
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian digantikan oleh rezim

Reformasi, Kehidupan politik di Indonesia mengalami transisi politik menuju

kearah yang lebih demokratis. Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai,

Pertama  suatu  bentuk  pemerintahan  (as  a  form  of  government).  Kedua,

sebagai sumber kekuasaan pemerintah (sources of authority for government).

Ketiga melayani tujuan (urusan) pemerintah (purpose by government). Karena

demokrasi  memberikan jaminan bagi  pemerintah  untuk menjalankan tugas-

tugas  pemerintahan  dan  kenegaraan  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat.

Keempat,  sebagai  prosedur  konstitusi  pemerintahan  (procedures  for

constituting government).1

Demokrasi  secara prosedural mengharuskan adanya pemilu sebagai satu

ruang bagi warga negara untuk berkontestasi  dan berkompetisi  secara sehat

dalam pemerintahan. Pemilu menjadi suatu wujud jaminan terhadap hak-hak

individu, kebebasan perseorangan, partisipasi  publik dan kesadaran hak-hak

politik  warga  negara  dalam  bentuk  keterlibatan  dalam  penyelanggaraan

negara.  Pemilu  untuk  pertama  kalinya  diselanggarakan  di  Indonesia  pada

tahun 2004. Pada masa itu,  masyarakat  diberikan hak untuk dapat  memilih

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.2

1Huntington  dalam  Gregorius  Sahdan.2004.Jalan  Transisi  Demokrasi  Pasca  Soeharto.Jogja  :
Pustaka Jogja Mandiri. Hal 19
2Ibid hal 13
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Setelah  berhasil  menyelenggarakan pemilu  presiden dan wakil  presiden

secara  langsung.  Penguatan  demokrasi  juga  diupayakan  hingga  ke  tingkat

lokal. Hal tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya pilkada secara langsung.

Perubahan mekanisme pilkada disahkan melalui sebuah regulasi yakni UU No

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui pasal 24 ayat 5 Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah

sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipilih  dalam  satu

pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.3 Dengan

pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  secara  langsung,  artinya  rakyat  dapat

berpartisipasi  secara  langsung  dalam  menentukan  pemimpin  daerah  tanpa

harus diwakilkan melalui DPRD.

Bentuk-bentuk partisipasi  politik  seseorang  tampak  dalam  aktifitas-

aktifitas  politiknya, bentuk  partisipasi  politik  yang  paling  umum  dikenal

adalah  pemungutan suara  atau  kerap  disebut  voting  yang  tujuanya  adalah

untuk  memilih  para  calon  wakil  rakyat  dan  untuk memilih kepala  negara.

Dalam buku Michael Rush dan Philiph Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk

partisipasi  politik  sebagai  berikut;  menduduki  jabatan  politik  atau

administratif, mencari jabatan politik atau administratif, menjadi anggota aktif

dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota pasif dalam suatu kompensasi

politik, menjadi anggota aktif atau pasif dalam suatu organisasi semi politik,

partisipasi  dalam rapat  umum,  demonstrasi  dan  lain-lain,  partisipasi  dalam

diskusi politik informal, dan partisipasi dalam pemilihan suara voting.4 

3 Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4 Ravael Raga Maran. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta hlm 148
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Namun, akhir-akhir ini bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap proses

pemilihan  pemimpin  nasional  maupun  lokal  di  Indonesia,  kerap  diwarnai

dengan munculnya fenomena relawan politik. Munculnya relawan tidak bisa

dilepaskan  dari  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  pada  dasarnya  senang

bergotong royong.5 Lahirnya  gerakan kerelawanan adalah  wujud partisipasi

masyarakat  dalam sistem demokrasi  dan mengutip istilah  Sorensen sebagai

demokrasi yang didominasi massa sebagai sebuah sistem dengan aktor massa

yang  memiliki  kekuasaan  di  atas  kelas  penguasa  tradisional.  Mereka

mendorong  reformasi  dari  bawah,  menyerang  kekuasaan  dan  hak-hak

istimewa kaum elit.6

Relawan dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi

masyarakat yang dimobilisasi. Sebab, partisipasi yang lahir dilakukan dengan

sukarela  (otonomi)  baik  melalui  aksi  jalanan  (offline)  maupun  melalui

keaktifan  di  sosial  media  (online).7 Serta  tujuan terbentuknya  adalah untuk

memberi  dukungan kepada calon pemimpin tingkat lokal  maupun nasional.

Puncak  kepopuleran  relawan  politik  terjadi  pada  pilpres  2014  lalu,

kemenangan pasangan Jokowi-JK tidak di pungkiri adalah juga keberhasilan

“relawan Jokowi”. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuka

jalan calon dari jalur perseorangan, membuat relawan politik diperlukan untuk

memuluskan jalan calon yang akan menjadi peserta pemilihan dengan bekerja

5Samah, K., & Susanti, F. R. (2015). Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan dalam Pilpres. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
6 Sorensen, G. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia 
yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7 Bambang Arianto.2014.  Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014.Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 18, Nomor 2 hal 148
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menghimpun dukungan dari rakyat bagi calon yang tidak melalui jalur partai

politik.8

Menjelang pilkada DKI Jakarta 2017, muncul sejumlah masyarakat yang

mengorganisasi  diri  dan  berupaya  untuk  mengusung  seorang  figur,  yaitu

Basuki Tjahja Purnama atau kerap dipanggil dengan sebutan Ahok. Kelompok

masyarakat  ini  menyebut  kelompoknya  dengan  sebutan  Relawan  Teman

Ahok.  Berikut  adalah  kutipan  dari  pemberitaan  media  terkait  awal

kemunculan Relawan Teman Ahok :

Gambar 1.1
Capture Pemberitaan Kemunculan Relawan Teman Ahok9

Sumber : bbc.com/Indonesia, 2015

Melalui  gambar  1.1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Kemunculan  relawan

Teman  Ahok  dimulai  ketika  Ahok  belum  memiliki  partai  pengusung

menjelang  pilkada.  Mereka  hadir  dengan  tujuan  untuk mengawal  Ahok di

kompetisi  tersebut.  Para  relawan  berperan  sebagai  kelompok  yang

mempersiapkan  segala  persyaratan  untuk gubernur  pertahana  tersebut,  agar

dapat melaju di Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perseorangan. Hingga

8Ibid
9BBC Indonesia. 2015.#TrenSosial: Mungkinkah satu juta KTP terkumpul untuk Ahok?.BBC.com
[Online].Diaksesdarihttp://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150805_trensosial_ahok_ktp
. pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 17:02 WIB
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pada  akhirnya  mereka  berhasil  mengumpulkan  dukungan  dalam  bentuk

1024.63210 fotokopi  KTP.  Terkumpulnya  dukungan tersebut  tentunya  telah

mencukupi persyaratan untuk maju, dan dukungan tersebut juga memberikan

dampak pada naiknya nilai tawar Ahok dalam kompetisi pilkada.

Nilai tawar Ahok naik menjelang pilkada dapat dibuktikan ketika sedang

berlangsung  proses  penggalangan  dukungan  untuk  Ahok,  secara  perlahan

beberapa  partai  politik  memberikan  bantuan kepada kelompok relawan ini.

Seperti partai Nasdem, PSI, Hanura, dan Golkar. Dengan merapatnya partai-

partai tersebut artinya Ahok telah di dukung oleh tiga partai parlemen dan satu

partai non parlemen. Kursi yang dimiliki gabungan partai tersebut di parlemen

berjumlah  24 kursi.  Berikut  adalah  kutipan  dari  pemberitaan  media  terkait

keputusan Ahok untuk memilih maju bersama partai politik ;

Gambar 1.1
Capture Keputusan Ahok untuk Maju dengan Partai Politik11

Sumber : Tempo.co,2016

Berdasarkan  gambar  1.1.1  di  atas,  Ahok merespon  modal  politik  yang

dimiliki  tersebut,  dengan memutuskan untuk memilih  partai  politik  sebagai

10Hari Wiro. 2016.Berhasil kumpulkan satu juta KTP, Basuki Janji takkan Tiggalkan Teman Ahok.
Berita  Satu [Online].  http://www.beritasatu.com/megapolitan/370740-berhasil-kumpulkan-1-juta-
ktp-basuki-janji-takkan-tinggalkan-teman-ahok.html diakses pada 19 Juni 2016 pukul 17:19 WIB
11 Larissa Huda. 2016.  Kenapa Ahok Akhirnya Pilih Jalur Partai di Pilkada DKI?.   Tempo.co
[Online].  https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/078791169/kenapa-ahok-akhirnya-pilih-jalur-
partai-di-pilkada-dki. Diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 18:43 WIB.
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“kendaraanya”  di  pilkada.  Menurutnya,  relawan teman ahok dan gabungan

partai  memiliki  tujuan  yang  sama,  yakni  kedua  pihak  tersebut  sama-sama

memiliki tujuan untuk mendaftarkan dan memenangkan dirinya pada pilkada

DKI 2017.12 Sehingga Ahok berpandangan tidak akan menjadi masalah jika

maju  melalui  partai  politik.  Keputusan tersebut  juga diperkuat  oleh jumlah

kursi  milik  gabungan  partai  yang  telah  cukup  untuk  maju  pada  pilkada.13

Modal Ahok untuk maju juga diperkuat oleh relawan Teman Ahok melalui

jumlah fotokopi KTP yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. 

Mendekati waktu pendaftaran calon, PDI Perjuangan memutuskan untuk

memberikan dukungan kepada Ahok. Dengan demikian, hadirnya partai yang

memiliki  jumlah  kursi  parlemen  terbesar  di  DPRD  DKI  tersebut  telah

melengkapi modal politik yang dimiliki Ahok untuk melaju di pilkada. Djarot

Syaiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan dipasangkan sebagai

calon  wakil  gubernur  untuk Ahok.  Dengan demikian  Ahok akhirnya  resmi

maju dengan didukung gabungan partai politik dengan 52 kursi di parlemen,

ditambah  satu  partai  non  parlemen  (Partai  Solidaritas  Indonesia)  dan

kelompok relawan Teman Ahok.

Meskipun pada akhirnya Ahok maju melalui jalur partai politik, kelompok

relawan  Teman  Ahok  tidak  kehilangan  peran  dalam  proses  pemenangan

pasangan Ahok-Djarot dalam pilkada. Kelompok relawan ini berusaha untuk

menjaga satu juta dukungan fotokopi KTP yang telah terkumpul agar tidak

12Ibid.
13 Peraturan   KPU  Nomor  9  Tahun  2015  Pasal   5  ayat  4  (b)   yang   mengatur   tentang
persyaratan  pencalonan  melalui partai  politik atau gabungan  partai, syarat pencalonan=jumlah
seluruh suara sah  hasil Pemilu Terakhir  x 25/100 , dalam  konteks DKI Jakarta syarat  kursi bagi
gabungan partai untuk mengusung adalah 22 kursi
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terpecah.  Kelompok  relawan  ini  juga  mendapat  tugas  baru,  yakni

mengkoordinir  seluruh  kelompok  relawan  yang  berasal  dari  partai  politik

seperti relawan dari PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Golkar. Kemudian,

mereka juga berusaha untuk mencari dana kampanye serta mengatur upaya-

upaya  kampanye  diluar  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  tim  pemenangan.14

Dengan demikian, dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa segala aktivitas

yang dilakukan oleh relawan Teman Ahok tidak dapat dilepaskan dari proses

kampanye politik dan kampanye pemilu.

Kampanye  merupakan segala  kegiatan  yang bersifat  persuasi.  Di dalam

kampanye  terjadi  serangkaian  tindakan  komunikasi  yang  ditujuan  untuk

mempengaruhi sejumlah besar khalayak. Terlihat bahwa untuk mencapai efek

yang  diharapkan.  Penting  sekali  untuk mengenal  siapa  khalayak,  apa  yang

dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk

menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi.15

Selanjutnya,  Firmanzah  mengungkapkan  terdapat  dua  jenis  kampanye.

Kedua kampanye tersebut adalah kampanye politik dengan kampanye pemilu,

beberapa  perbedaanya  yaitu   jangka  dan  batas  waktu,  Kampanye  Pemilu

merupakan  ajang  kompetisi  jangka  pendek  menjelang  pemilu,  pilpres  atau

pilkada, sedangkan kampanye politik memiliki jangka waktu yang permanen

dan berlaku untuk jangka waktu  yang  panjang.  Tujuan,  Kampanye  pemilu

bertujuan menggiring,  mengingatkan pemilih menuju bilik suara, sedangkan

14 Dennis  Destryawan.  2016.  Tak Masuk Tim Sukses,  Ini  Tugas Teman Ahok.  Tribunews.com
[Online].  Diakses  di  http://regional.kontan.co.id/news/tak-masuk-tim-sukses-ini-tugas-teman-
ahok. pada 28 Desember 2016 pukul 14:39 WIB
15Riris Loisa & Yugih Setyanto.Mencari Bentuk Kampanye  Politik Khas Indonesia: Pencitraan
Berbaris Dimensi Budaya.Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara hal 722
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kampanye politik bertujuan untuk membentuk citra politik yang positif bagi

suatu  partai  atau  figur.  Sifat  kampanye,  Kampanye  pemilu  memiliki  sifat

kampanye yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya,

sedangkan  kampanye  politik  bersifat  laten,  kritis  dan  menarik  simpati

masyarakat.16

Dengan demikian kampanye politik dan kampanye pemilu khusunya yang

dilangsungkan  oleh  kelompok  relawan  teman  ahok  dalam  upaya  menarik

perhatian dan mendulang suara masyarakat DKI Jakarta, sesungguhnya sangat

menarik  untuk  dapat  ditelaah  dan  dipelajari  sebagai  objek  kajian  politik,

mengingat  dalam  proses  tersebut  yang  melakukan  adalah  sekelompok

masyarakat non-partisan.

1.2 Pertayaan Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan

yang akan dikaji dalam penlitian ini  ialah “Bagaimana Kampanye Relawan

Teman Ahok pada Pra Pendaftaran Calon (kampanye politik) dan Kampaye

Relawan Teman Ahok pada Pasca Ahok Terdaftar sebagai Calon (kampanye

pemilu)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan  penelitian yang berangkat dari fenomena relawan

yang mengkampanyekan salah satu figur kandidat pada Pilkada DKI Jakarta

2017 mendatang, memiliki tujuan yaitu: 

16 Firmanzah, Op.Cit  277
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1. Mengetahui strategi kampanye politik dilakukan oleh Relawan Teman

Ahok menjelang Pilkada DKI 2017.

2. Mengetahui  strategi  kampanye  pemilu  yang  dibuat  oleh  Relawan

Teman Ahok di Pilkada DKI 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Dapat  digunakan  sebagai  sumbangan  pemikiran  dalam  keilmuan

bidang  politik  terutama  pada  relawan  politik  dan  kampanye  politik,

mengingat  Negara  Indonesia  menerapkan  sistem  politik  yang  demokratis,

dengan begitu  secara  otomatis  masyarakat  berperan  besar  untuk aktif  dan

partisipatif pada setiap penyelanggaraan negara. Salah satu contoh partisipasi

masyarakat  adalah  dengan  mendirikan  kelompok  relawan  pada  pilkada,

kelompok yang mempersuasi masyarakat lain untuk mendukung figur yang

diusungnya,  hal  tersebut  merupakan  kondisi  yang  wajar  dan  tidak  dapat

dipisahkan dengan kehidupan politik modern.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat mengetahui kondisi yang dihadapi kelompok teman ahok dalam

upaya mengusung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

2. Dimaksudkan  dapat  memberi  gambaran  terkait  fenomena  relawan

politik yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

3. Dapat menjadi rujukan bagi kelompok relawan politik di daerah lain

yang berupaya mengusung calon pada pilkada.
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Berbicara tentang proses pengusungan seorang calon, tentunya tidak dapat

dilepaskan  dengan  sebuah  aktivitas  kampanye,  kampanye  merupakan  segala

kegiatan yang bersifat persuasi. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian

tindakan komunikasi yang ditujuan untuk mempengaruhi dan mengajak sejumlah

besar khalayak.  Terlihat  bahwa untuk mencapai  efek yang diharapkan,  penting

sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting

oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang

akan dipersuasi.17

Jenis-jenis  kampanye  itu  sendiri  dapat  dibedakan  berdasarkan  motivasi

yang melatarbelakangi  sebuah kegiatan  kampanye  tersebut.  Charles  U. Larson

membagi jenis kampanye menjadi tiga kategori yaitu : Pertama, Product-oriented

campaign/kampanye  berorientasi  produk  yang  umumnya  terjadi  di  lingkungan

bisnis. Motivasi dari kegiatan kampanye ini adalah keuntungan finasial. Cara yang

ditempuh  adalah  memperkenalkan  produk  dan  melipat  gandakan  penjualan

sehingga  diperoleh  keuntungan  yang  diharapkan.  Kampanye  ini  juga  dikenal

dengan istilah commercial campaigns atau corporate campaigns.18 

Kedua, Candidate –oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi

pada  kandidat.  Kampanye  ini  dikenal  dengan  istilah  political  campaigns

(kampanye  politik)  karena  kampanye  ini  dimotivasi  hasrat  untuk  meraih

kekuasaan  poltik.  Tujuannya  antara  lain  memenangkan  dukungan  masyarakat

terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik.19 Ketiga, Ideologically or

17Riris Loisa & Yugih Setyanto.Mencari Bentuk Kampanye  Politik Khas Indonesia: Pencitraan 
Berbaris Dimensi Budaya.Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara hal 722
18 Venus, Antar. 2009. Manajemen Kampanye. Panduan Teoritis dan Praktis dalam 
Mengefektifkan Kampanye Komunikasi.Bandung : PT Remaja Rosdakarya hal 11
19 Ibid
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cause oriented campaigns yaitu  jenis kampanye yang berorientasi  pada tujuan-

tujuan  khusus  dan  berdimensi  perubahan  sosial.  Juga  dikenal  dengan  sebutan

social  change  campaigns,  yaitu  kampanye  yang  ditujukan  untuk  menangani

masalah-masalah  sosial  melalui  perubahan  sikap  dan  perilaku  publik  yang

terkait.20

Lebih lanjut, berikut adalah definisi kampanye politik menurut para ahli.

Steven Chaffe merumuskan,”Political campaigns are aimed at the mobilization of

support  for  one’s  cause  or  candidates”. Maksudnya  adalah  kampanye  politik

ditujukan untuk mobilisasi dukungan untuk mendukung seorang calon. Kemudian

menurut Lilleker & Negrine kampanye politik secara definisi adalah periode yang

diberikan  oleh  panitia  Pemilu  kepada  semua  kontestan,  baik  partai  maupun

perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini

publik sekaligus  mobilisasi  masyarakat  agar  memberikan suara kepada mereka

sewaktu pencoblosan.21 

Rogers dan Storey dalam tulisan mereka yang bertajuk  Communication

Campaigns mendefenisikan kampanye sebagai “Serangkaian tindakan komunikasi

yang  terencana  dengan  tujuan  menciptakan  efek  tertentu  pada  sejumlah  besar

khalayak  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  pada  kurun  waktu  tertentu”.22

Sedangkan menurut Firmanzah mengungkapkan setiap partai atau calon kandidat

yang tidak berada dalam periode kampanye pemilu, namun setiap kata, kalimat,

20Ibid
21Firmanzah,2012, Marketing Politik Antara Pemahan dan Realitas, Jakarta : Yayaasan Pustaka 
Obor Indonesia, hal 271
22Antar Venus, 2004. Manajemen Kampanye, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 7.
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bahasa  tubuh,  pemikiran  dan  aktivitas  politik  yang  dianilisis  oleh  media  dan

masyarakat kondisi terebut dapat dikategorikan sebagai kampanye politik.23

Selanjutnya Arifin menguraikan bahwa kampanye politik adalah salah satu

bentuk aplikasi  komunikasi  politik yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok

orang, ataupun organisasi politik untuk membentuk citra dan opini publik yang

positif,  agar  terpilih  dalam suatu pemilihan  (pemilu,  pemilukada,  dan  pilpres),

Dengan  adanya  citra  yang  baik  dan  dukungan  opini  publik,  maka  dengan

sendirinya akan dapat diperoleh dukungan politik dari rakyat dan didukung dalam

pemilu, pilkada, atau pilpres.24

Sebelum membahas lebih lanjut akan lebih baik jika mengetahui bahwa

terdapat  dua  jenis  kampanye,  Firmanzah  mengungkapkan  kedua  kampanye

tersebut  adalah  kampanye  politik  dengan  kampanye  pemilu,  beberapa

perbedaanya yaitu:

1. Jangka dan batas waktu : Kampanye Pemilu merupakan ajang kompetisi

jangka  pendek  menjelang  pemilu,  pilpres  atau  pilkada,  sedangkan

kampanye  politik  memiliki  jangka  waktu  yang  permanen  dan  berlaku

untuk jangka waktu yang panjang.

2. Tujuan : Kampanye pemilu bertujuan menggiring, mengingatkan pemilih

menuju  bilik  suara,  sedangkan  kampanye  politik  bertujuan  untuk

membentuk citra politik yang positif bagi suatu partai atau figur.

23Ibid  hal 278
24 Arifin anwar, 2011, Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan 
Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 154
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3. Sifat kampanye : Kampanye pemilu memiliki sifat kampanye yang jelas,

terukur,  dan  dapat  dirasakan  langsung  aktivitas  fisiknya,  sedangkan

kampanye politik bersifat laten, kritis dan menarik simpati masyarakat.25

Meskipun  terdapat  beberapa  perbedaan  antara  kampanye  politik  dan

kampanye  pemilu,  namun  Firmanzah menganggap  bahwa  diantara  keduanya

saling  melengkapi  satu  sama  lain,  kampanye  pemilu  memiliki  beberapa

kekurangan seperti yang telah dipaparkan di atas, namun pada sisi lain, kampanye

pemilu dibutuhkan untuk mengingatkan kembali  reputasi dan citra politik yang

telah dibangun, kampanye politik juga memerlukan penegasan kembali  melalui

kampanye pemilu. Mobilisasi massa untuk datang menuju bilik suara juga tidak

kalah  pentingnya.  Sementara  itu  kampanye  jangka  pendek  menjelang  pemilu

harus didukung oleh kampanye politik  yang terus menerus.26 Dengan demikian

dapat diantara kedua kampanye tersebut tidak dapat dipilih salah satu yang lebih

ideal untuk digunakan, namun harus diterapkan dengan beriringan.

Kampanye  politik  juga  dikenal  beberapa  bentuk,  yaitu  kampanye  dialogis,

kampanye  monologis,  dan  kampanye  organisasi.  Pertama, adalah  kampanye

dialogis  atau  kampanye  tatap  muka,  yang  dilakukan  secara  dialogis.  Antara

seorang  kandidat  yang  bertemu  dan  berdialog  langsung  dengan  para  calon

pemilih, melakukan jabat tangan dan bercanda, dan bila mungkin melakukan foto

bersama.  Kampanye  dialogis  juga  dapat  dilakukan  di  ruangan  melalui  pidato

dengan  gaya  retorik,  dan  juga  dilakukan  tanya  jawab  dengan  calon  pemilih.

25 Firmanzah, Op.Cit  277
26Ibid, hal 278
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Sehingga harapanya dapat tercipta suasana dialogis yang baik. Kampanye dialogis

juga dapat tercipta melalui media interaktif seperti radio, telivisi dan internet.

Kedua,  adalah  kampanye  monologis  yang  bisa  disebut  dengan  kampanye

massa, yaitu kampanye yang ditunjukan kepada massa yang dilakukan di lapangan

terbuka. Persuasi kepada massa dilakukan dengan mengundang retorika, dengan

menampilkan “para juru kampanye” melakukan pidato atau orasi politik, secara

bergantian. Dalam kampanye monologis dilangsungkan dengan interaksi satu arah

(monolog)  tanpa  dialog.  Selain  itu  kampanye  pada  massa  ini  dapat  dilakukan

melalui  media  massa,  seperti  radio,  televisi,  film,  dan  berbagai  bentuk  iklan

politik  yang  mengandung  unsure  persuasif.  Media  lainya  adalah  surat  kabar,

spanduk, balinho, poster, dan selebaran.

Ketiga, yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  kampanye  organisasi,  yaitu

kampanye politik dengan mengandalkan dukungan organisasi. Andalan pertama

dalam kampanye  politik  seperti  ini  adalah  partai  politik,  kemudian  organisasi

sosial, dan terakhir adalah kelompok penyokong. Calon atau kandidat yang ingin

mendapatkan  kesuksesan  dalam  kampanye  idealnya  memiliki  ketiga  jenis

organisasi tersebut, dan memanfaatkanya untuk mendapat dukungan.

Kampanye  politik  juga  terkait  erat  dengan  pembentukan  Image politik.  Di

dalamnya  terdapat  dua  hubungan  yang  akan  dibangun,  yaitu  internal  dan

eksternal.  Hubungan  internal  merupakan  proses  antara  anggota-anggota  partai

atau  kelompok  non  partai  yang  mengusung  calon  untuk  menguatkan  ikatan

ideolgis  dan  identitas  mereka.  Sementara  hubungan  eksternal  dilakukan  untuk

mengkomunikasikan  image yang  akan  dibangun  kepada  pihak  luar  termasuk
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didalamnya media massa dan masyarakat luas. Karena seperti yang dipaparkan

sebelumnya  bahwa  kampanye  politik  harus  dilakukan  secara  konsisten  dan

permanen  tidak  terbatas  pada  waktu  pemilu  saja.  Image  yang  dibangun  harus

memiliki karakteristik dibanding pesaing lain.27

Dengan  demikian  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa  kampanye  politik

merupakan aktivitas penyampaian pesan politik dengan beragam bentuknya yang

dilakukan secara permanen, terus menerus tidak dibatasi hanya waktu mendekati

pemilu, yang dilakukan oleh calon kandidat, partai, kelompok kepentingan, dan

relawan  politik.  Serta  strategi  yang  dibangun  merupakan  upaya  dalam

pembentukan citra positif guna memperkuat dukungan dalam pemilihan.

Adapun terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam kampanye politik

adalah sebagai berikut :

a. Selalu terdepan dalam isu (kepedulian).

Partai  politik,  kelompok  kepentingan,  atau  relawan  politik  harus

memiliki  kepekaan  dan  kepedulian  terhadap  permasalahan  yang

sedang  dialami  oleh  masyarakat.  Kepedulian  sosial  pun  harus

dilakukan terus-menerus mengikuti perkembangan masyarakat, Selain

itu  kemampuan  untuk  mengumpulkan  informasi  permasalaan  yang

sedang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  dapat  dijadikan  rekomendasi

kepada calon yang ingin maju, untuk membuat solusi yang dituangkan

dalam program kerja saat menjelang pemilu.

b. Orientasi solusi.

27Ibid hal 275
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Setelah  mendapatkan  informasi  terkait  permasalahan  yang  sedang

dialami oleh masyarakat, selanjutnya terdapat langkah yang tidak kalah

penting yaitu pemecahan solusi dari persoalan yang sedang bergejolak.

Karena jika berhasil memberikan alternatif-alternatif pencerahan solusi

dari  persoalan  yang  sedang  bergejolak,  seiring  berjalanya  waktu

masyarakat  akan  melihat  komitmen  pengusung  calon  terhadap

permasalahan  sosial.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kredibilitas  dan

Image yang positif.

c. Konsisten dalam membangun image politik.

Membangun  image positif  kepada  masyarakat  bukanlah  hal  yang

mudah, Masa lalu merupakan referensi atau rujukan bagi masyarakat

untuk menganilisis apa yang terjadi dan akan dilakukan seorang calon

atau  partai  pengusung  calon  jika  terpilih.  Oleh  karena  itu,  calon

kandidat  atau  partai  perlu  berhati-hati  dalam  segala  tindak  dan

perilakunya,  karena  noda  dan  cacat  politik  dapat  menghancurkan

image politiknya,  Terlebih  dalam  membangun  image politik  tidak

dapat  dilakukan  hanya  3-4  bulan  seperti  kampanye  pemilu,  karena

image politik dapat dibangun melalui konsistensi penepatan janji dan

harapan politik setiap kampanye pemilu.

d. Interaksi terus-menerus dengan publik

Kampanye  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  ada  interaksi  dengan

masyarakat,  karena  di  dalam  interaksi  terdapat  proses  saling  tukar
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menukar informasi antara masyarakat, stakeholder, atau akademisi kepada

calon  atau  pengusung  calon.  Tidak  hanya  informasi  kepada  calon  dan

pengusung calon, dalam interaksi calon dan pengusung calon juga dapat

memberikan  informasi  mengenai  gagasan  yang  akan  dibuat  kepada

masyarakat, stakeholder, dan para pakar akademisi. Dan dalam kampanye

politik  interaksi  tersebut  harus  dilakukan  dengan  terus-menerus  guna

memperkuat jaringan di masyarakat keseluruhan. 

2.1.2 Proses dan Tahapan Marketing Politik menurut Darren G. Lilleker and
Jenifer less Marsment

Marketing politik  adalah  sebuah strategi  oleh partai  atau kandidat  yang

menggunakan  penelitian  jajak  pendapat  dan  analisa  lingkungan  untuk

memproduksi dan mempromosikan sebuah tawaran produk berdaya saing, yang

akan membantu merealisasikan tujuan organisasi dan ditujukan untuk kelompok

pemilih  agar  merubah  pilihan  suara  mereka.28 Selanjutnya,  Lees  Marshment

mendefinisikan marketing politik sebagai hasil perkawinan antara marketing dan

politik, secara empiris, keduanya mewakili serapan area politik oleh marketing.29

Berbicara  kampanye  politik  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kegiatan

marketing  politik.  Contoh  yang  paling  nyata  penggunaan  marketing  dalam

kampanye  politik  adalah  ketika  sedang  melakukan  positioning,  yang  artinya

adalah pengembangan karekteristik tertentu dari produk yang dipasarkan.30 

28 Dominic  Wring,”  Reconciling  Marketing  with  Political  Science:  Theories  of  Political
Marketing”, Journal of Marketing Management, 1997, Vol 13, pp.651-663, 6
29 Ioannis Kolovos and Phil harris,”Political Marketing and Political Communication: the 
relationship revisited”, (t.t: t.p, t.t), 4
30Ibnu Hamad, “Memahami Komunikasi Pemasaran Politik”,  MediaTor vol 9, No. 1, Juni 2008,
hal 151
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Sederhananya,  produk  politik  adalah  jani-janji  dari  aktor  politik  atau

lembaga politik (partai politik). Untuk kandidat, seorang aktor politik cenderung

membuat  banyak  janji-jani  politik  sebagai  produk  politiknya;  sementara  jika

sudah menjadi pejabat politik, si aktor menjanjikan program pembangunan dalam

produk  politiknya.31 Untuk  partai  politik  Less  Marsment  menunjukan  produk

politik, sebagaimana yang tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2 
Produk dari Partai Politik Menurut Lees Marsment

Produk Partau Deskripsi

Kepemimpinan Kekuasaan,citra,karakter,dukungan,pendekatan,hubungan
dengan anggota partai, hubungan dengan media

Anggota Parlemen Sifat kandidat, hubungan dengan konsitituen

Keanggotaan Kekuasaan,  rekrutmen,  sifat  (karakter,  ideology,
kegiatan,  loyalitas,  tingkah  laku,  hubungan  dengan
pemimpin) 

Staff Peneliti, professional, penasihan

Simbol Nama, logo, hyme

Konstitusi Aturan resmi dan aturan formal

Kegiatan Konferensi, rapat partai

Kebijakan Manifesto dan aturan berlaku di partai 

Sumber: Lees Marsment (Lilleker and Jenifer less Marsment,2005 hal 5-6)

Melalui  tabel  2.1.2 di  atas,  terdapat  produk yang  dihasilkan  dari  partai

politik beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya, tentu saja produk tersebut bisa

berubah-ubah  sesuai  situasi  dan  kondisi  system  politik  yang  berlaku.  Dalam

system  demokrasi  multipartai,  produk  politik  yang  ditawarkan  lebih  beragam

ketimbang system demokrasi dwipartai demi menarik perhatian konstituen. Dalam

31 Ibid. hal 147
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system politik otoriter biasanya seragam dan monolitik.32Produk politik juga bisa

berbeda berdasarkan cakupan wilayah atau kedaerahan. Perbedaan produk politik

juga  dipastikan  berbeda  berdasarkan  orientasi  ideology  maupun  aktor  politik

masing-masing partai.33

Selanjutnya, dalam proses dan tahapan marketing politik, Lees Marsment

menujukan tiga pendekatan yang berbeda dalam marketing politik. Adapun ketiga

pendekatan itu adalah : Pendekatan POP (Product Oriented Party),  SOP  Sales

Oriented Party, dan MOP (Marketing Oriented Party). Berikut ini adalah proses

pemasaran dari masing-masing pendekatan tersebut:

Gambar 2.1.2
Proses Pemasaran untuk POP, SOP dan MOP

32 Ibid 
33 Ibid
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Sumber : Lees Marsment (Lilleker and Jenifer less Marsment,2005 hal 6-11)

Melalui  gambar  2.12  di  atas,  dapat  diketahui  perbedaan  dari  masing-

masing perbedaan pemasaran untuk POP, SOP dan MOP. Pendekatan POP adalah

pendekatan klasik, lebih banyak mengutamakan argumentasi, kepercayaan, nilai,

norma yang diusung oleh kepercayaan suatu partai. Apa yang diharapkan adalah

lahirnya rasa percaya, yakin, suka dari para calon pemilih, atau khalayak terhadap

partai  tersebut,  sehingga  mereka  tergerak  untuk  memilihnya.  Partai  yang

menggunakan  metode  ini  cenderung  tidak  bisa  fleksibel  dalam  merubah

pandangan,  ide,  atau berbagai  kebijakanya,  meskipun jika partai  tersebut gagal

dalam pemilihan umum atau gagal dalam medapat dukungan dari khalayak.

 Pendekatan POP terdiri  dari  lima tahapan proses pemasaran.  Pertama,

yaitu  product design  yaitu dimana partai  membuat produknya seperti  lambang,
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visi-misi, jati diri, kegiatan, sesuai dengan kepercayaan, nilai atau norma dari para

anggota dan pendirinya.  Kedua, communication  yaitu tahap untuk merumuskan

kampanye partai,  baik untuk jangka pendek, jangka panjang, bahkan sepanjang

waktu untuk menyampaikan argumen partai pada pemilih.  Ketiga,  adalah tahap

melaksanakan  kampanye  sesuai  jadwal  dalam rangka menyongsong  pemilihan.

Keempat, adalah jalanya pemilihan umum itu sendiri. Kelima, delivery yaitu tahap

partai menyampaikan sekaligus menunjukan bagaimana partai akan mewujudkan

janji-janjinya di dalam pemerintahan.

Pendekatan SOP berupaya untuk mempersuasi khalayak melalui beragam

kegiatan  marketing  politic  yang  ekstensif.  Hal  ini  termasuk  pelaksanaan  riset

untuk  periklanan  dan menciptakan  pesan.  Pendekatan  SOP berusaha  membuat

khalayak ingin apa yang ditawarkan partai politik. Pendekatan SOP lebih focus

daripada pendekatan POP dan MOP dalam menjual produk partai. 

Setelah mendesain produk partai sesuai kepercayaan partai, langkah kedua

adalah  riset  pasar  untuk  mengetahui  seperti  apa  tanggapan  khalayak  terhadap

partai berdasarkan segmen serta komunikasi seperti apa sebaiknya dipergunakan.

Penelitian pasar (Market intelegence) akan menginformasikan dua hal sekaligus

mengenai  komunikasi  yang  sedang  berlangsung  dan kampanye  resmi.  Dengan

demikian,  marketing  intelegence  akan  memastikan  kampanye  berjalan  tertib,

actual,  tersentralisasi  dan  terpadu.  Langkah  ini  dilakukan  bukan  hanya  untuk

memperkuat  argumen  namun  juga  untuk  meyakinkan  khalayak.  Untuk

mencapainya,  digunakanlah  berbagai  teknik  penjualan  dan  marketing  politc

melalui berbagai media seperti surat,  leaflet,  direct mail, video  dan sebagainya.
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Pelaksanaan  SOP  yang  tepat  menjamin  kemenangan  suatu  partai.  Tahap

selanjutnya  adalah  pemungutan  suara,  dan  yang  terakhir  adalah  penyampaian

kebijakan dan tujuan mereka dalam pemerintahan.

Pendekatan MOP berpendapat, untuk memenangkan pemilu, sebuah partai

harus  mengetahui  dan mengutamakan apa  yang  diinginkan oleh  publik.  Untuk

kemudian menuangkanya ke produk-produk politik dengan menarik. Pendekatan

MOP tidak berupaya untuk merubah apa yang ada di benak khalayak, tidak juga

mengemas  produk-produk  politik  dengan  menarik,  tetapi  kepada  penciptaan

penyampaian pesan dan produk politik yang memang dikehendaki oleh khalayak.

Pendekatan  MOP  tidak  berangkat  dari  ideology  atau  kepercayaan  partai,  tapi

merupakan  suatu  langkah  untuk  mengembangkan,  menciptakan  dan

menyampaikan  kebijakan  politik  yang  realistis  memenuhi  kebutuhan  khalayak

dan pasarnya. Seluruh sumber daya dari lembaga politik digunakan sepenuhnya

untuk merumuskan dan menyampaikan rangkaian produk politik yang menjawab

kebutuhan khalayak. 

Karena  itulah  pendekatan  MOP  dimulai  dengan  tahap  marketing

intelegence, yang bertujuan untuk mengetahui pola perilaku khalayak, keinginan,

kebutuhan,  dan  prioritas  khalayak  melalui  beragam metode  pengumpulan  data

(polling,  focus  groups,  konsultasi  publik  dan pertemuan).  Tahap  kedua adalah

mendesain produk partai  berdasarkan data  marketing intelegence  tersebut. Pada

tahap  selanjutnya  (product  adjustment)  penyesuaian  produk  mungkin  terjadi

karena empat faktor yaitu  achievability, internal reaction, competition analysis,

and support analysis. Jika diuraikan maka achievability: sebuah partai hendaknya
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tidak  menjanjikan  sesuatu  yang  sulit  dilakukan  dalam  suatu  pemerintahan,

internal reaction:  analisis sekaligus penyesuaian antara tanggapan dan tuntutan

dari  khalayak  dengan  tanggapan  yang  diberikan  semua  anggota  partai,

competition  analysis :  menganalisis  kekuatan  dan  kelemahan  partai  saingan,

support  analysis  :  pengenalan  sekaligus  analisis  terhadap  beragam pihak  yang

memegang peran penting dalam merealisasikan produk politik.

Dalam tahap  berikutnya,  adalah  tahap  implementasi,  yang  menyatukan

pendapat  di  antara  internal  partai  mengenai  produk  politik  yang  hendak

disampaikan ke khalayak. Produk inilah yang akan disampaikan ke khalayak pada

tahap kelima dari metode ini. Pada tahap ini terjadi interaksi antara internal partai

dengan  pihak  eksternal  secara  berkesinambungan.  Kemudian,  tahap  kampanye

pemilu, adalah momentum penguatan aspek-aspek produk politik yang penting di

khalayak,  supaya  khalayak  tetap  yakin  bahwa  partai  dan  produk  politiknya

merupakan jawaban yang tepat dari kebutuhan politik mereka. Selanjutnya adalah

tahap  pemilihan,  dan  jika  produk  tersebut  telah  dikomunikasikan  dengan  baik

maka  partai  itu  akan  terpilih  dalam  pemilu.  Tahap  terakhir  adalah  delivery,

penyampaian atau aktualisasi produk politik tersebut dalam pemerintahan. Tugas

sulit ini merupakan hal yang krusial untuk menjamin bahwa pemilih merasa puas

dan  yakin  terhadap  lembaga  tersebut.  Oleh  karenanya,  lembaga  harus  terus

melakukan marketing intelegence dan menyesuaikan produk-produknya terhadap

perkembangan yang ada. 

Dengan demikian, kegiatan kampanye politik maupun kampanye pemilu

oleh  relawan  Teman  Ahok  tentunya  terdapat  proses  marketing  politik  di
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dalamnya.  Salah  satu  bentuk  kampanye  politik  yang  dilakukan  oleh  relawan

Teman Ahok adalah membuat iklan politik, yang mana iklan politik adalah salah

satu  subbagian  dari  marketing  politik.  Ditambah  lagi  sejak  awal  berdirinya

kelompok ini, memiliki tujuan untuk memobilisasi khalayak dan membentuk citra

postif dari figure yang diusung. 

2.1.3 Strategi Kampanye Politik

Nursal34 mengategorikan  tiga  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  oleh

kandidat  kepala  daerah  dan  tim  pemenangannya  untuk  mencari  dan

mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik: 

2.1.3.1 Pemasaran Langsung Kepada Pemilih (Push Political Marketing)

Push  Marketing  adalah  pemasaran  produk  secara  langsung  kepada

pemilih. Strategi ini berfokus pada isu-isu yang penting bagi konstituen dan bukan

hanya menjual kandidat atau partai  sebagai komoditas.  Pesan komunikasi  pada

strategi ini bisa disampaikan secara langsung oleh kandidat atau partai, tapi bisa

juga  melalui  relawan  yang  dating  membagikan  brosur,  stiker,  ataupun  flyer.

Relawan  inilah  yang  bertugas  untuk  mengukur  pengaruh  pesan  dan  mencatat

perubahan perilaku dari masyarakat.35

34 Nursal dalam Inco, “Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 studi kasus
strategi  pemenangan  partai  nasdem”,  Tesis,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Poltik,  2012,
Universitas Indonesia: Depok, hlm 28
35 Ibid
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2.1.3.2 Pemasaran Melalui Media Massa (Pull Political Marketing) 

Pull  Marketing  adalah  strategi  yang  kerap  lebih  sering  digunakan oleh

kandidat  maupun  partai  pengusung.  Penyampaian  pesan  pada  strategi  ini

disampaikan melalui  berbagai media.  Seperti  elektronik,  cetak,  luar ruang, dan

internet.  Strategi  ini  memiliki  kelebihan  dapat  menjangkau  khalayak  luas.

Meskipun kurang terukur efektivitasnya. Karena membutuhkan biaya yang sangat

besar, strategi ini kerap digunakan oleh kandidat yang memiliki dana kampanye

yang banyak.36

2.1.3.3  Pemasaran  Melalui  Tokoh  atau  Organisasi  Berpengaruh  (Pass

Political Marketing)

Strategi  terakhir  menurut  Nursal,  adalah  pass  political  marketing.  Pada

strategi  ini  pesan  disampaikan  oleh  tokoh,  kelompok  atau  organisasi  yang

mempunyai pengaruh. Strategi ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukanya

karena  jika  terjadi  kesalahan  akan  berdampak  yang  sangat  fatal,  pesan

komunikasinya  bisa tidak diterima bahkan dapat  ditolak.  Cara-cara pendekatan

pada  strategi  ini  perlu  disesuaikan  dengan  tipe-tipe  individu,  kelompok,  dan

organisasinya.  Sehingga  komunikasinya  akan  berbeda-beda  dan  tidak  dapat

digunakan untuk semua.37 

Dalam menjalankan ketiga strategi  political marketing-nya, kandidat atau

partai  tidak  bisa  menjalankan  salah  satu  strategi  saja.  Melainkan  harus

menjalankan  ketiga  strategi  kampanye  tersebut  dan  menggabungkanya.  Besar

36 Ibid.
37 Ibid.
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kecilnya strategi, disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan dari kandidat atau

partai tesebut.38

2.1.4 Relawan Politik

         Secara historis kehadiran relawan politik telah ada sejak ratusan tahun silam,

istilah  relawan  (volunteer)  dikembangkan  semenjak  tahun  1755  oleh  seorang

Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang

berperang.  Tugasnya  adalah  mengabdi  secara  ikhlas  dalam  kegiatan  altruistik

untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang

sosial,  budaya  dan  ekonomi.  Istilah  relawan  diambil  dari  bahasa  Jerman

“aktivismus” yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian

digunakan  untuk  menandai  prinsip  keterlibatan  politik  secara  aktif  oleh  kaum

intelektual.  Bukan  hanya  pemikiran,  tetapi  juga  usaha  untuk  membela  dan

mewujudkan pemikiran tersebut disebut “aktivisme”.

            Aktivisme ini merupakan bagian dari ekspresionisme39, yang saat itu

memiliki nilai politik sangat kuat. Biasanya aktivismus dihubungkan dengan Kurt

Hiller, pengarah organisasi Neuer Club yang menaungi para penyair ekspresionis

awal; maupun Franz P femfert, pendiri majalah Die Aktion pada 1911 yang sangat

politis. Dalam berbagai pengertian itu, kaum militan maupun aktivismus akhirnya

dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (volunteer)40

38 Ibid.
39 Istilah emosi ini biasanya lebih menuju kepada jenis emosi kemarahan dan depresi daripada 
emosi bahagia.
40http://www.prismaindonesia.com/index.php/editorial/item/325-relawan-politik, diakses 26 
Desember 2014.
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Sedangkan, definisi  volunterisme sendiri  adalah sebuah bentuk kegiatan

kesukarelawanan, yang sedang berlangsung, terencana, perilaku menolong yang

meningkatkan kesejahteraan orang lain, tidak menawarkan kompensasi keuangan,

dan  biasanya  terjadi  dalam  konteks  keorganisasian.41 Lebih  lanjut,  kehadiran

relawan  politik  saat  ini  akan  sedikit  berbeda  dengan  relawan  seperti  pada

pemaparan  sebelumnya.  Relawan  politik  merupakan  salah  satu  bentuk  dari

volunterisme  yang  bergerak  di  bidang  sosial-politik  dan  bertujuan  untuk

mendukung orang yang dianggap layak oleh kelompoknya baik, untuk masuk ke

dunia politik, relawan politik bukan bagian dari anggota partai politik.

Relawan politik juga terlahir  dari  subyek-subyek yang tidak teroganisir.

Seperti tidak terikat pada struktur vertikal bersifat sukarela, bekerja partisipatif,

mewakili  fenomena  personal-politik  serta  didukung  morfologi  yang  sangat

tergantung  pada  jejaring  non-formal.  Dukungan  yang  diperoleh  berasal  dari

politik  jalanan  yang  kemudian  mengkristal  menjadi  gerakan  non-

partisan.kehadiran  relawan  politik  dapat  disinergikan  dengan  tim  sukses

pemenangan kampanye sebuah partai politik karena fungsi mobilisasi yang lebih

masif.42

Secara  peran,  yang  dilakukan  relawan  politik  juga  memiliki  perbedaan

dengan tim sukses, adapun perbedaan tersebut adalah peran tim sukses bertugas

menyukseskan  suksesi  kekuasaan  secara  elektoral,  namun  peran  relawan  jauh

lebih  luas  dari  itu.  Dalam  bentuknya  yang  paling  elementer,  fungsi  relawan

41Widjaja dalam Hanifah,2014, Analisis Fungsional Mengenai Volunteerism  dalam Gerakan 
Relawan Turun Tangan Anies Baswedan, Universitas Padjajaran
42Bambang Arianto.2014. Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014.Jurnal 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 18, Nomor 2 hal 148
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bukanlah  memenangkan  saja  namun juga  melainkan  memenangkan program43.

Artinya,  peran  relawan  politik  diupayakan  dapat  mengontrol,  mengawasi,

meningkatkan serta memberikan masukan seputar kebijakan yang dilahirkan oleh

pemerintah. Sehingga, akan selaras dengan kehendak rakyat dalam penyelenggara

kehidupan bernegara. 

Meskipun bergitu,  kehadiran  relawan  politik  dapat  disinergikan  dengan

tim sukses pemenangan kampanye sebuah partai politik karena fungsi mobilisasi

yang lebih masif.  Gerakan relawan politik di Indonesia muncul setelah beberapa

kali  pemilu  era  reformasi.  Kran  kebebasan  berpolitik  yang  di  buka  membuat

rakyat  di  suguhi  banyak  pilihan  cara  untuk  menyalurkan  hak  politiknya.  Era

pemilihan presiden secara langsung tahun 2009 mulai membuka mata kita tentang

keterlibatan  relawan  politik,  dengan  munculnya  relawan  yang  bergerak  untuk

mendukung salah satu kandidat, pada waktu itu pada waktu itu SBY-JK.44

Puncak  kepopuleran  relawan  politik  terjadi  pada  pilpres  2014  lalu,

kemenangan  pasangan  Jokowi-JK  tidak  di  pungkiri  adalah  juga  keberhasilan

‘relawan Jokowi’. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuka jalan

calon  dari  jalur  perseorangan,  membuat  relawan  politik  diperlukan  untuk

memuluskan  jalan  calon  yang  akan menjadi  peserta  pemilihan  dengan bekerja

menghimpun  dukungan  dari  rakyat  bagi  calon  yang  tidak  melalui  jalur  partai

politik.45 Munculnya relawan politik pada setiap pemilihan dilandasi oleh berbagai

43 Martin Suryajaya. (2014).Taksonomi Politik Pasca-Kemenangan Jokowi. Diakses pada  14 Juni 
2016 diakses dari http://indoprogress.com/2014/07/taksonomi-politik-pasca-kemenangan-jokowi/

44Prima Aequina. (2016). Fenomena Relawan Politik dalam Pemilu.Jurnal Ide Inspirasi Demokrasi
Mengawal Demokrasi Membangun Negeri, Vol 08, hal 12
45Ibid
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macam sebab. Berikut adalah objek dan alasan kemunculan antusiasme individu

yang kemudian menjadi organisasi relawan politik dan perannya pasca pemilihan :

Tabel 2.1.4
Kategori Jenis Relawan

Asumsi Kategori Subyek
Posisi Politik Pasca

Pemilihan

Mendukung calon B karena
tidak menyukai calon A

terpilih
Relawan Anti calon

Mengkritik calon A
dalam kapasitas

sebagai pengamat

Dukung calon A karena
ketokohan dan sosok calon A

Relawan pro calon A
tipe 1

Dukungan
berdasarkan personal

Dukung calon A karena visi
misi yang dimiliki

Relawan pro calon A
tipe 2

Dukungan kritik
programatik

(mengawal dan
mengkritik)

Mendukung calon A guna
oportunitas karir

Oligarki Dukungan berbasis
proyek

Sumber : Indoprogress.com, diolah peneliti 2016
Relawan  politik  di  Indonesia  berdasarkan  kelompok  sejatinya  dapat

dikategorikan  menjadi  tiga  kelompok,  adapun  berikut  penjelasan  dari  ketiga

kelompok tersebut :

1. Pertama,  relawan yang berasal dari mantan aktivis  yang terlibat dalam

kisaran  tahun  1990-an  atau  lebih  dikenal  sebagai  aktivis  gerakan  pro-

demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto.

2. Kedua, adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari

gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat.

3. Ketiga, adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif.46

Kelompok pertama dan kedua memiliki agenda politik Kelompok pertama

dan kedua memiliki agenda politik, namun sayangnya tidak memiliki massa yang

46http://theconversation.com/jokowis-supporters-arestarting-to-doubt-the-indonesian-obama-
37843, diakses 18 Maret 2015.
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jelas. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tidak memiliki agenda politik tetapi

memiliki  banyak  jejaring  massa  dari  semua  lapisan  masyarakat.  Hal  itu

disebabkan bekal popularitas yang dimilik oleh para artis dan seniman sehingga

dapat menariklebih banyak pendukung dan pengikut.

Sedangkan  jika  dilihat  dari  rangkaian  aktivitasnya  kegiatan,  menurut

Samah dan Susanti ada tiga kategori relawan politik yaitu Pertama, relawan narsis

adalah  mereka  yang  sekedar  mencari  popularitas.  Seperti  membuat  spanduk

dukungan untuk kandidat disertai foto dirinya sendiri. Kedua, relawan rente, yakni

relawan yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap

figur yang akan diusung. Namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan

semata.  Para  relawan ini  biasanya  menjadi  event  organizer dalam suatu  acara

dukungan  dan  mengedarkan  proposal  untuk  pelaksanaan  acara  tersebut,  yang

tujuan akhirnya mendapatkan laba dari acara tersebut.  

Ketiga,  relawan  fans  club,  adalah  mereka  yang  aktivitasnya  hanya

memuji-muji apapun yang dilakukan calon kandidatnya dan marah-marah jika ada

yang memojokkan calon kandidatnya.  Para relawan ini tidak akan segan-segan

membela calon kandidatnya jika dihina di media sosial. Biasanya jenis relawan

politik ini berasal dari anak-anak muda dan artis.47

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul Kampanye Politik Kelompok

Relawan  Teman  Ahok  dalam  Upaya  Pemenangan  Ahok  sebagai  Gubernur

Terpilih  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017,  peneliti  meninjau  karya  akademisi

47Samah, Kristin dan Susanti, Fransisca Ria. (2014). Berpolitik Tanpa Partai, FenomenaRelawan 
Dalam Pilpres. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
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berupa dua buah skripsi yang berkaitan dengan penelitian kampanye. Berikut ini

penelitian yang menjadi tinjauan pustaka penelitian :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama
Peneliti

Hatta Abdi Muhammad
2015

Yuddi Yustian
2008

Judul
Penelitian

Strategi  Kampanye  Politik
Dewan  Pimipinan  Pusat  Partai
Persatuan  Indonesia  (Perindo)
sebagai  Partai  Politik  Baru  di
Indonesia

 Strategi  Kampanye  Politik
Calon Incumbent dan
Pendatang Barudalam Pilkada
(studi kasus : Tim Kampanye
Pasangan  Danny  Setiawan-
Iwan Sulanjana 
dan  Ahmad  Heryawan-Dede
Yusuf  di  Kota  Bogor,  Jawa
Barat)

Jenis
Penelitian

Skripsi Skripsi

Metode Kualitatif Kualitatif
Fokus
Penelitian

Strategi  kampanye  politik  DPP
Partai  Perindo  sebagai  Partai
Politik Baru di Indonesia.

Strategi  kampanye  politik,
kegiatan  kampanye  politik
yang  dilakukan,  kesesuaian
citra  antara  yang  ditangkap
oleh  pemilih  dan  citra  yang
dikomunikasikan  oleh
timkampanye  politik,  serta
perbandingan  strategi
kampanye  politik  dari  tim
kampanye  calon  gubernur
incumbentdan calon gubernur
pendatang baru di 
daerah pemilihan Kota Bogor.

Tujuan Untuk mengetahui strategi
Dan langkah-langkah DPP Partai
Perindo  sebagai  Partai  Politik
baru di Indonesia.

Untuk menganalisis dan 
melakukan  perbandingan
pada tahap-tahap perencanaan
dan kegiatan kampanye
politik, pada pemilihan kepala
daerah  Jawa  Barat  yang
dilakukan oleh tim 
kampanye calon 
incumbent
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dan pendatang baru.

Sumber: Diolah Peneliti 2016

Berdasarkan kedua penelitian  di  atas  terdapat  perbedaan yang  mendasar

antara penelitian yang akan diteliti  dengan kedua penelitian tersebut, Jika pada

penelitian  pertama adalah  fokus  penelitian.  Penelitian  tersebut  berfokus  dalam

strategi kampanye politik yang dilakukan oleh DPP Perindo sebagai partai politik

baru di Indonesia, setrta keterkaitan Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik media

MNC Group dalam proses kampanye.

Penelitian pertama dilakukan di Jakarta pada tahun 2015 oleh Hatta Abdi

Muhammad  dengan  judul  ”Strategi  Kampanye  Politik  Dewan  Pimpinan  Pusat

Partai  Persatuan Indonesia (Perindo)  sebagai  Partai  Politik  Baru di Indonesia”.

Fokus  dari  penelitian  tersebut  adalah  Strategi  kampanye  politik  DPP  Partai

Perindo sebagai Partai Politik Baru di Indonesia.

Dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  dan dokumentasi

narasumber  yang terkait  penelitian  dan menganalisis  data  yang  di  dapatkan di

lapangan. Penelitian yang dilakukan tentang strategi kampanye politik partai baru

tersebut  menemukan  hasil  bahwa Partai  Perindo  memiliki  tokoh  sentral  yakni

Hary  Tanoesoedibjo  namun  belum  memiliki  karakter  yang  kuat  dalam  dunia

politik  dan  kemudan  Partai  Perindo  belum  memiliki  tokoh-tokoh  kuat  yang

berpengaruh  di  daerah-daerah  besar  di  Indonesia  dan  Partai  Perindo  juga

didukung oleh jaringan media nasional  yakni  MNC Group dan jaringan media

lainnya yang mengakar hingga daerah-daerah.
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Sedangkan pada penelitian kedua juga terdapat  perbedaan.  Pembedanya

terdapat pada fokus penelitianya dimana penelitian kedua ini membahas tentang

strategi kampanye politik, kegiatan kampanye politik yang dilakukan, kesesuaian

citra antara yang ditangkap oleh pemilih dan citra yang dikomunikasikan oleh tim

kampanye  politik  pada  pilkada  Jawa  Barat.  Fokus  penelitianya  yaitu:

“membandingkan  kampanye  calon  incumbent dengan  calon  pendatang  baru”

khususnya di Kota Bogor. Di dalam penelitian tersebut di bahas tentang cara-cara

kampaye diantara kedua calon. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu : Mekanisme kerja tim kampanye

HADE  yang  bekerja  berdasarkan  masing-masing  partai  politik  pendukung

menjadi HADEPKS dan HADE PAN, ternyata lebih efektif dalam menjalankan

kegiatan kampanye yang hanya berlangsung kurang dari dua minggu. Sementara

itu tim kampanye DA’I yang anggota-anggotanya berasal dari Partai Golkar dan

Partai  Demokrat,  justru  mengalami  berbagai  hambatan  yang  menyebabkan

kondisi  ”saling tunggu” karena sulitnya  koordinasi  antara  anggota-anggota tim

kampanye dari parpol yang berbeda. 

Selain itu, jumlah dana konsolidasi internal dan eksternal yang dilakukan,

targeting sasaran  kampanye,  serta  kalimat  positioning,  ternyata  mempengaruhi

bentuk-bentuk kegiatan  kampanye  yang dilakukan dan pada akhirnya  berperan

menjadi  faktor-faktor yang berpengaruh untuk memenangkan pemilihan  kepala

daerah. 

Diharapkan  berdasarkan  penelitian  di  atas,  dapat  menunjang  penelitian

yang  akan dilakukan,  terutama  yang  berkaitan  erat  terhadap  kampanye  politik
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yang dilakukan kelompok “Relawan Teman Ahok”. Dengan melakukan penelitian

Kampanye  Politik  dan Kampanye  Pemilu  Relawan Teman Ahok pada Pilkada

DKI Jakarta 2017.

2.1.3 Kerangka Pemikiran 

Pelaksanaan  penelitian  terkait  strategi  kampanye  pemilu  dan kampanye

politik yang dilakukan oleh Teman Ahok dalam pada Pilkada DKI Jakarta 2017,

penulis  mencoba  membuat  kerangka  atau  konsep  pemikiran  yang  digunakan

sebagai acuan pelaksanaan penelitian dan juga sebagai acuan dalam penyusunan

laporan  hasil  penelitian.  Adapun  teori-teori  yang  mendukung  pemikiran  dari

peneliti adalah tinjauan pustaka tentang kampanye politik dan kampanye pemilu

serta relawan politik.

Penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini juga bertujuan untuk

tetap  memfokuskan  penelitian  ke  dalam  objek  kajian  yang  diteliti,  agar

pembahasannya tidak melebar sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang tidak

sesuai  dengan  konsep  dan  tujuan  awal  penelitian.  Adapun  konsep  kerangka

berpikir yang dirancang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Relawan Teman
Ahok

Tahapan Marketing
Politik

Strategi Kampanye
Politik
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Sumber : Disusun Oleh Peneliti, 2016

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa

kelompok relawan Teman Ahok bertujuan memobilisasi khalayak dan membentuk

citra  di  masyarakat.  Peneliti  akan  mengidentifikasi  aktivitas  Relawan  Teman

Ahok  tersebut  dengan  menggunakan  tahapan  marketing  politik  dari  Lees

Marsment. Kemudian menganalisa strategi kampanye politik yang digununakan

dari  perspektif  pull  marketing,  push  marketing,  dan  pass  marketing.  Serta

mendeskripsikan  peran  relawan  Teman  Ahok  ketika  masa  kampanye  pemilu,

mengingat pada masa tersebut peran relawan teman ahok sudah tidak begitu besar.

Pull Political
Marketing

Push Political
Marketing

Pass Political
Marketing

Kampanye Pemilu 



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.

Metode  penelitian  kualitatif  mengutamakan  data  tekstual  dalam  penyajianya,

berbeda dengan metode kuantitatif yang menggunakan penjabaran data dan angka

guna  mendukung  sebuah  hasil  penelitian.  Danzin  dan  Lincoln  mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang mengutamaan latar alamiah, dengan

maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan

melibatkan fenomena yang ada.48

Penelitian  kualitatif  disebut  juga  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  juga

menggunakan  penjabaran  secara  deskriptif,  yang  intensif,  terperinci,  dan

mendalam dalam mencari  sumber  data  yang  ada,  mengenai  kampanye  politik.

Metode  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  mencapai  tujuan  dalam

melakukan  penelitian  yang  diharapkan  sesuai  pokok  masalah  sebagaimana

peneliti  telah  uraikan  dalam  rumusan  masalah  diatas.  Dengan  demikian

dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian

Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu

metode penelitian  untuk  mendapatkan  data  langsung  dari  kelompok  Relawan

Teman Ahok dalam melangsungkan kampanye dengan tujuan pembentukan citra

48Lext J. Moelong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal 5

37
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politik dan mempersuasi masyarakat untuk mendukung Ahok pada Pilkada DKI

Jakarta 2017. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara sistematik

secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilaksanakan adalah deskriptif secara intensif

dan  mendalam,  yaitu  bertujuan  untuk  menggali  data  pada  informan  terkait

sehingga dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya (fact finding).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan,

sehingga lokasi yang dipilih agar mendapatkan data dan hasil yang sesuai, maka

penelitian ini dilakukan di Jakarta. Alasan, mengapa proses penelitian ini di lokasi

tersebut. Dikarenakan, kemunculan Relawan Teman Ahok adalah dengan tujuan

untuk mengusung Basuki Tjahja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sehingga,

lebih sesuai jika penelitian dilaksanakan di lokasi fenomena itu berlangsung.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, perneliti perlu menetapkan sebuah fokus

penelitian,  Spradley  menyatakan  bahwa “A focused  refer  to  a  single  cultural

domain or a few related domain” maksudnya adalah, fokus itu merupakan domain

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.49 Dengan demikian

fokus penelitian perlu ditentukan agar terlihat batasan dari fenomena sosial yang

akan  diteliti  dan  dianalisis.  Adapun  penelitian  ini  berfokus  pada  kedua  jenis

kampanye yang dilakukan oleh kelompok relawan Teman Ahok dengan tujuan

49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,2010) hal 208
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membentuk citra politik dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung Ahok pada

pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

3.4 Sumber Data

Sumber  data yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah sumber  data yang

memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi, yang menjadi

pusat kajian data. Sumber data tersebut meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang

melihat  dan  terlibat  langsung  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh

peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari

sumber  asli  (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  dapat  berupa

opini  subjek  (orang)  secara  individual  atau  kelompok,  hasil  observasi

terhadap  suatu  benda  (fisik),  kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil

pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung.50

2. Sumber Data Sekunder

Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  yang  berasal  dari  sumber

tertulis untuk mendukung data primer. Data sekunder dapat berupa buku,

dokumen-dokumen, jurnal, website, dan lain-lain.

50Hadari Nawawi. 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press. hal : 117
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3.5 Instrumen Penelitian

Kedudukan  peneliti  dalam  penelitian  kualitatif  selain  menjadi  perencana,

pelaksana  pengumpulan  data,  analis,  penafsir  data,  dan pada akhirnya  menjadi

pelapor  hasil  penelitianya.  Peneliti  juga  menjadi  instrumen  atau  alat  dalam

penelitianya  karena  ia  menjadi  segalanya  dari  keseluruhan  proses  penelitian.51

Instrumen dalam penelitian ini adalah ;

1. Peneliti

Peneliti kualitatif sebagai  human instrument berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data,  menilai  kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan  data  dan  membuat

kesimpulan atas temuannya.52

2. Pedoman Wawancara

Salah  satu  kunci  keberhasilan  suatu  survei  terletak  pada  proses

wawancara. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara

menanyakan  beberapa  pertanyaan  terstruktur  kepada  responden.Sehingga

untuk  dapat  berhasil  dalam  melakukan  wawancara,  seorang  pewawancara

harus paham tujuan dan maksud survei, serta menguasai konsep, materi dan

pertanyaan-pertanyaan  yang  ditanyakan  dalam  kuesioner.  Kecakapan

pewawancara  dalam  berinteraksi  dengan  responden  juga  ikut  menentukan

kualitas informasi yang diperlukan.

51Lexy J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya hal 168
52 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: 
Alfa Beta, hal 306
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3. Dokumentasi

Dokumentasi  adalah  setiap  bahan  tertulis  atau  film  dari  record  yang

dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik. Dokumentasi

merupakan  benda-benda  tertulis  seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen,

peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  peneliti  menentukan

informan  kunci  dan  informan  utama  dengan  menggunakan  teknik  Snowball

Sampling yang merupakan teknik sampling yang banyak dipakai ketika peneliti

tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua

orang  yang  berdasarkan  penilaiannya  bisa  dijadikan  sampel.  Karena  peneliti

menginginkan lebih banyak lagi, lalu peneliti akan minta kepada sampel pertama

untuk  menunjukan  orang  lain  yang  kira-kira  bisa  dijadikan  sampel.  Satuan

sampling  dipilih  atau  ditentukan  berdasarkan  informasi  dari  responden

sebelumnya. Pengambilan sample untuk suatu populasi dapat dilakukan dengan

cara  mencari  contoh  sampel  dari  populasi  yang  kita  inginkan,  kemudian  dari

sample yang didapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai

sample lagi.

Seterusnya sehingga jumlah sample yang kita inginkan terpenuhi. Berdasarkan

uraian diatas, maka peneliti  menentukan informan dengan menggunakan teknik

Snowball  Sampling,  yaitu  pengambilan sample sumber data secara sengaja dan

dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan

informan yang terdiri dari :
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1. Informan kunci (Key Informan)

Muhammad Fathony sebagai Pendiri Relawan Teman Ahok.

2. Informan tambahan,  yaitu  seseorang yang mengetahui  dan memiliki

bagian informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Maka yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sarbini Ketua Tim Pemenangan PILKADA DPP Hanura.

2. Lukman Hakim Ketua bidang Kepemudaan dan Organisasi DPW

Nasdem.

3. Ade  Armando  Dosen  Departemen  Komunikasi  UI  sekaligus

Peneliti di Saiful Mujani Reaserch and Consultan.

4. Merry Hotma Ketua Bidang Kampanye Tim Pemenangan Ahok-

Djarot sekaligus kader PDI Perjuangan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  tiga

berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maskud tertentu,  yang dilakukan

oleh  pihak yaitu wawancara (Interviewer)  yang mengajukan pertanyaan

dan  terwawancara  (Interviewee)  yang  memberikan  jawaban  atas

pertanyaan itu.53 Wawancara juga merupakan alat  mengecek ulang atau

pembuktian  terhadap  informasi  atau  keterangan  yang  diperoleh

53Lexy J. Moleong Op.Cit hal 186
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sebelumnya  dan  juga  merupakan  teknik  komunikasi  langsung  antara

peneliti dan responden.

2. Studi Kepustakaan (Study Reasearch)

Studi kepustakaan merupakan cara lain untuk mendapatkan informasi yang

ditemukan  melalui  buku-buku,  laporan  penelitian,  karangan-karangan

ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber tertulis lainya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi  merupakan  salah  satu  cara  dalam  memperoleh  informasi

terkait penelitian kali ini. Arsip, artikel, dan database lembaga yang terkait

untuk dijadikan bahan informasi tambahan pada penelitian ini. Beberapa

kali informan memberikan arsip atau artikel yang pernah dibuat mengenai

informasi  internal  institusi  maupun  informasi  yang  berkaitan  dengan

penelitian ini.

3.8 Teknik Analsisis Data

Analisis  data  menurut  Bogdan dan Biklen54 adalah  upaya  yang  dialakukan

dengan  jalan  bekerja  dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya

menjadi  satuan yang dapat dikelola,  mensistesikanya,  mencari  dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

yang diceritakan kepada orang lain, adapun teknik analisa data pada penelitian ini

mengacu pada konsep interactive model oleh Miles dan Huberman55, yaitu :

1. Kondensasi  data,  merujuk  pada  proses  memilih,  menyederhanakan,

mengabstrakkan,  dan  atau  mentransformasikan  data  yang  mendekati

54Ibid hal 248
55Hubberman ,1992, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta:
Grafindo, hal 16-19
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keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian  data,  ialah  sekumpulan  informasi  tersusun  secara  runtut

sehingga mempermudahnya  untuk melihat  visualisasi  secara umum dan

memberi kemungkinan untuk mengadakan pengambilan kesimpulan atau

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka harapannya

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Penyajian  data  yang  sering  digunakan  pada  data  penelitian  kualitatif

adalah bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi,  yaitu kegiatan menguji kebenaran,

kekokohan dan kecocokan dari makna yang muncul dari data penelitian.

Kesimpulan-kesimpulan  akhir  mungkin  tidak  muncul  sampai

pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan

lapangan, pengkodean, penyimpanan dan keahlian. 

3.9 Keabsahan Data

Keabsahan data atau sebuah uji validitas pada riset kualitatif terletak pada saat

proses penelitian berlagsung, baik pada saat peneliti turun ke lapangan maupun

pada  proses  analisis  data.  Peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  data  dalam

menguji validitas penelitian ini.  Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksahan

keabsahan  data  yang  memanfaatan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam  memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan

sumber.  Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
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derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam  penelitian  kualitatif.

Triangulasi  dengan  sumber  yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini  yaitu

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Dinamika Politik pada Pilkada DKI Jakarta.

Pilkada  secara  langsung  telah  diadakan  pada  periode  2005-2008,  dan

terhitung  tepatnya  498  pilkada  yang  terbagi  33  pemilihan  gubernur  dan  465

pemilihan  bupati/walikota.56 Sebagai  salah satu contohnya  adalah DKI Jakarta,

Pilkada  langsung  di  DKI  Jakarta  diawali  pada  tahun  2007  yang  diikuti  dua

pasagan calon pada saat itu, Pilkada DKI Jakarta di tahun 2007 mempertemukan

dua pasangan calon gubernur bernama Adang Darajatun seseorang yang memiliki

latar belakang sebagai mantan Wakapolri dan calon wagub Dani Anwar yang saat

itu menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta komisi E pada saat itu. Pasangan

calon tersebut diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera.57

 Pada  kubu lain terdapat  pula pasangan calon,  yakni  Fauzi  Bowo dan

Prijanto  yang  diusung  oleh  koalisi  yang  terbilang  “gemuk”  karena  berisikan

banyak  partai  politik  seperti  PPP,  PD, PDIP,  Partai  Golkar,  PDS,  PBR,  PBB,

PBNUI, PDK, PKB, PPDI, PBSD, PPIB, Partai Merdeka, PKB, PAN, PPD, Partai

Patriot Pancasila, PKPI dan Partai pelopor.58 

Singkatnya, Pasca pencoblosan cagub dan cawagub diselenggarakan,  atas

dukungan koalisi  yang  besar  dan  berbagai  kelompok  ormas  yang  mendukung,

56Lili Romli. 2008. Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada. Jurnal POELITIK Vol.1 
No.1 hal 2
57 Riset dan Publikasi |www.lsi.or.id |http://www.lsi.or.id/riset/421/LSI_Quick_Count_DKI_JKT. | 
diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 23:18 WIB
58 Ibid
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Fauzi Bowo dan Prijanto berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta tahun 2007

dengan perolehan suara 2.109,511 (57,87%)59 yang selisihnya cukup tipis dengan

kubu rival  yakni  Adang Darajatun  dan Dani  Anwar yang  mendapat  perolehan

suara sebanyak 1.535.555 (42,13%).60 Dengan hasil tersebut artinya Fauzi Bowo

dan Prijanto  sukses  menjadi  pemimpin  masyarakat  DKI Jakarta  periode  2007-

2012.

Lebih  lanjut,  pilkada  langsung  untuk  kedua-kalinya  dilaksanakan  pada

tanggal  11  Juli  2012,  proses  pelaksananya  pun “memakan”  waktu  hingga dua

putaran,  hal  tersebut  dikarenakan hasil  rekapitulasi  suara saat  putaran  pertama

menunjukan belum ada pasangan calon yang berhasil langsung mendapatkan 50%

+1  suara61,  Pilkada  tahun  2012  diikuti  oleh  6  (enam)  pasangan  calon  dari

pertahana  hingga  pendatang  baru,  para  calon  yang  berkompetisi  pada  putaran

adalah   calon  pertahana  Fauzi  Bowo-Nachrowi  Ramli,  Hendardji  Soepandji-

Ahmad Riza Patria,  Joko Widodo- Basuki Tjahja Purnama, Hidayat Nur Wahid-

Didik J.Rachbini, Faisal Basri-Biem T benyamin, Alex Noerdin–Nono Sampomo,

dan  berikut  adalah  tabel  yang  berisikan  nama  beserta  suara  yang  berhasil

diperoleh masing-masing pasangan calon,  dibuat dalam bentuk presentase pada

putaran pertama: 

59 Heru. 2007.  KPU Tetapkan Fauzi Bowo-Prianto Pemenang Pilkada DKI 2007. Antara News
[Online].  Diakses  di  http://www.antaranews.com/berita/74054/kpu-tetapkan-fauzi-bowo-prianto-
pemenang-pilkada-dki-2007 tanggal 27 Desember 2016 pukul 22:35 WIB.
60 Ibid
61UU No 9  tahun 2007 Pasal  11  Ayat  1  “Pasangan  calon  gubernur  dan wakil  gubernur  yang
memperoleh suara lebih dari  50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai  Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih.” Sedangkan dalam ayat (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana yang dijelaskan ayat (1) diadakan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
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Tabel 4.1
Hasil rekapitulasi LSI pada pilkada DKI 2012 putaran pertama62

No
Urut

Pasangan
Calon

Partai Pengusung Jumlah Suara

1 Fauzi Bowo-
Nachrowi

Ramli 

PD,PAN,PKB,Hanura,PBB,PMB,dan
PKNU

33.57%

2 Hendardji
Soepandji-

Ahmad Riza
Patria

Independen

2.05%

3 Joko Widodo-
Basuki Tjahja

Purnama

PDIP, Gerindra 42.74%

4 Hidayat Nur
Wahid-Didik

J.Rachbini

PKS 11.96%

5 Faisal Basri-
Biem

T.Benyamin

Independen 4.94%

6 Alex Noerdin–
Nono

Sampomo

Golkar, PPP, PDS,PPKB, PKDI 4.74%

Sumber: www.lsi.or.id. 2012

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukan belum ada pasangan calon yang

memperoleh  50%+1,  maka  jika  menurut  amanat  undang  undang  yang  ada,

pasangan calon dengan suara terbesar pertama dan kedua lah yang berhak untuk

mengikuti  putaran kedua,  Dengan demikian,  melalui  hitungan presentase maka

putaran kedua dapat diikuti oleh pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) yakni

pasangan calon Joko Widodo beserta calon wakilnya Basuki Tjahja Purnama yang

berhasil memperoleh 42,74%, dan akan berhadapan dengan suara terbesar kedua

yakni pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) yang saat itu di isi oleh calon

62 Riset dan Publikasi |www.lsi.or.id |http://www.lsi.or.id/riset/421/LSI_Quick_Count_DKI_JKT. | 
diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 23:18 WIB
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gubernur  pertahana  Fauzi  Bowo  dengan  calon  wakil  Nachrowi  Ramli  yang

berhasil memperoleh 33.57% suara.63

Selanjutnya, setelah beberapa bulan pasca dilakasakanya putaran pertama

proses putaran kedua pun resmi dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012,

terdapat dua kandidat dengan suara tebesar diputaran pertama bersaing kembali

untuk  melaju  di  putaran  kedua,  setelah  proses  pencoblosan  putaran  kedua

berlangsung,  tidak  menunggu  waktu  lama  telah  banyak  hasil  quickcount  yang

dirilis dari berbagai lembaga survey, adapun terdapat juga hasil  realcount yang

diluncurkan oleh salah satu lembaga survey yakni Cyrus Network, berikut hasil

release dari Cyrus Network:

Tabel 4.1
Hasil Real Count Cyrus Network Pilkada Putaran II DKI Jakarta

Fauzi Bowo-Nachrowi
Rami

Jokowi Dodo-
Basuki Tjahja

Purnama

Catatan

Jakarta
Pusat

49,34% 50,66% Foke menang 4
kecamatan: tanah
abang, menteng,

senen, Johar baru.
Jokowi menang 4

kecamatan:
Cempaka putih,

Kemayoran, Sawah
Besar, Gambir

Jakarta
Barat

44,61% 55,39% Foke menang 2
kecamatan: Kebon

jeruk. Jokowi
menang 6

kecamatan :
kembangan, grogol,

petamburan,
tambora, taman

sari, Cengkareng,

63 Ibid
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Kalideres.

Jakarta
Selatan

47,9% Foke menang 5
kecamatan :
jagakarsa,

mampang prapatan,
Pancoran, Tebet,
setiabudi. Jokowi

menang 5
kecamatan Pasar
minggu, cilandak
pesanggarahan,

Kebayoran lama,
kebayoran baru.

Jakarta
Utara

40,76% 59,24% Foke menang 1
kecamatan:

Cilincing. Jokowi
menang 5

kecamatan :
Penjaringan, kelapa

gading,
pademangan,

tanjung priok, koja
Jakarta
Timur

46,54% 53,46% Foke menang 2
kecamatan: Kramat

jati, cipayung.
Jokowi menang 8
kecamatan : pasar

rebo, ciracas,
makasar, jatinegara,

Duren Sawit,
Cakung,

Pulogadung,
Matraman.

Total 45,71% 54,29% Data Masuk 89,
4%

Sumber: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, diolah peneliti 
2016

Berdasarkan  table  di  atas  dapat  dilihat  bahwa pasangan  Jokowi-Basuki

berhasil lebih unggul hasil suara di beberapa wilayah kota, seperti Jakarta Timur,

Jakarta  Utara,  dan Jakarta Barat.  Dan melalui  total  data  yang masuk sebanyak

89,4% pasangan jokowi-basuki berhasil memenangkan 54,29%, sedangkan Fauzi
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Bowo-Nachrowi  berhasil  mendapat  45,71%  dari  dukungan  suara.  Dengan

demikian setelah rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPUD,

pasangan Jokowi-Ahok pun secara resmi berhak memimpin DKI Jakarta untuk

Periode 2012-2017.

 Setelah Jokowi-Basuki resmi dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012, dua

tahun  setelahnya  akan  dillaksanakan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden

periode  2014-2019,  momentum  tersebut  pun  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh

Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI  Perjuangan)  untuk  mengusung

Gubernur DKI Jakarta yang saat itu baru menginjak dua tahun menjabat untuk

maju  dalam pemilu  saat  itu,  sosok  gubernur  DKI tersebut  memang  seringkali

muncul diliput oleh media mainstream maupun konvensional sehingga pada saat

itu sosok Jokowi sukses menjadi sorotan masyarakat. 

Jokowi  dikenal  dengan  model  kepemimpinannya  yang  pragmatis  dan

membumi.  Jokowi  seringkali  melakukan  "blusukan"  atau  turun  langsung  ke

lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang

tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar

keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki  The New York Times sebagai

"demokrasi jalanan".64  Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena

tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila

hendak  melancarkan  suatu  program.65 Jokowi  bersama  wakilnya  pun  berhasil

64 Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets".The
New  York  Times.  Diakses  pada  pada  tanggal  29  Desember  2016.  Dari
http://www.nytimes.com/2013/09/26/world/asia/in-indonesia-a-governor-at-home-on-the-
streets.html pukul 22:45 WIB
65 Dahlan  Panjaitan.  2015.  Review  100  hari  Kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  terhadap
Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia di Mata Internasional. JOM FISIP Vol. 2 No. 2 hlm 4



52

memenangkan pemilu 2014, hasilnya menunjukan bahwa pasangan calon nomor

urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara (46, 85

persen).66 Sedangkan,  pasangan  calon  nomor  urut  dua  Jokowi-Jusuf  Kalla

memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen).67 Setelah melalui banyak proses dan

tahapan, Singkatnya secara resmi KPU memutuskan bahwa Jokowi-Jusuf kalla lah

yang resmi memenangkan pemilu 2014.68

Dengan demikian, pada tanggal 16 Oktober 2014 Jokowi mengajukan diri

untuk mundur dari  posisi  gubernur DKI Jakarta hal tersebut  lantaran ia secara

resmi memenangkan pemilu 2014. Sementara Ahok yang saat itu menjadi wakil

Jokowi,  secara  otomatis  menduduki  kursi  gubernur  DKI Jakarta  dengan status

pelaksana tugas dan menjabat hingga periode 2017,  untuk mengisi posisi Ahok

yang naik menjadi gubernur. Posisi wakil Ahok diisi oleh Djarot Syaiful Hidayat,

Djarot merupakan bupati Blitar sekaligus kader PDI Perjuangan, partai pengusung

Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta 2012.

Selama menjabat sebagai gubernur plt di DKI Jakarta, cara kepemimpinan

Ahok  pun  cukup  sering  memunculkan  kontroversi  di  kalangan  masyarakat,

dengan tindakanya yang cenderung “tabrak sana, tabrak sini”. Terdapat beberapa

contoh persoalan, yaitu ketika Ahok berseteru dengan DPRD DKI Jakarta terkait

dana siluman, menegur wartawan salah satu televisi swasta dengan marah-marah,

66 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden 2014 | 2014 | diakses  
pada 28 Desember 2016| dari www.kpu.go.id/index.php./page/detail/2014/316  
67 Ibid.
68Dian Cahyaningrum, Vol. VI, No. 15/I/P3DI/Agustus/2014 PERSELISIHAN PEMILIHAN 
UMUM PRESIDEN 2014 Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini info hokum singkat hal1



53

serta keputusanya untuk menggusur pemukiman masyarakat di beberapa titik di

DKI Jakarta. 

Selain dalam membuat  kebijakan publik,  Ahok  juga berhasil  membuat

kontroversi  dalam pemilihan  keputusan karir  politiknya,  seperti  memilih  untuk

mengundurkan  diri  dari  partai  Gerindra,  yang  notabenenya  merupakan  partai

pengusungnya saat bersama Jokowi pada pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, hingga

sempat  mendeklarasikan  diri  unruk  maju  kembali  pada  pilkada  2017  namun

melalui jalur Independen.

Tahun  2017  merupakan  ketiga  kalinya  pilkada  di  DKI  Jakarta  akan

diselenggarakan, tercatat ada tiga calon yang telah mendaftarkan diri secara resmi

untuk berkompetisi merebutkan kursi nomer satu di ibukota tersebut. Dinamika

politik yang terjadi pun terbilang sangat dinamis, seperti yang terjadi pada Ahok

yang merupakan calon dari pertahana tersebut, sebelumnya ia mendeklrasikan diri

akan maju melalui jalur independen bersama relawan Teman Ahok, namun seiring

dengan bergulirnya proses politik, Akhirnya ahok memutuskan untuk maju lewat

partai politik dan diusung oleh gabungan partai seperti PDI Perjuangan, Golkar,

Hanura, serta berpasangan dengan Djarot wakilnya dahulu.

Pasangan  calon  berikutnya  adalah  Anies  Baswedan-Sandiaga  S.

Uno.Anies  Baswedan  merupakan  mendikbud  pada  rezim  Joko  Widodo,  Anies

telah  menjabat  di  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  selama  dua  tahun

terhitung  dari  2014 hingga 2016.  Pasca  dibebaskan tugaskan oleh  presiden,  ia

memutuskan  untuk  turut  berkompetisi  pada  pilkada  DKI  Jakarta  2017,  Anies
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disandingkan dengan calon wakilnya  yakni  Sandiaga S.  Uno. Sandiaga sendiri

memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Pada awalnya Sandiaga telah lebih

dahulu  melakukan  kampanye  politik  guna  menaikan  popularitas  akan  dirinya,

citra yang dibentuk pun Sandiaga seorang calon gubernur DKI Jakarta,  namun

atas  pertimbangan  politik  dan  musyawarah  gabungan  partai.  Akhirnya

memutuskan  untuk  Sandiaga  mengisi  kursi  calon  wakil  gubernur,  Sementara

Anies menjadi calon gubernurnya. Pasangan calon Anies-Sandiaga diusung oleh

gabungan partai Gerindra dan PKS.

Kemudian,  pasangan calon terakhir  adalah Agus Harimurti  Yudhoyono-

Sylviana  Murni.  Agus  merupakan  putra  sulung  mantan  presiden  Republik

Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Sebelum memutuskan untuk maju

pada  pilkada  DKI  Jakarta  2017  mendatang,  Agus  Harimurti  Yudhoyono

merupakan seorang perwira menengah militer berpangkat Mayor yang memiliki

banyak torehan prestasi akademis maupun di bidang kemiliteran. 

Putra  SBY  tersebut  didampingi  oleh  satu-satunya  kandidat  perempuan

dalam pilkada  ini,  yaitu  Sylviana  Murni  yang memiliki  latar  belakang sebagai

birokrat  di  DKI Jakarta.  Sebelum maju dalam pilkada,  Sylvi  menjabat  sebagai

kepala dinas pariwisata pemprov DKI Jakarta. Pasangan Agus dan Sylvi diusung

oleh gabungan partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN. Berikut adalah tabel yang

menjelaskan nomor urut pasangan calon, koalisi partai pengusung beserta kursi

yang dimiliki parpol pendukung di parlemen 

Tabel 4.1 
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Kandidat dan Gabungan Partai 69

No.
urut

Nama Pasangan Calon Partai Pengusung Jumlah kursi di
parlemen

1 Agus Harimurti Yudhoyono
- Sylviana Murni

Demokrat, PKB,
PPP dan PAN

28

2 Basuki Tjahaja Purnama
- Djarot Saiful Hidayat

PDIP, Golkar,
Hanura, Nasdem

52

3 Anies Baswedan –
Sandiaga S Uno

Gerindra dan PKS 26

Sumber : Data KPUD DKI Jakarta, 2016

Sebelum  secara  resmi  berkompetisi  dalam  pilkada  DKI  Jakarta  2017

mendatang, ketiga pasangan calon tersebut diwajibkan untuk mengikuti beberapa

tahapan yang telah dibuat oleh KPUD DKI Jakarta, adapun berikut ini merupakan

beberapa tahapan yang harus dilewati:

Tabel 4.1
Agenda KPUD DKI Jakarta 2017

Sumber: http://kpujakarta.go.id/agenda/. Diolah Peniliti, 2016

69 Pengumuman  Nama dan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI
Jakarta tahun 2017 | KPUD DKI Jakarta | diakses pada 28 Desember 2016 pukul 23:52 WIB | dari
http://kpujakarta.go.id/view_berita/pengumuman_nama_dan_nomor_urut_pasangan_calon_gubern
ur_dan_wakil_gubernur_dki_jakarta_tahun_2017 

Tanggal Judul Agenda

18-09-2016 s/d 18-09-2016 Launching Pilgub DKI 2017

21-09-2016 s/d 23-09-2016 Pendaftaram Cagub dan Cawagub 2017

24-09-2016 s/d 25-09-2016 Pemeriksaan  kesehatan  bakal  cagub  dan  cawagub
Pilkada 2017

24-09-2016 s/d 24-09-2016 Sosialisasi Tatap Muka
01-10-2016 s/d 01-10-2016 Penyerahan  Hasil  Verifikiasi  Persyaratan  Bakal  Calon

Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  dan  Hasil
Kesehatan  Kepada  Partai  Pendukung  Bakal  Pasangan
Calon

13-10-2016 s/d 13-10-2016 Sosialisasi

22-10-2016 Penetapan Calon
23-10-2016 Pengambilan dan pengundian nomor urut
26-10-2016 s/d11-02-2017 Masa kampanye dan debat public
12-02-2017 s/d 14-02-2017 Masa tenang
15-02-2016 Pemungutan dan penghitungan suara
16-02-2016 s/d 27-02-2017 Rekapitulasi suara
08-03-2017 s/d 10-03-2017 Penetapan calon terpilih tanpa sengketa
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Melalui  tabel  4.1  di  atas,  hingga  penelitian  ini  ditulis  dapat  diketahui

bahwa para pasangan calon telah melewati beberapa tahapan seperti pendaftaran

calon, pemeriksaan kesehatan bakal calon, dan hasil pemeriksaan kesehatan telah

diterima  oleh  masing-masing  pasangan  calon  dengan  hasil  ketiganya  berhak

melanjutkan tahapan lainya,  namun masih  banyak  tahapan yang perlu dilewati

oleh  ketiga  pasangan  calon  sebelum  pemungutan  suara  dilaksanakan,  adapun

diantaranya adalah proses kampanye pemilu.

4.2 Profil Relawan Teman Ahok

4.2.1 Proses Kehadiran Relawan Teman Ahok

Pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan

kesan  yang  mendalam dalam sistem politik  Indonesia.  Peran  elit  yang  terlalu

dominan  membuat  masyarakat  tidak  berdaya  untuk  membangun  dirinya  dan

terlibat  dalam menciptakan sistem politik  yang stabil,  malah sebaliknya timbul

beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan

penentu berjalannya suatu sistem politik.70

Pasca  era  reformasi,  rakyat  diberikan  ruang  yang  bebas  dan  aktif  agar

dapat memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan

negara.71 Dalam  hal  ini,  rakyat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk

menentukan  arah  tindakan  demi  terciptanya  masyarakat  yang  berdaya  dalam

menentukan nasibnya  sendiri.72 Peran warga masyarakat  tidak hanya  tercermin

melalui  berbagai  tindakan-tindakan  politik,  seperti  memberikan  suara  dalam

70 Endang Komara, Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. SOSIO DIDAKTIKA: Social 
Science Education Journal, Vol 2 No.2, 2015, hlm 122
71 Ibid
72 Ibid
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Pemilu secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi termasuk menentukan nasib

sendiri.73

Peran  lain  masyarakat  dalam system  politik,  dapat  juga  ditelusuri  dari

sudut pandang lain, seperti munculnya kelompok/tim yang tergabung dalam satu

tujuan untuk menyampaikan informasi tentang ide, gagasan, visi, misi, program

dan  harapan/tujuan.74 Kelompok  ini  kerap  disebut  dengan  “relawan  politik”

keberadaan  relawan  menunjukan  adanya  kesadaran  masyarakat  terhadap

keikutsertaan  untuk  menentukan  pimpinan  sebagai  wakilnya  dalam

memperjuangkan  aspirasinya,  semakin  besar  tingkat  keikutsertaan  masyarakat

dalam kegiatan pemilu akan menentukan kualitas dari demokrasi itu sendiri75

Munculnya  relawan  politik  ini  bukan hanya  karena  faktor  sinisme  dan

ketidakpercayaan politik, tetapi juga karena faktor kebosanan masyarakat terhadap

perilaku  politik  yang  kian  formalistik  dan  elitis  yang  membuat  pemerintah

semakin  tidak  memahami  keinginan  rakyatnya.76 Kelompok  relawan  politik

muncul dalam berbagai bentuk, pada umumnya adalah penggalangan massa utk

pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan, pengawalan perolehan suara,

juga pengawasan pelanggaran aturan pemilu.77

Di Indonesia,  relawan politik paling terlihat  pada saat pemilihan umum

2014. Relawan politik seakan tumbuh subur pada proses penyelenggaraan ritual
73 Ibid
74 Hasil Penelitian | Partisipasi Pemilih Kesukarelaan Warga dalam Berpolitik di Wilayah Jakarta
Barat  |  diakses  pada  tanggal  29  Desember  2016  |  dari  http://www.kpu.go.id/koleksigambar/
Kesukarelaan_Warga_Dalam_Berpolitik_(KPU_Kota_Jakbar).pdf pukul 00:34 WIB
75 Ibid
76Prima Aequina. (2016). Fenomena Relawan Politik dalam Pemilu.Jurnal Ide Inspirasi Demokrasi
Mengawal Demokrasi Membangun Negeri, Vol 08, hal 12
77Ibid.



58

demokrasi  saat  itu,  mereka  bergerak  secara  offline  maupun  online.  Salah  satu

contohnya  adalah  relawan  Jokowi-Jk.  Mereka  berinisiatif  membuat  website,

menggalang rekening untuk donasi, membangun posko dan banyak lagi aksi-aksi

kreatif lainya.78

Menjelang Pilkada DKI Jakarta mendatang, juga muncul sebuah kelompok

relawan politik,  relawan tersebut  juga dibentuk oleh anak-anak muda.  Tercatat

mereka  telah  bergeriliya  sejak  tahun  2015  silam.  Relawan  politik  tersebut

menamai  dirinya  dengan  nama  relawan  Teman  Ahok,  tujuan  awal  berdirinya

adalah  mengusung  figur  Basuki  Tjahja  Purnama  (Ahok)  sebagai  calon

perseorangan  dalam  pilkada  DKI  2017.  Melihat  kembali  sejarah  kemunculan

relawan  teman  Ahok,  berikut  adalah  hasil  wawacara  dengan  Fathony  yang

merupakan salah satu pendiri relawan Teman Ahok :

“Teman Ahok didirikan pada tanggal 16 Juni tahun lalu 2015, ya kita
dulu  memang  relawan  jokowi  basuki  di  2012,  dulu  saya  koordinator
tingkat  kecamatan  sama  yang  berempat  itu,  kecuali  amalia  karena
memang latar  belakangnya politik  dan kita  dulu sudah temenan,   satu
team.  Makanya  kita  bentuk  berlima  ini  untuk  mendirikan  teman  ahok,
karena pada saat itu ahok tidak memiliki partai, di bulan maret itu ada
aksi begal apbd kita buat aksi, dari situ kenapa kita ga bantu ahok lewat
jalur independen karena memang awalnya kita pengen bantu ahok untuk
maju lagi di jalur independen di 2017 nanti.  karena pada saat itu pak
ahok keluar dari gerindra iya kan karena pas pilkada langsung pak ahok
tidak setuju makanya kita membuat aksi begal apbd kan rame tuh yang
masalah UPS 12,1 triliun di bulan maret itu kita bentuk  aksi dulu nah
darisitu kita berembuk lagi, kita medirikan nih dari berlima, gimana kalo
kita  bikin  teman  ahok  aja  untuk  maju  independen  dulu  ada  yang
menyarankan kawan ahok  mungkin bilangnya temen ahok aja deh”.79

 Kemudian  dapat  disimpulkan,  setelah  aksi  tersebut  cukup  berhasil

menarik   banyak  simpati  masyarakat  Jakarta,  mereka  memiliki  ide  untuk

78 Ibid.
79 Fathony pada 12 Juli 2016 di Sekretariat Pusat Relawan Teman Ahok pukul 12:47 WIB
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mendukung Ahok lebih lanjut, pada akhirnya kelima pemuda tersebut bersepakat

untuk membentuk sekelompok relawan politik yang berupaya mengusung Ahok

kembali  dalam kompetisi  Pilkada DKI 2017. Kondisinya  saat itu,  Ahok masih

baru mengundurkan diri dari partai Gerindra dan sedang berkonflik dengan DPRD

terkait kasus UPS80. Sehingga, yang kelompok relawan ini takutkan adalah tidak

ada partai  politik  yang  akan mengusung ahok pada pilkada  DKI Jakarta  2017

karena masalah tersebut. 

Sehingga,  keputusan  awal  mereka  adalah  mengusung  Ahok lewat  jalur

perseorangan. Adapun kelima pendiri relawan Teman Ahok adalah Aditya Yogi

Prabowo,  Amalia  Ayuningtyas,  Singgih  Widyastono,  Richard  Saerang,  dan

Muhammad Fathony. Mayoritas pendiri teman ahok tersebut merupakan relawan

pengusung Jokowi-Ahok 2012 silam. Dengan demikian, Teman Ahok didirikan

secara inisiatif oleh orang-orang didalamnya. 

Pada awal berdirinya Teman Ahok bergerak secara spontanitas tanpa ada

koordinasi  dengan  Ahok.  Kampanye  Politik  dimulai  dari  media  sosial  hingga

selanjutnya  pendirian  posko-posko  dukungan  yang  dimaksudkan  untuk

mengumpulkan persyaratan untuk calon perseorangan yakni fotokopi KTP warga

DKI Jakarta dan formulir  dukungan yang bertanda tangan basah. Berikut  hasil

wawancara  dengan  Fathony  yang  menjelaskan  proses  pendirian  posko-posko

dukungan :

“Kita buka di pusat perbelanjaan, awalnya di ambassador, barulah pas
kita  mengulang  KTP  berjalan  sembilan  bulan,  barulah  disitu  muncul

80 Uninteruptible Power Supply, UPS memiliki pengertian sebuah perangkat elektronika yang 
berfungsi untuk menyediakan listrik cadangan ketika listrik utama mati.
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antusias masyarakat.  Mau mendirikan posko partisipasi posko warga lah
kita  sebut  itu,  karena  antusias  mereka  datang  kemari  menawarkan
tempatnya untuk  menjadi  posko.  cara mengumpulkan ktp  kita  ada tiga
posko,  yaitu  posko  partisipasi,  posko  binaan  atau  posko  organik  dan
posko booth mall, itu cara kita mengumpulkan ktp, selain ada yang dateng
kemari atau kirim via pos, tapi yang kalo posko ada tiga jenis, pertama
posko binaan posko binaan ini posko yang kita briefing langsung, dari
temen  yang  kita  screening,  dari  yang  pokoknya  kenal  deh  di  wilayah
setiap kelurahan masing-masing, kita punya kurang lebih 150 posko itu
memang kita bina dari atribut, logistiknya, dari mungkin ada transport
pengganti dia beli bensin nganter kesini itu yang bener bener kita bina.
Kedua,  kalo  posko  partisipasi  itu  posko warga yang mau mengajukan
rumahnya untuk jadi posko, jadi kita hanya support formulir, dan support
banner  aja,  ga  kita  briefing  macem-macem,  cuman  melalui  registrasi
juga,  itu  posko  partisipasi,  terus  kalo  posko  booth  mall,  itu  kita
mendirikan di sebuah pusat perbelanjaan yaitu ada booth yang kita sewa
kita  mendirikan  booth  disitu  punya  relawan,  relawan  itu  yang  kita
screening juga dari mahasiswa atau relawan juga yang mendaftar. kita
udh ada perjanjian juga sih disitu”81

Selama proses  pengumpulan  dukungan berjalan,  beberapa  partai  politik

turut merapat dan membantu kelompok ini mengumpulkan fotokopi KTP. Adapun

partai  yang  membantu  adalah  Partai  Nasdem,  Partai  Hanura,  PSI  dan  Golkar.

Bantuanya  pun  berbentuk  pendirian  posko  dukungan  di  kantor-kantor  partai

tersebut,  dan  pimpinan  partai  menginstruksikan  kader  dan  simpatisanya  untuk

memberikan fotokopi ktp.82 

Seperti  perkumpulan  atau  organisasi  pada  umumnya,  relawan  Teman

Ahok memiliki logo sebagai bentuk wujud dari keberadaanya. Berikut merupakan

gambar logo dari Teman Ahok:

Gambar 4.2.2
Logo Relawan Teman Ahok

81 Ibid
82 Ibid
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Sumber: Temanahok.com, 2016

Selain memiliki logo organisasi,  dalam melakukan gerakan kerelawanan

mengusung Ahok dalam pilkada DKI 2017 mendatang,  Teman Ahok memiliki

visi  dan  misi  yang  digunakan  sebagai  landasan  untuk  setiap  tindakan  yang

dilakukan,  awalnya  relawan  teman  ahok  memiliki  visi  dan  misi  nya  sendiri,

namun setelah ahok menggunakan jalur partai politik, relawan ini mengikuti visi

dan misi dari pasangan calon Basuki-Djarot.

Setelah  Ahok resmi  maju  dan terdaftar  di  Pilkada  DKI Jakarta  melalui

jalur partai politik. Kelompok relawan ini membuat maneuver dengan membentuk

gerakan  tetap  Ahok.  Relawan  Teman  Ahok  berkomitmen  untuk  tetap

mendampingi  Ahok  dengan  melakukan  pengumpulan  dana  kampanye  dan

kampanye kreatif. Berikut adalah dana yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok

Relawan Teman Ahok, terhitung bulan Desember 2016 :

Gambar 4.1.1
Hasil Pengumpulan Dana
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Sumber : Dokumen Teman Ahok, 2016

Dapat  dilihat  pada  gambar  4.1.1  adalah  hasil  penjualan  souvenir  yang

dikumpulkan  oleh  kelompok  relawan  Teman  Ahok.  Melalui  gambar  di  atas

tercatat  Rp  369.178.010  telah  berhasil  dikumpulkan.  Hasil  dana  tersebut  akan

disumbangkan untuk pendanaan kampanye pasangan Ahok-Djarot pada pilkada

DKI  Jakarta  2017.  Tujuan  kelompok  relawan  Teman  Ahok  saat  ini  adalah

mengajak masyarakat Jakarta untuk menjadi pemilih gubernur pertahana tersebut

dengan melihat kinerja dan potensi kedepan jika kembali menjabat.83

4.2.2   Struktur dan Hubungan Koordinasi dalam Relawan Teman Ahok

Meskipun  terbilang  masih  baru  berdiri,  relawan  teman  ahok  berupaya

menjunjung profesionalisme kinerja dan pengorganisasian yang baik, hal tersebut

83 Berita | Press Release : Launching Teman Ahok #TetapAhok | diakses pada 29 Desember 2016 |
dari  http://temanahok.com/artikel/224-press-release-launching-teman-ahok-tetapahok?l=id  |  pada
pukul 00:45 WIB
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dilakukan  dengan  membagi  setiap  pendirinya  untuk  berada  di  setiap  divisi

berbeda, berikut adalah struktur kerja dari relawan teman ahok:

Gambar 4.2.2
Struktur Teman Ahok

Sumber: Dokumen Teman Ahok,2016

Bagan  4.2.2  merupakan  struktur  organisasi  Teman  Ahok  beserta  tugas

pokok  fungsinya.  Relawan  Teman  Ahok  memiliki  pembimbing  atau  supervisi

yakni Yustian FM dan Heri P yang bertugas memberi bimbingan dan arahan tanpa

ikut  terjun ke lapangan langsung.  Teman Ahok secara struktur  di  koordinatori

oleh  Aditya  Yogi  Prabowo  yang  bertugas  sebagai  penanggung  jawab  Teman

Ahok sekaligus mengkontrol relawan teman ahok yang berada di posko-posko. 

Heri P dan Yustian FM

Pembimbing Teman
Ahok

Aditya Yogi Prabowo

Kordinator dan ketua
Teman Ahok

Muhammad Fathony

Wakil Ketua I

Richard Handris

Wakil Ketua II

Amalia Ayuningtyas

Bendahara

Singgih Widyastomo

Sekretaris



64

Selama  berjalanya  proses,  koordinator  dibantu  dengan  Wakil  I  yakni

Muhammad  Fathony  yang  bertanggungjawab  di  bidang  logistik,  posko  booth

mall,  dan  ekspedisi,  dan  Wakil  II  yakni  Richard  Handris  bertanggungjawab

terhadap database dan formulir  dukungan serta  input  dan server  data  IT,  Lalu

Amalia  Ayuningtyas  yang bertanggung jawab sebagai  manajerial  dana bantuan

maupun hasil penjualan souvenir sekaligus juru bicara yang berfokus pada isu-isu

terkait  teman  ahok,  dan wawancara  dengan media.  Dan yang  terakhir  Singgih

Widyastomo mencata dan merapihkan struktur relawan dan posko serta sebagai

juru bicara. Serta enam divisi yang meliputi logistik, tim darat atau tim relawan,

dan tim media dan digital.84

Proses perekrutan anggota relawan teman ahok, dilakukan oleh relawan

dengan mekanisme yang secara  tertutup,  mereka  cenderung merekrut  anggota-

anggota  relawan  yang  sebelumnya  pernah  bekerja  bersama  ketika  proses

pemenangan Jokowi-Basuki, adapun hal tersebut diungkapkan oleh Fathony yang

merupakan wakil satu relawan Teman Ahok dalam wawancara berikut : 

“Awalnya  dari  relawan  jokowi  basuki  juga,  temen  temen  dulu
awalnya,kita  dulu  dibawah  kita  ada  koordinator,  punya  relawan  tps,
disitu  dia bersedia untuk bantu lagi  mau gabung deh, karena memang
dulu memang temen punya ikatan emosional, jadi total disini kita punya
total 30 orang untuk dibagi bagi jobdesk nya” 85  

Dengan  demikian,  melalui  wawancara  di  atas  dapat  dibuat  kesimpulan

bahwa proses perekrutan anggota relawan Teman Ahok dilakukan secara tertutup.

Proses  penerimaannya  dilandasi  sesuai  kebutuhan  serta  ikatan  emosional  yang

telah terjalin pada waktu sebelumnya. Para anggota tersebut mayoritas merupakan

84 Fathony pada 12 Juli 2016 di Sekretariat Pusat Relawan Teman Ahok pukul 12:47 WIB
85 Ibid



65

anggota yang sebelumnya aktif di organisasi relawan Jokowi-Basuki pada pilkada

2012 silam.

4.3 Proses dan Tahapan Marketing Politik Relawan Teman Ahok

Tahapan  yang  membedakan  antara  model  Sales  Oriented  Party  (SOP)

dengan Market Oriented Party (MOP) adalah dalam tahapan riset pasar. Jika SOP

riset pasar dilakukan setelah desain produk, sedangkan MOP riset pasar dilakukan

di tahap awal. Sehingga, berdasarkan temuan data dari peneliti dapat disimpulkan

bahwa marketing politik relawan Teman Ahok, sesuai dengan proses dan tahapan

marketing  politik  model  SOP  daripada  MOP.  Hal  tersebut  didukung  kutipan

wawancara bersama dengan Fathony di bawah ini :

“karena pada saat itu pak ahok keluar dari gerindra iya kan karena pas
pilkada langsung pak ahok tidak setuju makanya kita membuat aksi begal
apbd kan rame tuh yang masalah UPS 12,1 triliun di bulan maret itu kita
bentuk  aksi dulu nah darisitu kita berembuk lagi, kita medirikan nih dari
berlima, gimana kalo kita bikin teman ahok aja untuk maju independen
dulu ada yang menyarankan kawan ahok  mungkin bilangnya temen ahok
aja deh. awalnya sih kita Cuma punya 10-15 posko di abis lebaran tahun
kemaren tuh  2015,  dari  15 posko kemudian ee  dari  relawan juga sih,
awalnya dari relawan jokowi basuki juga, temen temen dulu awalnya,kita
dulu dibawah kita ada koordinator, punya relawan tps, disitu dia bersedia
untuk bantu lagi mau gabung deh, karena memang dulu memang temen
punya  ikatan  emosional  juga  awalnya,  terus  kita  buka  di  pusat
perbelanjaan  di  emporium,  awalnya  di  ambassador,  barulah  pas  kita
mengulang KTP berjalan sembilan bulan, barulah disitu muncul antuiaas
masyarakat.   Mau  mendirikan  posko  partisipasi  posko  warga  lah  kita
sebut  itu,  karena  antusias  mereka  datang  kemari,  karena  mereka
menawarkan tempatnya untuk menjadi posko.”86

Melalui  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,

kemunculan  relawan Teman  Ahok tidak  di  awali  dengan  riset  terhadap  pasar.

86 Ibid.
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Melainkan  secara  spontan,  kemudian  muncul  antusiasme  masyarakat  setelah

mereka berhasil menarik simpati khalayak.

4.4 Sales Oriented Party Relawan Teman Ahok

Pada model SOP, terdapat unsur pemasaran didalamnya dengan diadakan

satu tahapan riset untuk merancang pesan politiknya. Namun kelompok ini tidak

merubah  keinginan  para  pendirinya  untuk  sesuai  dengan  keinginan  khalayak.

Melainkan  justru  mempersuasi  khalayak  dengan  pesan-pesan  politik  untuk

memobilisasi para calon konstituenya.

Dari  informasi  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  langkah  awal  dalam

marketing politk model SOP adalah desain produk. Dan relawan Teman Ahok di

desain oleh kelima pendirinya yaitu Aditya Yogi Prabowo, Muhammad Fathony,

Richard Handris, Amalia Ayuningtyas, Singgih Widyastomo. Bahkan pada awal

terbentuknya mereka belum berkoordinasi langsung dengan Ahok

Ade  Armando  mengatakan  bahwa  kehadiran  mereka  adalah  bentuk

partisipasi politik anak muda di dalam dunia politik. Pernyataan tersebut dikutip

dalam wawancara berikut ini :

“Betapa  masyarakat  Indonesia  itu  punya  keterlibatan  aktif  yang  luar
biasa dalam hal politik dan itu dilakukan anak-anak muda, kalangan yang
berdasarkan pengamatan di banyak negara justru yang cenderung apatis
dan  tidak  mau  terlibat  kan  dalam  kehidupan  politik,  jadi  ini  tanda-
tandanya sangat sehat. Kehadiran masyarakat sipil yang peduli dan mau
bersusah payah ya, turun lapangan”.87 

87 Ade Armando pada 17 November 2016 di FISIP Universitas Indonesia pukul 11:48 WIB
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Dari kutipan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran

relawan  Teman  Ahok  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  merupakan  wujud

partisipasi  politik  dari  sejumlah  pemuda.  Mereka  memiliki  tujuan  untuk

mengusung  Ahok  melalui  jalur  perseorangan.  Jadi  sales  oriented  party  dapat

dilihat  bahwa para  pendiri  relawan  Teman  Ahok  memiliki  peran  yang  sentral

dalam menggerakan kelompok ini. 

Dari  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  para  pendirinya.  Terlihat

bahwa kelompok ini di desain berdasarkan keyakian para pendirinya dengan figur

Ahok, tanpa ada riset pasar sebelumnya. Kemudian, saat masuk tahap marketing

politik melalui kampanye, riset pasar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

pertama, bagaimana respon masyarakat atas kehadiran mereka, serta segmen yang

ada didalamnya, kedua seperti apa komunikasi yang akan digunakan kedepan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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5.1  Strategi  Kampanye  Politik  Relawan  Teman  Ahok  (Pra  Pendaftaran

Calon)

Relawan  Teman  Ahok  terbentuk  pada  16  Juni  2015.  Sejak  awal

terbentuknya,  aktivitas  kelompok relawan ini  tentu tidak dapat  dipisahkan dari

berbagai  bentuk  kegiatan  kampanye  politik.  Tujuan  dari  terbentuknya  mereka

adalah  membentuk  citra  positif  Ahok  di  masyarakat  DKI  Jakarta  serta

membolisasi masyarakat agar mau memberikan dukungan dalam bentuk fotokopi

KTP  juga  formulir  dukungan  sebagai  syarat  untuk  maju  melalui  jalur

perseorangan. Sehingga tidak dapat terlepas dari proses kampanye politik maupun

kampanye pemilu. 

Redefinisi kampanye oleh Firmanzah membuat kampanye terbagi menjadi dua

jenis yakni  kampanye  politik  dengan kampanye  pemilu,  beberapa perbedaanya

yaitu,  Pertama  Jangka  dan  batas  waktu,  Kampanye  Pemilu  merupakan  ajang

kompetisi  jangka  pendek  menjelang  pemilu,  pilpres  atau  pilkada,  sedangkan

kampanye  politik  memiliki  jangka  waktu  yang  permanen  dan  berlaku  untuk

jangka waktu yang panjang. Kedua, berdasarkan tujuanya yakni kampanye pemilu

bertujuan  menggiring,  mengingatkan  pemilih  menuju  bilik  suara,  sedangkan

kampanye politik bertujuan untuk membentuk citra politik yang positif bagi suatu

partai  atau  figur.  Ketiga,  dibedakan  berdasarkan  sifatnya,  kampanye  pemilu

memiliki  sifat  kampanye  yang  jelas,  terukur,  dan  dapat  dirasakan  langsung

aktivitas fisiknya, sedangkan kampanye politik bersifat laten, kritis dan menarik

simpati  masyarakat.88 Dengan demikian  kampanye  politik  yang dilakukan oleh

88 Firmanzah, Op.Cit  277
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relawan Teman Ahok dapat diukur berdasarkan durasi waktu yang dimulai sejak

awal berdirinya kelompok ini hingga bulan September 2016. Hal itu didasari pada

periode  waktu  sebelum Ahok  resmi  maju  bersama  partai  politik  dan  terdaftar

sebagai peserta di Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Ade Armando yang merupakan dosen komunikasi sekaligus peneliti dari

Saiful Mujani Reasearch and Consultant dalam wawancara berikut:

“Gimana caranya membuat orang tahu dan aware sampai tahapan mau
menandatangani formulir tersebut kan, mau tidak mau memang harus ada
kampanye politik, kampanye politik baik dalam artian kampanye mengapa
Ahok  kita  harus  dukung  tapi  juga  kampanye  kenapa  kita  anak  muda
harus, atau kenapa kita warga DKI harus peduli mau mendukung Ahok
ya, jadi poin saya adalah bukan hanya tentang Ahok ya, tapi bahwa kita
harus terlibat secara politik dalam dalam proses pemilu ini”.89

Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan

bahwa, ketika  belum masuk ke dalam periode kampanye  yang ditetapkan oleh

KPUD DKI Jakarta (kampanye pemilu). Relawan Teman Ahok telah melakukan

kampanye  politik,  karena  mereka  mempersuasi  masyarakat  untuk  memberikan

dukungan kepada Ahok dalam bentuk fotokopi KTP.

Dalam merebut simpati masyarakat, dikenal tiga strategi kampanye politik

yang  diadposi  dari  marketing  politik  yaitu,  pull,  push,  dan  pass  marketing.

Kandidat atau partai tidak bisa menjalankan salah satu strategi saja. Melainkan

harus  menjalankan  ketiga  strategi  kampanye  tersebut  dan  menggabungkanya.

Besar kecilnya strategi, disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan dari kandidat

atau  partai  tesebut.  Adapun  berikut  ini  adalah  strategi  kampanye  politik  yang

89Ade Armando pada 17 November 2016 di FISIP Universitas Indonesia pukul 11:48 WIB
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dilakukan  oleh  relawan  Teman  Ahok  yang  dideskrepsikan  dengan  teori  yang

digunakan pada bab sebelumnya :

A. Push Political Marketing Relawan Teman Ahok

Push Marketing adalah pemasaran produk secara langsung kepada

pemilih.  Strategi ini berfokus pada isu-isu yang penting bagi konstituen

dan bukan hanya menjual kandidat atau partai sebagai komoditas. Pesan

komunikasi  pada  strategi  ini  bisa  disampaikan  secara  langsung  oleh

kandidat atau partai, tapi bisa juga melalui relawan. Dalam hal ini relawan

Teman  Ahok  memotivasi  calon  pemilih  agar  mau  berpartisipasi  dalam

proses pengusungan Ahok. 

Melalui kegiatan yang dibuat, kelompok relawan teman ahok dapat

bertemu  dan  melibatkan  langsung  para  simpatisan  ahok,  stakeholder,

bahkan kepada masyarakat yang belum menentukan pilihan. Hal tersebut

dikarenakan  acara  yang  dibuat  oleh  teman  ahok  diperuntukan  untuk

khalayak umum dengan kemasan yang menarik seperti talkshow, konser

band  dan  bazaar,  buka  bersama,  sebagaimana  yang  dipaparkan  oleh

Fathony dalam wawancara berikut: 

“kegiatan dari awal itu kita punya kegiatan piknik senja, awal banget itu
ada artis2 lah,  yang bisa dilihat  di  piknik senja 1, 2, dan 3, itu ajang
silaturahmi nya masyarakat terus juga ajang kumpulnya  relawan juga
kan, terus juga kita buat teman ahok fair disitu untuk pendanaan,”90

90 Fathony pada 12 Juni 2016 di markas teman ahok pukul 12:47 WIB
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Kampanye  dengan  bentuk  kegiatan  sesuai  dengan  konsep

kampanye dialogis, karena disetiap kegiatan yang dibuat, terdapat ruang

interaksi antara peserta maupun pengisi acara. Hal tersebut tentu membuat

terciptanya suasana yang interaktif dan aspiratif.Selama satu tahun berdiri,

teman ahok telah membuat banyak kegiatan yang dikemas menarik demi

menarik dukungan dari masyarakat, adapun berikut adalah tabel kegiatan

yang dibuat oleh kelompok teman ahok dalam satu tahun terakhir :

Tabel 5.1
Kegiatan Teman Ahok 

Waktu Kegiatan Nama Kegiatan Tujuan
19 Semptember

2015
Piknik Senja I Teman  Ahok  mengadakan

Piknik  Senja  yang  bertujuan
sebagai  ajang  untuk
menyatukan  semua
pendukung Ahok dalam satu
wadah,  yang  selama  ini
hanya  sering  berinteraksi  di
media  sosial.  Di  acara  ini
juga  diumumkan  perolehan
208.000  KTP  oleh  Teman
Ahok, jumlah ini  melampaui
suara Partai NasDem di DKI.

31 Oktober 2015 Piknik Senja II Acara  yang  rencanananya
akan  diselenggarakan  setiap
bulan  ini  merupakan  upaya
Teman  Ahok  untuk
mewadahi  antusiasme
relawan  dan  simpatisan
Ahok.  Momen  ini   juga
diharapkan  bisa  menjadi
sarana  kopi  darat  bagi
relawan  untuk  bertukar
gagasan  seputar  gerakan
kerelawanan  yang  digagas
oleh Teman Ahok.

19 Desember 2015 Piknik Senja III Di acara Piknik Senja ketiga
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ini,  masih  dengan  format
acara  yang  sama  yaitu
sharing  pengalaman
pengumpulan  KTP  oleh
beberapa  relawan  di  tempat
tinggal  mereka  masing-
masing.  Piknik  Senja  ketiga
juga  bertujuan  untuk
mengumumkan  perolehan
KTP  Teman  Ahok  yang
mencapai 500 ribu dan sudah
melampaui  suara  8  partai
politik di DKI

11 April 2016 Syukuran
Terkumpulnya Syarat

Minimal KTP

Perolehan pengumpulan data
KTP telah mencapai 533.420.
Jumlah  tersebut  telah
melampaui  syarat  minimum
dukungan  untuk  calon
independen,  yaitu  532.213
data KTP. Untuk itu, Teman
Ahok  mengadakan  syukuran
kecil-kecilan  di  Markas
Teman  Ahok  di  Graha
Pejaten, Jakarta Selatan.  Tak
disangka,  perhatian  public
begitu besar terhadap gelaran
yang  diselenggarakan
mendadak ini

28-29 Mei 2016 Teman Ahok Fair Teman Ahok Fair merupakan
event  penggalangan  dana
untuk  persiapan  menuju
pendaftaran calon independen
dan verifikasi KPU. Acara ini
bertujuan  untuk  memenuhi
keperluan  pendanaan
organisasi Teman Ahok. Pada
saat  itu,  persyaratan  calon
independen  diperberat,  dan
baru tiga partai yang bersedia
mendukung  Ahok  tanpa
syarat.  Persyaratan  calon
independen dipersulit melalui
mekanisme  verifikasi  dan
persyaratan  pencalonan
independen  ini  memicu
semangat  warga  dalam
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bersolidaritas bersama Teman
Ahok.

29 Juni 2016 Buktikan Satu Juta
KTP

Pembuktian satu juta KTP ini
diadakan  dalam  rangka
meyakinkan pihak yang tidak
percaya  dengan  keabsahan
KTP yang telah dikumpulkan
oleh  Teman  Ahok.  Pada
momen  tersebut,  Teman
Ahok  mengundang  beberapa
tokoh  yang  selama  ini
meragukan  pengumpulan
KTP.  Pada  momen  ini,
Teman  Ahok  menunjukkan
wujud satu juta KTP, bahkan
melakukan  penghitungan
manual dari 0 sebagai bentuk
transparansi  dan  pembuktian
pada publik  bahwa satu  juta
KTP  yang  berhasil
dikumpulkan, selain memang
nyata  ada,  selama  ini  juga
disimpan dan dirawat dengan
baik.

27 Juli 2016 Halal Bihalal Relawan
dan Para Pendukung

Ahok

Acara  ini  diadakan  untuk
menyambung  silaturahmi
antara relawan dengan parpol
yang  hendak  mendukung
Ahok.  Pada  kesempatan  ini
pula,  Ahok  mendeklarasikan
jalur  yang  dipilihnya,  yakni
jalur parpol.

Sumber: Dokumentasi Teman Ahok, diolah peneliti, 2016

Melalui tabel 5.1 di atas dapat dilihat berbagai rangkaian kegiatan

teman ahok dalam satu tahun terakhir, berdasarkan agenda tersebut dapat

dikategorikan  terdapat  dua  jenis  kampanye  yang  dilakukan  oleh  teman

ahok, yaitu kampanye internal dan eksternal seperti dalam kegiatan teman

ahok  yang  bernama  piknik  senja  satu  sampai  tiga,  syukuran  dan  halal
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bihalal  pada  kegiatan  tersebut  terdapat  unsur-unsur  penguatan  internal

relawan  seperti  pendukung  ahok  atau  simpatisan  ahok,  dalam  acara

tersebut  juga  menjadi  ajang  tukar  pikiran  dalam  menentukan  strategi

pengumpulan ktp agar lebih baik kedepanya. Kemudian pada acara Teman

Ahok  fair,  buktikan  satu  juta  ktp,  adalah  kegiatan  kampanye  politik

eksternal karena ditujukan untuk untuk khalayak,  sekaligus menunjukan

posisi tawar teman ahok pada media, partai politik dan masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat DKI Jakarta secara umum, dan yang telah

memiliki hak pilih merupakan bagian yang penting bagi relawan Teman

Ahok, karena kepada seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih,

relawan Teman  Ahok meminta  dukungan.  Dalam hal  ini  relawan tidak

mensegmentasikan  pendekatan  kepada  setiap  golongan-golongan

masyarakat.  Mereka melakukan interaksi  yang intensif  dan menyeluruh.

Interaksi  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pertama

interakasi  secara  langsung,  interaksi  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan

berbagai  bentuk,  secara  personal  atau  kampanye  massa.  Membahas

interaksi personal, interaksi tersebut dapat ditemukan di posko-posko yang

dimiliki oleh relawan Teman Ahok, dan tersebar di banyak titik di DKI

Jakarta. Terkait system posko dan begitu juga dengan jumlahnya, berikut

ini  adalah  hasil  wawancara  dengan  Fathony  salah  satu  pendiri  Teman

Ahok :

“Cara  mengumpulkan  KTP  kita  ada  tiga  posko,  yaitu  posko
partisipasi,  posko  binaan  atau  posko  organik  dan  posko  booth
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mall,  itu  cara  kita  mengumpulkan  ktp,  selain  ada  yang  dateng
kemari atau kirim via pos. Pertama posko binaan posko binaan ini
posko yang kita briefing langsung, dari temen yang kita screening,
dari  yang…pokoknya  kenal  deh  di  wilayah  setiap  kelurahan
masing-masing,  kita  punya kurang lebih 150 posko itu  memang
kita  bina  dari  atribut,  logistiknya,  dari  mungkin  ada  transport
pengganti dia beli bensin nganter kesini itu yang bener bener kita
bina.  Kedua,  kalo  posko partisipasi  itu  posko warga yang mau
mengajukan rumahnya untuk jadi posko, jadi kita hanya support
formulir, dan support banner aja, ga kita briefing macem-macem,
cuman melalui registrasi juga, itu posko partisipasi, Ketiga posko
booth mall, itu kita mendirikan di sebuah pusat perbelanjaan yaitu
ada  booth  yang  kita  sewa  kita  mendirikan  booth  disitu  punya
relawan,  relawan  itu  yang  kita  screening  juga  dari  mahasiswa
atau relawan juga yang mendaftar. kita udh ada perjanjian juga
sih disitu.”91

Melalui  hasil  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa

terdapat tiga jenis posko relawan Teman Ahok, yaitu posko organic, posko

warga,  dan  posko  di  pusat  perbelanjaan.  Masing-masing  memiliki

perbedaan,  yaitu  posko  organik  adalah  posko  yang  segala  bentuk

oprasionalnya  dan relawan yang menjaga dibina langsung oleh relawan

Teman  Ahok.  Posko  warga  adalah  posko  yang  didirikan  dipemukiman

warga,  dan  didasari  inisiatif  warga  yang  mendaftar,  kontribusi  Teman

Ahok hanya  berupa  spanduk atau  banner.  Posko di  pusat  perbelanjaan

adalah  posko  yang  dibuat  oleh  relawan  Teman  Ahok  di  pusat-pusat

perbelanjaan  yang  ada  di  DKI  Jakarta,  dan  dijaga  oleh  relawan  yang

mendaftar.

Selanjutnya Fathony juga menambahkan informasi terkait jumlah

posko yang telah didirikan,  posko organik berjumlah 150, posko warga

100,  dan  posko  di  pusat  perbelanjaan  sejumlah  25.  Di  berbagai  posko

91 Fathony pada 12 Juni 2016 di markas teman ahok pukul 12:47 WIB
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masyarakat  dapat  bertukar  informasi  maupun  gagasan  dengan  relawan

yang menjaga posko. Sehingga interaksi secara personal dapat dilakukan

dan tersebar di berbagai tempat.

B. Pull Political Marketing Relawan Teman Ahok

Pull Marketing  adalah strategi yang kerap lebih sering digunakan

oleh kandidat maupun partai pengusung. Penyampaian pesan pada strategi

ini  disampaikan  melalui  berbagai  media.  Seperti  elektronik,  cetak,  luar

ruang,  dan  internet.  Strategi  ini  memiliki  kelebihan  dapat  menjangkau

khalayak  luas.  Meskipun  kurang  terukur  efektivitasnya.  Karena

membutuhkan biaya yang sangat besar, strategi ini kerap digunakan oleh

kandidat yang memiliki dana kampanye yang banyak.92

Maraknya  pengguna  internet  dan  media  sosial  yang  bebas

menjadikan  wilayah  ini  menjadi  ruang  publik  yang  fenomenal.  Sosial

media saat ini cenderung banyak disukai dan marak digunakan secara aktif

dalam  politik,  mengingat  media  ini  bisa  dipakai  oleh  siapapun,  Ada

kebebasan,  partisipasi  dan  jangkauanya  pun  makin  meluas  serta  saling

terkoneksi. Media sosial sebagai ruang publik dapat dimanfaatkan dengan

baik oleh kelompok relawan teman ahok. 

Tercatat kelompok relawan teman Ahok memiliki berbagai media

sosial  yang banyak  diakses  oleh  masyarakat  seperti  Twitter,  Facebook,

92 Ibid.
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Instagram  dan Youtube.  Berikut  ini  adalah  daftar  sosial  media  yang

dimiliki oleh relawan Teman Ahok :

Tabel 5.1
Akun Resmi Media Sosial Relawan Teman Ahok

Media Sosial Nama Akun Pengikut
Twitter @temanAhok 97.100

Facebook Teman Ahok 400.057
Instagram @temanahokofficial 154.000
Youtube Teman Ahok 17.430

Sumber: Data Teman Ahok, 2016

Melalui tabel 5.1 di atas dapat diketahui akun sosial media relawan

Teman Ahok, beragam sosial media yang dimiliki relawan Teman Ahok

seperti  Twitter,  Facebook,  Instagram  dan  Youtbe.  Masing-masing

memiliki  pengikut  dengan jumlah  belasan  hingga  ratusan  ribu.  Melalui

sosial media tersebut relawan Teman Ahok menampung beragam aspirasi

melalui  kolom  komentar  yang  tertera  di  sosial  media  mereka,  dan

kemudian mereka menujukan kepedulian terhadap permasalahan yang ada,

hal  tersebut  dilakukan  sebagai  cara  pembentukan  citra.  Selain  dapat

berkampanye secara gratis, melalui media sosial kelompok Teman Ahok

juga  dapat  dengan  cepat  mengalihkan  isu  negatif  tentang  Ahok  yang

sedang berkembang di masyarakat, sehingga kelompok teman ahok bisa

segera mengklarifikasi  atau memperbaiki  citra.  Hal  tersebut  pun seperti

yang diungkapkan oleh Fathony dalam wawancara, adapun berikut adalah

kutipanya :

“ada  team  digital  yang  bertugas  khusus  untuk  terus  memantau
pergerakan  di  media  sosial,  yang  biasa  mengcover  kita.  Ada
teamnya  itu  khusus,  jadi  total  disini  kita  punya  total  30  orang
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untuk dibagi bagi jobdesknya, Jadi memang dari situlah dukungan
berawal gitukan, kita coba  informasikan bahwa ada di booth sini,
ada di mall  sini,  ada di posko sini..  jadi masyarakat gak harus
kesini… nah darisitulah mulut ke mulut, temen ke temen”93

Melalui  wawancara  di  atas  dapat  dilihat  betapa  berpengaruhnya

media  sosial  dalam  proses  kampanye  politik  yang  dilangsungkan  oleh

teman ahok, selain menjadi saluran untuk mengajak dukung ahok, melalui

media sosial relawan teman ahok juga mengawasi isu-isu negative yang

ditujukan kepada ahok di media sosial yang kemudian dapat diklarifikasi

agar isu yang muncul dapat berimbang.

Setelah mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sedang

bergejolak di masyarakat, selanjutnya terdapat langkah yang tidak kalah

penting  yaitu  pemecahan  solusi  dari  persoalan  yang  sedang bergejolak.

Sementara  figur  yang  diusung  oleh  kelompok  ini  adalah  seorang

pertahana,  maka  informasi  yang  banyak  dimunculkan  adalah  segala

terobosan  dan  solusi  yang  telah  dibuat  selama  menjabat  sebelumnya.

Informasi  pun  disebarkan  dalam  berbagai  bentuk  artikel,  gambar,  atau

bentuk  video.  Semua  konten  tersebut  dimuat  dalam format  digital  dan

diunggah melalui sarana web atau sosial media yang dimiliki. Berikut ini

adalah  beberapa  solusi/terobosan  yang  telah  dibuat  oleh  Ahok  selama

menjabat,  yang  disebarkan  oleh  relawan  Teman  Ahok  melalui  website

resmi.

93Fathony pada 12 Juni 2016 di markas teman ahok pukul 12:47 WIB
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Gambar 5.1
Artikel yang Berisi Prestasi Ahok selama Setahun Menjabat PLT

Sumber : http://temanahok.com/artikel/91,2017

Gambar 5.1 di atas dapat ditemukan di web resmi relawan Teman

Ahok,  Artikel  tersebut  diunggah  pada  19  November  di  dalamnya

dijelaskan  bahwa  semenjak  Ahok  menjabat,  ia  mengimplementasikan

pelayanan  terpadu  satu  pintu  yang  dimulai  sejak  5  Januari  2015.

Embrionya mulai dirancang sejak 2014, dan kebijakan tersebut beranjak

dari  Perda  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan

Terpadu  Satu  Pintu  di  wilayah  DKI  Jakarta.  Sehingga  implementasi

kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dari rumitnya birokrasi pada rezim

pemimpin sebelumnya, yang mengakibatkan memakan banyak waktu.
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Gambar 5.1
Artikel tentang Solusi Ahok terhadap Pendidikan DKI Jakarta

Sumber: http://temanahok.com/artikel/157,2017

Gambar 5.2 di atas, merupakan cuplikan gambar dari artikel yang

dimuat website resmi relawan Teman Ahok. Artikel tersebut berisi tentang

kebijakan dari  pemprov  DKI Jakarta  di  era  kepemimpinan Ahok,  yang

memberikan tunjangan kepada siswa SMA yang berdomisili DKI Jakarta

untuk melanjutkan  ke PTN. Tunjangan diberikan melalui  Kartu Jakarta

Pintar  (KJP).  Dengan  begitu,  masyarakat  DKI  Jakarta  yang  ingin

melanjutkan  jenjang  hingga  perguruan  tinggi,  tidak  perlu  takut  untuk

kekurangan biaya.

Dengan demikian, kedua gambar di atas adalah beberapa contoh dari

kampanye  politik  yang  dibuat  oleh  relawan  Teman  Ahok,  berdasarkan

artikel  yang  dimuat  seperti  gambar  di  atas,  tujuanya  dapat  dianalisa

terdapat dua motif yakni yang  pertama adalah menginformasikan kepada

maysarakat DKI Jakarta terkait program yang sidah berjalan, motif Kedua

adalah terbentuknya citra positif Ahok di masyarakat, dari dua gambar di
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atas  dapat  diketahui  bahwa Ahok merupakan figur  yang telah mengerti

solusi  dari  permasalahan  birokrasi  dan  pendidikan  di  DKI  Jakarta.

Sehingga  masyarakat  tidak  perlu  ragu  untuk  mendukung  kembali  di

pilkada DKI Jakarta 2017.

Selanjutnya, konsistensi relawan Teman Ahok dalam membangun citra

positif di masyarakat dapat diukur berdasarkan indikator intensifitas dan

kuantitas konten yang berhubungan tentang Ahok dibuat, berikut adalah

tabulasi  yang  menunjukan  jumlah  konten  yang  bermuatan  citra  positif

tentang  Ahok  dalam  kurun  waktu  Bulan  Juli  2015  hingga  Bulan

September  2016,  yang  dipublikasikan  oleh  kelompok  relawan di  sosial

media maupun website :

Tabel 5.1
Framing Citra Positif tentang Ahok di Sosial Media dan Website dalam

kurun waktu Juli 2015 hingga September 2016
Sarana Jumlah Konten

Website 42 Artikel
Youtube 26 Video

Instagram 52 Gambar
Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan  tabel  5.1  di  atas  dapat  dilihat  jumlah  konten  yang

bermuatan citra positif tentang Ahok yang ditemukan di dalam berbagai

sosial media dan website resmi relawan Teman Ahok dalam kurun waktu

Bulan Juli 2015 hingga September 2016, terdapat 42 artikel di website, 26

video di kanal youtube dan 52 gambar di kanal instagram yang bermuatan

tentang  citra  positif  Ahok  secara  personal,  testimony,  maupun  capaian
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kinerja.  Jumlah konten tersebut telah dihitung dan dipisahkan dari setiap

konten yang bermuatan informasi semata maupun dokumentasi kegiatan.

Hasil temuan tersebut memperkuat bahwa kampanye yang dilakukan oleh

relawan  Teman  Ahok  sesuai  dengan  tahapan  marketing  politic dari

pendekatan  Sales Oriented Product  (SOP) menurut teori  Lees Marsment.

Karena  mereka  berusaha  membuat  khalayak  menganggap  Ahok

merupakan  pilihan  yang  terbaik  dengan  prestasi  yang  dimiliki  selama

memimpin. 

C. Pass Marketing Politic Relawan Teman Ahok

Pass  political  marketing,  pada  strategi  ini  pesan  disampaikan  oleh

tokoh,  kelompok  atau  organisasi  yang  mempunyai  pengaruh.94 Melalui

cara  ini  Relawan  Teman  Ahok  menggunakan  pihak  lain  untuk

memberikan  testimoni  positif  terhadap  kinerja  Ahok  maupun  personal

calon  gubernur  pertahana  tersebut.  Kemampuan  untuk  memilih  tokoh

maupun  kelompok  sangat  diperlukan,  agar  tidak  mendapatkan  dampak

yang tidak diharapkan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukan bahwa

kalangan artis  memiliki  peran sebagai penyampai  pesan politik  relawan

Teman Ahok :

94 Ibid.
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Tabel 5.1
Kalangan Publik Figur yang Berperan Sebagai Komunikator

Politik Teman Ahok

Publik Figur Waktu Pesan Politik Saluran/Media

Saskia Adia
Mecca
(Artis)

31 
Oktober 
2015

Memberikan 
testimoni Positif di 
depan peserta, 
tentang kinerja 
Ahok selama 
menjabat.

Pada acara Piknik 
Senja yang 
diselenggarakan 
Oleh Teman Ahok.

Arie Kriting
(Stand Up
Comedian)

31 
Oktober 
2015

Mengungkapkan 
bahwa Ahok 
merupakan 
pemimpin yang anti
korupsi, dan jarang 
ditemui di daerah 
lain.

Pada acara Piknik 
Senja yang 
diselenggarakan 
Oleh Teman Ahok.

Saykoji
(musisi)

28  Maret
2015

Memberikan  alasan
“Kenapa  Memilih
Ahok?”  melalui
musik.

Melalui  Akun
Youtube milik
Teman Ahok.

Darwis Triadi
(Fotografer)

31 
Oktober 
2015

Mempersuasi 
peserta untuk turut 
mengawal Ahok 
dalam Pilkada DKI 
Jakarta 2017.

Melalui acara 
Piknik Senja yang 
diselenggarakan 
oleh Teman Ahok.

Tika “project
pop”

(Musisi)

20 April 
2015

Memberikan 
testimoni positif 
tentang Ahok, 
dengan 
mengungkapkan 
bahwa Ahok sudah 
cukup ideal dalam 
memimpin.

Melalui  Akun
Youtube milik
Teman Ahok.

Sumber: TemanAhok.com, 2016
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Terdapat empat komponen wajib yang harus dimiliki oleh komunikator

politik.  Menurut Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalam bukunya

Attitudes  and  Persuasion:  Classic  and  Contemporary  Approaches.

Dikatakan bahwa harus ada pada komunikator politik yaitu communicator

credibility (kredibilitas),  Communicator  attractiveness  (Daya  Tarik),

communicator similarity (Kesamaan) dan communicator power (Power).95

Dalam hal ini peneliti memandang bahwa dalam penetapan kalangan artis

yang  memiliki  daya  tarik,  memiliki  pengaruh  untuk  mempersuasi

penggemarnya. 

5.1.1 Hasil dari Strategi Kampanye Politik Relawan Teman Ahok

Setelah  melakukan  serangkaian  aktivitas  kampanye  politik,  kinerja

relawan  Teman  Ahok  dapat  diukur  dengan  jumlah  fotokopi  KTP  yang

dikumpulkan oleh relawan Teman Ahok. Dengan begitu kinerja relawan Teman

Ahok  dapat  dinilai  keberhasilanya  dalam  menarik  simpati  masyarakat  DKI

Jakarta. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa relawan Teman Ahok

menarik simpati masyarakat serta dukungan berbentuk fotokopi KTP dengan cara

mendirikan  posko,  kampanye  melalui  sosial  media,  dan  membuat  serangkaian

kegiatan untuk masyarakat umum. Selama satu tahun bekerja yakni tahun 2015

hingga  2016,  dengan  metode  tersebut  relawan  Teman  Ahok  telah  berhasil

mengumpulkan 1.024.632 buah.96

95 Sumartono,
96BBC news, “Teman Ahok lampaui target, kumpulkan lebih dari satu juta KTP”, BBC Online,
diakses  pada  tanggal  31  Januari  di
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160619_indonesia_ahok_1000ktp
Pukul 12:05 WIB



85

Selain  melalui  jumlah  KTP  yang  telah  terkumpul,  mengukur  kinerja

relawan Teman Ahok dapat dilihat  melalui  hasil  survey pada bulan September

2016. Karena di bulan tersebut Ahok belum resmi terdaftar secara resmi menjadi

peserta di Pilkada DKI 2017. Kemudian jauh sebelum pendaftaran kandidat oleh

KPUD,  tercatat  hanya  relawan  Teman  Ahok  yang  bekerja  secara  aktif  dalam

menarik simpati masyarakat dan mencari dukungan. Maka, berikut ini adalah hasil

survey pada September 2016 :

Gambar 5.1.1
Penilaian Hasil Kinerja Ahok Bulan September 2016

Sumber: Survey Poltracking, September, 2016

Melalui  gambar  5.1.1 pada survey tanggal  6 sampai  9 September  yang

digelar oleh lembaga survey  poltracking  Indonesia menunjukan bahwa 57.69%

masyarakat  DKI  dari  400  sampel  responden  mengatakan  cukup  puas  dengan

kinerja  Ahok,  sementara  11.30%  masyarakat  dari  400  sampel  responden

mengatakan  sangat  puas  dengan  kinerja  Ahok,  maka  publik  yang  mengatakan

puas  terhadap  kinerja  ahok  dari  400  sampel  responden  mencapai  68.72%

(gabungan cukup puas dan sangat puas). Tingginya kepuasan publik akan kinerja
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calon pertahana tersebut tentunya dapat dijadikan modal sosial bagi Ahok untuk

dapat memenangkan kompetisi pada pilkada.

Gambar 5.1.1
Elektabilitas Ahok pada Bulan September 2016

Sumber: Survey Poltracking, September, 2016

Melalui gambar 5.1.1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima nama

kandidat  yang  dijadikan  variabel  pertanyaan  terkait  preferensi  masyarakat

terhadap calon, dari lima nama tersebut calon kandidat yang jika diurut dari paling

tinggi  elektabilitasnya  adalah Ahok dengan 39.74% ,  Tri  Rismaharini  19.23%,

Sandiaga  Uno 12.56%,  Anies  Baswedan  11.74% dan Yusril  Ihaza  .M dengan

7.69%. Namun untuk calon yang resmi ikut dalam kompetisi adalah Ahok dengan

39.74%  dan  pesaingnya  pasangan  calon  Anies  dan  Sandiaga  dengan  total

presentase 24.3%, di bulan September hingga sebelum Ahok diduga menistakan

Agama, surveynya masih paling teratas.
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5.2 Kampanye Pemilu Relawan Teman Ahok (Pasca Pendaftataran Calon)

Setelah  Ahok  memutuskan  untuk  maju  dan  terdaftar  di  pilkada  DKI

Jakarta dengan diusung oleh gabungan partai politik. Saat ini, Kelompok relawan

Teman Ahok ini mendapat  tugas baru,  yakni  mengkoordinir  seluruh kelompok

relawan  yang  berasal  dari  partai  politik  seperti  relawan  dari  PDI  Perjuangan,

Nasdem,  Hanura dan Golkar.  Kemudian,  mereka  juga berusaha untuk mencari

dana  kampanye  serta  mengatur  upaya-upaya  kampanye  diluar  aktivitas  yang

dilakukan oleh tim pemenangan.97

Seperti  yang  telah  disinggung  di  atas  bahwa  Ahok  telah  memutuskan

untuk maju melalui  gabungan partai  yakni  PDIP, Golkar,  Hanura dan Nasdem

pada pilkada DKI 2017. Relawan teman ahok berkomitmen untuk tidak bubar dan

tetap  mengawal  pasangan calon Basuki-Djarot  pada kontestasi  politik  tersebut.

Hal tersebut dipaparkan dalam wawancara oleh Muhammad Fathony salah satu

pendiri relawan Teman Ahok, berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“Jadinya Teman Ahok nggak bubar gitu aja setelah Pak Ahok ini lewat
parpol,nah  nantinya  kita  meyakinkan  masyarakat  buat  dateng  ke  TPS.
kalo  memang  dukung  tapi  tidak  ada  partisipasi  ke  TPS  berarti  kan
percuma juga dukungannya itu makanya kita selalu mengangkat tema itu,
dan  juga  menjadi  warga  masyarakat  DKI  yang  baik  gitu.  kita  nggak
mengganggu dari parpol atau dari tim pemenangan, biar mereka punya
acara kita bikin acara sendiri. intinya buat backup juga gitu, dari masa
kampanye nih kalo kita kan pertama di disosialisasi juga. kita dengan tim
pemenangan  kita tetep saling beririsan sih tugasnya, emang agak-agak
berbeda ya mungkin. dari kampanyenya cara pendistribusian logistiknya,
kalo kita kan sistemnya partisipasi ya, kalo ngomong soal partai politik
kan dari para petinggi partainya kan.”98

97 Dennis Destryawan. 2016. Tak Masuk Tim Sukses, Ini Tugas Teman Ahok. Tribunews.com 
[Online]. Diakses di http://regional.kontan.co.id/news/tak-masuk-tim-sukses-ini-tugas-teman-
ahok. pada 28 Desember 2016 pukul 14:39 WIB
98Fathony pada 9 November 2016 melalui telepon pukul 12:13 WIB
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Fathony juga menambahkan bahwa relawan teman ahok tidak masuk pada

tim pemenangan pasangan calon Basuki-Djarot, mereka bekerja diluar struktur.

Meskipun begitu, koordinasi diantara tim pemenangan pun tetap dilakukan dan

dan  berjalan sinergis, seperti yang diungkapkan oleh Fathony berikut: 

“Koordinasi  kita  masih,  kalo  berjalan  sendiri  sih  kita  bukan  berjalan
sendiri, kita lebih membackup ya gitu. tim sukses dengan tim relawan kan
tetep saling beririsan. kita di rumah lembang kalo ada rapat juga  kita
dateng, kita selalu minta ijin, tetep kan memang yang mengasih mandat
dalam kampanye itu kan tim sukses ketua tim suksesnya kan. Dan Teman
Ahok berada di bawah naungan tim sukses ya kita  tetep berkoordinasi
tetep hubungannya baik kok.”99

Selanjutnya  Merry  Hotma  sebagai  kepala  bidang  kampanye  juga

mengungkapkan bahwa antara tim pemenangan dengan kelompok relawan teman

ahok tetap berkoordinasi dalam melakukan kampanye. Berikut ini adalah bagan

yang menggambarkan struktur kerja antara tim pemenangan dan tim relawan:

Gambar 5.1
Alur Kerja Tim Sukses

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2016

Melalui  gambar  5.2  di  atas,  dapat  digambarkan  bahwa  tim

pemenangan  dengan  tim  relawan  tetap  melakukan  koordinasi  dalam

99Ibid.

Tim Sukses

Partai Pengusung, 
konsolidasi dan 
kampanye melalui 
internal, meliputi 
struktural 
organisasi 
dibawahnya.

Relawan Teman 
Ahok, melakukan 
kampanye diluar 
tim pemenangan, 
namun tetap 
berkoordinasi, 
dalam bentuk 
penyesuaian 
agenda.
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melakukan  upaya  pemenangan.  Koordinasi  dilakukan  dalam  bentuk

penyesuaian  agenda  kampanye  maupun  pembahasan  pemenangan

kedepan.

Disamping  itu,  pada  27  September  2016  di  Kepulauan  Seribu,

Ahok diduga telah melontarkan kalimat yang diduga menistakan agama di

dalam  orasinya,  akhirnya  potongan  video  ahok  berbicara  didepan

masyarakat Kepulauan Seribu tersebut viral di media sosial, kasus tersebut

menuai  banyak  reaksi  negatif  dari  masyarakat,  hal  tersebut  akhirnya

berdampak pada citra politik ahok dalam pilkada,  elektabilitas  gubernur

pertahana  tersebut  merosot  tajam  akibat  kasus  yang  meledak  secara

nasional tersebut,  seperti  yang diketahui  bahwa sebelum terjerat  dugaan

penistaan agama Ahok unggul dalam survey-survey sebelumnya. Berikut

Novermber 2016 pasca ahok tersandung kasus penistaan agama :

Gambar 5.1.1
Popularitas dan Elektabilitas kontestan Pilkada pada Bulan

November
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Sumber: Survey Poltracking, November, 2016

Melalui Gambar 5.1.1 ditemukan hasil popularitas dan elektabilitas bulan

November  2016,  presentase  masyarakat  dari  jumlah  sampel  responden  1200

dengan margin  error  -/+ 2,8% dengan tingkat  kepercayaan 95%. setelah Ahok

terjerat  dugaan  kasus  penistaan  agama,  melalui  survey itu  menunjukan  bahwa

pasangan Ahok-Djarot  berada  diurutan  kedua,  yaitu  22.00%,  sedangkan posisi

tertinggi  diraih  oleh pasangan calon  Agus Yudhoyono-Sylviana  Murni,  dan di

urutan ketiga diraih oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno. Menurut

hasil temuan survey dari  Poltracking popularitas dari pasangan Agus-Sylvi dan

Anies-Sandi cenderung naik, sedangkan pasangan Basuki-Djarot cenderung turun.

Sedangkan presentase pemilih yang belum menentukan terhitung 29.66%, artinya

ketiga calon masih harus berkompetisi secara ketat untuk merebut suara tersebut

untuk melaju pada putaran kedua.

Gambar 5.1.1
Penilaian Masyarakat Terhadap Figur Ahok
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Sumber : Survey Poltracking Indonesia bulan November, 2016

Melalui gambar 5.1.1 di atas dapat diketaui, terdapat kelemahan dari figur

Ahok yang melekat dalam benak masyarakat, dengan jumlah sampel responden

1200 dengan margin  error  -/+ 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Menunjukan

bahwa 21.90% masyarakat  menilai  bahwa Ahok  merupakan  figur  yang  kasar,

tentunya penilaian tersebut merupakan penilaian yang negaitf dari masyarakat dan

termasuk sebagai suatu kelemahan yang perlu diperbaiki.

Gambar 5.1.1
Faktor yang Mempengaruhi Opini



92

Sumber:Survey Poltracking Indonesia bulan November, 2016 

Melalui gambar 5.1.1 di atas dapat diketahui bahwa media massa dan media

sosial  sangat  mempengaruhi  preferensi  masyarakat,  presentase  masyarakat  dari

jumlah  sampel  responden 1200 dengan margin  error  -/+  2,8% dengan tingkat

kepercayaan  95%.  Mengatakan  bahwa  (77.83%)  publik  menilai  media

massamainstreamikonvesional  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  untuk

membentuk citra atau pandangan masyarakat terhadap cagub dan cawagub, publik

juga  menilai  media  sosial  memiliki  pengaruh  (70.42%)  signifikan  dalam

membentuk citra atau pandangan terhadap kandidat.

Proses opini publik melalui pemuatan berita yang memiliki nilai dan sifatnya

kontroversional,  kemudian jika berita tersebut dimuat secara terus-menerus dan

dikembangkan topik bahasanya,  tentu sangat mungkin mendorong,  tidak hanya

daya  tarik  khalayak  dalam  mencermati  berita  akan  tetapi  berpengaruh  juga
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terhadap pilihan-pilhan khalayak untuk menyikapi isu tersebut. Tidak dipungkiri

bahwa  selain  masalah  teknis  pemuatan,  penempatan,  dan  juga  frekuensi,

pemilihan narasumber, gaya berita, dan opini media yang ditawarkan bisa menjadi

frame bagi khalayak untuk menentukan sikapnya atas isu tertentu.100 Oleh karena

itu  upaya  perbaikan  citra  Ahok  melalui  media  massa  dan sosial  media  dirasa

penting untuk dilakukan saat ini, terlebih media massa dan sosial media menjadi

faktor penentu dalam mempengarui preferensi masyarakat.

Dalam kondisi saat ini, tim pemenangan telah melakukan upaya-upaya dalam

memperbaiki citra calon yang akan diusungnya tersebut, hal tersebut diungkapkan

oleh  Merry Hotma sebagai ketua bidang kampanye, adapun berikut hasil kutipan

wawancaranya:

“jadi kalo masalah strategi sih yang pasti strategi yang kami pakai itu
yang  pertama, calon kami ini  kan petahana,  yang sudah bekerja,  yang
sudah  punya  prestasi,  yang  sudah  dirasakan  oleh  warga  prestasi
kerjanya, dan yang sudah diakui oleh warga prestasi kerjanya, itu modal
kami.  jadi  kami  tidak  lagi  dari  nol,  tapi  dari  angka  lima beda  sama
pasangan lain,  dari  angka lima sehingga kami yang pasti  menekankan
bahwa calon  kami  ini  yang  sudah  bekerja,  berarti  jakarta  before  dan
jakarta after, nah itu itu yang jadi salah satu tolak ukur dari judul-judul
kampanye kami”101

Melalui wawancara di atas, dapat diketahui bahwa upaya tim pemenangan

pasangan calon Basuki-Djarot dalam memperbaiki akseptibilitas dan elektabilitas

ahok  yang  saat  ini  merosot  adalah  dengan  mempublikasikan  prestasi-prestasi

Ahok selama memimpin DKI sebelumnya. Seperti contoh yang ditonjolkan oleh

tim pemenangan adalah cara ahok dalam menanggulangi banjir yang cenderung

100Ibid.hal 161
101Merry Hotma  pada 14 November 2016 di rumah pemenangan BA-DJA Borobudur pukul 19:30 
WIB
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lebih cepat surut di DKI karena dampak dari normalisasi sungai, figur yang anti

korupsi,  dan  reformasi  birokrasi.  Pembangunan  DKI Jakarta  di  kepemimpinan

ahok sebelumnya  dijadikan  materi  dari  pesan-pesan politik.  Bagaimana  pesan-

pesan  tersebut  dikemas  dalam  lambang-lambang  komunikasi  dengan  tujuan

menggaungkan dukungan masyarakat sekaligus mereduksi isu yang merusak citra

Ahok.

Sebagaimana dengan tim pemenangan, relawan teman ahok juga memiliki

upaya dalam memperbaiki citra Ahok, seperti yang diketahui bahwa ketika dalam

periode  kampanye  pemilu  bermunculan  aksi-aksi  yang  mendorong  agar  Ahok

segera dipenjarakan terkait  kasus penistaan agama, berikut wawancara bersama

Fathony:

“iya, kalo kita tetep positif,  ya kita kalau yang namanya proses itu kita
kembalikan lagi kepada pihak yang berwajib, kepada hakim kepada polisi
iya kan. temen-temen disini berharap atau bergumam gitu kan, silahkan
aja gitu, tetapi kalo memang harus menunjukan, pendukung Ahok nggak
diem aja lho gitu kan, ada, nanti  kita  apakah kita  bikin aksi  atau kita
turun ke jalan,  turun aksi  yang damai lah.entah kita  juga bikin  video-
video  viral  yang emang jangan merusak  citra  seseorang atau gimana,
tetep kita pengennya positif, mengembalikan yang citranya tadi mungkin
negatif di mata orang kita pasangan calon kita ini kita buktikan terbukti
bersih gitu, kalo memang harus bertarung ya silahkan gitu, tapi kita para
pendukung tetep maju terus.”

Berasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,

relawan Teman Ahok tetap mengikuti  proses yang berlangsung, namun mereka

juga semakin bekerja semakin keras dalam memperbaiki citra Ahok, cara yang

dilakukan  diantaranya,  melalui  media  digital  yaitu  dengan  membuat  konten-

konten video yang bermuatan  citra  positif  Ahok, kemudian membuat  aksi-aksi
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yang  tujuanya  memberi  dukungan  kepada  calon  gubernur  pertahana  tersebut

ketika sedang diterpa kasus.

Selain  itu,  sebagai  koordinator  kelompok  relawan  pengusung  pasangan

Ahok-Djarot.  Relawan  Teman  Ahok  melakukan  upaya  konsolidasi  dengan

relawan-relawan  pengusung  Ahok-Djarot  lainya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk

menyamakan  visi-misi,  program  dan  strategi  Ahok-Djarot  dalam  lima  tahun

kedepan abila terpilih kembali menjadi pasangan kepala daerah. Tujuanya adalah

agar saat nanti para relawan turun ke lapangan, mereka bisa menjelaskan apa saja

yang  sudah dilakukan  Ahok-Djarot  untuk Jakarta  serta  apa  yang  akan mereka

lakukan kedepanya. Terdapat 95 kelompok relawan Ahok-Djarot yang tersebar di

seluruh DKI Jakarta.102

Selanjutnya,  relawan Teman  Ahok juga akan bergerak  sebagai  relawan

pengawas TPS, yang tugasnya adalah mengawasi dan melaporkan apabila pada

saat  electoral  nanti  terjadi  kecurangan.   Hal  tersebut  tersebut  dipaparkan  oleh

Fathony pada wawancara berikut 

“ terus juga kita aktivasi relawan, kita bikin 13 ribu tim relawan TPS atau
pemantau TPS, dari  tingkat  kecamatan kelurahan sampai TPS, itu  kita
maintaince dari satu jalur dukungan kita mau partisipasi yang memang
mau mendaftar  jadi  relawannya  Teman  Ahok  gitu,  selain  relawan  tim
sukses kita rekrut relawan TPS gitu sih.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Teman Ahok menggunakan jaringan

relawan  sebagai  media  politik,  karena  dengan  melalui  relawan  tersebut,

102KPUD DKI Jakarta. 2016.  Relawan Ahok-Djarot 2016. Diakses pada 30 Desember 2016 dari
http://kpujakarta.go.id/file_data/16112510123320161125%20relawan%20orang%20seorang
%20ahok%20djarot%20lengkap.pdf pada pukul 06:31 WIB
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penyampaian  pesan  dapat  dilakukan  secara  personal.  Sehingga  pesan  akan

tersebar  melalui  akar  rumput  seperti  keluarga  atau  tetangga  sekitar.  Strategi

kampanye  politik  menggunakan  jaringan  pertemanan.  Akhirnya  melengkapi

serangkaian aktivitas kampanye yang telah dilakukan oleh Relawan Teman Ahok

Kasus yang menerpa kubu Ahok saat ini, memberi dampak pada rusaknya

citra Ahok dari yang selama ini telah dibentuk, namun dibalik kondisi buruk yang

menerpa calon pertahana tersebut, dapat dijadikan momentum penguatan internal

para  pengusung  sekaligus  simpatisan,  untuk  bersama-sama  memperbaiki  citra

Ahok  yang  terlanjur  hancur  saat  ini  dan  bekerja  keras  lebih  keras  untuk

memenangkan  pilkada  dalam  satu  putaran,  hal  ini  diungkapkan  oleh  Ade

Armando, sebagaimana berikut: 

“justru  yang  menarik  tuh  sekarang  adalah  dalam  teori  persuasi  gitu,
betulnya  yang  mungkin  lebih  terpengaruh  tuh  adalah  yang  membenci
Ahok,  kalo  anda  sudah  bersimpati  sama  Ahok  justru  apa  yang  terjadi
sekarang tuh memperkuat simpati anda. jadi yang saya lihat saya rasakan
paling enggak dalam lima hari ini, itu gerakan pendukung Ahok semakin
solid,  dan  mereka  kayak  merasa  bahwa  kita  di  di  perlakukan  secara
dzalim,  mari  kita  melawan.  melawannya  dengan  cara  yang  demokratis
yaitu mari kita menangkan pertarungan ini dalam satu putaran.”

Sementara  itu,  Ade  Armando  juga  menjelaskan  apa  yang  seharusnya

dilakukan  oleh  kepada kelompok  relawan teman  ahok untuk digunakan  dalam

menjaga  dukungan  yang  sudah  dikumpulkan  sebelumnya,  berikut  adalah

pemaparannya: 

“Mestinya  Temen  Ahok  dengan  list  data-data  masyarakat  yang  sudah
mereka miliki, mereka sebaiknya bangun komunikasi yang terus menerus,
dan  tujuanya  orang-orang  ini  dapat  menyebarkan  pesan-pesan  tersebut
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lebih  jauh  lagi.  Seharusnya  memang  dan mungkin  sudah  dilakukan  ya
cuma saya nggak tahu aja, serta mengikutsertakan dari si sejuta orang ini,
dengan merekrut orang-orang yang semula hanya memberikan KTP atau
nama.”

Dapat  disimpulkan  bahwa saran Ade Armando  di  atas  adalah  tindakan

yang  tepat  dalam  kampanye  pemilu,  sesuai  dengan  yang  dituturkan  oleh

Firmanzah,  bahwa kampanye  pemilu  dibutuhkan  untuk  mengingatkan  kembali

reputasi dan citra politik yang telah dibangun, kampanye politik juga memerlukan

penegasan  kembali  melalui  kampanye  pemilu.  Mobilisasi  massa  untuk  datang

menuju bilik suara juga tidak kalah pentingnya, Sementara itu kampanye jangka

pendek  menjelang  pemilu  harus  didukung  oleh  kampanye  politik  yang  terus

menerus.103

BAB VI

PENUTUP

103Firmanzah Op.Cit, hal 278
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6.1 Kesimpulan

Kelompok  relawan  Teman  Ahok tetap  berkomitmen  dan  terus  aktif  dalam

mendukung serta terus  berusaha memenangkan calon pertahana tersebut  dalam

pilkada DKI Jakarta 2017. Adapun, upaya kampanye politik relawan Teman Ahok

dalam proses pemenangan adalah :.

1. Relawan Teman Ahok telah melakukan kampanye politk sejak awal

mereka  terbentuk  yakni  16  Juni  2015,  artinya  jauh  sebelum

pendaftaran calon dilakukan. Kelompok ini telah bergeliya lebih awal

untuk membentuk citra positif dari figure Ahok.

2. Dalam  melakukan  kampanye  politik  Relawan  Teman  Ahok  sesuai

dengan tahapan Sales Oriented Party (SOP) milik Less Marsment.

3. Strategi kampanye politik yang dilakukan adalah pertama pull marketing

politic dengan memotivasi  masyarakat  untuk berpartipasi  melalui  kegiatan

menarik yang dibuat, serta posko yang didirikan, kedua pull marketing party

dengan  mengoptimalkan  media  digital  untuk  menyebarkan  pesan-pesan

politik,  menyerap  aspirasi,  serta  mengawasi  isu  yang  berkembang,  ketiga

pass  marketing  politic  menggandeng  kalangan  public  figure,  untuk

memberikan  testimony  positf  tentang  kinerja  maupun  figure  ahok  secara

personal.

4. Dengan strategi  tersebut,  berhasil  mengumpulkan  dukungan dalam bentuk

1024.632 fotokopi KTP dan membuat  elektabilitas serta akseptibilas Ahok

tertinggi hingga Bulan September 2016.
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5. Relawan  Teman  Ahok  masih  berperan  aktif  dalam  proses  pemengan,

Kelompok  ini  mendapat  tugas  baru,  yakni  mengkoordinir  seluruh

kelompok relawan yang berasal dari partai politik seperti relawan dari

PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Golkar. Kemudian, mereka juga

berusaha untuk mencari dana kampanye serta mengatur upaya-upaya

kampanye diluar aktivitas yang dilakukan oleh tim pemenangan.

6. Strategi kampanye  pemilu yang digunakan adalah  pertama,  membuat  viral

video-video yang bermuatan citra positif tentang Ahok,kedua membuat aksi-

aksi  yang  tujuanya  memberi  dukungan ketika Ahok sedang terkena kasus

penistaan agama, ketiga membentuk tim pengawas TPS bekerjasama  dengan

seluruh Relawan pendukung Ahok-Djarot.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Berikut  adalah  beberapa  saran  akademis  yang  berguna  bagi  penelitian

selanjutnya :

1. Penelitian mengenai aktivitas Relawan Politik yang bergerak dibidang

kampanye masih sangat sedikit. Demikian juga referensi yang penulis

dapatkan  juga  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  selain  penelitian  ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis namun juga perlu

adanya penyempurnaan dan kajian yang mendalam terutama dari sisi

kajian ilmiah.

2. Penelitian  yang  akan  datang,  sebaiknya  juga  melihat  dari  sudut

pandang masyarakat, agar kampanye yang dibuat oleh Relawan Politik

dapat diukur pengaruhnya di masyarakat.
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3. Jika ingin melanjutkan penelitian tentang Relawan Teman Ahok dapat

dikaji  dengan  lebih  khusus  yakni  dari  sudut  pandang  media  yang

digunakan.
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