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Bagaimana menjadi figur pilihan rakyat?. Tentu jawabannya tidak mud tidak 

sesederhana yang dibayangkan. Ada banyak faktor dan variabel yang menentukan, 

saat seseorang dipilih rakyat sebagai peminpinnya. Dalam pemilihan tidak langsung, 

yang selama ini dilakukan di parlemen, baik untuk menentukan pilihan calon bupati, 

walikota, gubernur atau presiden, proses pemilihannya berlangsung lebih 

sederhana dan relatif lebih terkontrol.  

Tetapi, setelah keluarnya UU Nomor 32 tahun 2004, dan PP No. 6 2005 

yang meniscayaan pemilihan langsung, maka proses pemilihan kepala daerah 

menjadi persoalan yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Pemilihan langsung 

kepala daerah akan melibatkan ribuan, bahkan jutaan orang yang punya hak suara 

untuk memilih pemimpinnya. Maka peta basis massa, menjadi penting untuk 

diidentifikasi sebagai bahan seorang calon dan timnya untuk melakukan pentrasi, 

sehingga terjadi dukungan yang signifikan.  

Pemahahan tentang basis massa, secara teoretis, dilatarbelakangi oleh satu 

asumsi hipotetis bahwa, agenda isu atau komunikasi, bukan lagi berangkat dari 

kebetuhan self-centred pihak sicalon, melainkan sebaliknya. Kebutuhan khalayak 

sipemilih lah yang harus lebih dikedepankan. Jadi, agenda isu atau komunikasi, 

menurut paradigma baru, harus berangkat dari audience centred. Maka menjadi 

satu keniscayaan bagi para konsulktan komunikasi atau tim kampanye untuk 

mengidentifikasi peta basis-basis massa sebelum mereka melakukan kegiatan 

kampanye politiknya kepada para pemilih. 

Selain memehami peta basis-basis massa, penting juga diketahui para 

kandidat lain yang ikutserta dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini penting untuk 

menentukan positioning calon sehingga tim sukses mampu melakukan segmentasi 

khalayak sesuai dengan karakteristik khas sicalon. Isu pesan, seleksi media, 

wilayah segmentasinya dan efek pesannya akan lebih terfokus dan terkontrol.  

Ada banyak faktor seorang calon mampu mendapatkan dukungan banyak 

massa, dalam proses pemilihan kepala daerah. Pertama, faktor karakteristik 

pribadi calon kepala daerah sendiri. Asal-usul daerah, etnisitas, tingkat 

pendidikan, kemampuan intelektual atau kecerdasan, kemampuan manajerial, 

kharisma pribadi, juga kemampuan ekonomi calon, akan menentukan deraiat dan 

tingkat dukungan massa terhadap seorang calon.  

Ketika konsep otonomi daerah digulirkan dan dilaksanakan di daerah 

pemilihan kepala daerah, meskipun masih memakai pola lama, yaitu dipilih tidak 

langsung lewat DPR, wacana tentang putera daerah cukup menonjol. Pemilihan 

gubernur Jabar dua tahun lalu misalnya, diwarnai oleh tuntutan pentingnya putera 

daerah, sebut "orang Sunda pituin" untuk dipilih DPR sebagai gubernur. Demikian 

juga pemilihan kepala daerah di beberapa daerah, tak terlepas dari wacana 



framing pentingnya putera tampil sebagai pemimpin daerah tersebut. Di sini, unsur 

etnis akan menjadi isu krusial di tengah pentingnya pemahaman dan interaksi yang 

bersifat multikultral.  

Demikian juga faktor agama akan menjadi bahan "ekspoitasi" sebagian calon, 

apalagi bila salah satu calon berasal dari agama lain. Kesalehan individual, sentimen 

klaim agama yang paling benar, "eksploitasi" ayat, akan dimunculkan, apalagi daerah 

atau masyarakat tempat pemilihan berlangsung, punya karakteristik relijius. 

Kebetulan, hingga sekarang, masyarakat kita masih didominasi oleh jaringan-

jaringan sosial keagamaan baik lewat ormas, LSM dan komunitas-komunitas yang 

tergabung dalam ushrah dan pengajian- pengajian keagamaan.  

Tingkat pendidikan, kecerdasan intelektual, kharisma pribadi, integritas 

moral, juga akan menentukan daya tarik calon terhadap pemilih. Makin tinggi 

kredibilitas seseorang di mata publik, makin tinggi pula tingkat penerimaan publik 

sehingga lebih mudah untuk "menggiring" para pemilih memberikan dukungannya. 

Tetapi, untuk sebagian masyarakat awam yang terdapat di berbagai pelosok 

pedesaan misalnya, tingginya tingkat pendidikan, ternyata tidak berkorelasi 

positif dengan jumlah dan derajat dukungan pemilih.  

Selain itu, daya atraksi personal seperti daya tarik fisik yang meliputi tinggi 

badan, paras tampan, atau kecantikan, juga menjadi faktor menentukan 

kemudahan pemilih mendukung seorang calon pemimpin. Kasus SBY misalnya 

tingginya pengaruh daya tarik fisik terhadap para calon pemilih. Apalagi SBY 

kebetulan  berlatarbelakang militer yang pada saat itu, masyarakat sangat 

membutuhkan rasa aman dalam menata kehidupan bermasyarakat. Memang, banyak 

riset membuktikan bahwa daya tarik fisik berkorelasi dengan keberhasilan 

seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

Tiga Pendekatan Strategis 

 

Menurut saya, setidak-tidaknya ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan untuk 

mengelola basis-basis massa guna memperoleh dukungan massif para pemilih 

terhadap calon kepala daerah. Pertama, pendekatan emosional-kultural yang 

berangkat dari afinitas emosional calon dengan para pemilihnya. Kedekatan 

keyakinan, agama, ideologis, suku dan seni dan budaya merupakan faktor-faktor 

yang dapat menjadi sumber legitimasi seseorang calon untuk didukung. Afiliasi 

emosional-kultural akan melahirkan dukungan aktif dan volunturistik terhadap 

calon karena para pendukungnya akan menganggap calon sebagai representasi 

politik mereka.  

Pola pendekatan ini dengan mudah bisa melahirkan proses internalisasi in 

group feeling dan out group feeling dalam waktu relatif singkat, sehingga jelas 

siapa kawan dan siapa lawan. Calon yang berlatarbelakang keagamaan ormas Islam 

NU atau Muhammadiyah, akan lebih mudah mendapat dukungan emosional cultural 



daripada calon yang berlatarbelakang “abangan". Demikian juga, orang Sunda, 

Jawa atau Batak, akan mudah mendapat dukungan komunitas dan tokoh-tokoh lokal 

yang berpengaruh di masyarakat karena para calon itu dianggap mewakili kekuatan 

dan eksistensi komunitas masing-masing.  

Dalam masyarakat kita, masih terdapat basis-basis etnis-kultural yang 

hingga kini memelihara bahasa, adat-istiadat dan falsafah seperti Minangkabau, 

Sunda, Jawa dan Batak dan lainnya. Berbagai media massa lokal berbahasa daerah, 

juga berbagai paguyuban dan organisasi kedaerahan hingga kini masih hidup dan 

tengah dihidup-hidupkan kembali. Dalam berbagai komunitas etnis itu, tak jarang 

begitu banyak tokoh-tokoh "opinion leader” yang berpengaruh di masyarakatnya. 

Membangunjaringan komunikasi dan informasi dengan mereka merupakan bagian 

dari aset political resourches. 

Pendekatan kedua, disebut pendekatan struktural-institusional yaitu pola-

pola dukungan yang menggunakan legitimasi institusi. Partai politik misalnya, 

merupakan institusi resmi yang bakal mengantarkan seseorang secara resmi 

menjadi calon pemimpin di daerah. Tanpa dukungan partai politik, betapapaun 

rakyat banyak mendukungnya, tidak mungkin lolos sebagai calon mengingat 

dukungan partai adalah syarat mutlak. Sumber-sumber politik dalam konteks ini 

bias datang dari dua sayap: interest group dan pressure group.  

Dulu, calon yang didukung partai yang mendapat kursi parlemen mayoritas, 

sering secara linear, mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Tetapi dalam 

pemilihan kepala daerah secara langsung seperti sekarang, belum tentu dukungan 

partai besar di parlemen dengan sendirinya akan dipilih rakyat. Pemilihan Presiden 

kemarin membuktikan bahwa calon presiden yang asal dari partai yang mendapat 

kursi terbanyak, ternyata tidak berhasil mengantarkan sang calon ke kursi 

kekuasaan karena rakyat tidak mendukung secara signifikan. Justru calon yang 

berasal dari partai kecil yang mendapat dukungan mayoritas.  

Meskipun demikian, dukungan partai menjadi syarat mutlak sebagai langkah 

awal menuju puncak kekuasaan. Diakui memang, tidak ada korelasi langsung antara 

partai yang mayoritas menguasai parlemen dengan dukungan rakyat terhadap calon 

yang didukung partai mayoritas, tetapi basis-basis massa pendukung partai 

tersebut, secara faktual ada di masyarakat dan secara relatif akan bisa merespon 

dan memberi dukungan terhadap calon yang memiliki afiliasi politik dengan para 

pemilih di bawah.  

Masalahnya tergantung dari konsistensi dan keseriusan partai yang 

mendukung calon tersebut untuk melakukan sosialisasi dan penetrasi ke dalam 

basis-basis massa di bawahnya. Efektivitas partai politik untuk melakukan 

penetrasi, sangat tergantung juga pada "kekuatan" calon dalam menggerakkan 

mesin-mesin politik yang dimiliki partai yang mendukung nya.  

Pendekatan ketiga, yakni pendekatan transaksional. Pola hubungan antara 

calon dengan pemilih terjadi berdasarkan transaksi yang saling menguntungkan 



seperti uang, jabatan dan reward-reward lain yang bias mendapat respons positif 

di massa. Dalam pola hubungan ini, kecenderungan tumbuhnya praktik money 

politics atau yang lebih samar sebagai cost politics, akan marak berkembang. 

Dalam kondisi masyarakat yang relatif serba kekurangan, kecenderungan 

masyarakat untuk lebih mengedepankan pola hubungan transaksional dengan calon, 

sangat menonjol. Bagi masyarakat, tidak penting apa itu visi dan misi, integritas 

moral calon, atau kapabilitas calon. Yang penting, apakah calon mampu memberi 

manfaat dan bukti langsung atau tidak. Maka menjadi pendukung utama salah satu 

calon sekarang ini, sudah dianggap sebagai bidang pekerjaan atau profesi baru.  

Tampak secara kasat mata, berbagai pemilihan baik langsung maupu tidak 

langsung atas pemilihan kepala daerah, unsur transaksional dewasa ini jauh lebih 

menonjol pengaruhnya daripada faktor-faktor lain. Hal ini terjadi karena praksis 

politik, belum dilihat sebagai domain idealisme dalam lokus wacana ideologis. 

Praksis politik baru dilihat sebagai lapangan kerja baru akibat dari sirkulasi elit 

yang tidak lahir dari arus bawah, tetapi dipaksakan dari atas. Masyarakat pun 

sudah lama punya memori kolektif yang terbentuk berdasarkan pengamalan 

beberapa kali Pemilu di zaman Orde Baru bahwa mereka dibiasakan menerima pola-

pola transaksional, dengan model pemberian ganjaran dan hukuman (reward and 

funishment).  

Bagian terbesar masyarakat kita masih mnganggap, calon yang langsung 

memberi manfaat sesaat, harus lebih didahulukan ketimbang calon yang 

menawarkan visi, missi dan platform perjuangannya. Mereka tidak punya urusan 

dengan visi, missi atau platform perjuangan. Yang ada di depan mata mereka, 

setumpuk kebutuhan yang sudah lama terserak tanpa bias memungutnya.  

Datangnya para calon terhadap mereka, merupakan momentum bagi mereka 

datangnya harapan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang 

menghimpitnya selama ini. Rakyat sadar, inilah satu-satu kesempatan 

mengeksploitasi mereka karena besok atau lusa, ketika sang calon sudah berubah 

menjadi pemimpin, sudah terbiasa juga bagi rakyat, untuk dilupakan.  

 

Butuh Konsultan Politik  

 

Tiga model pendekatan ini dalam praktiknya, tidak lah bersifat mutual 

mutual eksklusive (terpilah tegas). Adakalanya, karena tuntutan karakteristik para 

pemilih yang beragam dan kompleks, tiga model ini sekaligus dilakukan. Dan 

efektivitas ketiga pendekatan itu, hampir pasti, bahwa pendekatan transaksional 

sering menjadi faktor dominan dalam meningkatkan daya penetrasi pengaruh 

terhadap para pemilihnya. Pendekatan segmentasi menjadi penting untuk 

menentukan pendekatan mana yang harus lebih ditonjolkan. 

Dengan melihat kompleksitas para pemilih dengan latarbelakang geografis, 

demografis, dan psikografis yang berbeda, sangat penting bagi calon kepala 



daerah untuk melibatkan konsultan politik dalam tim sukses yang dibentuknya. 

Efektivitas penetrasi calon terhadap para pemilihnya, akan ditentukan oleh 

kesiapan manajemen kampanye yang dibentuknya. Bagaimana menyusun straetgi 

pesan, segmentasi khalayak, pemilihan media kampanye, efek yang diharapkan, 

termasuk rekrutmen tim, dan pendanaannya, adalah langkah-langkah strategis bagi 

calon untuk memuluskan jalan bagi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah. 

“kezaliman yang terorganisasi dengan rapi, akan mengalahkan kebajikan 

yang tidak diorganisasi secara efektif", demikian kata Ali Bin Abi Thalib! 

 

 


