 3 Kecamatan tersebut untuk naik ke calon 
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legislatif DPRD Sumatera Selatan pada tahun 2019. Dan 1 Kecamatan lagi itu 

terfokus ditempat tinggal beliau, berharap masyarakat setempat yang mengenal 

beliau mampu untuk memangkan suara beliau lagi. Lalu untuk sisanya yang 5 

Kecamatan lain itu beliau berusaha untuk mempromosikan diri dengan membawa 

visi misi serta program-program yang sudah beliau siapkan untuk masyarakat 

supaya itu bisa mengambil hati masyarakat di 5 Kecamatan tersebut untuk 

memilih dan memenangkan beliau dalam pemilihan calon legisaltif tahun 2019. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah: 

1. Saran Akademis 

Kebutuhan akan komunikasi politik yang terus meningkat ini 

diharapkan bisa memunculkan kosentrasi khusus untuk komunikasi politik 

disetiap universitas. Sehingga komunikasi politik bisa terus dikaji dan 

dikembangkan secara ilmiah. 

2. Saran Praktis 

M. Anwar Al Syadat beresta tim pemenangnya bisa lebih 

mempertahankan image yang sudah dibangun. Karena ini bisa menjadi nilai 

lebih jika M. Anwar Al Syadat ingin mencalonkan diri kembali di ranah 

politik. Selain itu juga hendaknya M. Anwar Al Syadat beserta tim pemenang 

mampu mengeksplorasi keterlibatan pemilih pemula. Potensi pemilih pemula 

ini bisa dimanfaatkan sebagai pendongkrak suara. Dan kemenangan M. 
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Anwar Al Syadat dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

2019-2024 ini agar bisa disikapi dengan bijak. Menjalankan amanah yang 

sudah dititipkan masyarakat kepanya dan mendahulukan kepentingan rakyat 

dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. 

 


