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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kampanye politik yang digunakan Relawan Teman
Ahok  ketika  menjelang  PILKADA  DKI  Jakarta  2017  dan  strategi  kampanye  pemilu  ketika  proses
pemenangan. Metode dalam menyelesaikan penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dimana pengumpulan
datanya menggunakan data primer, wawancara,  dan data sekunder, dokumen yang dianalisis  dengan
kondensasi data. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Akhir-akhir ini bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemilihan pemimpin nasional maupun
lokal di Indonesia, kerap diwarnai dengan munculnya fenomena relawan politik. 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. mereka bertujuan untuk
mengusung  Ahok  melalui  jalur  perseorangan  dan  berhasil  mengumpulkan  dukungan  dalam  bentuk
1024.632 fotokopi KTP. Meskipun pada akhirnya Ahok diusung gabungan partai politik Relawan Teman
Ahok tidak kehilangan peran dalam proses pemenangan.

Hasilnya  pun  menunjukan,  strategi  kampanye  politik  yang  digunakan  Relawan  Teman  Ahok  telah
dilakukan  sejak  awal  berdirinya  kelompok  tersebut  yaitu  pada 16  Juni  2015,  adapun  strategi  yang
digunakan pertama menarik simpati masyarakat dengan selalu terdepan dalam isu (kepedulian), kedua
mengkonstruksi opini Masyarakat seolah Ahok merupakan figur yang mampu memberikan solusi dari
permasalahan masyarakat DKI Jakarta, ketiga konsisten dalam membangun citra positif Ahok. Keempat
Interaksi  terus-menerus dengan publik.  Sedangkan 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.

Kata kunci : Kampanye Politik, Kampanye Pemilu, Relawan Politik

Pendahuluan

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

1Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Email : 
kaciw1994@gmail.com



wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipilih  dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat di
daerah  yang  bersangkutan”.2 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.3 

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

2 Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah

3 Ravael Raga Maran. 2007. Pengantar Sosiologi 
Politik. Jakarta : Rineka Cipta hlm 148

dari budaya masyarakat Indonesia yang pada
dasarnya  senang  bergotong  royong.4

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.5

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. 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  pada  akhirnya
mereka  berhasil  mengumpulkan  dukungan
dalam  bentuk  1024.6326 fotokopi  KTP.

4Samah, K., & Susanti, F. R. (2015). Berpolitik 
Tanpa Partai: Fenomena Relawan dalam Pilpres. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

5 Sorensen, G. (2003). Demokrasi dan 
Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah 
Dunia yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar.
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Satu  [Online].
http://www.beritasatu.com/megapolitan/370740-
berhasil-kumpulkan-1-juta-ktp-basuki-janji-takkan-



Terkumpulnya  dukungan  tersebut  tentunya
telah  mencukupi  persyaratan  untuk  maju,
dan  dukungan  tersebut  juga  memberikan
dampak  pada  naiknya  nilai  tawar  Ahok
dalam kompetisi pilkada.

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 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.7 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

tinggalkan-teman-ahok.html  diakses  pada  19  Juni
2016 pukul 17:19 WIB

7 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

khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak
penting  oleh  khalayak.  Dengan  kata  lain
perlu untuk menggali budaya dari khalayak
yang akan dipersuasi.8 

Selanjutnya, Firmanzah meredefinisi
kampanye dengan membaginya menjadi
dua  jenis.  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
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.9

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

8Riris  Loisa  &  Yugih  Setyanto.Mencari  Bentuk
Kampanye   Politik  Khas  Indonesia:  Pencitraan
Berbaris  Dimensi  Budaya.Jurnal  Fakultas  Ilmu
Komunikasi Universitas Tarumanagara hal 722

9 Firmanzah, Op.Cit  277



dipelajari  sebagai  objek  kajian  politik,
mengingat  dalam  proses  tersebut  yang

melakukan  adalah  sekelompok
masyarakat non-partisan.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana  Strategi  Kampanye
Politik (Pra Pendaftaran Calon) dan
Strategi  Kampanye  Pemilu  (Pasca
Pendaftaran Calon) Relawan Teman
Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta
2017?

Tinjauan Pustaka
Kampanye Politik
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.10

Lebih  lanjut,  Firmanzah  melakukan
redefinisi  kampanye  denga  membaginya
menjadi  dua  jenis,  yaitu  kampanye  politik
dan  kampanye  pemilu.  Adapun
perbedaaanya  adalah  Pertama,  Jangka  dan
batas waktu  Kampanye Pemilu merupakan
ajang  kompetisi  jangka  pendek  menjelang
pemilu,  pilpres  atau  pilkada,  sedangkan
kampanye  politik  memiliki  jangka  waktu

10Riris Loisa & Yugih Setyanto.Mencari Bentuk 
Kampanye  Politik Khas Indonesia: Pencitraan 
Berbaris Dimensi Budaya.Jurnal Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Tarumanagara hal 722

yang  permanen  dan  berlaku  untuk  jangka
waktu yang panjang.
Kedua, Tujuannya Kampanye pemilu adalah
menggiring,  mengingatkan  pemilih  menuju
bilik  suara,  sedangkan  kampanye  politik
bertujuan  untuk  membentuk  citra  politik
yang  positif  bagi  suatu  partai  atau  figur.
Ketiga,  dibagi  berdasarkan  sifat
kampanyenya.  Kampanye  pemilu  memiliki
sifat  kampanye  yang  jelas,  terukur,  dan
dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya,
sedangkan  kampanye  politik  bersifat  laten,
kritis dan menarik simpati masyarakat.11

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.12 Dengan demikian dapat diantara
kedua kampanye tersebut tidak dapat dipilih
salah satu yang lebih ideal untuk digunakan,
namun harus diterapkan dengan beriringan.

11 Firmanzah,2012, Marketing Politik Antara 
Pemahan dan Realitas, Jakarta : Yayaasan Pustaka 
Obor Indonesia, hal 277

12Ibid, hal 278



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.  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  unsur
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  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.13

Adapun terdapat beberapa hal yang perlu
dicermati  dalam  kampanye  politik  adalah
sebagai  berikut,  Pertama,  Selalu  terdepan
dalam  isu  (kepedulian).  Kedua,  Orientasi
solusi. Ketiga, Konsisten dalam membangun
image  politik.  Keempat,  Interaksi  terus-
menerus dengan publik.

Proses  dan  Tahapan  Marketing  Politik
menurut  Darren  G.  Lilleker  and  Jenifer
less Marsment
Lees  Marshment mendefinisikan marketing
politik  sebagai  hasil  perkawinan  antara
marketing  dan  politik,  secara  empiris,
keduanya mewakili serapan area politik oleh
marketing.14Berbicara  kampanye  politik
tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan

13Ibid hal 275



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.15 
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.16

Untuk  partai  politik  Less  Marsment
menunjukan  produk  politik,  sebagaimana
yang tampak pada tabel di bawah ini:
Produk dari Partai Politik Menurut Lees

Marsment
Produk Partai Deskripsi
Kepemimpinan Kekuasaan,citra,karakter,dukun

gan,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)

14 Ioannis Kolovos and Phil harris,”Political 
Marketing and Political Communication: the 
relationship revisited”, (t.t: t.p, t.t), 4

15Ibnu Hamad, “Memahami Komunikasi Pemasaran
Politik”, MediaTor vol 9, No. 1, Juni 2008, hal 151

16 Ibid. hal 147

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). 

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,  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. 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
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  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. 

Strategi Kampanye Politik
Nursal17 mengategorikan  tiga  pendekatan
yang dapat dilakukan oleh kandidat kepala
daerah  dan  tim  pemenangannya  untuk
mencari  dan  mengembangkan  pendukung
selama proses kampanye politik:
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.18

17 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

18 Ibid

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.19

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.20 

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  kecilnya  strategi,  disesuaikan  dengan
kemampuan dan tujuan dari kandidat atau partai
tesebut.21

Relawan Politik
Puncak kepopuleran relawan politik terjadi
pada  pilpres  2014  lalu,  kemenangan

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.



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.22 Munculnya relawan politik
pada  setiap  pemilihan  dilandasi  oleh
berbagai  macam  sebab.  Berikut  adalah
objek  dan  alasan  kemunculan  antusiasme
individu yang kemudian menjadi organisasi
relawan  politik  dan  perannya  pasca
pemilihan :

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,

22Ibid

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.23

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

23http://theconversation.com/jokowis-supporters-
arestarting-to-doubt-the-indonesian-obama-37843, 
diakses 18 Maret 2015.



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.24

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan metode
penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian
kualitatif  Penelitian  ini  juga  menggunakan
penjabaran  secara  deskriptif,  yang intensif,
terperinci,  dan  mendalam  dalam  mencari
sumber data yang ada, mengenai kampanye
politik.
Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  kedua  jenis
kampanye  yang  dilakukan  oleh  kelompok
relawan  Teman  Ahok  dengan  tujuan
membentuk  citra  politik  dan  mempersuasi
masyarakat  untuk  mendukung  Ahok  pada
pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Sumber dan Jenis 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

24Samah, Kristin dan Susanti, Fransisca Ria. (2014). 
Berpolitik Tanpa Partai, FenomenaRelawan Dalam 
Pilpres. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

sumber  data  primer  dan  sumber  data
sekunder.

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.  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.

Sumber data primer dalam penelitian ini
didapat  Informan  kunci  (Key  Informan)
yaitu  Muhammad  Fathony sebagai  Pendiri
Relawan Teman Ahok.  informan tambahan
dalam  penelitian  ini  adalah  Sarbini  Ketua
Tim Pemenangan  PILKADA DPP Hanura.
Lukman Hakim Ketua bidang Kepemudaan
dan Organisasi DPW Nasdem.
Ade  Armando  Dosen  Departemen
Komunikasi UI sekaligus Peneliti di Saiful
Mujani  Reaserch and  Consultan. Merry
Hotma  Ketua  Bidang  Kampanye  Tim
Pemenangan  Ahok-Djarot  sekaligus  kader
PDI Perjuangan
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data  dalam penelitian
ini dibedakan menjadi tiga berdasarkan data
yang  diperoleh,  adapun  berikut  adalah
teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan
oleh peneliti :

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.25

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.
Teknik Analsisis Data

Analisis  data  menurut  Bogdan  dan
Biklen26 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

25Lexy J. Moleong Op.Cit hal 186

26Ibid hal 248

penelitian ini mengacu pada konsep
interactive  model oleh  Miles  dan
Huberman27, yaitu :

1. Kondensasi  data,  merujuk  pada
proses memilih, menyederhanakan,
mengabstrakkan,  dan  atau
mentransformasikan  data  yang
mendekati 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,

27Hubberman ,1992, Analisis Data Kualitatif Buku 
Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: 
Grafindo, hal 16-19



tergantung  pada  besarnya
kumpulan  catatan  lapangan,
pengkodean,  penyimpanan  dan
keahlian. 

Dinamika  Politik  pada  Pilkada  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
dan  calon  wagub  Dani  Anwar  Pasangan
calon tersebut diusung oleh Partai Keadilan
Sejahtera.28 

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.29

Singkatnya,  Pasca  pencoblosan  cagub  dan
cawagub  diselenggarakan,   atas  dukungan
koalisi  yang  besar  dan  berbagai  kelompok
ormas  yang  mendukung,  Fauzi  Bowo  dan
Prijanto berhasil memenangkan pilkada DKI
Jakarta tahun 2007 dengan perolehan suara
2.109,511 (57,87%)30 yang selisihnya cukup
tipis  dengan  kubu  rival  yakni  Adang
Darajatun dan Dani Anwar yang mendapat

28 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

29 Ibid

30 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.

perolehan  suara  sebanyak  1.535.555
(42,13%).31 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.  Pilkada  tahun  2012  diikuti  oleh  6
(enam)  pasangan  calon.  Dari  pertahana
hingga  pendatang  baru,  para  calon  yang
berkompetisi  pada  putaran  pertama  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.  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
suara32. 

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
gubernur  pertahana  Fauzi  Bowo  dengan
calon wakil Nachrowi Ramli yang berhasil

31 Ibid

32UU 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.



memperoleh  33.57%  suara.33 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. Rekapitulasi
penghitungan suara yang dilaksanakan oleh
KPUD, menunjukan pasangan Jokowi-Ahok
secara resmi berhak memimpin DKI Jakarta
untuk Periode 2012-2017.

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.
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No.
urut

Nama Pasangan
Calon

Partai
Pengusung

Jumlah
kursi

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

33 Ibid

34 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_na
ma_dan_nomor_urut_pasangan_calon_gubernur_dan
_wakil_gubernur_dki_jakarta_tahun_2017 

Sampai 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.

Profil Relawan Teman Ahok
Proses Kehadiran Relawan Teman Ahok

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.

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  UPS35.  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

35 Uninteruptible Power Supply, UPS memiliki 
pengertian sebuah perangkat elektronika yang 
berfungsi untuk menyediakan listrik cadangan ketika 
listrik utama mati.



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.

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.36  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.
Struktur dan Hubungan Koordinasi dalam
Relawan Teman Ahok 

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.  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

36 Ibid

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.37

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.  kemunculan  relawan
Teman  Ahok  tidak  di  awali  dengan  riset
terhadap  pasar.  Melainkan  secara  spontan,
kemudian  muncul  antusiasme  masyarakat
setelah  mereka  berhasil  menarik  simpati
khalayak.
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

37 Fathony pada 12 Juli 2016 di Sekretariat Pusat 
Relawan Teman Ahok pukul 12:47 WIB



Prabowo,  Muhammad  Fathony,  Richard
Handris,  Amalia  Ayuningtyas,  Singgih
Widyastomo.  Bahkan  pada  awal
terbentuknya  mereka  belum  berkoordinasi
langsung dengan Ahok. 
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.
Strategi  Kampanye  Politik  Relawan
Teman Ahok (Pra Pendaftaran Calon)

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  dilakukan  oleh  relawan  Teman  Ahok
yang  dideskrepsikan  dengan  teori  yang
digunakan pada bab sebelumnya :
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.

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.

Relawan  Teman  Ahok  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.

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. 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.

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. Terkait jumlah posko yang telah
didirikan,  posko  organik  berjumlah  150,
posko  warga  100,  dan  posko  di  pusat
perbelanjaan  sejumlah  25.  Di  berbagai
posko masyarakat dapat bertukar  informasi
maupun  gagasan  dengan  relawan  yang
menjaga  posko.  Sehingga  interaksi  secara
personal  dapat  dilakukan  dan  tersebar  di
berbagai tempat.
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.38 

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,
Instagram  dan Youtube.  Berikut  ini  adalah
daftar  sosial  media  yang  dimiliki  oleh
relawan Teman Ahok 

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  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
Pass  Marketing  Politic  Relawan  Teman
Ahok

Pass  political  marketing,  pada  strategi  ini
pesan  disampaikan  oleh  tokoh,  kelompok
atau organisasi yang mempunyai pengaruh.39

Melalui  cara  ini  Relawan  Teman  Ahok
menggunakan pihak lain untuk memberikan

38 Ibid.

39 Ibid.



testimoni  positif  terhadap  kinerja  Ahok
maupun personal calon gubernur pertahana
tersebut.  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).40 Dalam
hal  ini  peneliti  memandang  bahwa  dalam
penetapan  kalangan  artis  yang  memiliki
daya  tarik,  memiliki  pengaruh  untuk
mempersuasi penggemarnya. 
 
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.  Selama  satu  tahun  bekerja  yakni
tahun  2015  hingga  2016,  dengan  metode
tersebut relawan Teman Ahok telah berhasil
mengumpulkan  1.024.632  buah.41 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  dukunganPada  survey  tanggal  6

40 Sumartono,

41BBC  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

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).

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%.
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.42

42 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



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.

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 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.43Selanjutnya,  relawan Teman Ahok
juga  akan  bergerak  sebagai  relawan

43KPUD DKI Jakarta. 2016.  Relawan Ahok-Djarot
2016.  Diakses  pada  30  Desember  2016  dari
http://kpujakarta.go.id/file_data/16112510123320161
125%20relawan%20orang%20seorang%20ahok
%20djarot%20lengkap.pdf pada pukul 06:31 WIB

pengawas  TPS,  yang  tugasnya  adalah
mengawasi  dan  melaporkan  apabila  pada
saat electoral nanti terjadi kecurangan
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.
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