
 

I.PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Di masa lampau kampanye  lebih merupakan suatu ajang manuver politik untuk 

menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih 

kekuasaan. Untuk itu segala cara mungkin dipakai, diantaranya janji-janji yang 

muluk dan acapkali tidak masuk akal. Partai-partai politik memakai alasan-alasan 

primordial, pencapaian keadaan adil makmur, bahkan juga intimidasi untuk bisa 

berkuasa. Kampanye kerap kali sekedar basa- basi politik. Rakyat secara umum 

bersikap sumonggo kerso yang penting aman. Setelah pemilu selesai dan 

kekuasaan diperoleh, mereka melupakan janji-janji. Yang penting sudah berkuasa, 

lalu bertindak semau mereka sendiri dan seringkali hanya mementingkan diri atau 

kelompok sendiri. 

Apa yang terjadi di mata rakyat ? Ketidakpercayaan terhadap partai politik 

semakin kental. Sikap apatis menjadi kental. Orang semakin tak percaya pada 

politik, sehingga banyak kalangan skeptic yang cukup kritis akhirnya mengambil 

sikap golput. Menurut masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran 

elite masyarakat dan tidak mengubah apapun kondisi yang ada. Pemilu 
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diasosiasikan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan daripada proses 

dialogis antara kandidat dengan pemilih. 

Tetapi masyarakat semakin kritis dan terbuka. Hadirnya media massa, LSM, 

informasi dan teknologi komunikasi memungkinkan masyarakat untuk 

mengumpulkan, menganalisis dan membuat perbandingan tentang sesuatu yang 

terjadi di negara mereka dengan yang terjadi di negara lain. Masyarakat semakin 

tahu bahwa mereka harus berpolitik, mereka harus ikut menentukan, atau 

mengendalikan kekuasaan di negara mereka. Paling tidak, mereka menyadari 

bahwa memilih seorang kandidat atau partai tertentu berarti menentukan siapa 

yang akan memimpin mereka. Memang pilihan acapkali tidak seperti yang 

diharapkan. Sebab “orang-orang yang baik tidak menjadi politikus”. Banyak 

orang di luar politik yang lebih berkualitas ketimbang para calon yang dijajakan 

oleh partai-partai. Para calon pemimpin dan wakil rakyat seringkali tidak 

memadai. Tetapi, itulah pilihan yang ada. Sistem membuat masyarakat harus 

menerima kenyataan bahwa politik memang ditentukan oleh partai politik (hal ini 

terjadi  di Indonesia periode kepemimpinan  Presiden Gus Dur, Megawati dan 

Yudhoyono). Memilih mereka atau tidak, akhirnya selalu saja ada yang berkuasa. 

Lebih baik memilih yang terbaik di antara yang terburuk daripada sama sekali 

tidak memilih. Melaksanakan hak pilih setidak-tidaknya bisa memengaruhi 

siapakah yang akan terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin. 

Di lain pihak, kenyataan ini juga harus dipertimbangkan oleh pihak partai. 

Semakin kritisnya masyarakat harus disimak oleh partai-partai kalau mereka ingin 

bertahan. Mereka harus memberikan yang terbaik, kalau mereka akan dipilih dan 

bertahan. Pembenahan-pembenahan harus dilakukan, di antaranya pola kampanye 
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yang diselenggarakan. Kampanye sebagai suatu proses “jangka pendek”, di mana 

semakin kuat anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam 

memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar 

menarik perhatian serta dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai 

kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pendek 

saja. Cara masyarakat mengevaluasi kandidat juga dipengaruhi oleh kredibilitas 

dan reputasi politiknya di masa lalu. Setiap keputusan dan perilaku politik akan 

terekam dalam memori kolektif masyarakat dan hal inilah yang membentuk 

persepsi masyarakat mengenai kualitas setiap kandidat. Setiap janji dan harapan 

yang disampaikan selama periode kampanye akan dibandingkan dengan apa yang 

telah dilakukan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak. Jadi kampanye politik 

adalah suatu proses jangka panjang yang menuntut konsistensi dan kontinyuitas 

dari partai politik ( Bluementhal, 1982, dalam Firmanzah, 2008: 270). Kampanye 

politik bahkan dianjurkan dilakukan setiap hari (daily-campaign) (Noris, 2008, 

dalam Firmanzah, 2008: 271). Partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran 

paket-paket kebijakaan politik, safari politik ke daerah-daerah, talk show di TV 

dan perbincangan radio, serta pidato-pidato politik harus dilihat sebagai media 

untuk kampanye. Menurut (Norris,2008, dalam Firmanzah, 2008: 271) kampanye 

politik adalah suatu proses komunikasi politik, di mana partai politik atau 

kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja 

yang mereka tawarkan. Tidak hanya itu, komunikasi politik juga 

mengkomunikasikan intensi dan motivasi partai politik atau kontestan individu 

dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Partai – partai politik berusaha 

membentuk image bahwa partai merekalah yang paling peduli atas permasalahan 
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bangsa. Semua hal yang dilakukan merupakan informasi yang akan disampaikan 

kepada masyarakat. Tak bisa ditampik bahwa cara ini merupakan suatu bentuk 

kampanye politik. Semua ak tivitas politik, secara sadar maupun tidak sadar, akan 

direkam sekaligus didistribusikan oleh media massa dan jurnalis. Nantinya semua 

aktivitas tersebut berkontribusi dalam pembentukan image politik partai atau 

kandidat bersangkutan. Karenanya, partai atau kontestan individu diharapkan 

untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan politik. Soalnya, 

masyarakat dan media massa akan memonitor secara permanen apa saja yang 

dilakukan partai politik. 

Kehidupan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan trend yang terjadi 

di dunia global. Pasca reformasi, terdapat pergeseran yang sangat signifikan 

terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia (Firmanzah, 2008: 28). Semangat 

emansipasi dan demokratisasi politik telah meningkatkan intensitas persaingan 

politik di Indonesia (Firmanzah, 2008: 29), sehingga politisi dan partai politik 

perlu merancang ulang strategi bersaing untuk memenangkan persaingan politik. 

Tujuan utama dari keikutsertaan kandidat pada pesta demokrasi pemilihan kepala 

daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tentu saja perolehan suara 

yang dominan untuk memenangkan persaingan politik tersebut. Berbagai usaha 

dilakukan untuk meningkatkan kecenderungan memilih partisipan politik. 

Menurut Butler dan Collins, 2001, (dalam Firmanzah ,2008: 45) melihat adanya 

peningkatan volatilitas atau semakin berubah-ubahnya (volatility) perilaku 

pemilih. Hal ini membuat keberpihakan pemilih menjadi lebih sulit diduga. Tidak 

stabilnya perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh semakin pudarnya ikatan 

idiologis pemilih dengan partai atau kontestan pemilu atau pilpres, berakhirnya 
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perang ideologis dan meningkatnya materialism kapitalistik menyebabkan pemilih 

dewasa ini cenderung pragmatis, cenderung memilih partai atau kandidat yang 

mampu menawarkan produk politik yang lebih baik dibandingkan pesaing. 

Keadaan di atas terjadi juga pada tahun ini dimana ada dua pemilu yaitu pemilu 

legislatif dan pemilu presiden. Pemilu presiden pada tahun 2014 ini hanya diikuti 

oleh 2 kandidat pasangan capres cawapres, berbeda dengan pemilu presiden pada 

tahun 2004 dan 2009  yang diikuti oleh lebih 2 kandidat capres cawapres. Capres 

dan cawapres pada tahun ini berbeda dengan pilpres sebelumnya, karena salah 

satu capres berasal dari kalangan sipil dan dari lokal.  

Calon presiden dari kalangan sipil kali ini terkenal dengan kebijakannya ketika 

menjabat menjadi walikota Solo yaitu kebijakan yang pro rakyat dengan menolak 

adanya mall atau supermarket yang masuk di wilayah Kota Solo yang waktu itu 

juga mendapat kritikan dari Gubernur Jawa Tengah.  Sebagai kompensasi dari 

kebijakan tersebut maka Jokowi memperbaiki tata kelola pasar  tradisional seperti 

pasar modern. Begitu juga kebijakan Jokowi dalam mengangkat hasil karya anak 

bangsa dengan membuat keputusan untuk membeli mobil hasil karya siswa-siswa 

SMK yang diikuti oleh pejabat pemerintah yang lain. 

Berdasarkan prasurvey pada tanggal 10-31 Juni 2014 yang didapatkan dari media 

massa terutama media cetak, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 

tahun 2014 berbeda dengan kampanye 5 tahun yang lalu bahkan 10 tahun yang 

lalu. Dalam kampanye tahun 2014 seperti sudah diungkapkan di atas bahwa hanya 

diikuti oleh 2 kandiat capres dan cawapres, sehingga persaingan memperebutkan 

simpati masyarakat begitu ketat. 
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Dalam kampanye kali ini banyak diwarnai dengan adanya lembaga survey-

lembaga survey yang menyatakan hasil surveynya mengklaim pasangan tertentu 

unggul  tingkat keterpilihannya. Berita-berita semacam ini yang mendominasi 

media cetak tentu saja membuat pasangan pesaing menjadi ciut. 

Untuk pasangan Jokowi-JK pada kampanye tahun 2014 ini berani membuat 

terobosan-terobosan baru seperti membuka rekening  a.n. Jokowi-JK dalam 

rangka menggalang dukungan masyarakat dalam hal dana yang sampai akhir 

kampanye tercatat 59 milyar dan sekitar 9 milyar dimasukkan ke kas Negara 

karena tidak dilengkapi identitas pengirim. Tidak lama kubu Prabowo-Hatta pun 

membuka rekening yang sama untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam 

dukungan dana. 

Dalam kampanye capres dan cawapres tahun 2014 ini diwarnai juga dengan 

berita-berita tentang kampanye hitam. Kampanye hitam cenderung ditujukan 

kepeda pasangan Jokowi-Jk baik lewat sms, media maya, maupun media cetak 

yang menyudutkan pasanngan ini dengan berita tentang asal-usul Jokowi yang 

berdarah Cina, maupun tentang keyakinan Jokowi yang diragukan. Yang lebih 

mencengangkan lagi dengan beredarnya Tabloid Obor Rakyat di pondok-pondok 

pesantren di Jawa Timur, di mana tabloid ini banyak memuat berita tentang 

Jokowi yang cenderung merugikan bagi kandidat presiden ini.  

Untuk mengklarifikasi tentang kampanye hitam tersebut, tim Jokowi-JK tidak 

tinggal diam, segera mereka membuat press release atau semacamnya untuk 

meluruskan berita yang tidak benar dengan dilengkapi oleh bukti-bukti fisik yang 

mendukungnya. Di sini masyarakat menjadi tahu siapa sebenarnya Jokowi-JK 
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yang sebenarnya. Dalam hal ini Tim Sukses Jokowi-JK berusaha juga  

menciptakan opini public tentang Jokowi-JK. Dengan banyaknya kampanye hitam 

yang beredar di masyarakat, maka perlu strategi kampanye dalam upaya 

pemenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 di Bandar 

Lampung.  Keadaan tersebut perlu diteliti karena pada penelitian-penelitian 

sebelumya belum ada yang membahas  tentang  hal tersebut di atas. 

Dalam hal money politics , berita – berita di media massa yang peneliti amati,   

untuk pasangan Jokowi –JK cenderung bebas dari money politics, bagaimana mau 

menyuap uang kepada rakyat, untuk dana kampanye saja meminta dukungan dana 

dari rakyat, bahkan tidak sedikit kelompok-kelompok masyarakat seperti buruh, 

maupun tukang becak yang dengan sukarela menyumbangkan sebagian 

penghasilannya untuk mendukung Jokowi-JK. Sementara untuk kubu Prabowo-

Hatta, ada beberapa berita yang peneliti baca bahwa terdapat kegiatan money 

politics yang dilakukan oleh tim Prabowo-Hatta yang ketangkap basah oleh 

masyarakat. Dan hal ini segera dilaporkan ke aparat setempat. 

Debat capres dan cawapres melalui media massa televisi secara langsung, juga 

merupakan warna tersendiri dalam kampanye capres dan cawapres tahun 2014 ini. 

Debat capres dan cawapres yang terdiri dari 5 jilid ini tentu saja sangat bermanfaat  

bagi rakyat Indonesia sebagai referensi untuk memilih calon pemimpin bangsa ini 

untuk 5 tahun mendatang. 

Dalam debat capres dan cawapres tersebut, pasangan Jokowi-JK dalam 

memaparkan semua program kerjanya menggunakan bahasa yang sederhana dan 

siftanya teknis yang mudah dipahami oleh masyarakat awam atau masyarakat 
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kebanyakan. Sementara Prabowo – Hatta dalam memaparkan dan menjawab 

pertanyaan dari moderator maupun dari capres dan cawapres  pesaing, cenderung 

bersifat umum (Grand Design) yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, 

sehingga perlu penjabaran lebih lanjut. Hal ini terlihat di bidang ketahanan pangan 

dan kesehatan. 

Setelah debat berlangsung, masing – masing juru bicara capres dan cawapres 

peserta debat diwawancari secara langsung oleh media penyelenggara. Juru       

bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya dalam menjawab pertanyaan terkait dengan 

debat yang sudah berlangsung, cenderung memojokkan atau bahkan meremehkan 

capres-cawapres pesaing. Sedangkan juru bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan 

dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan media, cenderung sopan , arif dan tidak 

memojokkan maupun meremehkan capres dan cawapres pesaing. Bagi 

masyarakat, tentunya serangkaian debat capres dan cawapres tersebut tentunya 

memberikan masukan yang berarti yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

memilih calon pemimpin 5 tahun mendatang di negeri ini. 

Dalam kampanye capres cawapres ini, pasangan Jokowi-JK  tentu saja didukung 

oleh beberapa partai politik. Pasangan caprès-cawapres ini berani mengatakan 

bahwa dukungan partai politik ini tidak bersyarat. Artinya, apabila capres dan 

cawapres ini  memenangkan pemilu, maka partai-partai pendukung ini tidak bisa 

menuntut apapun, karena mereka mendukung tanpa diikuti oleh syarat tertentu. 

Kalau pada umumnya, suatu partai tertentu misalnya mendukung salah satu capres 

tertentu, otomatis para kader partai tersebut harus patuh kepada ketua partainya. 

Tetapi pada kali ini terjadi hal yang berbeda, pimpinan partai politik bisa saja 

menyatakan dukungannya pada capres tertentu, tetapi  untuk para kader diberi 
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kebebasan dalam memilih sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini terjadi pada Partai 

Demokrat dan Golkar contohnya. 

Dalam masa kampanye, capres Jokowi-JK tingkat keterpilihannnya menurun, bila 

dilihat dari hasil lembaga-lembaga survey yang diberitakan di media massa, hal 

ini juga dipengaruhi oleh adanya kampanye hitam yang banyak menghantamnya. 

Dalam masa tenang, kubu Jokowi –JK , banyak diam, tidak banyak mengeluarkan 

statement, dan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi juga. Dan bahkan 

Jokowi dimasa tenang ini malahan melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. 

Sementara kubu Prabowo-Hatta di masa tenang, diisi dengan sholat tarwih 

bersama dengan para santri di pondok-pondok pesantren. 

Dari paparan di atas terlihat jelas bagaimana masing-masing kandidat presiden 

dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan capres tahun 2014 ini, melakukan 

komunikasi politik, baik komunikasi antar persona, komunikasi kelompok 

maupun  komunikasi massa dalam menjaring simpati masyarakat untuk mendapat 

dukungan sepenuhnya. 

Dalam  menyosialisasikan visi dan misi maupun klarifikasi kampanye hitam  

harus menggunakan komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat memahami 

apa yang terjadi sebenarnya. Disini diperlukan juga komunikator yang baik, pesan 

yang baik serta media yang efektif. Proses komunikasi politik ini menjadi sangat 

menarik untuk diteliti sehingga kita mengetahui bagaimana strategi kampanye 

politik dalam upaya pemenangan pada pemilu presiden dan wakil presiden  tahun 

2014 oleh Tim Jokowi-JK di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini hanya 
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membahas tentang komunikasi yang terjadi dalam kegiatan kampanye baik 

kampanye secara terbuka maupun tertutup. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut : 

“Bagaimana Strategi Kampanye Politik dalam Upaya Pemenangan  Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Bandar Lampung ?”  (Studi Kasus pada Tim 

Jokowi-JK Bandar Lampung) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menjelaskan dan menganalisa strategi kampanye politik dalam upaya 

pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Studi kasus Tim 

Sukses Jokowi-JK di Bandar Lampung). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kampanye politik. 
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2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

partai politik dan para politisi lokal maupun nasional untuk melaksanakan 

kampanye politik dengan baik dalam mencapai tujuannya. 


