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Strategi merupakan seni dan ilmu menggunakan, mengembangkan 

kekuatan-kekuatan (baik ideologi, politik, sosial budaya, ataupun hukum) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi adalah rencana 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan 

saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. (Firmanzah, 2008:259). 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan strategi pemenangan adalah 

rencana yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh kandidat atau partai 

politik yang memiliki tujuan untuk mencapai kemenangan atau sasaran yang 

ditentukan dalam pemilihan gubernur. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai 

oleh partai politik atau kandidat, dalam hal ini adalah target dukungan pemilih 

yang diwujudkan dengan perolehan suara atau kursi kepala daerah. Suatu strategi 

harus mampu menggambarkan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh. 

Ruang lingkup strategi di sini tidak sebatas pada tataran konsep atau rencana yang 

sudah disusun partai atau tim pemenangan, namun yang terpenting adalah 

bagaimana partai atau tim pemenangan tersebut  mengimplementasikan nya di 

lapangan. 

Strategi untuk menggaet dukungan pemilih salah satunya direalisasikan 

melalui kegiatan kampanye. Kampanye merupakan salah satu dari tahapan 

penyelenggaraan pemilu, yang penting bagi partai peserta pemilu, dimana mereka 
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diberikan kesempatan secara resmi untuk mensosialisasikan dirinya kepada para 

pemilih. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota untuk 

meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. 

Strategi pemenangan pemilu yang terencana dengan kebijakan kampanye 

yang tepat, dapat dilakukan dengan pendekatan pemasaran, dalam 

perkembangannya konsep ini menimbulkan cabang-cabang baru akibat perbedaan 

pasar yang menjadi sasarannya. Di dunia politik, pemasaran politik merupakan 

salah satu turunan dari konsep pemasaran tersebut. Dalam kehidupan demokrasi, 

pengetahuan akan aspirasi politik anggota masyarakat menjadi sangat penting. Hal 

ini akan menentukan keberlangsungan proses demokrasi di masa datang. 

Informasi akan preferensi dan aspirasi politik akan sangat berguna, bukan hanya 

bagi partai-partai politik atau calon-calon pejabat publik, tetapi juga bagi 

masyarakat luas pada umumnya,  apakah yang menyebabkan seseorang memilih 

partai politik tertentu dan kandidat. Dalam pemilihan umum, menjadi pertanyaan 

banyak pihak, terutama partai politik untuk memperoleh jawaban tentang 

pengetahuan akan perilaku pemilih dibutuhkan pendekatan, yang paling sering 

dilakukan adalah dengan teori pemasaran politik. Konsep pemasaran politik 

adalah bagaimana transaksi diciptakan, difasilitasi dan dinilai. Transaksi adalah 
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pertukaran nilai antara dua pihakt transaksi juga terjadi saat seseorang 

menukarkan dukungannya dengan harapan mendapatkan pemerintahan yang lebih 

baik. 

Teori politik yang digunakan adalah teori mengenai perilaku pemilih yang 

diidentikkan dengan konsumen. Teori ini digunakan karena pada saat 

menggunakan hak pilihnya, pemilih melihat branding dari product (kandidat atau 

partai politik) sebelum pemilih melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan untuk mempertukarkan hak suaranya dengan pilihan terhadap partai 

politik atau kandidat tertentu sama seperti perilaku konsumen mempertukarkan 

uang untuk membeli barang atau jasa tertentu. 

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah theory of reasoned action, di 

mana individu diperkirakan berperilaku berdasarkan keinginannya untuk terikat 

dengan perilaku tersebut. (Walgito, 2003:22) 

Penerapan teori tersebut dapat dilakukan dalam bidang politik, karena 

mampu mengukur faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan untuk memilih 

partai politik. Penggunaan Ini mampu memprediksi keinginan untuk memilih 

partai politik, di mana kekuatan prediksinya bertambah dengan penggunaan model 

ini pada satu partai politik secara spesifik. Penerapan teori ini dalam bidang 

politik memungkinkan partai politik tahu apa yang secara signifkan 

mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik dan memasarkan partai 

politik secara tepat untuk mendapatkan suara, (Nursal, 2004:9-10). Keinginan 

untuk memilih partai politik atau kandidat tertentu secara signifikan dipengaruhi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sikap terhadap partai politik 

dan norma subjektif interpersonal. Pengaruh sikap terhadap partai politik 
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signifikan karena orang mengidentifikasinya dirinya dengan partai, bukan 

pemimpinnya. Pengaruh sikap terhadap partai politik secara langsung lebih tinggi 

dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih 

tidak terlalu memperhatikan atribut partai seperti visi/ misi/ program atau isu. 

Pemilih lebih menekankan pada perasaan simpati, senang dan bangga terhadap 

suatu partai politik dalam memilih. Pengaruh norma subjektif  interpersonal 

signifikan karena pada masyarakat Jawa, yang menekankan harmonisasi dan 

kedekatan antar anggota masyarakat, sosialisasi politik sudah berlangsung sejak 

individu belum mempunyai hak pilih dan bisa terjadi pada saat individu bersama 

keluarga, teman, di tempat kerja, sampai di kedai kopi. Teori mengenai perilaku 

pemilih, menjadi salah satu strategi yang dilakukan tim pemenangan pada 

pemilihan gubernur Jawa Tengah.  

 

3.1. Pengajuan Kandidat dan Pembentukan Tim Pemenangan  

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2013 untuk memilih Gubernur 

Jawa Tengah periode 2013–2018. Terdapat tiga pasang kandidat yang bersaing 

dalam pemilihan umum ini, yaitu Bibit Waluyo-Sudijono, Hadi Prabowo-Don 

Murdono dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.  

Pasangan Gagah, sebutan untuk pasangan Ganjar-Heru  resmi diusung PDI 

Perjuangan menjadi calon gubernur. Pasangan ini  mendaftar ke KPU Jawa 

Tengah, Selasa (5/3/2013), hanya selang empat jam sebelum pendaftaran cagub 

dan cawagub ditutup pada pukul  24.00 WIB. Pasangan Cagub-Cawagub Jateng 

ini diantar oleh ratusan pendukung dan simpatisan mengenakan kostum wayang 

serta iringan barongsai menuju KPUD di Jalan Veteran, Semarang.  
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Ganjar Pranowo (Anggota DPR RI) dan Heru Sudjatmoko (Bupati 

Purbalingga) diusung oleh PDI Perjuangan yang memiliki 23 kursi di DPRD 

Provinsi Jawa Tengah, sehingga KPUD Jawa Tengah menyatakan memenuhi 

syarat Proses penentuan pasangan Cagub-Cawagub PDI Perjuangan ini terbilang 

ketat. Sebelumnya, beberapa kader partai ini bersaing untuk mendapatkan 

rekomendasi dari DPP. Nama Rustriningsih (Wakil Gubernur Jateng) sebelumnya 

diunggulkan. Namun, pada detik akhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) secara resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko sebagai 

calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Penetapan pasangan ini 

diawali dari 23 calon, kemudian menjadi 8 calon melalui penyaringan yang sangat 

ketat. Sampai keluarnya rekomendasi yang ditandatangani tepat pukul 12.00 WIB 

Selasa 5 Maret 2013 oleh Megawati Soekarnoputri di DPP PDI-P Jakarta. Acara 

deklarasi (pembacaan rekomendasi DPP) dilakukan di Panti Marhen Jalan 

Brigjend Katamso, Semarang. Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo 

menegaskan, penetapan calon diharapkan bisa ditaati oleh seluruh kader PDI 

Perjuangan, jika tidak patuh, akan ada sanksi. 

PDI-P mengharapkan pemimpin yang terbaik, Ganjar Pranowo dinilai 

seorang kader PDI Perjuangan terbaik, yang merupakan putera asli Jawa Tengah, 

kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968. Ganjar dinilai memiliki kriteria 

pemimpin yang diinginkan masyarakat Jateng dan telah lolos dalam penilaian 

yang dilakukan partai. Tjahjo Kumolo menjelaskan, proses cukup lama untuk 

menentukan pasangan Cagub-Cawagub tersebut, sebab PDI-P mengharapkan 

pemimpin yang terbaik. Kemudian digelar Rapat Kerja Daerah Khusus 
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(Rakerdasus) DPD PDIP Jateng di Solo, Sabtu (9/3/2013), dipimpin Ketua DPP 

PDIP Puan Maharani. Dalam raker ini seluruh DPC PDIP Jateng berkomitmen 

akan terus bergerak di daerahnya masing-masing untuk memenangkan pemilihan 

gubernur. Di luar, berkembang isu bahwa loyalis Rustriningsih (yang gagal 

mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP) akan melakukan golput dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Jateng. Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo 

menjadwalkan bertemu Rustriningsih. 

Dalam penetapan calon Ganjar memberikan keterangan bahwa: 

Partai kontribusinya besar, pertama soal tiket itu keluarnya dari partai, 
satu.Yang kedua, kalau di Jawa Tengah apalagi PDI Perjuangan, dari sisi 
struktur sudahlah… nah ini kontribusinya besar, karena merekalah yang 
kemudian bergerak, kemudian mendorong meskipun di awalnya saya kan 
pendaftar nomor 23 terakhir, dari 22 sebelumnya di PDI-P. saya yang ke 
23, dan 23 ada banyak tokoh di situ, dan terakhir kan mengerucut apakah 
mbak Rustri atau saya. Jadi waktu di internal persaingannya sangat ketat 
sehingga, sempat partai kita juga terbelah mas, terbelah tapi sampai 
terakhir mereka bisa bertemu dengan saya, kemudian diskusi dengan 
saya, dan saya mencoba meyakinkan mereka, diskusi sangat keras sekali, 
dan akhirnya mereka semua yakin maka pada yang terakhir itu, yang tidak 
terkonsolidasi bisa bersama. 
 

Untuk mengawali kegiatan pemasaran politik kandidat calon gubernur, 

dibentuk tim pemenangan. Pembentukan tim pemenangan ini berasal dari kader 

partai, karena dirasakan perlunya “kekuatan” yang lebih besar dan kerja yang 

massif, maka tim ini perlu diperkuat dan diperbesar lagi. Ketua Tim Pemenangan 

Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, adalah Puan Maharani. Putri Megawati ini 

selama masa kampanye, memimpin langsung kegiatan pemenangan pasangan 

Ganjar-Heru. Karena aktivitasnya itu ia disebut sebagai ‘Panglima’ pemenangan,  

untuk memenangkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Saat itu, setiap hari 

Selasa Puan memimpin langsung rapat tim pemenangan bersama Dewan 
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Pimpinan Daerah PDI-P. Sebagai Panglima pemenangan, Puan memantau 

perkembangan seluruh kegiatan kampanye, yang dilakukan pasangan Ganjar-

Heru. Pasangan tidak diunggulkan oleh beberapa lembaga survei berjuang keras 

di provinsi yang dikenal sebagai salah satu “Kandang Banteng”. Puan 

memberikan keterangan  bahwa: 

Saya memang ambil tanggungjawab sebagai ‘Panglima’ tempur kampanye 
PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Tengah. Karena saya yakin rakyat Jawa 
Tengah masih cinta Bung Karno dan ini rumah Banteng Moncong Putih. 
Alhamdulillah, atas gotong royong semua kader PDI Perjuangan di Jawa 
Tengah dan ketika kami berdiri bersama rakyat, pasangan Ganjar-Heru 
terhantarkan menjadi pemenang. 
 
Sebagai panglima yang ditugaskan oleh Kantor DPP PDI Perjuangan, 

pemasangan foto Puan ikut dipasang untuk mendampingi pasangan Ganjar-Heru, 

dengan maksud sebagai endorser, Puan diharapkan mendongkrak popularitas dan 

elaktabilitas pasangan Ganjar-Heru.  
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Gambar 3.1 
Puan Selaku Endorser dan Panglima Tim Pemenangan 

 

 

Tim yang dipimpin Puan berusaha memenangkan pertarungan politik. 

selaku ketua tim pemenangan memberikan wejangan  kepada pendukungnya : 

Kepada seluruh kader PDI Perjuangan dan semua relawan yang berjuang 
membantu pasangan Ganjar-Heru, saya mengucapkan terima kasih. Jangan 
pernah ragu untuk memberi dukungan masukan kepada Pak Ganjar dan 
Pak Heru agar Jawa Tengah masyarakatnya bisa sejahtera dan menjadi 
provinsi yang membuktikan bahwa Trisakti Bung Karno bisa terwujud 
secara jelas dan nyata. 
 
Tim Pemenangan inti berjumlah sekitar 200 orang, figur yang dipilih 

sebagai tim inti ini adalah orang-orang yang mempunyai jaringan yang luas dan 

mempunyai visi yang sama untuk melakukan gerakan perubahan melalui PDI 

Perjuangan. Terpilihnya Puan sebagai ketua tim pemenangan tidak semata-mata 

karena kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, atau dengan 

penunjukan langsung, akan tetapi pemilihan Puan berlangsung melalui 

musyawarah, dilakukan secara demokratis. Terpilihnya Puan karena dianggap 

mempunyai jaringan dan wawasan yang luas tentang Jawa Tengah, sehingga 
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dinilai sosok yang pantas untuk menangani pasangan Ganjar-Heru memenangkan 

pertarungan. Dengan strategi menggandeng beberapa endorser atau public figure 

seperti Jokowi, Megawati yang ikut mengkampanyekan sosok Ganjar-Heru. 

Langkah  ini cukup efektif, karena mampu meraup suara yang cukup signifikan 

pada saat pemungutan suara. 

 

3.2. Marketing Politik dan Personal Branding melalui Foto Ganjar-Heru  

Langkah awal membentuk personal branding adalah pencitraan melalui 

marketing politik, yaitu bagaimana mencitrakan pribadi politisi Ganjar secara 

individu karena calon memiliki popularitas yang relatif masih lebih rendah di 

kalangan masyarakat apalagi dibandingkan dengan 2 (dua) kompetitor lainnya. 

Walaupun pasangan Ganjar-Heru mempunyai kendaraan politik moncong putih 

yang sangat dikenal masyarakat Jawa Tengah, namun apabila hanya 

mengandalkan partai politik, terbuka peluang yang cukup besar untuk 

memperoleh kegagalan. Hal ini mengacu pada hasil pemilihan Gubernur Bali, di 

mana masyarakat Bali yang sebagian besar merupakan pastisipan dan loyalis PDI-

P dengan mengajukan pasangan tersendiri, ternyata pada pilgub kalah dari 

Gubernur incumbent.  

Strategi pemasaran politik ini dilakukan partai pengusung untuk 

membangun hubungan 2 (dua) arah dengan konstituen agar lebih efektif dan 

efisien. Dalam strategi ini, tim pemenangan dan kandidat dilakukan dengan cara 

yang komprehensif. Strategi marketing politik calon gubernur tidak bisa terlepas 

dari 4 Ps yaitu: product, promotion, price, place, dan segmentation yang telah 

menjadi formula umum dalam strategi marketing politik. 
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Adapun paparan lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

a. Product (Produk) 

Produk politik yang menjadi domain dalam marketing politik ini 

menyangkut tiga hal pokok, pertama, figur kandidat; kedua, program yang 

ditawarkan,  ketiga adalah paltform yang mendukung pasangan itu sendiri. 

Berkaitan dengan figur kandidat, sebelum mengawali stategi pemasaran 

politiknya dalam Pilgub, calon bersama tim melakukan berbagai riset 

pendahuluan untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas 

Setelah melakukan, riset dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari 

kandidat,  hasil dari riset diketahui bahwa Ganjar-Heru tingkat popularitas sangat 

kurang di kalangan masyarakat sedangkan pasangannya Bibit Waluyo-Sudijono 

paling populer dibanding dua kandidat yang lain. 

Berangkat dari hasil survey tersebut upaya pencitraan kandidat dilakukan 

secara maksimal. Ganjar-Heru diangkat sebagai figur atau tokoh politik yang 

sukses di jalurnya masing-masing. Ganjar sukses sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Heru tergolong 

berhasil sebagai Bupati Purbalingga. Secara ideologi mempunyai tekad untuk 

“Membangun Jawa Tengah”. Keduanya selain itu juga bebas dari “cacat politik”,  

yang berkaitan dengan perilaku korupsi atau tindak pidana gratifikasi dan 

sejenisnya. Catatan positif lainnya yang mereka punya selama ini, Ganjar pernah 

mendapatkan penghargaan sebagai legislator anti korupsi dan Heru juga 

merupakan pemimpin atau Bupati yang berhasil menekan laju korupsi di 

Kabupaten Purbalingga.  
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Fenomena tersebut merupakan modal awal untuk menarik dukungan massa 

dalam pilgub, sebagai sosok yang layak untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah, 

yang selama ini dikenal masih kalah bersaing dan tertinggal apabila dibandingkan 

dengan provinsi tetangganya, seperti; Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI 

Jakarta. 

Untuk itu tim pemenangan pasangan Ganjar-Heru berusaha keras 

melakukan pencitraan melalui personal branding, karena figur keduanya kurang 

popular di kalangan masyarakat. 

Personal branding harus dibangun melalui komunikasi politik dan persuasi 

kepada masyarakat. Untuk melakukan personal branding yang baik harus 

dilakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Secara singkat bahwa 

komunikasi politik yang efektif harus dilakukan dengan langkah-langkah yang 

strategis. Dalam hal isu-isu strategis maupun program yang ditawarkan, Tim 

Pemenangan juga melakukan riset atau survei untuk mengetahui berbagai isu 

strategis dan program yang menjadi harapan mayoritas masyarakat Jawa Tengah. 

Isu yang diangkat oleh pasangan calon ini sendiri adalah pasangan ini bebas dari 

tengkulak politik atau cukong, yang ikut membeayai pelaksanaan kampanye, 

sehingga nantinya tidak ada “kewajiban” membayar atau mengembalikan uangnya 

melalui tender proyek ketika sudah jadi gubernur nantinya. Adanya ketidak 

puasan dan ketidak percayaan masyarakat pada saat ini kepada partai politik, 

dikarenakan selama ini calon terpilih yang diusung partai politik yang telah duduk 

baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, tidak dapat berbuat banyak untuk 

rakyat, hanya janji tidak menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi hanya mengurusi 
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partainya saja sehingga muncullah kejenuhan dari masyarakat terhadap partai 

politik. Ganjar-Heru yang diusung oleh PDI Perjuangan berusaha membersihan 

dirinya dari pengaruh parpol pengusungnya dengan membuat tagline “Mboten 

Korupsi lan Mboten Ngapusi”. Tagline ini sebagai wujud ketiadaan beban 

pasangan Ganjar-Heru untuk membalas jasa parpol pengusungnya apabila dirinya 

kemudian dinyatakan KPUD Jateng, sebagai pemenang, sehingga bisa langsung 

fokus untuk merancang program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Jawa Tengah. 

Ini tercermin dari pernyataan Ganjar yang menjelaskan soal tagline : 

“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Nah terus saya Tanya, kalau 
memang ini didorong ini sangat luar biasa, tapi nanti ada konsekuensi. 
Pertama adalah isu korupsi menjadi isu utama yang hari ini masyarakat 
saya kira paham semuanya tentang itu. mboten ngapusi ya itu kita tidak 
boleh ingkar janji. Nah ketika saya ngomong itu saya tanya. Kira-kira 
menurut partai saya nanti sanggup ndak nanti melaksanakan itu?ooooo, 
kalau kamu sih sanggup…. waaaaaah banyak yang ngomong gitu. Kamu 
itu sanggup, serius, serius… oke tapi ada catatannya lho. Kalau nanti 
saya jadi Gubernur trus ada yang mintain setoran untuk itu, taglinenya 
akan saya bawa lagi lho.” 
 

Di sinilah celah yang tepat untuk menyuarakan dan memberi angin segar 

kepada masyarakat tentang konsep bahwa tidak semua parpol adalah nakal. 

Sebagai bukti pasangan Ganjar-Heru tidak ada kewajiban politik dan moral 

kepada partai pengusungnya, bila dirinya nanti berhasil memenangkan pilgub 

Jawa tengah. Hal ini sebagaimana dikatakan Ganjar bahwa : 

Upaya meyakinkan masyarakat bahwa tidak semua parpol adalah nakal 
dapat dilakukan dengan trik konsistensi dan kesungguhan, dan itu pun 
perlu terus dikampanyekan dan disosialisasikan secara gencar dengan 
dukungan sikap dan perilaku total dari segenap Tim Pemenangan dan 
kandidat. Tagline yang dibuat “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “ 
dimaksudkan untuk lebih meyakinkan masyarakat kalangan awam dan 
masyarakat pemilih pemula yang umumnya memiliki pandangan skeptis 
tentang parpol, agar lebih mempercayai ketulusan yang kami bangun 
untuk masyarakat Jawa Tengah. 
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Sedangkan program-program yang ditawarkan oleh pasangan calon 

dirangkum melalui visi dan misi yang dimiliki oleh calon. Adapun Visi Ganjar-

Heru adalah: “Terwujudnya Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinwai, ramah 

investor dan bermartabat, dengan memberikan pelayanan yang responsif, selain 

handal serta menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih, efisien transparan, 

profesional, dan akuntabel”. 

Misi dari Ganjar-Heru adalah: 

a. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola good goverance and 

clean goverment menuju efisiensi, kehandalan pelayanan, dan kemampuan 

fasilitasi partisipasi warga. 

b. Menegakan prinsip-prinsip transparansi dan anti-korupsi dalam pengelolaan 

anggaran dan aset, perencanaan pembangunan, dan pengadaan barang dan 

jasa. 

c. Mendorong penigkatan keberdayaan warga secara bertahap dalam konsep 

swakelola warga untuk sebanyak-banyaknya 30% dari APBD, melalui 

mekanisme prioritisasi dan seleksi yang transparan dan adil. 

d. Menata ulang pelayanan dasar (essential sevice) dalam bidang transportasi 

publik, sumber daya air, di samping peyempurnaan dan perbaikan layanan 

pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perijinan 

usaha dan koordinasi investasi. 

e. Membenahi tata ruang dan investasi lahan untuk memfasilitasi kehidupan 

sosial dan budaya warga, melalui terjaminnya ketersediaan Ruang Terbuka 

Hijau pada masing-masing kawasan kota, fasilitas kebudayaan, olahraga, dan 

kesejahteraan mereka yang difabel. 



 
 

133 

f. Menata infrastruktur, kelembagaan serta kapasitas warga dalam mengurangi 

resiko dan menanggulangi bencana “rutin” seperti kebakaran dan banjir. 

g. Mendorong dan memperkuat keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat 

terlibat aktif dalam pembangunan sebagai mitra sekaligus aktor yang berperan 

sebagai pelaku maupun pengontrol kebijakan pembangunan sehingga dapat 

menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, nyaman, dan bahagia. 

Program-Program ini merupakan suatu bentuk nyata untuk dapat “berdaya 

guna secara simultan dalam menentukan masa depan Jawa Tengah” yang 

merupakan slogan dari pasangan Ganjer-Heru. Diferensiasi visi dan misi dapat 

memudahkan pendekatan kandidat dengan para pemilihnya melalui masyarakat 

umum. Visi dan misi serta tujuan dari kandidat akan benar-benar membantu 

persepsi masyarakat, serta menciptakan hubungan kedekatan antara kandidat 

dengan masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui arah dan kebijakan dari suatu 

kandidat. 

b. Promotion (Promosi) 

Promosi calon kurang populer walaupun berasal dari partai politik yang 

populis. Calon yang kurang dikenal seperti Ganjar-Heru memulai promosinya dari 

bawah karena keduanya kurang dikenal dan tidak mengakar dikalangan  grass 

root. Untuk mempromosikan diri agar lebih dekat dengan masyarakat, Tim 

Pemenangan Ganjar-Heru membentuk posko kemenangan sebanyak 1000 buah 

yang tersebar di 35 (tigapuluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah, di masing-

masing kecamatan dan kelurahan. 



 
 

134 

Pendirian Posko pemenangan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

yang ingin memberikan dukungan atau menyerap aspirasi masyarakat, 

memudahkan sosialisasi serta untuk meningkatkan popuaritas Gnjar-Heru. Selain 

menggunakan media promosi di atas, juga menggunakan media kampaye yang 

lain seperti baliho, spanduk, pamflet. Selain itu juga melalui media massa seperti, 

TV, Radio dan surat kabar serta melalui jejaring sosial seperti twitter dan 

facebook.11 

Dengan memaksimalkan media jejaring sosial maupun media massa ini 

mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam pencitraan maupun kampanye, 

Kelemahannya adalah jejaring sosial tidak menjangkau semua kalangan warga 

Jawa Tengah, kalangan yang jadi sasaran di sini hanya kaum yang “melek IT” 

yaitu hanya kalangan menengah ke atas dan anak muda, sedangkan untuk 

kalangan bawah tidak terjangkau, untuk kalangan menengah ke bawah dilakukan 

sistem door to door yaitu mendatangi warga masyarakat  secara langsung. 

Metode door to door adalah pengenalan kandidat dan program-program 

yang ditawarkan kepada masyarakat oleh para anggota relawan gagah. Dengan 

adanya komunikasi langsung dari rumah ke rumah diharapkan membuat 

masyarakat simpati dan akhirnya memilih. Komunikasi langsung yang sangat 

serius dan intensif kepada para pemilih, dapat memberikan sugesti yang kuat pada 

masyarakat karena membuat para pemilih benar-benar mengetahui dan merasa 

lebih dekat dengan sosok Ganjar-Heru. 

 

11  Hasil Wawancara dengan ketua Tim Pemenangan Ganjar-Heru, 17 Juli 2013. 
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c. Price (Harga) 

Dana yang digunakan untuk kampanye merupakan hasil sumbangan dari 

warga melalui donasi yang disebut “saweran”. Saweran ini murni dari masyarakat 

yang memang mendukung pasangan Ganjar-Heru, yang umumnya berasal dari 

grass root PDI Perjuangan, selain itu juga dari masyarakat yang simpatik dengan 

pasangan Ganjar-Heru. Saweran dilakukan melalui donasi online dan langsung. 

Juga dilakukan Gala Dinner yang merupakan penggalangan yang diadakan tim 

pemenangan untuk mendapatkan dana dengan mengundang masyarakat yang 

mendukung gerakan ini.  

Dalam rangka untuk mencegah dan antisipasi terjadinya penyalahgunaan 

dana masyarakat dari saweran, relawan yang tergabung dalam Tim Pemenangan 

disertai atribut-atribut resmi dari PDI Perjuangan, sehingga masyarakat tidak 

khawatir kaklau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan ekonomis 

semata. 

Banyak bantuan dari para donatur misalnya, untuk iklan di televisi sudah 

ada yang membantu, mobil branding juga sudah disiapkan pendukung, untuk 

pemasangan baliho, poster, pembuatan kaos, dan iklan radio ditanggung penuh 

oleh masyarakat yang bersimpati. Strategi ini sangat inovatif  meskipun  

merupakan hal yang biasa  dalam pemilihan gubernur.  

Sumbangan yang mengalir dari masyarakat bermacam bentuknya seperti 

yang dijelaskan Ganjar.  

“Temen dari Jakarta bilang gini “aku minta CD nya donk…” tahu-tahu 
dah di daerah ini. Ada 10 bus, eh kok bus, 10 mobil itu bergerak ke 
pantura saya tidak tahu, dan itu dari Jakarta bilang kami relawan JokoWi 
yang mendukung GP. Ada gambarnya JokoWi, ada gambar saya, dan 
benderanya kotak-kotak.Nah itu ternyata dari sapa? Yang saya tidak tahu, 
waaaah itu, ya saya Alhamdulillah lah mendapatkan dukungan luar biasa, 
dan memang saat itu mas romantisme gerakannya memang luar biasa.” 
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Disisi lain kandidat harus mempunyai dukungan finansial yang kuat. Dana 

yang cukup akan memudahkan calon dalam mendukung kebutuhan logistik yang 

diperlukan oleh tim pemenangan  dalam menyusun dan menjalankan strategi.  

d. Place (Tempat) 

Tim Pemenangan Ganjar-Heru melakukan pemetaan daerah yang menjadi 

target. Pemetaan daerah ini dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan 

demografis yang menyangkut aspek sosial masyarakat. Dalam hal ini 1000 posko 

di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dibangun, bekerja keras untuk 

mendongkrak perolehan suara. Bila ada daerah yang kurang tersentuh dan tidak 

ada posko kemenangan tim pemenangan akan turun bersama calon langsung 

untuk mengajak agar masyarakat berpartisipasi. Untuk pemetaan berdasarkan 

demografis (sosiologis), di mana masyarakat yang bercorak petani dilakukan 

pendekatan langsung oleh Ganjar, selaku calon yang peduli masyarakat bawah 

dan berasal dari kalangan rakyat biasa. Bagaimana pun faktor kedekatan secara 

sosiologis memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat pemilih.  

Ada banyak tempat yang bisa dilakukan oleh seorang calon gubernur untuk 

mengkampanyekan dirinya, mungkin yang dikatakan Ganjar ini menarik untuk 

disimak. 

“Sebenarnya kita sudah menghitung mas, waktu saya jadi tim suksesnya 
mas JokoWi pada saat itu, apapun si Kandidat itu sendiri akan menjadi 
trend centre, apapun itu, struktural sudah jalan. Kita sampai pakai 
terbang layang, nyebar gambar ke remote area, trus kita jalan. Nah saya 
dulu sempet diskusi pengalaman mas JokoWi dari Jakarta, saya diskusi 
dengan mas JokoWi, diskusi dengan partai, semua mengatakan pokoknya 
intinya satu orang satu suara, berarti seluruh keramaian harus dilakukan.  
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Seribu posko yang didirikan ini memang bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai konsep gerakan perubahan dari pasangan Ganjar-Heru dan 

tempat berkumpul relawan untuk koordinasi dan konsolidasi program, dengan tim 

pemenangan pusat yang dikoordinir Puan Maharani, merupakan strategi yang bisa 

menjangkau semua kalangan khususnya kalangan menengah ke bawah. 

e. Segmentation  

Marketing politik calon, tidak bisa terlepas dari segmentation, targeting dan 

positioning. Untuk mengahadapi berbagai elemen lapisan masyarakat, Tim 

Pemenangan menetapkan dua segmen, yaitu segmen pertama untuk masyarakat 

secara keseluruhan. Segmen kedua adalah segmen khusus dimana target yang 

dibidik adalah masyarakat kelas menengah ke atas dan anak muda. Karena anak 

muda dan menengah ke atas merupakan pemilih yang kritis. Pemilih menengah 

adalah pemilih yang berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswa. Semakin 

tiggi pendidikan berbanding lurus dengan wawasan rasionalitasnya, sehingga 

mereka akan lebih mendasarkan pilihannya pada keinginan pribadinya yang 

dianggap benar dan pandangan  politik mereka sebagian besar dilandasi oleh  

faktor kebijakan yang akan dilakukan calon gubernur  dan visi misi. Untuk anak 

muda target yang dituju adalah komunitas anak muda yang ada di perkotaan, 

seperti; Semarang, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Magelang, Salatiga dan 

Purwokerto juga kota yang lain. Pendekatan kepada anak muda dilakukan oleh 

pasangan Ganjar-Heru, khususnya untuk segmentasi komunitas anak metal dan 

komunitas railfans, juga komunitas yang lain. Sebagai kandidat Gubernur yang 

sangat menyukai musik aliran cadas atau metal, Ganjar berusaha meyakinkan 
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kepada anak muda penggemar musik metal untuk mendukungnya, karena dirinya 

jika terpilih akan berupaya untuk lebih mengenalkan musik metal secara lebih 

luas kepada masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Dalam hal ini Ganjar menerangkan bahwa: 

“Saya minta dengan sangat dukungan kelompok anak muda yang gandrung 
suka musik metal, baik dari aliran heavy metal, thrash metal, speed metal 
hingga black metal bersatu menggalang dirinya memilih  Gubernur Jawa 
Tengah, dengan harapan suatu saat Semarang atau Jawa Tengah nantinya 
dapat menjadi barometer musik metal, dan mampu bersaing dengan kota; 
Jakarta, Medan dan Surabaya yang selama ini identik dengan suguhan dan 
tontonan metal dari mancangera,  jika saya terpilih sebagai Gubernur Jawa 
Tengah, semua group metal akan saya suruh mampir ke Semarang atau 
Surakarta.”  

 
Pendekatan terhadap kelompok anak muda yang berselera dinamis dan 

diidentikkan dengan semangat perubahan, maka foto yang diangkat Ganjar untuk 

konstituen tersebut, disesuaikan dengan selera anak muda.  

Gambar 3.2 
Visualisasi Ganjar dengan Pose Casual 

VISUAL BERMAKNA MATERI PUBLIKASI

 
 

Komunitas pemusik metal di Kota Semarang jumlahnya cukup banyak dan 

selama ini sangat aktif dalam memberikan kontribusinya melalui kegiatan sosial 

dan seni budaya, baik yang diselenggarakan secara swadaya maupun dengan 

bantuan pihak sponsor. Dilihat dari kuantitas, jumlahnya tergolong  ribu orang, di 

satu sisi kelompok metal ini dinilai memiliki loyalitas yang sangat tinggi. 



 
 

139 

Misalnya; kelompok Morbidust, Syndrome, Orat-Oret, Canibal Corps, dan 

lainnya. Kelompok metal ini begitu intensif melakukan hubungan dengan Ganjar 

selaku pribadi, sehingga secara kuantitas akan sangat membantu perolehan suara 

Ganjar nantinya.  

Strategi kampanye melalui segmen kelompok sosial secara berbeda yang 

dikembangkan oleh Tim Pemenangan pasangan Ganjar-Heru diposisikan sebagai 

upaya untuk meraih dukungan semaksimal mungkin dari lapisan masyarakat. 

Khususnya pendekatan terhadap kalangan anak muda, yang ditekankan adalah 

upaya membuat foto Ganjar nampak aura positif, optimis, dan memiliki dinamika 

sosial yang tinggi dengan gaya muda. Tujuan branding seperti ini sudah barang 

tentu memerlukan style penampilan Ganjar yang berbeda dengan atribut yang 

berbeda pula. Penekanan foto untuk menarik minat anak muda didesain 

sedemikian rupa sehingga Ganjar tampak sebagai salah satu bagian dari anak 

muda. Hendi salah satu tim pemenangan untuk wilayah Semarang membenarkan 

bahwa: 

“Kita bisa melihat sisi yang bisa ditonjolkan dari Pak Ganjar adalah sisi 
kemudaannya. Anak muda yang tanpa sekat yang mencoba masuk ke 
seluruh pelosok masyarakat dan diharapkan membawa perubahan di Jateng 
ini dalam percepatan pembangunan Jateng melalui komunikasi yang tanpa 
sekat. Nah kemudian ini harus diwujudkan melalui foto yang menyimpulkan 
hal tersebut. Nggak bisa Pak Ganjar dan Pak Heru dipakaikan jas, yang 
kemudian muncul komunitas tanpa sekat karena jas ini kan identik untuk 
orang yang eksklusif, untuk masuk ke masyarakat bawah sangat susah. 
Akhirnya pilihannya tinggal batik atau kemeja putih. Dalam perjalanan, 
setelah batik kemudian kita ubah dengan kemeja putih.” 
 
Pernyataan Hendi setidaknya memberikan pemahaman bahwa dengan 

dikenakannya atribut pakaian putih, dengan harapan tetap memiliki aura formal, 

akan tetapi di sisi lain juga dapat bermakna tidak menjaga jarak dengan konstituen 
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kalangan bawah, sehingga pemakaian atribut formal sebagaimana selama ini 

seringkali dipakai, yaitu jas, tidak direkomendasikan untuk dikenakan pada 

pasangan Ganjar-Heru. Hal ini didasarkan adanya anggapan bahwa pemakaian 

atribut jas identik dengan “ningrat”, “eksklusif”, serta memberikan kesan jarak 

sosial dengan kalangan mayoritas masyarakat Jawa Tengah yang sangat dekat 

dengan kultur masyarakat kecil. Hal ini pun sesuai dengan visi dan filosofi parpol 

pengusung Ganjar-Heru, yaitu PDI-Perjuangan yang selalu mengidentikkan 

sebagai parpolnya “wong cilik”.  

Gambar 3.3 
Visualisasi Ganjar-Heru dalam Penampilan Formal 

VISUAL BERMAKNA (BALIHO)

 

 

Pemilihan casting dan atribut baju putih yang dikenakan oleh kandidat 

cukup penting dalam memberikan positioning positif di mata masyarakat. Atribut 

yang tepat serta pola khas yang digunakan diharapkan akan dapat diterima sebagai 

sebuah sinyal dan simbol penerimaan sehingga mampu meningkatkan 

elektabilitas. Pendekatan dengan menyusup kumpulan spesifik anak muda yang 
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selama ini sering termarjinalkan dalam sosial politik, yaitu kelompok anak muda 

pecinta musik metal. Sebelum ini, kelompok anak muda metal hanya mengenal 

sosok Jokowi sebagai salah satu pemimpin yang gandrung musik metal. Dengan 

memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari individu yang suka dengan musik 

hingar-bingar melalui atribut-atribut foto yang digunakan dalam kampanye, 

kelompok anak muda metal di Jawa Tengah mendukung dan respek terhadap 

Ganjar. Waktu itu kelompok anak muda metal belum ada satu kandidat pun yang 

mencoba mendekatinya. 

Dalam hal ini Ganjar memberikan keterangan bahwa: 

“Kepada teman-teman kelompok metal, saya undang mereka di rumah 
pribadi saya, dan melakukan dengar pendapat dengan mereka mengenai 
bagaimana seharusnya mengembangkan musik metal di Jawa Tengah, dan 
biar tidak dianggap musik setan, maka kepada teman-teman saya berikan 
kesempatan dan kemudahan untuk melakukan pementasan, sepanjang 
terpenuhi unsur ketertiban dan keamanan sosial.  
 
Melalui juru bicaranya, Rudy, kelompok metal sangat memberikan apresiasi 

yang tinggi dan positif terhadap ide dan gagasan Ganjar untuk ikut 

memasyarakatkan musik metal di Jawa Tengah, ikut pro aktif untuk 

mengkampanyekan Ganjar dengan disertai bahwa kelompok metal tidak identik 

dengan pengguna obat-obatan terlarang dan minuman keras. Harapan yang ingin 

dicapai adalah masyarakat yang tadinya memandang negatif terhadap komunitas 

metal, menjadi lebih normatif.  

Di pihak lain, melalui pemikiran kosmopolitan yang dikembangkan oleh 

Ganjar mengenai semakin padatnya penduduk Semarang, sudah mengarah pada 

fenomena kemacetan, pasangan Ganjar-Heru melakukan pendekatan pada 

kelompok railfans. Kelompok railfans di Semarang tidak terbatas di Kota 
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Semarang saja, melainkan meluas hingga wilayah Daerah Operasional 4 (Daop IV 

Semarang) yang meliputi; Cepu hingga Tegal, juga mencakup wilayah Daerah 

Operasional 5 Purwokerto dan Wilayah Daerah Operasional 6 Yogyakarta, yang 

membentang dari Sragen hingga Purworejo. Di antara ketiga komunitas railfans di 

Jawa Tengah, selama ini sudah terjalin interaksi yang aktif dengan intensitas yang 

tinggi, baik melalui aktivitas gathering, launching maupun melalui kampanye 

safety riding di perlintasan Kereta Api. Umumnya anggota komunitas railfans 

tersebut sangat concern terhadap pemimpin yang mau dan peduli terhadap 

peningkatan peranan transportasi kereta api sebagai ujung tombak mobilisasi 

sosial. Terbukti ketika dilakukan Seminar tentang Peranan Perkeretaapian dalam 

pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, Ganjar ikut serta di dalamnya dan 

melakukan pembicaraan intensif dengan kelompok railfans yang selama ini 

dikenal sangat solid. Selaku pribadi, Ganjar tidak canggung lagi ketika memasuki 

komunitas railfans, karena sebelumnya Ganjar dikenal sebagai salah satu pribadi 

yang peduli dan cinta angkutan massal Kereta Api. Pada pertemuan Seminar 

banyak hadir tokoh-tokoh komunitas, baik dari IRPS, Komunitas Edan Spoor, 

Komunitas Railfans Daop Empat, Komunitas Pramekers, secara langsung Ganjar 

langsung nyambung ketika memmbicarakan pentingnya peranan KA sebagai 

Mass Rappid Transport (MRT).  

Salah satu hal penting yang dilakukan Ganjar ketika melakukan pendekatan 

sosial personal, adalah dirinya di-positioning-kan sebagai sosok muda yang 

memiliki jiwa yang jujur, sederhana, pejuang anti-korupsi dan dekat dengan 

masyarakat, dekat dengan komunitas dari semua golongan. Segmentasi sasaran 
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anak muda sebagaimana dibibik Tim Pemenangan Ganjar-Heru ini diakui oleh 

Mayam pelajar SMA Negeri 3 Kota Semarang, yang mengatakan bahwa: 

“Menurut ku pak Ganjar itu beda, dibandingkan dengan kandidat yang 
lain. Apabila pak Bibit sudah sepuh (tua), kalau pak Hadi saya gak terlalu 
senang. Jadi menurut saya pak Ganjar yang paling beda, lagian juga masih 
muda, paling tidak mewakili kami sebagai anak muda.” 

 
Pemakaian atribut bukan hanya berkesan sederhana, namun juga harus 

mampu memberikan nilai tambah, yaitu dapat memberikan kesan berbeda dari 

penampilan kandidat lainnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk 

mengenali dan kemudian merekam pesan visual foto ke dalam tataran 

pengetahuannya. Fenomena ini secara singkat dapat dijelaskan bahwa dengan 

adanya unsur pembeda dari visualisasi foto, maka akan mampu meningkatkan 

kesan persuasi yang timbul pada masyarakat terhadap foto yang dimaksud. Dalam 

hal ini visualisasi foto dinilai dapat meningkatkan persuasi masyarakat untuk 

memberikan pilihan suara kepada kandidat yang bersangkutan. Sebagai 

kelengkapan deskripsi atas uraian di atas, maka gambar berikut akan memberikan 

penjelasan. 
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Gambar 3.4 
Visualisasi Ketiga Kandidat untuk Kartu Suara 

 

Tiga calon gubernur dengan atribut yang dikenakan, Pasangan nomor 1 dan 

nomor 2 mengenakan atribut resmi yaitu jas, peci dan dasi, sedangkan pasangan 

nomor urut 3 mengenakan baju putih tanpa peci.  Unsur pembeda dapat dimaknai 

adanya harapan terjadinya perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada. 

Dengan dipimpin orang yang memiliki atribut yang disertai dengan wacana yang 

berbeda atas pemahaman pemaknaan pembangunan, akan muncul harapan pada 

masyarakat tentang terjadinya perkembangan dan kemajuan sosial ekonomi di 

Jawa Tengah setara dengan propinsi lainnya. 

Berkaitan dengan adanya sesuatu yang “baru” sebagaimana diusung oleh 

pasangan Ganjar-Heru yang diidentikan dengan “sesuatu yang berbeda” dan “baru 

kali ini Cagub dan Cawagub Jateng” memiliki style yang sederhana dan merakyat, 

ternyata dapat diterima konstituen masyarakat pelajar. Hal ini sebagaimana 

keterangan Maya yang memberikan gambaran bahwa terlepas dari faktor lainnya, 

pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar-Heru di mata pemilih pemula memiliki unsur 

pembeda, di mana salah satunya karena merupakan pendatang baru di Jawa 

Tengah, yaitu calon gubernur yang masih muda. Pilihan terhadap kandidat yang 

muda tersebut dikarenakan adanya harapan yang digantungkan kepada Ganjar-
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Heru, supaya dapat membawa perubahan yang mendasar bagi kelangsungan dan 

kemajuan pembangunan di Jawa Tengah. Kandidat Bibit, menurut Maya 

dikatakannya sebagai figur yang masih terkait dengan militer dan kurang 

merepresentasikan kebanyakan orang Jawa Tengah yang “kalem, andap asor, dan 

tidak menyukai dialog vulgar” di media massa. Pada sosok kandidat Hadi, Maya 

kurang menyukainya. Dengan demikian, aspek elektabilitas diantara ketiga 

kandidat tersbut hanya mungkinkan dijatuhkan pada pribadi Ganjar, sebagaimana 

harapannya terhadap calon gubernur yang masih muda dan lebih “njawani” 

dibanding kedua kandidat lainnya.  

Pilihan terhadap kandidat Ganjar-Heru bukan saja ditentukan karena faktor 

partai politik yang mengusungnya, juga bukan karena faktor lainnya, seperti; 

prestasi terdahulu dari Ganjar-Heru, melainkan semata karena faktor usia Ganjar 

yang masih muda. Hal ini diketahui ketika ditanyakan pada Maya, kira-kira siapa 

yang telah dipilihnya ketika Pilgub Gubernur kemarin, dengan tegas Maya 

menjawab :  

“Ya, Ganjarlah”, karena pak Ganjar kan ganteng, sampai-sampai kepada 
teman-teman saya juga merekomendasikan untuk memilih calon Gubernur 
yang ganteng. 
 

Perwajahan ganteng dari Ganjar sebagaimana dipahami oleh pemilih 

pemula seperti Maya dan teman-teman nya didapatkan dari foto pasangan Ganjar-

Heru yang banyak tersebar di sudut-sudut Kota Semarang. Pemasangan foto 

tersebut memberikan arahan pada pemilih pemula, bahwa setidaknya mampu 

memberikan tingkat keterpilihan awal, sebelum kandidat merepresentasikan 

program, visi-misinya ketika kampanye.  
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Pengakuan Maya di atas, setidaknya juga dibenarkan oleh Ari Pradhanawati 

yang mengatakan bahwa : 

“Kadang orang melihat di foto kok ada sesuatu yang lain, orang kan ingin 
suatu perubahan. Itu dua minggu sebelumnya, dengan adanya surat suara 
kalau orang paham, dia pasti tahu siapa yang akan dipilih. Jadi kalau 
orang jawa bilang orang yang kena katuranggan. Sulit, sulit-sulit dijelaskan 
sejelas-jelasnya ya bahasa jawa itu. Ungkapan jawa, symbol yang dapat 
katuranggan itu siapa. Di situ akan kelihatan, dapat wahyu, dapat ndaru, 
dan sebagainya. Tapi dari foto itu akan kelihatan jelas karena buktinya 
pada saat setelah pilgub, saya datang ke Desa tempat di mana saya biasa 
tetirah dengan anak-anak desa. Di desa itu saya  tanya pada mbah tua yang 
tinggal disitu. “Mbah kemaren nyoblos siapa? Yang nomor 3.Kok monor 3? 
Ya mboten ngertos” 
 
Pengalaman Ari sebagai mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa, foto mampu mengirimkan simbol 

komunikasi tertentu kepada calon pemilih tentang bagaimana katuranggan dari 

wajah calon. Dalam mitologi Jawa, katuranggan seseorang memiliki korelasi 

dengan derajat sosial dari orang yang bersangkutan. Pada awalnya, orang tua 

lanjut usia tersebut, belum memiliki pilihan kepada siapa pilihannya diberikan. 

Diakui oleh Ari Pradhanawati, pengalamannya saat mau melakukan coblosan :  

“Ketika memasuki bilik pemungutan suara, mengakui bahwa di bilik suara 
itu pasti ada hal-hal yang bisa membut saya, tidak bicara soal magic ya, tapi 
ketika orang buka surat suara itu pasti ada yang menarik di antara 3 foto itu, 
untuk dicoblos, dan di antara ketiga kandidat yang saya lihat mencerminkan 
pemimpin orang Jawa adalah pasangan Ganjar-Heru. paling menarik, ya di 
antara yang beda mungkin. 1, 2 kan sama. Ada daya magnet, itu yang tidak 
bisa dicermati, tidak bisa diprediksi sebelumnya”. 
 

Dalam penilaian kebanyakan orang Jawa, foto Ganjar  yang tersenyum dengan 

wajah cerah disertai pandangan mata ke depan lurus dengan ekspresi optimis, 

dianggap memiliki katuranggan sebagai pemimpin, dimana representasi 

gambaran seperti itu hanya dimiliki oleh Ganjar, sehingga ketika ditanyakan oleh 
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Ari Pradhanawati saat berkunjung di desa kepada orangtua lanjut usia, orang tua 

lanjut usia tersebut menjawab bahwa dirinya memilih pasangan nomor urut 3 

(Ganjar-Heru). Ada ketertarikan yang kuat terhadap foto pasangan  Ganjar-Heru. 

Kekuatan foto dalam mendongkrak elektabilitas juga dikemukakan oleh Siti 

Atikoh yang juga istri Ganjar Pranowo, sekaligus juga sebagai tim pemenangan. 

“Kalau menurut saya foto sangat penting, karena kalau pengambilan angel 
nya salah, itu juga bisa berkesan seolah-olah orangnya galak, gitu kan? 
Tapi kalau pengambilannya itu pas, sesuai karakter dia, itu akan 
membentuk opini yang jelas. Begitulah, dilihat kok ini, kayaknya orangnya 
kok ramah, begitu. Misalnya kan ada perempuan, misalnya, yang ini galak 
banget. Foto seperti itu, sangat-sangat memberikan kesan karena itu bentuk 
dari sosialisasi, kecuali kalau kandidatnya itu sama-sama sudah sangat 
terkenal. Itu foto mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena sudah menjadi 
figure yang semua orang sudah tahu, tanpa melihat fotonya pun “oh si itu” 
itu foto mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk yang sama 
tingkat elektabilitasnya, tingkat popularitasnya tidak terlalu, ya sangat 
berpengaruh.” 

 
Dari keterangan Maya, Ari Pradhanawati  dan Siti Atikoh di atas, 

menegaskan bahwa foto memberikan kontribusi yang sangat positif dan nyata 

bagi upaya pemenangan pemilihan kepala daerah. Maya menambahkan, ketika 

teman-teman SMA nya mengetahui bahwa ada salah satu calon kandidat gubernur 

yang keren, murid SMA pada geger dan gempar, bahkan sempat menjadi 

pembicaraan di SMA Negeri 3 Semarang bahwa calon gubernur yang keren 

tersebut nantinya akan dipilih mayoritas teman-teman Maya, meski mereka belum 

mengenal siapa Ganjar sebelumnya namun semata karena faktor fotonya yang 

keren dan ganteng. Dalam hal ini Maya kembali menegaskan bahwa dirinya 

memilih Ganjar karena Ganjar ganteng. 

“Ganteeeeng, aku sama teman-teman milih karena ganteng. Kan lumayan 
punya Gubernur ganteng, di samping pintar juga. Terlebih lagi ketika waktu 
debat Pilgub di MetroTV, pak Ganjar paling mencolok dari yang lain”. 
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat dimengerti bahwa untuk kalangan 

pemilih pemula, faktor wajah kandidat (ganteng atau cantik) menempati proporsi 

utama sebagai salah satu aspek keterpilihan, di samping juga faktor kepiawaian 

mengambil simpati pemilih juga kemampuan berdebat yang dimiliki calon. Hal 

senada juga  dikemukakan oleh Ari Pradhanawati, saat ditanya tentang bagaimana 

peran foto dalam marketing politik, yaitu: 

“Sangat-sangat penting. Itu sudah terbukti banyak sekali. Ketika Bu Poppy 
Darsono nyalon, latar belakangnya hitam foto itu.Saya bilang “Bu jangan 
hitam, diganti putih supaya kelihatan cantik”. Hanya kalau orang paham, 
sekali lagi kalau orang paham fotonya yang cantik, yang ganteng, ya kan 
pak SBY dua kali kepilih kan karena fotonya juga. Pak Marmo sama mas 
Hendi kan juga foto juga, pak Budi Santoso kan foto juga, kan sangat 
berpengaruh. Coba kalau fotonya ndak cantik, ndak ganteng, orang “siapa 
ini?” orang akan lebih tertarik karena dia cantik..  
 

Dapat ditarik benang merah ketika perwajahan menjadi penting dalam marketing 

politik, maka penggunaan dan pemasangan foto kandidat menempati posisi yang 

harus diperhatikan oleh siapapun yang nantinya akan maju dalam pilkada. 

 

3.3. Strategi Kampanye 

Strategi pasangan Ganjar-Heru memiliki beberapa cara yang digunakan 

dalam berkampanye berikut ini beberapa strategi yang digunakan. 

3.3.1 Kampanye dengan Adat Jawa 

Ganjar dan Heru merupakan pribadi asli Jawa Tengah dan mencoba 

memanfaatkan kedekatan sosiologis geografis tersebut untuk berkampanye di 

kalangan masyarakat Jawa Tengah yang halus dan sopan santun, dan tidak 

sebagaimana tipikal Bibit Waluyo yang juga asli Jawa Tengah, namun memiliki 

karakteristik budaya yang lebih terbuka dan vulgar. Kampanye dengan adat Jawa 
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seperti “nyambangi” dan dialog dengan bahasa Jawa, yang disertai dengan 

mengenalkan  tagline yang “njawani”, “mboten korupsi mboten ngapusi” dinilai 

merupakan kampanye yang efektif di kalangan masyarakat bawah.  

Gambar 3.5 
Visual Kampanye dengan Pendekatan Jawa 

VISUAL BERMAKNA (BAHASA NON VERBAL)

Warna putih
simbol, ketulusan, kesuci

an
Sekaligus pembeda

calon lain

Gerture miring, ada yang ditutup-tutupi, 
disembunyikan; sorot mata sayu (ngantuk, 

capek); pakaian tidak seragam
Dipasang di tempat umum

 

Pemasangan foto yang dibarengi dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi 

merupakan salah satu langkah yang sangat ampuh untuk menarik simpati 

masyarakat.  

3.3.2 Kampanye Melalui Media Massa 

Media massa yang digunakan oleh Ganjar-Heru adalah televisi, radio dan 

koran. Menggunakan televisi merupakan kampanye yang efektif karena bisa 

dilihat seluruh kalangan bahkan sampai tingkat nasional, namun intensitas 

tanyangnya di televisi hanya sedikit mengingat biaya untuk tanyangan di televisi 

sangat mahal, contoh calon lain yang gencar di media Televisi contohnya Jokowi 

yang selalu menjadi sorotan publik. Ini ditegaskan oleh Ganjar dalam 

komentarnya. 
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“ Dimulai dari TV-One, karena itu debat pertama di TV-One. Di TV-One 
itu kata para pengamat, karena saya dapat konfirmasi setelah saya debat 
itu sms tu masuk ke saya banyak sekali. Twitter masuk banyak sekali, 
facebook masuk banyak sekali, mereka mengatakan kepada saya luar biasa. 
Tadi itu debatnya oke, trus saya mendapatkan dukungan yang bagus gitu 
kan, karena ini TV nya TV Nasional hampir seluruh Indonesia yang 
coverage nya ada, mereka yang nonton dan memberikan komentar yang 
positif. Saya menduga tapi saya tidak punya data, itulah momentum dimana 
ada quantum suara saya naik, dan katanya memang tinggi setelah itu.” 

 
Meski intensitas tanyangnya di televisi hanya sedikit karena biaya untuk 

tanyangan di televisi sangat mahal, namun hal ini perlu dilakukan. Apalagi saat 

debat, merupakan  kesempatan bagi calon untuk menunjukkan kualitas pribadinya 

kepada masyarakat. Penguasaan media menjadi salah satu faktor penting dalam 

mencitrakan dan mempertahankan ketokohan seorang kandidat sehingga mampu 

mendapatkan simpati dan dukungan kepada pemilihnya. Hal ini ditambahkan 

Ganjar dalam keterangannya saat ditanya soal seputar pentingnya melibatkan 

media. 

“Awalnya mas,  media tidak bisa meliput saya sama sekali. Kami seolah 
terasing, san saya mau masuk sangat sulit.Akhirnya temen-temen saya yang 
di Jakarta turun tangan, dan temen-temen Media saya yang di Jakarta ini 
adalah senior-senior, kemudian mereka datang kesini, trus kemudian 
ternyata temen-temannya sudah menjadi redaktur-redaktur. Lalu dengan 
pendekatan itu saya diundang ngobrol, saya sowan ke media-media gede-
gede, media mainstream Jateng ya, Suara Merdeka, Wawasan, Tribun, 
Jawa Pos itu saya datengin.  
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Gambar 3.6 
Foto Iklan untuk Media Cetak 

 

  
 

Penguasaan media menjadi salah satu faktor penting dalam mencitrakan dan 

mempertahankan ketokohan kandidat, agar memperoleh simpati dan 

dukungan dari pemilihnya. Untuk itulah mengapa seorang kandidat 

mengeluarkan beaya yang cukup besar untuk promosi lewat media.  

 

“Dari semuanya saya bertemu, saya keliling, mulailah mereka bisa 
mengerti saya ini siapa, dan apa yang bisa saya lakukan. Dan setelah saat 
itu bisa berjalan, temen-temen akhirnya ngomong oke kalau begitu ada tim 
media yang berbicara serius tentang itu dan kemudian bahkan mereka 
punya sekumpulan yang menawarkan diri. “mas boleh gak saya mengikuti 
anda? Kemanapun anda kegiatan”.Mereka berkumpul semuanya, dan dia 
selalu melihat jadwal saya kemana. 
 

Pribadi Ganjar yang terbuka dan mudah bergaul merupakan daya tarik tersendiri 

bagi awak media yang meliput kegiatan kampanye, Ini diakui oleh Ganjar karena 

awak media yang semula tidak pernah mengikuti kampanyenya namun pada 

akhirnya justru wartawan yang meminta untuk bias dan meliput segala aktifitas 

kampanye yang dilakukan. Dan Ganjar selalu memberikan  service tontonan 
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menarik untuk mereka, misalnya tiba-tiba Ganjar berenti diwarung untuk makan 

gule di pasar. Tentu saja hal ini mengundang kerumunan masa, dan bagi media ini 

juga merupakan berita yang sangat menguntungkan dan menarik untuk diliput, 

dibandingkan dengan berita pidato kampanye.  

3.3.3 Kunjungan ke Rumah Warga 

Gambar 3.7 
Kunjungan ke Rumah Warga Sekaligus Pelepasan Atribut Kampanye 

 

• Kamis (23/05/2013), Ganjar 
Pranowo blusukan ke dalam gang-
gang kampung membersihkan 
atribut kampanye berupa stiker 
dan spanduk.

• Ganjar melanjutkan pembersihan 
dengan berkenalan , 
bercengkerama, dan 
mendengarkan keluhan beberapa 
warga di Kampung Prembaen 
Selatan, Kembangsari, Semarang 
Tengah 

www.krjogja.com

VISUAL BERMAKNA (FOTO yg BERBICARA)

 
 

Kunjungan ke rumah warga ini dilakukan untuk meminta dukungan dan 

memberikan pengertian mengenai tagline “Mboten Ngapusi lan Mboten Korupsi” 

di kalangan menengah ke bawah. Strategi ini sangat bagus karena pasangan calon 

dapat berinteraksi langsung kepada warga masyarakat, tetapi masyarakat yang 

dikunjungi tidak banyak karena mengingat waktu kampanye terbatas dan semua 

calon melakukan kampanye melalui cara ini juga karena bisa dikatakan kampanye 

seperti ini lebih efektif dan menyentuh warga. Dalam satu malam pasangan ini 

hanya bisa mengunjungi tiga sampai empat wilayah saja. Metode door to door 

melakukan pendekatan dengan pengenalan kandidat dan program-program yang 
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ditawarkan kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi langsung dari rumah 

ke rumah membuat masyarakat simpati dan akhirnya memilih. Komunikasi 

langsung yang sangat serius dan intensif kepada para pemilih, dapat memberikan 

sugesti yang kuat pada para pemilih karena membuat para pemilih benar-benar 

mengetahui dan merasa lebih dekat dengan sosok Ganjar-Heru. 

3.3.4 Donasi Warga 

Calon gubernur memerlukan biaya yang besar untuk pelaksanaan  

kampanye, ini menjadi konsekwensi seorang kandidat, karena harus mempunyai 

dukungan finansial yang kuat. Dengan adanya kekuatan financial  yang cukup 

tentunya akan memudahkan dalam mendukung kebutuhan logistik yang 

dibutuhkan oleh tim suksesnya dalam menjalankan strategi. Penggalangan dana 

ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan tim pemenangan, Ganjar-Heru 

berhasil mengumpulkan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat yang 

simpati terhadap pasangan ini, yang dinilai paling “miskin” bila dibanding dengan 

dua pasangan yang lain. 

3.3.5 Media Sosial 

Selain media cetak dan elektronik Facebook, Twitter, Web, Youtube serta 

blogger digunakan oleh tim kampanye pasangan Ganjar-Heru, media ini dinilai 

sangat murah dan bisa meningkatkan popularitas. Media jejaring sosial dinilai 

sangat efektif dan efisien memuat info pasangan calon Ganjar-Heru dan 

mengupdate kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Masyarakat luas bisa berinteraksi 

langsung di media ini sehingga ada kedekatan antara calon dan pemilih. 
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Gambar 3.8 
Strategi Komunikasi Pasangan Ganjar-Heru di Sosial Media 
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Di samping memiliki wajah ganteng, merakyat, berpendidikan tinggi, 

sederhana dan dikenal memiliki selera musik yang dinamis, maka aspek kekini-

kinian juga dilirik oleh Tim Pemenangan Ganjar-Heru, yaitu melalui pemasangan 

tools iklan di sosial media, yang dewasa ini banyak digunakan oleh kalangan 

pelajar, mahasiswa dan anak muda lainnya. 

Gambar 3.9 
Tools Komunikasi Pasangan Ganjar-Heru di Sosial Media 

 
TOOLS KOMUNIKASI
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Gambar 3.10 
Tools Komunikasi Pasangan Ganjar-Heru di Sosial Media 
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Sebagai salah satu segmentasi yang menjanjikan, pemilih pemula di Jawa 

Tengah tergolong sangat potensial, sehingga pendekatan terhadap segmen ini 

sangat ditekankan, salah satunya melalui apa yang selama ini sangat digemari dan 

dekat dengan kalangan pemuda pelajar sebagai pemilih pemula, yaitu penggunaan 

aplikasi sosial media, seperti’ facebook, instagram, twitter, blogger serta youtube. 

 

3.4. Personal Branding melalui Foto terhadap Peningkatan Elektabilitas 

Branding bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin merebut 

jabatan public ataupun yang bertarung dalam pesta politik. Branding sebetulnya 

adalah kebutuhan dari semua orang yang punya kepentingan untuk mendapatkan 

sesuatu dari orang lain melalui proses-proses komunikasi. Branding di sini artinya 

sebutan atau istilah tertentu yang dapat membuat persepsi orang lain tentang diri 

kita. Kalau kita berperilaku sering membohongi orang, kita akan disebut 
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pembohong. Kalau kita dilihat sering menolong orang, kita pasti akan 

dipersepsikan orang baik. Setuju atau tidak, itulah kenyataannya. Hanya saja, 

ketika ada kebutuhan untuk membangun kepercayaan orang lain, dalam waktu 

yang cepat, untuk kepentingan jabatan politik, atau berkompetisi politik, maka 

branding harus dilakukan secara terprogram atau terencana secara matang. Hal ini 

dikarenakan branding ada hubungannya dengan bagaimana orang memahami kita, 

bagaimana orang melihat apakah kehadiran kita menjadi solusi atau problem buat 

mereka, branding terkait dengan kesukaan khalayak dan bahkan terkait dengan 

kepercayaan orang. Untuk mendapatkan hasil branding yang mampu bertahan 

lama dan memberikan manfaat yang maksimal, maka pilihannya mutlak hanya 

satu, yaitu kita harus melandasi proses-proses branding itu bersumber dari bukti-

bukti yang otentik, nyata dan asli. Jika tidak, pasti hasilnya akan cepat sirna dan 

membuat publik akhirnya kecewa.  

Agar brand suatu produk itu meresap-kuat dalam hati khayalak sesuai 

dengan harapan yang punya produk, maka dibutuhkan upaya dengan proses yang 

terus menerus untuk menancapkan brand  itu ke hati publik dengan berbagai cara. 

Upaya dan proses inilah yang biasa disebut branding. Branding sebagai sebuah 

upaya memperkenalkan produk hingga produk itu dikenal, diakui, dan digunakan 

oleh khalayak.  

Personal branding dengan kata lain adalah proses membentuk persepsi 

masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, di antaranya 

adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana semua itu 

menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat 
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digunakan sebagai alat pemasaran. Personal brand merupakan persepsi yang 

tertanam dan terpelihara dalam benak orang lain. Tujuan akhirnya adalah 

bagaimana orang lain itu punya pandangan positif atau persepsi positif sehingga 

bisa berlanjut ke trust atau ke aksi-aksi lainnya, misalnya memilihnya sebagai 

gubernur. 

Langkah awal personal branding melalui foto adalah dengan mengganti 

foto Ganjar yang dinilai tidak menjual untuk digantikan dengan foto yang lebih 

berkarakter. Untuk itu tim pemenangan menggunakan jasa fotografer profesional 

untuk membuat dan mendesain foto pasangan Ganjar-Heru, agar terlihat menarik 

dibanding foto sebelumnya. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan keahlian khusus 

seorang fotografer yang mengetahui foto portrait, yaitu cabang fotografi yang  

mempelajari foto karakter orang.  

Portrait adalah salah satu cabang ilmu fotografi untuk menampilkan wajah 

atau karakter seseorang. Semakin serius sebuah pemotretan, berarti semakin serius 

pula persiapan yang harus dilakukan. Terlebih subyek yang ditangani adalah 

pejabat yang hendak ditampilkan untuk branding. Untuk membuat foto branding,  

fotografer harus mampu menampilkan sosok kandidat yang  anggun, membumi, 

merakyat, gagah, ramah, berwibawa, agamis, smart. Semua unsur tersebut harus 

terakumulasi menjadi satu kesatuan dalam sebuah foto. Untuk itulah penguasaan 

fotografer akan hal teknis, menjadi hal yang sangat penting dan merupakan 

keharusan. Karena bagus  tidaknya sebuah karya foto dibangun dari unsur-unsur 

teknik teori fotografi.  Komposisi dan pencahayaan foto portrait  harus 

direncanakan dengan benar, juga peralatan harus disiapkan dengan matang. Di 

samping itu pose dan ekspresi kandidat  agar menawan dan berekspresi juga  
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berwibawa menjadi unsur yang tak terpisahkan dari keberhasilan sebuah foto 

branding. Dengan kata lain bagaimana foto tersebut tampil unik juga menarik dan 

yang paling penting bisa diterima semua kalangan. Pose dan ekspresi yang 

menarik tersebut membutuhkan kemampuan non-fotografis yang kental, seperti 

pengalaman pribadi, jam terbang, kedekatan emosional dengan subyek dan 

kemampuan berkomunikasi menjadi hal yang utama. Kunci utamanya adalah 

menggali hal unik yang dimiliki tokoh yang hendak difoto. Perlu pendekatan 

personal, meskipun keberhasilan mendapatkan ekspresi  menarik tak berhubungan 

langsung dengan segi teknis fotografi. Tapi, keberhasilan secara teknis fotografi 

tak ada artinya dalam foto portrait bila tidak didapatkan ekspresi sesuai yang 

diinginkan. Komunikasi dengan  tokoh yang akan difoto menjadi hal yang sangat 

utama supaya tokoh  bisa tau apa yang kita inginkan. Untuk itu fotografer harus 

mencoba berbagai sudut pengambilan, menggunakan lensa yang pas, pengaturan 

posisi, serta pencahayaan untuk mendapatkan gambar yang baik. Semua ini 

diperlukan jika ingin mengekplorasi seorang tokoh dalam pose-pose yang unik 

dan ekspresif. Perencanaan yang matang  dibutuhkan untuk membuat foto yang 

berkarakter, karena membuat foto portrait bisa dikatakan berhasil jika fotografer 

mampu mengkomunikasikan ide di benaknya kepada masyarakat pemilih. Sebagai 

contoh jika orang yang melihat foto yang kita hasilkan mengernyitkan dahi, 

pertanda bingung atau memicingkan mata pertanda tak nyaman memandang, 

maka bisa dikatakan pemotretan belum berhasil sepenuhnya. Lain halnya jika 

masyarakat pemilih yang menjadi sasaran pemasaran tersenyum atau  

mengangguk-angguk pertanda paham atau diam untuk merenung karena  berhasil 

meresapi makna dari foto yang dilihatnya.  
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Memotret foto branding bukan sesuatu yang mudah, namun bisa dipelajari. 

Karena tidak dipungkiri saat memotret kandidat biasanya berwajah tegang, tidak 

rileks saat berhadapan dengan kamera, hal ini bisa dimengerti karena mereka 

bukan foto model yang tiap hari berhadapan dengan kamera. Perasaan tegang dari 

kandidat bisa dimaklumi karena adanya rasa takut, kalah bersaing dengan lawan 

politiknya, harus mengeluarkan banyak uang untuk keperluan kampanye. Bisa 

dikatakan ketegangan wajah ini merupakan akumulasi dari semua permasalahan 

yang berkecamuk dalam dirinya, seperti mesin partai yang mengusungnya apakah 

nantinya mesin itu akan berjalan efektif atau mesin partai hanya sebagai penonton, 

apakah pada akhirnya akan terpilih, ini semua menguras energi kandidat,  

sehingga tidak heran bila wajah Ganjar saat dilakukan pemotretan mengisyaratkan 

wajah yang tegang tidak rileks. 

Waktu itu Tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 18.00 malam Ganjar datang 

ke rumah CEO Suara Merdeka Jl. Sultan Agung no 66 Semarang, untuk 

pemotretan. Rencananya  foto  akan digunakan untuk alat peraga dan sosialisasi 

kampanye, kehadirannya ditemani Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi, dua 

ajudan yaitu Widadi dan Toto dan beberapa kader PDI-P. Kedatangannya di 

rumah pribadi CEO SM ini tidak ditemani calon Wakil Gubernur Heru 

Sudjatmoko, karena yang bersangkutan sedang melakukan sosialisasi di tempat 

lain. Saat datang di kediaman Pak Kukrit, ekspresi muka Ganjar nampak sekali 

kalau lelah, kusut juga kecapekan, tidak fresh, ini bisa dimaklumi karena mereka 

habis melakukan sosialisasi di beberapa tempat. Bagi peneliti itu merupakan 

pertemuan yang kedua dengan Ganjar, pertemuan pertama dengannya, Rabu 
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(13/3), calon gubernur dari PDI-P ini datang ke Kantor Suara Merdeka Jl. 

Pandanaran 30 Semarang, untuk melakukan sosialisasi dengan jajaran direksi dan 

redaksi Suara Merdeka. 

Saat sosialisasi di Pandanaran lantai 17, dilakukan diskusi yang panjang.  

Dalam diskusi yang cukup akrab tersebut, ada beberapa masukan yang 

disampaikan, salah satunya meminta Ganjar untuk mengecat rambutnya, karena 

rambut putih dinilai terlalu tua dan tidak menarik minat masyarakat pemilih. Juga 

baju yang dikenakan, ada yang menyarankan untuk menggunakan baju beskap 

atau surjan yang menjadi ciri baju Jawa. Ada juga yang menyarankan Ganjar 

untuk mengenakan baju kotak seperti yang dipakai Jokowi-Ahok. Dalam diskusi 

yang penuh kekeluargaan itu Ganjar menyampaikan visi misi di depan wartawan, 

dan merasa optimis akan memenangkan pilgub 2013, karena  solidnya kader yang 

mendukung kemenangannya, juga partai PDI-P yang menjadi mesin penggerak, 

merupakan kekuatan ampuh untuk mendongkrak elektabilitasnya. Setelah diskusi 

Ganjar pamitan pulang,  beberapa teman redaksi yang masih berada di ruang itu 

berkomentar mengenai hasil sosialisasi, banyak teman  redaksi yang penulis tanya 

soal elektabilitas megatakan kemungkinan menang kecil, karena kurang menjual 

dan tidak dikenal. Namun disisi lain kemunculan sosok Ganjar yang masih muda, 

dan ide-idenya untuk membangun Jateng menarik dimata Kukrit, CEO Suara 

Merdeka. Menurutnya Cagub Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo memang sudah 

diketahui kualitas dan kapasitasnya, tetapi kalau Ganjar Pranowo kemungkinan 

ide dan pemikirannya bisa lain dan baru, bila dibandingkan saingannya. Hal 

senada juga dikatakan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Amir Machmud NS, 
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yang mengatakan bahwa sosok Ganjar memang menarik bagi kaum muda. Para 

mahasiswa dan kalangan intelektual cenderung lebih menyukai figur yang juga 

muda dengan segala kebaruan dan beda yang melekat padanya, konsep sosialisasi 

dan kampanye Ganjar disarankan harus beda juga.12 

Sebelum Ganjar tiba di rumah CEO SM, peneliti sudah menyiapkan 

peralatan studio mini yang dipasang ruang tamu yang cukup luas dan mewah. 

Dengan menggunakan 7 buah    lampu studio yang dilengkapi dengan 3 soft box, 

2 payung studio, beauty disk dan continous light 400 watt,  agar suasana ruang 

terang benderang seperti layaknya studio foto professional.  Juga sudah penulis 

siapkan kamera Canon 5D mark 3 dan Canon 1Dx. Kamera tipe ini merupakan 

kamera terbagus  yang dikeluarkan canon, karena bisa menghasilkan gambar 

dengan resolusi 22.3 mega piksel dan 18 mega piksel, yang pastinya file ini tidak 

pecah kalau dibesarkan untuk membuat baliho. Juga lensa 70-200 is 2 yang  

merupakan lensa terbaik yang dimiliki canon, disiapkan juga lensa 85 mm 1.2 

lensa kelas utama keluaran canon, untuk keperluan foto portrait. 

Agar mendapatkan hasil yang bagus, dalam pemotretan ini peneliti 

melakukan puasa terlebih dulu, tujuannya agar waktu pemotretan bisa didapatkan 

gambar seperti yang diinginkan. Hal ini tidak bedanya dengan jaman dahulu 

ketika para empu melakukan puasa sebelum membuat keris pusaka, para empu 

melakukan puasa atau tirakat agar keris yang dihasilkan sesuai dengan apa yang 

diinginkan mempunyai daya linuwih. Puasa atau laku prihatin dan tirakat 

mempunyai kegunaan dan bisa memunculkan hal-hal yang bersifat metafisika  

12 http://www.suaramerdeka.tv/view/video/33888/sosok-ganjar-menarik-awak-media 
                                                           

http://www.suaramerdeka.tv/view/video/33888/sosok-ganjar-menarik-awak-media
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yang dapat dirasakan oleh peneliti,  ini sangat berguna dalam membantu 

mewujudkan kerja peneliti. Puasa oleh banyak orang biasanya dilakukan untuk 

terkabulnya suatu keinginan yang sifatnya penting, agar mendapatkan  peka rasa 

dan peka batin, peka firasat, keberkahan dan lancar segala urusannya. Pengalaman 

peka firasat ini yang juga peneliti dapatkan. Biasanya saat memotret calon kepala 

daerah, ada tanda yang muncul. Sudah 10 kepala daerah yang meminta bantuan 

peneliti untuk difoto, dan semuanya menang. Isyarat kemenangan itu muncul 

ditangan kiri, ditandai dengan merinding, bulu-bulu halus tangan berdiri,  lebih 

baik lagi jika malam sebelum melakukan pemotretan dilakukan  shalat tahajud 

untuk membersihkan diri dari aura-aura negatif di dalam tubuh, juga shalat dhluha 

yang dilakukan sebelum matahari persis berada  di atas kepala untuk diberikan 

kemudahan dalam pengambilan gambar. 

Sebelum dilakukan pemotretan Ganjar nampak kusut,  untuk itu peneliti 

minta sirambut putih ini berwudlu dahulu, agar wajahnya cerah dan bersih, 

kemudian Ganjar meminjam sandal masuk ke kamar mandi guna melakukan 

wudlu. Mengapa wudlu dalam pemotretan penting, karena dengan air wudlu 

diharapkan Ganjar mukanya menjadi bersinar. Juga badannya bersih dari noda, 

tujuan lebih jauh lagi sebenarnya adalah memunculkan aura yang dimiliki Ganjar. 

Karena pancaran aura ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam foto yang 

akan dipakai untuk kartu suara dan alat peraga lain dalam pilkada. Berwudlu, 

disamping bernilai ibadah juga bermanfaat besar bagi kesehatan dan memiliki 

rahasia tersembunyi. Berwudlu tidak sekedar membasahkan muka dari air saja,  

anjuran untuk melakukan berwudlu juga mengandung nilai ibadah yang tinggi. 
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Sebab Jika seseorang berada dalam keadaan suci, berarti ia dekat dengan Allah. 

Karena Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam 

keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda : 

“Barangsiapa tidur dimalam hari dalam keadaan suci (berwudhu’) maka 
Malaikat akan tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun niscaya Malaikat itu 
akan berucap ‘Ya Allah ampunilah hamba mu si fulan, kerana ia tidur di 
malam hari dalam keadaan selalu suci’”.(HR Ibnu Hibban dari Ibnu Umar 
r.a.) 
 
Manfaat Berwudhu  

1. Pertama, merileks kan otot-otot sebelum beristirahat. Bisa dibuktikan dalam 

ilmu kedokteran bahwa percikan air saat melakukan wudhu merupakan suatu 

metode atau cara mengendorkan otot-otot yang kaku karna lelahnya dalam 

beraktifitas. dampak positifnya bahwa jika seseorang itu telah melakukan 

wudhu, maka pikiran kita akan terasa rileks, badan tidak akan terasa capek.  

2. Kedua, mencerahkan kulit wajah. Wudlu dapat mencerahkan kulit wajah 

karena kinerja wudhu ini menghilangkan noda yang membandel dalam kulit. 

Kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita akan senantiasa hilang 

dan tentunya wajah kita menjadi cerah dan bersih. 

3. Ketiga, didoakan malaikat, malaikat akan senantiasa memberikan do’a 

perlindungan kepada umat muslim yang senantiasa wudhu sebelum tidur. Kita 

ketahui malaikat adalah makhluk yang senantiasa berdzikir kepada Allah dan 

do’anya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, senantiasa 

berwudhu itu adalah hal yang wajib kita lakukan.13 

13 http://binbaz.org.sa/mat/11532) 
                                                           

http://binbaz.org.sa/mat/11532
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Itulah alasan peneliti, mengapa sebelum pemotretan Ganjar kita sarankan 

untuk melakukan wudlu dulu. Ini mengacu kepada manfaat wudlu seperti yang 

tertuang dalam Quran. 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kai, dan 
jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dlm perjalanan 
atau kembali dari tempat buang air  atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yg baik (bersih); 
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. ALLAH tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi DIA hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-NYA bagimu supaya kamu bersyukur.”(QS. Al-
Maidah: 6) 

 
 

Usai wudlu Ganjar mengenakan kostum Jas hitam dengan kombinasi dasi 

berwarna merah, waktu itu meski sudah wudlu namun saat hendak difoto  muka 

Ganjar masih kaku, tidak rileks sama sekali. Ini bisa dimengerti karena peneliti 

dengan Ganjar masih ada jarak, tidak saling kenal sebelumnya. Sambil berseloroh 

peneliti lontarkan guyonan, “kalo serius ga saya foto loh mas”. Dengan guyonan 

ini Ganjar mulai agak rileks, bisa tertawa, agar tubuhnya tidak kaku saya 

memintanya untuk melakukan gerakan senam ringan, juga memintanya untuk 

menghirup nafas dalam, kemudian menyimpannya sebentar dan dihembuskan 

perlahan. Ini dilakukan Ganjar kira-kira dua menit. Kemudian Ganjar kita minta 

untuk berpose lagi siap pemotretan, untuk pose saya menggukan jasa koreografer 

yang bertugas membantu menata gaya Ganjar, agar didapatkan foto yang dengan 

pose yang bagus. Keberadaan koreografer sebenarnya untuk mengurangi beban 

fotografer, karena kalau fotografer harus melakukan dua pekerjaan sekaligus, 

yaitu memotret dan mengarahkan gaya,  menjadi tidak efisien. Kehadiran 
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koreografer ini peneliti maksudkan untuk memudahkan kerja, tugasnya adalah 

membuat pose yang bagus untuk Ganjar, juga membetulkan letak baju yang 

kurang bertul atau dasi yang kadang miring. Koreografer bertugas menciptakan 

pose ekspresi agar wajah menjadi lebih hidup. 

Keberhasilan, keindahan serta hidupnya sebuah foto tidak lepas dari jasa  

koreografer, karena koreografer lah yang membuat pose atas arahan dari 

fotografer. Bisa dikatakan seorang koreografer adalah komunikator yang baik, 

karena pandai melontarkan kalimat guyonan sehingga suasana menjadi cair.  

Untuk menghasilkan foto portrait yag berkarakter, fotografer dan koreografer 

dituntut untuk bisa kreatif, ekspresif serta bersemangat agar mendapatkan ekspresi 

yang bagus, intinya keberhasilan performance sangat tergantung pada keahlian 

fotografer dan koreografer. 

Saat memotret Ganjar, seingat penulis itu sudah sekitar sepuluh menit 

pengambilan foto berlangsung, namun ekspresi yang diinginkan belum 

didapatkan, karena senyum Ganjar masih kaku, belum bisa rileks. Kemudian 

peneliti selaku fotografer mendekati Ganjar yang masih berdiri tegak di depan 

baground studio, untuk mendiskusikan hasil foto yang bisa dilihat lewat lcd 

kamera. Waktu itu Peneliti sampaikan, untuk lebih rileks lagi, karena wajah 

Ganjar masih terlihat tegang, kemudian kita minta Ganjar menarik nafas dalam-

dalam. Peneliti  tegaskan foto ini tergantung  Ganjar, hasilnya bagus atau tidak itu 

sepenuhnya tergantung Ganjar, kemudian saya elus pungungnya, sembari peneliti 

ajak untuk dzikir. Peneliti sampaikan, biasanya dengan dzikir ekspresi wajah yang 

bagus bisa kita dapatkan, karena semua kepala daerah yang peneliti foto, 
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semuanya saya minta untuk berdzikir saat dilakukan pemotretan, juga peneliti 

minta untuk selalu senyum. Mengapa peneliti meminta Ganjar untuk melakukan 

dzikir, juga memintanya untuk selalu senyum, karena seperti buku yang ditulis 

oleh Dr. Shigeo dari Jepang, didalam buku itu dikatakan, kalau seseorang selalu 

senyum, berpikir positif, senang, dan bahagia, maka otak akan mengeluarkan 

hormon Beta-Endorphin. Menariknya, hormon kebahagiaan ini memperkuat daya 

tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan 

agresivitas dalam hubungan antar manusia, meningkatkan semangat dan 

kreativitas. Karena itu, orang-orang yang selalu dipenuhi dengan rasa ikhlas, 

ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya, secara tidak langsung 

membuat dirinya selalu muda, karena pikiran dan perasaan positif menghasilkan 

hormon kebahagiaan yang memperkuat daya tahan tubuh. (Haruyama, Shigeo. 

2011 : 97) 

Kalau boleh jujur diantara sepuluh kepala daerah yang pernah peneliti foto, 

Ganjar mempunyai energy yang paling tinggi. Dan energi yang keluar juga dalam 

waktu yang relatif singkat, karena dalam waktu sekitar 30  menit peneliti sudah 

bisa mendapatkan aura yang dibutuhkan dalam foto portrait. Aura Ganjar muncul 

saat difoto sambil melafalkan dzikir. Ini berbeda dengan calon kepala daerah yang 

sebelumnya peneliti foto. Ada yang membutuhkan waktu yang relatif lama sekitar 

3 jam untuk memunculkan aura. 

Usai foto dengan mengenakan jas dan berpeci, Ganjar berganti pakaian 

untuk keperluan foto branding yang lain yang akan digunakan untuk alternatif 

pilihan, diantaranya baju berwarna merah, batik merah. Juga pemotretan dengan 
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menggunakan baju koko berwarna putih yang dimaksudkan untuk menjaring 

segmentasi kalangan pesantren. Usai pemotretan peneliti menyarankan untuk 

menggunakan foto baju putih, awalnya Ganjar ragu untuk mengenakan baju putih, 

namun bagi peneliti justru baju itulah yang paling keren diatara warna baju yang 

lain, karena kedua rivalnya mengenakan jas. Alasan peneliti sebenarnya hanya 

simpel, untuk membedakan dengan dua kandidat lain, juga biar terkesan tidak 

formal, dan bisa diterima semua kalangan. Kalau baju merah hanya identik 

dengan PDI-P apalagi waktu itu partai moncong putih ini belum solid,  karena 

faktor tersingkirnya Rustriningsih, juga Don Murdono yang merupakan kader 

partai tetapi berbelok ke partai lain saat pencalonan gubernur. Ketika difoto 

dengan baju putih inilah energy Ganjar muncul, mukanya terlihat cerah berseri, 

matanya tajam seolah menatap dan seolah dialog bagi siapapun yang melihatnya, 

senyumnya terlihat ramah dan menawan, foto ini didapatkan setelah penulis 

melakukan pemotretan sekitar 300 frame. Ketika mendapatkan foto itu keanehan 

terjadi pada diri peneliti, bukan hanya tangan kiri yang merinding, namun 

merambat ke tangan kanan, bahkan akhirnya seluruh tubuh merinding. Saya 

sampaikan ke Ganjar, tanda-tanda alam muncul pada diri “njenengan”, dan kalau 

melihat tanda ini berarti kemungkinan besar Jawa Tengah menjadi milik mas 

Ganjar. Kita saling berpelukan erat, kemudian peneliti sampaikan ke Ganjar kalau 

akan meneliti pengaruh terpaan foto Ganjar terhadap keterpilihan, dan penulis 

sampaikan juga tugas Ganjar untuk menemani ujian. Kemudian Ganjar menjawab, 

“Ok Mas Tom saya mempunyai dua tugas, pertama menemani Mas Tom ujian dan 
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saya menyelesaikan kuliah”. Suatu proses pemotretaan yang melelahkan, namun 

senang karena berhasil mendapatkan foto seperti yang diinginkan. 

Perjalanan peneliti memotret Ganjar menarik untuk diceritakan, bermula 

dari bebrapa orang yang menyarankan Ganjar untuk mengganti foto awal, yang 

sudah terlanjur dipasang untuk baliho. Namun anehnya, semua yang menyarankan 

menunjuk pada satu nama. Salah satu orang yang menyarankan agar 

menggunakan penulis untuk memotret adalah Siti Atikoh yang juga istrinya. 

Wanita cantik dan cerdas ini disarankan oleh teman kuliahnya   waktu sama-sama 

mengambil S2 di Jepang,  komunikasi dilakukan lewat jejaring social face book, 

temannya yang juga fotografer menyarankan agar foto yang dipakai untuk 

sosialisasi diganti, dan disarankan mencari fotografer namanya Mas Tom bekerja 

di Suara Merdeka.  Hal ini terungkap saat peneliti melakukan wawancara dengan 

wanita yang cerdas dan murah senyum di Puri Gedeh yang merupakan Rumah 

Dinas Gubernur Jateng. 

“Awalnya Mas Ganjar gak berfikiran seperti itu. Tapi begitu yang ada, sisi 
positifnya, kenapa yang beredar yang foto yang njaprut. Jadikan orang 
semuanya protes mas Ganjar orangnya sangat terbuka kan. Oh ternyata itu 
sangat berpengaruh kepada pembentukkan opini tadi. Jadi oh iya memang 
berarti foto itu harus di eeee apa? Harus mendapatkan porsi khusus.Dalam 
hal itu. Dalam tim pemenang itu harus didiskusikan khusus”. 
 

Lebih lanjut, Siti Atikoh yang waktu itu mengenakan busana muslim biru tua 

dengan dibalut kerudung merah menceritakan, awal turunnya surat rekomendasi 

dari PDI-P. Ternyata yang direkomendasikan  Ganjar dan Pak Heru. Usai 

pengumuman surat  rekomendasi yang dibacakan di Panti Marhaen Jl Brigjen 

Katamso 24 Semarang,  langsung beredar foto dari masyarakak,  foto Ganjar  

seperti  lagi termenung, “njepaprut”. Foto itu, lanjut Atikoh  di download lewat 
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internet. Diakui  foto yang diambil dan dipasang masyarakat untuk baliho itu 

sebetulnya saat melakukan rapat paripurna. Dengan terpasangnya foto yang tidak 

komunikatif tersebut  banyak masukkan, terhadap Siti Atikoh.  

“Banyak sekali masukkan, foto itu pengaruhnya besar sekali terhadap 
pembentukkan opini.Opini oleh calon pemilih, atau konstituen. Terus 
kebetulan ada sama-sama teman yang study di Jepang. Dia kan juga hobi 
fotografi, mbak tolong mbak kalau Mas Ganjar itu yang motret mas Tom. 
Mas tom itu, dia di Suara Merdeka. Aku tahu ya aku sangat percaya kan 
dulu pas di Jepang kan aku yang bagian gini-gini, dia yang motret”.  
 

Teman yang menyarankan, memang faham  fotografi, anak Jepara. Langkah awal 

yang dilakukan adalah mendownload foto yang sudah beredar di masyarakat. 

Kemudian kontak Ganjar, menyarankan untuk mengganti foto yang sudah beredar 

dengan menggunakan jasa fotografer profesional. Menurut penuturannya, 

masukkan untuk mengganti foto itu sebenarnya banyak sekali ke Ganjar, yang 

memprotes pemasangan  foto itu karena dianggap kurang bagus. Berawal dari itu, 

Ganjar bermaksud mengganti foto dengan foto yang baru.  Lebih jauh wanita 

yang mengaku tidak bisa tidur kalau jauh dari Ganjar menambahkan, “Sebenarnya 

yang merekomendasi ke mas Tom, bukan cuma saya,  Cuma karena saya  

isterinya, jadi dia nurut”.  Pertimbangan  wanita lulusan administrasi public 

Jepang  ini, dalam pilgub kandidatnya cuman 3, dan nantinya  di kartu suara juga 

yang dicoblos foto,  meskipun  Ganjar kalau di Jakarta sudah popular, tapi kalau 

di Jawa Tengah tidak dikenal sampai ke desa-desa. Tingkat popularitasnya 

mungkin tinggi untuk kalangan menengah atas atau orang-orang berpendidikan. 

Tetapi untuk masyarakat pedesaan belum mengenal Ganjar.  
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Penuturan Siti Atikoh kepada peneliti memberi gambaran betapa pentingnya 

sebuah foto branding, karena foto memang harus disiapkan dengan matang 

dengan ditangani oleh ahli yang memang menguasai dibidangnya. Saran ini 

diceritakan juga oleh Ganjar saat wawancara penelitian di Kantor Gubernur Jawa 

Tengah, Jl Pahlawan Semarang. 

“Saya bertanya kepada teman-teman yang lebih dulu berprores untuk ikut 
pemilu. Waktu saya memasang foto dengan berbagai alternative yang 
banyak sekali saya dikritik, itu tidak fokus. Anda harus mengambil fokus 
yang itu nanti akan nempel di Surat Suara. Nah pada saat itu menjadi 
penting sekali untuk mencari tukang foto yang pas, yang kira-kira 
gambarnya juga pas, dan waktu itu juga ada usulan semua pakai kopiah. 
 

Banyak yang menyarankan Ganjar untuk memakai kopiah, namun ada satu orang 

yang mengatakan jangan pakai kopiah  yaitu  JOKO WI. “Mas Ganjar ndak usah 

pakai kopiah mas,  Cirinya mas Ganjar itu rambutnya putih, uniknya mas Ganjar 

itu ada disitu, orangnya masih muda, dan rambutnya putih, dan itu nanti dalam 

visualisasi foto orang akan menjadi “there something unique”.   

 
“Trus ada orang membicarakan macem-macem gini, tapi ya itu suatu 
proses saja, dan saya lihat dan betul, ketika difoto yang terakhir fotonya 
mas Tom itu. Dan saya nemu mas Tom itu kan berproses mas, not by design 
tapi proses. Saya pertama foto di Solo di Hotel pakai baju merah, yang 
mata saya itu sembab kok kayak gak fresh itu. Trus saya dikasih tahu, ada 
banyak orang, akhirnya istri saya, istri saya menyebutkan ada wartawan 
foto,  orang itu ada di Semarang namanya mas Tom, itu fotografer bagus, 
pokoknya cari aja. 
 

Ganjar yang ketika diwawancarai di ruang kerja menceritakan. “ Kayak Gusti 

Allah nuntun mas, saya ngobrol sama mas Kukrit, haduh mas saya itu minta 

difoto mas, katanya ada fotografer dari Suara Merdeka itu katanya, guru istrinya 

sampean di dunia fotografi, apa bener mas.  Lho mas Ganjar dengar dari siapa,  

Ini dari wartawan yang ngasih tahu, Istri saya ngasih tahu”. 
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“Jadi umpama mas kalau berkenan saya…. oke… stop!!!! Langsung bilang 
STOP, langsung telpon jenengan. Pokoke sesuk tak siapke itu begini-begini-
begini…. Mas itu Gusti Allah semua mas…..dan saya ceritakan mas, saya 
waktu difoto sama mas Tom itu saya ceritakan sama semua orang, saya gak 
percaya. Tapi mas Tom itu ngomong sama saya, yang saya foto itu belum 
pernah ada yang gagal. 
 

Sebuah perjalanan pemotretan foto yang nampaknya sederhana  namun seolah ada 

campur tangan dari Yang Maha Kuasa, jadi bukan hanya masalah teknis fotografi 

akan tetapi jauh disana ada unsur-unsur lain yang terlibat di dalamnya. Seperti 

cerita yang ditambahkan Ganjar sehubungan dengan proses pengambilan gambar 

untuk mengganti foto yang sudah dipasang sebelumnya. 

“Waktu proses foto itu lho, ada Koreografer nya, ada dihitung, gak tahu 
saya dijopa-japu apa, mas Tom puasa dan sebagainya, saya ceritakan 
sampai orang gak percaya. Ada spiritualitas foto yang saya lihat dari diri 
seorang Tom, dia bicara mas saya gak bisa sekarang, saya harus puasa 
dulu, macem-macem, editingnya sampai pagi hari, harus berdoa sholat dan 
sebagainya, saya ceritakan orang-orang gak percaya.  
 

Setelah foto itu jadi, Ganjar menunjukkan foto pada teman-temannya, dengan cara 

mengupload  hasil foto ke twitter, facebook, bbm group, Ganjar kirimkan foto ke 

semua jejaring social yang ada. “ Terus terang mas. foto ini menjadi bright, itu 

menjadi natural, trus saya tersenyum itu juga senyumnya yang Haaaaai…. trus 

mata saya ini mas, jadi betul-betul sedang menatap siapa yang melihat, jadi betul-

betul eye contact 100%” ujar nya. 

“Nah itulah kemudian yang orang itu melihat, maka ketika memilih 
memang saya terbantu sekali karena waaah fotonya asik yaaa…, fotonya 
luar biasa…. Itu yang menurut saya salah satu sisi yang membantu 
visualnya itu menjadi menarik. 

 
Berikut ini beberapa foto yang sempat diambil penulis yang disiapkan untuk 

materi kampanye. 
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Gambar 3.11 
Foto Branding Ganjar Memakai Jas tanpa Dasi 

 

 
 
 
 

Gambar 3.12 
Foto Branding Ganjar Memakai Jas dan Dasi 
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Gambar 3.13 
Foto Branding Ganjar Memakai Jas, Dasi dan Peci 

 

 
 
 

Gambar 3.14 
Foto Branding Ganjar Memakai Kemeja Batik Merah 
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Gambar 3.15 
Foto Branding Awal (Kiri) dan Foto Branding Final (Kanan) 

 

  
 
 

Dari beberapa warna baju dan pakaian yang dikenakan Ganjar, pada 

akhirnya baju warna putih adalah foto yang dipakai untuk sosialisasi baik media 

di dalam maupun di luar ruangan. Foto branding awal Ganjar terlihat tidak ada 

komunikasi dengan masyarakat, juga terlihat melamun dan seolah tidak percaya 

diri. Foto branding Final mengenakan kemeja putih terlihat senyum yang 

menawan, mata yang menatap tajam seoalah sedang berdialog denga siapa saja 

yang menatapnya. Dalam foto ini tergambarkan akumuliasi sosok Ganjar yang 

muda, ganteng, gagah, ramah, cerdas dan berwibawa. Meskipun awalnya 

penggunaan baju putih sempat menjadi wacana perdebatan yang panjang di dalam 

tim pemenangan, banyak kritikan yang dilontarkan sebelum akhirnya menetapkan 
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baju warna putih yang akhirnya dipakai. Termasuk dipertanyakan pula oleh Puan 

Maharani selaku Panglima tim pemenangan, hal ini diceritakan Heru salah 

seorang informan kepada peneliti : 

“Tampilan baju putih itu juga memberikan kecerahan. Disamping warna 
putih itu kan konotasinya orang kan bagus. terlepas dari orangnya 
bagaimana. Tapi karena putih, dan kemudian yang dipakai, yang 
memakainya baju putih itu mungkin kan tidak memberikan kesan wah, 
kemudian yang saya juga berpikir, bahkan sempat didiskusikan, tidak hanya 
di lembaga, bahkan juga di rapat partai, rapat team sukses yang dipimpin 
oleh mbak Puan, sempat menanyakan “kenapa sih bajunya putih? Nggak 
merah?” Nah saya sampaikan, mbak saya terus terang waktu itu, eeee agak 
ngarang juga, tapi masuk akal, hehehehe, kenapa tidak bajunya merah kan 
sebelumnya baju merah”. 
 

Heru menjelaskan mengapa mengenakan pakaian warna putih, kepada Puan. 

Karena ada masukkan dari beberapa teman dari ilmu komunikasi, ada juga yang 

dari psikologi, sosiologi masyarakat.  

          Bagi Heru yang penting pertama-tama harus bisa dibedakan dengan dua 

pasangan yang lain. Dengan merah pun sebenarnya sudah beda, tapi kalau merah 

dinilai  terlalu biasa. Ini putih, dan nantinya tidak akan menghilangkan merahnya. 

“Nah merahnya dimana?” di background-nya, sebab kalau dibalik, bajunya merah 

backgroundnya putih itu kurang elok. Tapi kalau putih, backgroundnya merah itu 

elegan. 

“Nah sekarang yang tidak ilmiahnya mbak.Saya sampaikan juga, itu konon 
saya juga tidak tahu mbak, dari beberapa yang ngerti paranormal, itu 
konon baju putih, warna putih itu yang bagus mbak.Untuk Pilgub Jateng 
ini. Dua aspek itu “bener itu?” ya ndak tahu mbak bener apa ndaknya, 
hahahahaha. Saya bilang gitu, padahal mas.“Ya sudah tapi backgroundnya 
merah ya?” backgroundnya merah mbak, jadi merahnya tetep. Jadi tetep 
merah, putih bajunya. Kebetulan rambutnya putih mbak. Kemudian apa 
namanyaaaaa, tidak memakai jas”.  
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Dengan tampilan baju putih seperti itu diharapkan untuk orang muda juga cocok,  

kalau yang melihat itu orang muda, sedangkan untuk orang tua kira-kira juga 

masih sopan, karena putih tidak warna-warni. Heru yang saat wawancara 

mengenakan pakaian dinas coklat keki menambahkan    kawan-kawan yang sudah 

kenal berkomentar pemakaian baju putih menarik. Sedangkan yang belum kenal, 

pasangan Ganjar Heru  itu rupanya banyak yang tertarik juga, akunya. Alasan 

pasangan Ganjar-Heru, memilih foto dengan mengenakan pakaian putih 

dijabarkan lebih jauh. 

“Ini untuk membedakan dengan yang lain. Nampak elegan- lah. Ditambah 
lagi dengan itu, kalau orang yang belum kenal, saya katakan malah lebih 
dominan ke gambarkan. Lha wong belum kenal kok. Orang kan belum tahu. 
Dan saya mendapat beberapa informasi, mudah-mudahan betul.konon 
banyak orang setelah  melihat gambar, bahkan melihatnya menjelang 
berangkat ke TPS, ketika mereka pikirannya masih blank, begitu melihat 
gambar itu karena masih blank, malah nyoblosnya itu.Ceritanya begitu, 
meskipun saya tidak lewat penelitian, tapi banyak mendapat informasi 
seperti itu. 

 
Penggunaan baju warna putih merupakan pilihan yang benar-benar 

disiapkan dengan teliti oleh tim pemenangan melalui perdebatan yang panjang, 

juga melalui pertimbangan yang matang. Karena Ganjar-Heru tidak bisa 

mencontoh mengenakan baju kotak-kotak seperti Jokowi , hal ini dibenarkan oleh 

Ari Pradanawati yang juga mantan KPU Jateng, yang mengatakan bahwa: 

Ketika  menerima sosialisasi surat suara dari KPU, apa yang terjadi nanti sudah 

kelihatan, karena no 1 dan no 2 pakai uniform yang sama. Kebetulan pakai peci 

pakai kumis juga. Nomor 3 tampil apa adanya pakai baju putih semburan merah 

begitu beda dengan pasangan calon yang lain.  
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Kalimatnya calon no.1 itu dengan uniform peci, dasi, jas, berkumis. Untuk 

no. 2 juga peci, jas, dasi, berkumis. Yang no. 3 serba putih, baju putih, rambut 

putih. 

“Coblos no. 3 baju putih, rambut putih, tapi sebenarnya waktu itu mau saya 
kasih pilihlah eyang-eyang yang rambut putih, ya tapi saya gak tega rambut 
putih kan sama dengan eyang-eyang. Ada setelah Pilgub itu selesai, saya 
bertemu dengan teman-teman. oke, hubungannya dengan swing vooters itu 
juga terjadi di area pemerintah provinsi, temen-temen disitu yaaa. Yang 
sebagian besar kan ya memang tim sukses HP-Don tapi ketika kita bertemu 
dengan beberapa teman-teman dengan yang mengalihkan suaranya ke 
Ganjar-Heru. 
 
Jadi artinya di detik-detik terakhir juga sangat menentukan sekali seorang 

pemilih menentukkan siapa, Karena mungkin pemilih  mencoblosnya limit, jam 

11.00- Jam 12.00. Pada saat itu  Itu orang sudah  pada mencoblos,  kelihatan 

euforianya dari bisik-bisik tetangga. Ari menceritakan saat bertemu dengan salah 

seorang PNS,  “Saat itu, saya tanya coblos siapa, anda kan orang lingkungan 

Pemprov, malah itu bu itu menjawab saya nyoblos no. 3”. Ari tidak tahu persis 

mengapa mereka mengalihkan suaranya ke no.3 karena logikanya PNS biasanya 

mendukung gubernurnya. Lebih lanjut diceritakan orang kalau sudah katuranggan, 

orang yang tidak kenal bisa menyoblos, dan  orang yang tahu juga makin tahu, 

perolehan suara  48,25%, menurut dosen berperawakan tinggi itu sangat luar 

biasa,  dari elektabilitas 7% menjadi 48 koma sekian itu luar biasa hanya dalam 

jangka beberapa bulan”,  tambahnya. 

Ganjar adalah sosok yang bisa merangkul semua kalangan, sangat jarang 

sekali seniman dirangkul para pemimpin. Karena sulit orang seniman, jiwa 

seniman itu sulit diatur sedemikian rupa. Sulit mengatur orang seniman, tetapi 

bisa berkumpul dengan orang seniman itu lebih istimewa, artinya ya lebih 
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nyaman. Bisa juga orang punya jiwa seni masuk didunia seniman akan menambah 

daya semangat. Pengakuan Ari Pradanawatri diatas juga didukung oleh pengakuan 

Maya yang menceritakan bahwa foto dari seorang calon itu menjadi bagian yang 

penting sampai akhirnya maya dan temen-temen itu memilih Ganjar : 

“Penting mungkin yaaaa, soalnya penilaian pertama kali kan dari foto. Jadi 
kalau missal sudah  lihat dari pertama kali terus mungkin menarik bisa saja 
jadi mempengaruhi setelah itu”. 
 

Pengakuan polos pelajar SMA favorit di Kota Semarang ini, bisa menjadi 

masukan yang sangat berarti bagi siapapun yang akan maju dalam pilkada, untuk 

menyiapkan materi foto yang dipakai untuk materi kampanye dengan sebaik-

baiknya. Ketika ditanya lebih jauh mengapa suka dengan foto baju putih Maya 

menjelaskan : 

“soalnya senyumnya beda sendiri,…yang lainnya kan pada diem mukanya, 
mukanya pada diem-diem semua kalau pak Ganjar kan keliatan giginyaaaa, 
jadi keliatannya segeeer gitu lho masih nampak kayak  anak muda,heem, 
kalau menurutku. Kalau pakHadi itu kalau dari foto kurang teges, kyak bisa 
disetir gitu lho.Kalau pak Ganjar tu ada semangat gitu lho. Atmosfirnya tu 
atmosfir anak muda, jadi bener-bener seperti mau mbangun Jawa Tengah. 

 
Pengakuan jujur Maya yang juga merupakan pemilih pemula, yang belum 

terkontaminasi dengan kepentingan politik perlu mendapatkan porsi dan perhatian 

tersendiri bagi siapapun yang nantinya akan maju dalam pilkada. Setidaknya dari 

lontaran jawaban yang diberikan memberi gambaran yang nyata, bagi pengendali 

politik atau tim pemenangan untuk memperhatikan keinginan pemulih pemula 

yang jumlahnya cukup banyak. Gambaran akan pentingnya menampilkan sosok 

foto yang bagus tercermin juga dari jawaban Evi, sekretaris komisaris utama 

Suara Merdeka yang bercerita soal ketertarikannya dengan foto Ganjar dan 

kemudian memilihnya. 
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“Saya melihat, pada awalnya saya perhatikan Pak Ganjar itu foto awalnya 
gak menarik, bagi saya.Waktu itu yang terlihat malah Pak HP, karena 
waktu itu dia memakai jas, pakaiannya itu ya resmi sekali. Setelah diganti 
foto yang baru dengan memakai baju putih. Ternyata itu auranya malah 
keluar dia. Nah dari, dari situlah makanya saya… orang ini anu yah, ada 
sesuatu.setelah saya mempelajari lebih lanjut, oh ternyata orangnya begini 
di foto itu mencerminkan bahwa beliau itu adalah orang yang cerdas , dia 
apa namanyaaaa, masih muda. 
 
Evi menilai foto Ganjar dari sorot matanya, dari senyumnya. Ganjar 

menurutnya adalah sosok yang simpatik kalau dilihat dari senyumnya, itu 

penilaian Evi atas pemasangan foto Ganjar yang baru yang mengenakan baju 

putih. Sebelumnya evi mengaku tidak tertarik dengan tampilan foto Ganjar saat 

yang ditampilkan foto yang terlihat termenung.  

 
“Foto yang ditampilkan pada awal itu kan jabrut itu fotonya, hahahaha. Itu 
kan gak menarik orang, kita melihat dari foto itu kan pertama dari tatapan. 
Kalau orang bilang tatapan pertama ya dilihat dari penampilannya. Oh 
ternyata kalau dilihat dari penampilannya di foto “oh ternyata orang ini 
anu ya, dilihat dari matanya, senyumnya itu mencerminkan yang ada di 
dirinya, energinya dia keluar, auranya dia keluar”. 
 
Evi sebagai salah satu warga Jawa Tengah yang mempunyai hak pilih pada 

akhirnya menjatuhkan pilihannya terhadap Ganjar. Ketertarikan berawal dari 

melihat senyum, sorot mata  yang ada pada foto Ganjar yang dinilai menarik. 

Informan yang bersuamikan dosen ini berharap tidak salah saat memilih Ganjar, 

dengan harapan ada perubahan di Jawa Tengah. 

 
“Selain dari foto saya juga memperhatikan dari motonya ya kalau gak 
salah, mboten apa namanya….mboten korupsi, mboten ngapusi.Itu suatu 
moto yang simple. Tagline itu simple, padat dan banyak mengandung arti 
disitu, karena sekarang ini kan kita masih gencar-gencarnya memerangi 
korupsi. Harapan kami dengan begitu pak Ganjar bisa mewakili sebagai 
apa namanya, suara dari warga Jawa Tengah. Mudah-mudahan dari 
taglinenya tidak lupa beliau”. 
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Menurutnya foto  Pak Bibit itu mewakili dari piyayi sepuh. Dia seorang 

bapak, sedangkan yang diinginkan warga untuk Jawa Tengah  adalah pemimpin 

yang benar-benar muda, juga energik. 

Pilihan Evi yang juga mempunyai anak penghobi fotografi ini adalah lebih 

memilih Ganjar, dibandingkan dua kandidat lainnya. Karena menginginkan 

adanya perubahan. Diceritakan lebih jauh dari dulu sosok Gubernur di Jateng 

selalu dipegang oleh “piyayi sepuh”.  Kalau gubernur yang muda diharapkan 

berani  menerjang, berani menantang, berani kritis.  

 
“Terus akhirnya ada foto balihonya pak ganjar yang baru, besar, itu dia 
pakai baju putih kesannya itu dia orangnya sederhana dengan senyumnya 
oh ini kok menarik banget ya ini, auranya keluar banget ya ini. Saya diskusi 
dengan anak saya yang kebetulan anak saya seneng fotografi  juga iya. Jadi 
dia tahu sedikit banyaklah tentang foto-foto seperti itu terus dia cerita kalau 
yang ini memang kluar dari dalamnya, memang orangnya pembawaannya 
begitu. Ganjar ini auranya keluar ya” saya bilang begitu. Iya nih pak 
ganjar gitu kan dari situ saya yakin pak ganjar pasti menang”. 
 
Menurut Evi, untuk sekarang kalau yang resmi-resmi itu sudah tidak jaman. 

Pak Bibit  dengan jas item terlihat resmi, formil  sekali.   Hadi Prabowo juga 

begitu,  bagi wanita yang berprofesi sebagai sekretaris ini, pola formil seperti itu 

sudah tidak  model. Menurutnya Ganjar dengan kain putih biasa, bawahannya 

jeans bisa lari kesana kesini, kalau dilihat itu nyaman. Foto yang paling dia 

senangi, adalah saat melihat Ganjar foto dengan senyumnya yang tulus yang 

keluar dari dalam hatinya.   

Keberadaan foto ternyata menjadi daya magnet tersendiri bagi pemilih yang 

menjadi incaran tim pemenangan , karena foto diyakini bisa mempersuasi atau 

mengajak orang, untuk itulah menjadi tugas tim pemenangan untuk 
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mempersiapkan foto seperti apa, yang harus disiapkan oleh calon kepala daerah. 

Karena masih banyak dijumpai calon kepala daerah yang memasang fotonya 

sembarangan, tidak disiapkan dengan baik dan matang. Seperti yang terungkap 

saat wawancara dengan Dante, Kapala Cabang Bang BTN Semarang yang 

sekaligus juga mempunyai hobi fotografi. 

“Kalau awal-awal iya gak menarik, kayak kelihatan dari wajah gak ada 
komunikasinya, komunikatif, kepada pemirsa. aura itu dari sisi orang yang 
melihat dari suatu foto. Itu tergantung dari masing-masing orang, kalua dia 
mempunyai kelebihan bisa melihat suatu aura yang bagus, bisa dilihat.Tapi 
ada juga dia tidak bisa melihat tapi mampu merasakan dri foto ini… “oh 
iya foto ini memberikan suatu kekuatan bahwa dia ini ….. oh ini kelihatan 
bersih kelihatan enaklah kalu dilihat, makanya ada istilah kalau foto genic. 
 
Bagi Dante yang mempunyai hobi fotografi menyarankan, untuk 

memvisualisasikan seseorang supaya mempunyai daya tarik bisa diambil dari 

sudut yang dipilih,  artinya seorang fotografer dengan yang difoto ini harus bisa 

memberikan suatu komunikasi yang pas. Fotografer harus bisa memvisualisasikan 

yabng akan difoto sebagai pemimpin.  

 
“Jangan sampai, misalkan anatominya camera face artinya kotak terus 
diambil dari sudut depan….wah kelihatan kalau orang ini kelihatan kaku, 
dak luwes. Akhirnya dilihat “wah gak lah, orang ini kelihatan galak, nanti 
diktator”.Padahal aslinya orangnya bagus, dia gak diktator. Very humble 
tapi karena sudut pemotretannya keliru dan salah, sehingga mencerminkan 
orang ini ketus. Padahal kalau dari sudut agak miring sedikit, bisa melihat 
lekukan “oh orang ini hunble nih” bijaksana, bagus. Ini sangat penting 
sekali”. 

  
Dari keterangan yang disampaikan Dante, peran fotografer dalam 

mengambil foto sangat dominan karena dari tangan fotografer inilah akan tercipta 

gambar yang bisa memunculkan karakter seseoarang. Seorang calon bisa 
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digambarkan seperti yang diinginkan, tidak distorsi, tidak terkesan galak.Lebih 

lanjut Dante katakan:  

“Fotografer penting sekali, tidak asal memotret tapi bagaimana dia bisa 
melihat karakter seseorang ini diambil dari mana “oh orang ini sebagai 
sosok seorang leader” sebagai paternalistiknya sebagai orang yang 
ngayomi, orang yang menjadi contoh, orang yang bagus sebagai pemimpin, 
tidak diktator, tidak kaku. Lha ini sangat penting. dengan ekspresi yang 
bagus. Bukan foto yang lebih banyak yang full body. Itu akan gampang 
dilupakan, karena begitu full body orang melihat dalam sepintas yang 
diinget hanya badannya saja. Padahal pada saat pemilihan, yang tampilkan 
wajah. 
 
Adakalanya seorang tampil dengan seluruh badan, hal ini menurut Dante 

sangat merugikan karena yang akan diingat saat pencoblosan adalah wajah calon. 

Demikian juga tentang baju dan warna baju juga menjadi sorotan tersendiri, 

menurutnya dari foto yang digunakan untuk sosialisasi Ganjar fotonya lebih 

bervariasi. Ada yang memakai baju putih, kaos metal. Hal ini dilakukan calon 

Gubernur agar bisa menjaring suara dari segi usia, kaos metal mungkin untuk 

anak-anak muda, kalau Ganjar memakai baju putih, bersih cocok untuk kalangan-

kalangan tertentu.  

“Baju juga sangat mempengaruhi, icon apa yang dilakukan dan gampang 
diingat sebagai contoh pada saat pemilihan Pilgub DKI. Dia iconnya 
adalah baju kotak-kotak. Nah sehingga dengan wajah yang kuat, ditambah 
baju kotak-kotak itu juga .Ganjar kemarin juga sama, baju putih. Selah 
sesuai dengan iconnya. Putih itu membawa mboten ngapusi.Haaaaaa.Itu 
salah satu menjadi pencitraan. Lah itu berpengaruh juga dengan 70% 
wajah yang kelihatan banget dia. “oh sosok pemimpin yang bersih nih, 
mboten ngapusi”. Nah ini yang menjadi akhirnya tiba-tiba melonjak 
rattingnya”, imbuhnya. 
 
Pada kesempatan lain Jerry Aurum, pakar fotografi memberi gambaran 

tentang perlunya menyiapkan foto untuk keperluan branding. Namun disisi lain 

seandainya orang tersebut sudah mempunyai karakter yang kuat, penampilan foto 
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bukan lagi menjadi hal yang utama, karena trush atau tingkat kepercayaan 

terhadap calon sudah tinggi dan melekat dalam benak masyarakat, contoh Joko 

Wi dengan kesederhanaan nya sudah dikenal masyarakat, bukan dari tampilan 

fisiknya akan tetapi dari karya nyata, dikenal lewat blusukan yang seolah sudah 

menjadi hobinya. 

 “Upaya menggantengkan, memudakan, mengapakan dia lah. Disitu ujung-
ujungnya kan larinya ke kompetensinya, jadi menurut saya bukan berarti 
kita menggantengkan, atau membuat menarik itu hanya berenti sampai 
membuat lebih menarik, tapi kan membuat lebih menarik itu akan lebih 
membuat efek apa terhadap orang”. 
 
Dimata pemilih sosok calon gubernur ditampilkan dengan foto yang terlihat 

lebih muda, bisa diartikan sosok tersebut lebih bisa bekerja, dibandingkan dengan 

sosok yang terlihat lebih tua. Foto dengan sosok tua kadang menjadi tidak 

menarik karena kelihatan lunglai, nampak  lesu, jadi memuda kan atau 

menampilkan sosok dengan polesan lebih muda itu bukan berarti menghilangkan 

keriput saja, akan tetapi untuk meninggikan elektabilitasnya, karena calon 

gubernur  lebih kelihatan kompeten untuk bekerja. 

Penampilan foto dengan sosok yang lebih muda dimata pemilih disamping 

menarik  mungkin lebih karismatik, karena  ada orang yang lebih mementingkan  

karismanya. Tidak semua calon yang maju dalam pemilihan mempunyai karisma 

yang tinggi, seperti pemilihan gubernur DKI Jakarta yang dicontohkan Jerry. 

“Joko Wi itu saat dicalonkan mau karisma apa yang diangkat dari dia? 
Gak ada, dari badannya, wajahnya, gayanya?NOL! Sehingga orang-orang 
yang mengerjakan campaignnya Joko Wi udah mengerti bener, ini udah gak 
bisa kearah sana, dan dari dulu memang kan sejalan, Joko Wi kan dari dulu 
elektabilitasnya tidak pernah ke hal-hal seperti itu dan dia mengerti bener, 
dan itu yang membuat orang-orang trust kepada Joko Wi itu begitu tinggi 
karena gak ada polesan.  
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Apa yang diangkat dari kampanye Jokowi, terlihat watak paling mendasar 

yang ada didalamnya, hangat sukanya blusukkan. Bagi Jerry itu dikatakan 

branding, branding yang dilakukan sejalan dengan keasliannya, originalitasnya, 

branding yang sangat sulit dilawan. Kalau tim memoles komunikasi, baik dari sisi 

fotografi, atau sisi multi lighting, apapun yang memang sejalan, searah dengan 

original naturalnya itu paling nikmat. 

Kemampuan foto dalam membentuk personal branding dalam perspektif 

yang lain, dikemukan oleh pakar fotografi Jerry yang mengatakan bahwa : 

“Saya pikir keberadaan foto banyak mempengaruhi di luar faktor-faktor 
promosi diri itu, yang membuat seseorang itu mempunyai elektabilitas yang 
begitu tinggi, itu sering terjadi, faktor-faktornya mungkin kita dah pada 
ketahui bersamalah. Nah tetapi bahwa fotografi yang baik, mempunyai 
peran dalam elektabilitas tentu saja iyaaaa. Menurut saya, iya, tetapi 
sampai kadar berapa itu yang sulit ditentukan”.  

 
Jerry mengatakan bahwa pengaruh foto dalam membentuk personal 

branding memang cukup besar, di samping pengaruh faktor di luarnya, namun 

seberapa besar pengaruh dari foto itu sendiri, Jerry mengatakan bahwa fenomena 

tersebut bersifat kuantitatif, karena sudah memasuki ranah-ranah statistik, yaitu 

seberapa persen pengaruh foto terhadap pembentukan personal branding sehingga 

mampu meningkatkan elektabilitas dari kandidat. 

Kemenangan yang diperoleh oleh pasangan Ganjar-Heru, secara nyata 

memang bukan semata disebabkan oleh pemasangan foto, namun sesuai dengan 

keterangan Jerry, keberadaan foto dalam membantu kandidat dalam kampanye 

tidak dapat dipungkiri walaunpun secara nominal tidak dapat dihitung secara 

pasti.  
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Kemampuan foto sebagaimana dipahami oleh Jerry secara umum dirasakan 

benar, karena secara kuantitatif sangat sulit diukur seberapa jauh pengaruh foto 

terhadap pembentukan personal branding. Namun ketika kepadanya disodorkan 

tentang fenomena peningkatan elektabilitas pasangan Ganjar-Heru yang semakin 

meningkat dari hari ke hari, sampai saat pencoblosan, dan akhirnya mampu 

memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Jerry mengiyakan.  

Sambil memperhatikan foto pasangan Ganjar-Heru yang digunakan saat 

kampanye, sambil tersenyum Jerry memberikan keterangan tambahan, bahwa :  

“Pembuatan foto yang bermacam-macam untuk beberapa kepentingan dan 
kebutuhan pasar pemilih, sebagaimana digunakan pasangan Ganjar-Heru 
saya rasa sangat tepat dan suatu ide cemerlang, karena secara sosiologis 
melalui gambar atau foto, seperti ini, maka masyarakat pemilih akan 
merasakan bahwa apa yang terpajang di foto tersebut diharapkan 
merupakan satu bagian dari kumpulan masyarakat dimaksud.” 
 
Pendekatan segmentasi yang disesuaikan melalui berbagai foto yang sesuai 

dengan karakteristik sosiodemografis masyarakat yang bersangkutan dapat 

menimbulkan ikatan emosional yang equivalen, sehingga masyarakat pemilih 

dimaksud akan menganggapnya sebagai salah satu bagian dari dirinya. Efek foto 

yang mampu mengantarkan kesamaan perasaan tersebut, akhirnya dapat membuka 

celah lebih lebar bagi pasangan Ganjar-Heru untuk memasukkan program 

kampanyenya secara lebih efektif dsan simpatik.  

Penggunaan foto sebagai salah satu media kampanye tergolong positif, 

sehingga seseorang yang secara faktual tidak tampak menarik dan menawan, 

melalui foto editing dapat kelihatan menarik, menawan dan ganteng. Hal ini juga 

diakui oleh Jerry yang mengatakan bahwa: 
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“Menurut saya yang jauh lebih penting untuk membangun relevansi 
kompetensi dibandingkan urusan membuat foto itu menjadi kelihatan 
menarik, atau tidak. Karena kalau orang itu memang menarik, ya itu kalau 
tidak sampai, tidak akan melahirkan persepsi tetapi ya saya percaya itu 
tidak akan mendorong action yang sesungguhnya. Yang mendapat action 
yang sesungguhnya ya bila kita, rasa percaya kita sebagai calon pemilih 
bisa ikut tergelitik karena melihat dari visual itu. Nah yang berperan itu 
dalam rasa percaya itu kalau buat saya ya dua hal tadi, relevan dan 
kompeten”.  
 
 
Dari keterangan Jerry di atas dapat dipahami bahwa pembuatan foto yang 

lebih penting bukan hanya dari sisi menarik, menawan dan ganteng, namun yang 

jauh lebih penting adalah bahwa figur atau sosok yang dipajang kelihatan tampak 

simpatik, beriwabawa dan menarik minat masyarakat, untuk mengetahui lebih 

jauh tentang bagaimana pribadi dari kandidat tersebut. Manipulasi terhadap foto 

di satu sisi memang diperlukan, namun apabila manipulasi dilakukan secara 

berlebihan justru akan berdampak negatif bagi peningkatan elektabilitas. Hal ini 

menyebabkan masyarakat akan sulit mengenali wajah asli tokoh atau kandidat 

yang dimaksud.  

Pada kesempatan lain pentingnya foto dalam meningkatkan elektabilitas 

dengan jelas diterangkan oleh Heru Sudjatmoko : 

“Kalau untuk hal-hal yang berpengaruh terhadap elektabilitas terhadap 
keterpilihan, saya pikir faktornya banyak. multifaktor. Nah, salah satunya 
adalah bagaimana kita dikenal oleh masyarakat luar.Dari hal itu, bisa 
dibuat dari dua sisi. Dikenal dalam arti “Siapa sih pak Ganjar? Siapa sih 
pak Heru?”. Sisi pertama secara fisik, secara fisik kan tidak mungkin, saya 
datangi semua orang Jawa Tengah. Jadi dengan gambar.Yang kedua 
secara non fisik, misalnya rekam jejak.Tapi fokusnya kalau yang dibahas 
secara fisik, khususnya visualisasi dengan gambar.Itu saya pikir juga perlu 
konsep.  
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Heru mengakui  Ganjar dengan dirinya adalah sosok yang tidak terlalu 

dikenal. Oleh karena itu gambar foto yang disebar luaskan diharapkan akan 

menjadikan, paling tidak masyarakat Jawa Tengah tahu pasangan Ganjar Heru.  

Heru mengakui  gambar foto mereka berdua ternyata mendapat respon yang 

sangat positif. Ketika orang  yang sebelumnya sudah kenal dengan Heru, mereka 

komentarnya “lho kowe kok fotomu dadi apik banget”. 

Wakil gubernur yang terlihat sangat santun ini menambahkan,  disamping itu 

warna rambutnya Ganjar, meskipun muda tapi putih, itu  memberikan 

kekhususan, kekhasan tersendiri.  

Dalam perspektif berbeda, Hendi, tim pemenangan pasangan Ganjar-Heru, 

yang sekaligus merupakan Walikota Semarang menilai bahwa pengaruh foto 

untuk pembentukan personal branding sebagai berikut: 

“Tergantung fotonya. Kalau fotonya yang pertama ditampilkan dengan apa 
adanya tidak diberi koreografer, tidak diarahkan supaya tampil menarik, 
pasti yang terjadi pada masyarakat “sopo to iki? Kok cemberut” atau apa 
gitu. Bisa juga foto itu tidak menarik masyarakat pada saat tidak 
ditempelkan sesuai dengan lokasi-lokasi yang rujukkan pemerintah, karena 
sekarang kan masyarakat sudah pintar. Kok semakin banyak foto 
bertebaran di mana-mana dan kemudian itu mengganggu estetika kota. 
Masyarakat akan menjadi antipati dan tentu saja kami mengambil ke arah 
bagaimana kemudian foto ini bisa mendapat simpati masyarakat. Kita 
arahkan melalui yang profesional kita buat foto para calon ini untuk 
kemudian kita jadikan pada alat peraga dan kita tempel pada tempat-
tempat yang semestinya.” 
 
Terkait dengan Pilgub Jateng 2013, dari keterangan Heru Sudjatmoko dan 

Hendi dapat dimaknai bahwa urgensi foto bagi pembentukan personal branding, 

di satu memang harus menarik, sehingga memudahkan masyarakat atau publik 

untuk mengenalinya, karena aspek kemenarikannya, seperti aura dan ekspresi dari 

calon bersangkutan. Namun di sisi lain, Hendi juga menambahkan bahwa dengan 
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aspek kemenarikan saja, rasanya belum maksimal apabila dalam pemasangan foto 

tersebut tidak mengindahkan estetika dan etika sosial, seperti memasang foto 

kandidat di sembarang tempat yang secara hukum dinilai bertentangan. Misalnya 

memasang foto di wilayah yang bukan untuk kampanye, juga pohon-pohon 

pelindung di perkotaan, karena di samping akan mengotori keindahan kota, juga 

berpotensi menyinggung perasaan masyarakat pecinta alam. Tindakan semacam 

ini menurut Hendi dinilai kurang simpatik, karena berpotensi benturan dengan 

kelompok tertentu yang peduli akan lingkungan hidup. Di sini tampak bahwa 

pendapat Hendi, sangat dipengaruhi posisinya selaku Walikota yang 

memperhatikan peraturan perundang-undangan positif yang seharusnya ditaati 

oleh seluruh masyarakat, termasuk untuk kandidat yang nantinya juga akan 

merupakan bagian birokrasi pemerintahan sebagaimana dirinya. 

Berdasarkan penuturan beberapa informan kaitannya dengan  pembentukan 

personal branding dengan menggunakan foto dikatakan sangat positif, karena: 

1. Membangun diferensiasi, dengan jumlah calon yang begitu banyak, 

menciptakan diferensiasi adalah hal penting untuk keberhasilan. 

2. Membangun positioning, dalam persaingan apa pun, positioning sangat 

menentukan kemenangan,  

3. Memperkuat persepsi yang tertanam pada orang lain, brand itu bukan saja 

soal realita, tahap pertama yang harus dibangun adalah membangun persepsi. 

4. Menjadi jembatan lahirnya kepercayaan,  jika percaya, pasti masyarakat akan 

memilih. 
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Untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas pasangan Ganjar-Heru 

dari yang tidak diunggulkan, salah satu yang dilakukan adalah personal branding 

melalui foto, yaitu foto-foto yang disebarkan dan didistribusikan dalam peragaan 

dan kampanye. Menurut Jerry dikatakan bahwa:  

“Salah satu alasan saya mengunggah foto pasangan Ganjar-Heru di media 
sosial, selain untuk silaturahmi, juga karena dari sana saya beberapa kali 
menerima tawaran order, karena menurut penilaian netizen foto yang saya 
unggah seringkali bisa berbicara secara fotogenik maupun auragenik, 
sehingga orang yang secara fisik biasa, akan nampak menjadi sebuah figur 
yang menarik untuk dikenal lebih lanjut. Kemampuan untuk mengenal lebih 
lanjut inilah yang akhirnya membantu khalayak untuk memilih figur dalam 
foto sebagai alternatif yang akan dipilih, tentunya setelah membandingkan 
keapikan foto kompetitor lainnya, beserta program-program politik yang 
diusungnya.” 
 
Beberapa episode foto diambil untuk berbagai kepentingan dan berbagai 

lokasi pemasangan, ini dimaksudkan untuk memberikan efek psikologis yang 

berbeda pada masing-masing segmentasi politik yang diharapkan dan disasar. 

Dengan terpanjangnya foto Ganjar-Heru, baik di media luar ruang, media massa 

dan media sosial, diharapkan mampu meningkatkan Personal branding lewat foto 

secara lebih mudah dan murah, yang pada akhirntya foto sebagai alat untuk 

meningkatkan personal branding mampu mengantarkan pasangan Ganjar-Heru 

meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di mata masyarakat pemilih.  

Melalui foto akan memudahkan terjadi kristalisasi pada masyarakat, yang 

artinya melalui aura yang terpancar pada foto, masyarakat akan mudah mengenali 

kalau orang yang ada di foto tersebut memiliki karakteristik seperti apa, visinya 

bagaimana dan bagaimana pandangannya terhadap masa depan. Apabila foto 

ditampilkan dalam suasana cemberut “njepaprut”, atau “tegang”, “kaku”, maka 

buru-buru masyarakat akan memberikan stigma negatif padanya. Kesan awal dari 
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foto inilah yang kemudian membentuk persepsi personal pada masing-masing, 

apabila masyarakat bertemu langsung atau sempat menontonnya ketika 

kampanye,  atau di televisi, kecenderungan positif untuk simpati kepadanya akan 

semakin meningkat, terlebih dalam perdebatan di televisi oleh calon,  apabila 

kandidat dapat menampilkan diri dengan kepandaian yang melebihi calon lain. 

Perlu disadari bahwa foto sebagai sebuah gambar memiliki sejuta kata, 

dengan menampilkan foto yang menarik dalam posisi senyum yang menawan, 

serta terkesan sopan dan elegan akan menyiratkan simbol kepada khalayak bahwa 

figur dalam foto merupakan representasi pribadi yang jujur, terpercaya, ramah dan 

amanah. Selembar foto ini bisa menggambarkan lebih dari sejuta kata. Dalam 

pentas politik, nilai-nilai semacam jujur, terpercaya, ramah dan amanah selama ini 

terasa jauh dari persepsi khalayak, karena seringnya figur pimpinan yang telah 

dilpilih ternyata ketika sudah  menjadi anggota legislatif maupun eksekutif tidak 

lagi ingat akan janji dan tagline yang telah dijanjikan dalam kampanyenya dulu.  

Untuk menjauhkan persepsi masyarakat yang terlanjur skeptis dan negatif 

terhadap kandidat, maka foto yang dipajang ditampilkan semenarik mungkin 

disertakan tagline “Mboten Ngapusi Mboten Korupsi”. Dengan harapan tagline 

tersebut bisa mereduksi persepsi negatif khalayak tentang figur pimpinan selama 

ini yang selalu mengkhianati rakyat. Tagline tersebut diharapkan mampu 

memberikan keyakinan lebih pada masyarakat, bahwa pasangan Ganjar-Heru 

selama ini bukan hanya merepresentasikan partai pengusungnya, akan tetapi 

disesuaikan dengan keinginan dan kehendak masyarakat Jawa Tengah yang 

sebagian merupakan loyalis PDI-P. Disisi lain, berusaha meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Jateng, melalui pemimpin yang jujur, sederhana, muda, 

dinamis dan kreatif, yang sudah berjanji untuk tidak korupsi dan tidak ngapusi. 
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Hal ini sebagaimana dikatakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Ganjar-

Heru bahwa : 

“Oleh karena, akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan dari penerapan 
strategi personal branding oleh politisi dan konsultan politik di Indonesia. 
Masyarakat tidak melihat adanya keterkaitan antara personal brand atau 
citra diri yang dikomunikasikan pada waktu “jualan” (kampanye) dengan 
kinerja personalnya setelah terpilih. Hal itu membuat masyarakat 
memandang negatif aktivitas branding yang digunakan pencitraan diri”.  

 
Dari potensi modal yang dimiliki keduanya, baik Ganjar maupun Heru, 

keduanya selama ini menempati jabatan politik pada tingkatan level yang berbeda, 

dan keduanya tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib, baik sebagai pelaku 

kriminal hitam maupun kriminal putih atau koruptor, sehingga layak apabila 

branding bersih dari catatan kriminal ini diblow-up, sebagai isu penarik massa di 

pasaran. Selama ini keduanya berjuang dengan pikiran, tenaga, fisik, emosi, 

mental, dan tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Ganjar maupun Heru tidak 

melakukan politik transaksional atas apa yang telah dikeluarkan selama 

kampanye, kedalam proyek ekonomi yang menguntungkan pribadi maupun 

kelompoknya. Dengan demikian pemilihan tagline “Mboten Ngapusi lan Mboten 

Korupsi” agar masyarakat membacanya sebagai sebuah program unggulan dari 

semua program yang akan dikembangkan dan dijalankan.  

Senyuman Ganjar-Heru yang disertai dengan pose rapi, santun dan ramah 

keduanya akan semakin meningkatkan popularitas sebagai salah satu kandidat 

yang patut diperhitungkan. Ini memberikan arahan bahwa penggunaan foto atau 

yang digunakan untuk kepentingan kampanye sosial politik, akan mampu 

meningkatkan personal branding dari kandidat yang difoto, bila foto yang 

ditampilkan mampu memberikan warna auragenic, dapat meningkatkan 
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attractiveness. Pemasangan gambar yang kurang mengindahkan aspek 

cameragenic dan auragenic akan berdampak negatif bagi popularitas dan 

elektabilitas, sehingga peran foto dalam mendukung personal branding tidak dapat 

dielakkan lagi. Pada akhirnya nilai attractiveness picture dari foto tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas. 

 Hubungan antara political marketing, personal branding melalui foto untuk 

mencapai elektabilitas bisa dijelaskan sebagai berikut : 
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Gambar 3.16 
Political Marketing, Personal Branding Melalui Foto 

untuk Mencapai Elektabilitas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gambar diolah peneliti berdasarkan operasional konsep 
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Marketing erat hubungannya dengan faktor branding, pengolahan pesan dan 

publisitas, untuk memunculkan respon dari masyarakat, termasuk foto branding 

yang merupakan merupakan penjabaran lebih jauh dari teori petunjuk wajah. 

Kesemuanya ini mempunyai muara yang sama yaitu tercapainya elektabilitas. 

Elektabilitas sendiri diartikan sebagai tingkat keterpilihan calon gubernur.    

Marketing politik merupakan pilar utama  dari  prinsip-prinsip pemasaran dalam 

kampanye politik yang beraneka ragam, marketing politik dilakukan dengan 

menjalankan strategi 4 Ps antara lain,  produk yang berarti partai, kandidat dan 

gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen,  promosi  adalah 

upaya periklanan, kehumasan dan promosi, harga mencakup banyak hal, mulai 

ekonomi, psikologis. Penempatan, berkaitan erat dengan cara hadir dan 

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Segmentasi, adalah 

pemilahan kelompok pemilih, baik secara demografi maupun psikografi. 

Sedangkan branding calon kepala daerah tidak terlepas dari kompetensi yang 

dimiliki calon,  gaya (style) yang  merupakan kepribadian seorang kandidat , juga 

Standar yang diartikan  seorang calon gubernur sangat mempengaruhi cara orang 

lain memandang diri kandidat tersebut. Pengolahan Pesan berkaitan erat dengan 

prosemik, kinesik, artifaktual, paralinguistik, petunjuk wajah. 

Petunjuk Proksemik adalah penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan,  

yang meliputi jarak publik, jarak sosial, jarak personal dan jarak akrab. Petunjuk 

Kinesik, terbentuk dari persepsi lambang non verbal misalnya membusungkan 

dada diartikan sombong, menundukkan kepala diartikan merendah. Petunjuk 

Wajah  menimbulkan persepsi yang dapat dengan mudah dilihat, sebagai contoh, 
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senyum dianggap sebagai ungkapan bahagia. Sedangkan paralinguistik adalah 

meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, gaya verbal. Artifaktual meliputi 

segala macam penampilan yang meliputi  potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, 

baju, tas, pangkat, dan atribut-atribut yang lain. Faktor yang tidak kalah penting 

dalam upaya melakukan marketing politik adalah Publisitas yang bertujuan untuk 

mempopularkan, bahwa calon gubernur yang diusung lebih baik dibanding calon 

gubernur yang lain.  Publisitas meliputi, pure publicity free ride tie-in paid 

publicity. Langkah branding yang dilakukan kandidat akan memunculkan 

Awareness, knowledge, liking, preference, conviction (munculnya kepercayaan)  

Semua elemen marketing politik, muara akhirnya adalah tercapainya 

elektabilitas yang diartikan tingkat keterpilihan calon kepala daerah. Dalam artian 

seberapa besar calon akhirnya dipilihy oleh masyarakat. 

 

3.5. Hasil Pemilihan Pemilihan  

Pemilihan Gubernur Jateng 2013 akhirnya dimenangi oleh pasangan Ganjar-

Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP dengan suara sebesar 6.962.417 (48,82%) 

sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari KPU Jateng, jumlah pemilih tetap laki-laki sebanyak 13.611.320 

orang, sedangkan jumlah pemilih tetap perempuan sebanyak 13.774.665 orang. 

Jumlah pemilih tetap terbanyak Pilgub Jateng 2013 terdapat di Kabupaten Brebes 

dengan 1.488.243 pemilih. 

Jumlah data pemilih Pilgub Jateng sebanyak 27.385.985 orang. Dari jumlah 

tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 
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orang. Dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya tersebut, sebanyak 

1.001.323 suara dinyatakan tidak sah.Sementara pemilih yang tidak menggunakan 

hak pilihnya mencapai 12.165.373 orang atau sekitar 44,27 % tidak memilih. 

 
Gambar 3.17 

Jumlah Pemilih Cagub-Cawagub  Jateng 
 

 

Sumber : Laporan Pertanggung jawaban KPU Jateng 

 

Ada beberapa alasan pemilih yang tidak hadir ke TPS untuk mencoblos, 

yaitu merantau (32,64%), bekerja (15,81%), faktor sekolah (1,57 %), meninggal 

(0,37%), dan sakit (0,23%).Paling banyak lain-lain 48,46% itu termasuk yang 

golput. Meski demikian, jumlah keikut sertaan pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 

meningkat dibanding Pilgub Jateng 2008 lalu. Tahun 2008, partisipasi sebanyak 

55,03 %. Jadi Pilgub kali ini meningkat keikutsertaannya menjadi 55,73%. 

Tertinggi di Kabupaten Temanggung sebanyak 82,89% dari total DPT di sana, 

padahal bebarengan dengan pemilihan Bupati. Sedangkan partisipasi terendah ada 

di Pati yaitu 44,52%. 

15.261.268 

1.001.323 

12.165.373 

Jumlah Pemilih 
Menggunakan hak pilih

Suara tidak sah

Tidak menggunakan hak
pilih
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Gambar 3.18 
Alasan Tidak Ikut memilih 

 

 
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban  KPU Jateng, 2013 
 

 Diketahui, dari 14.259.945 suara sah, pasangan calon Gubernur Jateng 

Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menang telak dengan perolehan suara 48,82% 

atau 6.962.417 suara. 

Tabel 3.1 
Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Jateng 2013 

 
Kandidat Partai Suara % 

HP–Don PKS, Partai Gerindra, PKB, PPP, Hanura, dan 
PKNU 2.982.715 20,92 

Bibit–
Sudijono Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN 4.314.813 30,26 

Ganjar-Heru PDIP 6.962.417 48,82 
Tidak sah/ golput 12.165.373 44,27 
Total 14.259.945 100,00 
Pemilih terdaftar 26.425.318  
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KPU Jateng, 2013 

 

32,64% 

15,81% 

1,57% 

0,37% 

0,23% 

48,46% 

Alasan Tidak Memilih 

Merantau

Bekerja

Faktor Sekolah

Meninggal

Sakit

Lain-lain (termasuk golput)

http://id.wikipedia.org/wiki/Hadi_Prabowo
http://id.wikipedia.org/wiki/Don_Murdono
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerindra
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Persatuan_Pembangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hati_Nurani_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Nasional_Ulama
http://id.wikipedia.org/wiki/Bibit_Waluyo
http://id.wikipedia.org/wiki/Sudijono_S
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkar
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Ganjar_Pranowo
http://id.wikipedia.org/wiki/Heru_Sudjatmoko
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan
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Gambar 3.19 
Perolehan suara Pilgub Jateng 2013 

 
Sumber: Suara Merdeka, 4 Juni 2013. 

Meski pada awalnya diragukan popularitasnya dan elektabilitas, namun 

pasangan Ganjar pada akhirnya memenangi pemilihan Gubernur Jateng dengan 

perolehan suara paling tinggi, yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Jawa Tengah Nomor 20/KPTS/KPU-Prov-012/11/VI/2013 tanggal 

4 Juni 2013.Hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Jateng menunjukkan 

pasangan Ganjar-Heru memperoleh suara sah 6.962.417 atau presentase 48,82 

persen. Sedangkan pasangan Bibit-Sudijono mendapatkan 4.314.8813 suara atau 

presentase 30,26 persen. Disusul perolehan suara pasangan Hadi Prabowo-Don 

Murdono yakni 2.982.715 atau presentase 20,92 persen. Total jumlah suara sah 

ada 14.259.945, sedangkan jumlah DPT yang tidak hadir atau golput ada 

12.165.373 orang atau presentase sekitar 44,27 persen.14 

14 http://jateng.antaranews.com/detail/ganjarheru-belum-mampu-ungguli-persentase-
golput.html, 4 Juni 2013. Jurnal 
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http://jateng.antaranews.com/detail/ganjarheru-belum-mampu-ungguli-persentase-golput.html


 
 

199 

Hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah pasangan Ganjar-Heru 

memperoleh suara terbanyak. Paling tinggi suara Ganjar-Heru diperoleh didaerah 

Surakarta, Purbalingga, Boyolali, Purworejo, dan Brebes. Pasangan tersebut 

hanya kalah di empat wilayah yaitu Demak, Kendal, Cilacap, dan Batang.
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	Penggunaan baju warna putih merupakan pilihan yang benar-benar disiapkan dengan teliti oleh tim pemenangan melalui perdebatan yang panjang, juga melalui pertimbangan yang matang. Karena Ganjar-Heru tidak bisa mencontoh mengenakan baju kotak-kotak sepe...
	Kalimatnya calon no.1 itu dengan uniform peci, dasi, jas, berkumis. Untuk no. 2 juga peci, jas, dasi, berkumis. Yang no. 3 serba putih, baju putih, rambut putih.
	Jadi artinya di detik-detik terakhir juga sangat menentukan sekali seorang pemilih menentukkan siapa, Karena mungkin pemilih  mencoblosnya limit, jam 11.00- Jam 12.00. Pada saat itu  Itu orang sudah  pada mencoblos,  kelihatan euforianya dari bisik-bi...
	Ganjar adalah sosok yang bisa merangkul semua kalangan, sangat jarang sekali seniman dirangkul para pemimpin. Karena sulit orang seniman, jiwa seniman itu sulit diatur sedemikian rupa. Sulit mengatur orang seniman, tetapi bisa berkumpul dengan orang s...
	Pengakuan jujur Maya yang juga merupakan pemilih pemula, yang belum terkontaminasi dengan kepentingan politik perlu mendapatkan porsi dan perhatian tersendiri bagi siapapun yang nantinya akan maju dalam pilkada. Setidaknya dari lontaran jawaban yang d...
	Evi menilai foto Ganjar dari sorot matanya, dari senyumnya. Ganjar menurutnya adalah sosok yang simpatik kalau dilihat dari senyumnya, itu penilaian Evi atas pemasangan foto Ganjar yang baru yang mengenakan baju putih. Sebelumnya evi mengaku tidak ter...
	Evi sebagai salah satu warga Jawa Tengah yang mempunyai hak pilih pada akhirnya menjatuhkan pilihannya terhadap Ganjar. Ketertarikan berawal dari melihat senyum, sorot mata  yang ada pada foto Ganjar yang dinilai menarik. Informan yang bersuamikan dos...
	Menurutnya foto  Pak Bibit itu mewakili dari piyayi sepuh. Dia seorang bapak, sedangkan yang diinginkan warga untuk Jawa Tengah  adalah pemimpin yang benar-benar muda, juga energik.
	Pilihan Evi yang juga mempunyai anak penghobi fotografi ini adalah lebih memilih Ganjar, dibandingkan dua kandidat lainnya. Karena menginginkan adanya perubahan. Diceritakan lebih jauh dari dulu sosok Gubernur di Jateng selalu dipegang oleh “piyayi se...
	Menurut Evi, untuk sekarang kalau yang resmi-resmi itu sudah tidak jaman. Pak Bibit  dengan jas item terlihat resmi, formil  sekali.   Hadi Prabowo juga begitu,  bagi wanita yang berprofesi sebagai sekretaris ini, pola formil seperti itu sudah tidak  ...
	Keberadaan foto ternyata menjadi daya magnet tersendiri bagi pemilih yang menjadi incaran tim pemenangan , karena foto diyakini bisa mempersuasi atau mengajak orang, untuk itulah menjadi tugas tim pemenangan untuk mempersiapkan foto seperti apa, yang ...
	Bagi Dante yang mempunyai hobi fotografi menyarankan, untuk memvisualisasikan seseorang supaya mempunyai daya tarik bisa diambil dari sudut yang dipilih,  artinya seorang fotografer dengan yang difoto ini harus bisa memberikan suatu komunikasi yang pa...
	Dari keterangan yang disampaikan Dante, peran fotografer dalam mengambil foto sangat dominan karena dari tangan fotografer inilah akan tercipta gambar yang bisa memunculkan karakter seseoarang. Seorang calon bisa digambarkan seperti yang diinginkan, t...
	Adakalanya seorang tampil dengan seluruh badan, hal ini menurut Dante sangat merugikan karena yang akan diingat saat pencoblosan adalah wajah calon. Demikian juga tentang baju dan warna baju juga menjadi sorotan tersendiri, menurutnya dari foto yang d...
	Pada kesempatan lain Jerry Aurum, pakar fotografi memberi gambaran tentang perlunya menyiapkan foto untuk keperluan branding. Namun disisi lain seandainya orang tersebut sudah mempunyai karakter yang kuat, penampilan foto bukan lagi menjadi hal yang u...
	Dimata pemilih sosok calon gubernur ditampilkan dengan foto yang terlihat lebih muda, bisa diartikan sosok tersebut lebih bisa bekerja, dibandingkan dengan sosok yang terlihat lebih tua. Foto dengan sosok tua kadang menjadi tidak menarik karena keliha...
	Penampilan foto dengan sosok yang lebih muda dimata pemilih disamping menarik  mungkin lebih karismatik, karena  ada orang yang lebih mementingkan  karismanya. Tidak semua calon yang maju dalam pemilihan mempunyai karisma yang tinggi, seperti pemiliha...
	Apa yang diangkat dari kampanye Jokowi, terlihat watak paling mendasar yang ada didalamnya, hangat sukanya blusukkan. Bagi Jerry itu dikatakan branding, branding yang dilakukan sejalan dengan keasliannya, originalitasnya, branding yang sangat sulit di...
	Heru mengakui  Ganjar dengan dirinya adalah sosok yang tidak terlalu dikenal. Oleh karena itu gambar foto yang disebar luaskan diharapkan akan menjadikan, paling tidak masyarakat Jawa Tengah tahu pasangan Ganjar Heru.  Heru mengakui  gambar foto merek...


