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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia sejak awal berdirinya, memilih menerapkan paham demokrasi 

dalam sistem politiknya. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Demos 

yang berarti rakyat dan Kratein yang berarti mengatur/memerintah1. Itu artinya, 

pemerintah berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan 

rakyat sendiri. Demokrasi didefinisikan sebagai tipe pemerintahan di mana warga 

negara tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Berarti rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara yang 

didiaminya. Untuk menjamin kekuasaan rakyat agar tidak absolut, kekuasaan 

dalam negara harus dibagi. Pemisahaan kekuasaan (separation of power) ke dalam 

tiga lembaga menurut Mostequeiu yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat 

mempunyai kewenangan untuk memilih orang-orang yang duduk di lembaga 

tersebut. Orang-orang yang duduk dalam ketiga lembaga tersebut menjadi penentu 

atas jalannya pemerintahan.  

Paham demokrasi yang digunakan di Indonesia memiliki makna bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung 

dilakukan melalui Pemilihan Umum atau Pemilu unutk memilih pemimpin 

                                                             
1 Paula Becker dan Raveloson, What Is Democracy ?, KMF Cnoe & Nova Stella, Hamburg, 2008, 

hlm 4 
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eksekutif (presiden, gubernur, walikota dan bupati) dan perwakilan yang duduk di 

legilatif. Pemilu merupakan sarana yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara 

demokrasi. Sebab, Pemilu merupakan implementasi paling dasar dalam 

pelaksanaan demokrasi2.  

Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagau mekanisme 

penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau 

partai yang dipercaya3. Kata kunci dari Pemilu langsung oleh rakyat adalah 

“kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi 

adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Tujuan 

pelaksanaan Pemilu selain untuk mengisi jabatan publik kepala daerah, juga 

sebagai sarana legitimasi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang 

berkuasa. Selain itu, pemilihan umum menjadi langkah untuk melembagakan 

kedaulatan rakyat secara efektif4. Pemilu menjadi roh dari demokrasi sebab ketika 

Pemilu berhasil, maka pemerintah mempunyai legitimasi untuk melaksanakan 

kekuasaannya. Namun, ketika Pemilu gagal, maka stabilitas sosial politik negara 

akan terguncang dan memundurkan demokrasi di negara tersebut. Sekalipun 

demikian, disadari bahwa Pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan 

perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat 

berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan politik dan lobbying.  

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka pengisian jabatan kepala daeah dilakukan dengan 

                                                             
2 Kristin Samah, Berpolitik Tanpa Partai, Gramedia, Jakarta, 2014 hlm. 65 
3 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 140 
4 Hanif Suranto, “Kritis Meliput Pemilu”, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Vol 1, hlm 1 
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Pemilihan Umum yang dipilih langsung oleh rakyat atau sering disebut Pilkada. 

Landasan hukum Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Dalam 

pelaksanaan Pilkada, setiap pasangan calon mendaftar kepada penyelenggara 

Pemilihan Umum sesuai dengan kriteria yang ada, untuk kemudian dipilih oleh 

masyarakat. Lalu, yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang 

Pilkada. Hal ini apabila dilihat dari persepktif desentralisasi merupakan proses 

konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dan membuka ruang partisipasi yang lebih 

luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menrntukan kepemimpinan 

politik di tingkat lokal.   

Sejak tahun 2015, pemerintah menyepakati diadakan Pilkada yang 

dilaksanakan secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatannya habis di 

tahun 2015. Gelombang pertama Pilkada serentak akan diadakan di 269 daerah 

pada 9 Desember 2015, untuk para pejabat yang habis masa jabatannya di 2015 

dan di semester pertama 2016. Gelombang kedua Pilkada serentak akan diadakan 

di 99 daerah pada Februari 2016, untuk pejabat yang habis masa jabatannya di 

2017. Pada gelombang ketiga, Pilkada serentak akan diadakan di 171 daerah pada 

Juni tahun 2018, untuk pejabat yang habis masa jabatannya di 2019. Pilkada 



4 
 

 

Serentak sendiri mengakomodir keinginan masyarakat yang menginginkan 

pelaksanaan Pemilu yang efisien dan hemat dari sisi pendanaan pelaksanannya5.  

Pada tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pilkada 

yang dilaksanakan secara serentak tahun 2017. Tahun 2017 Pilkada Serentak 

dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 

kota6. Ini merupakan Pilkada Serentak yang kedua kalinya, setelah dilaksanakan 

pertama kali pada tahun 2015. Dari 101 daerah yang menyelenggrakan Pilkada 

Serentak 2017, penulis membahas Pilkada Serentak di Provinsi DKI Jakarta, 

sebab DKI Jakarta menjadi daerah yang paling menarik dan paling disorot oleh 

publik karena challenger atau penantang berhasil mengalahkan petahana yang 

mempunyai survey kepuasan publik yang tinggi.  

Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon. Menariknya, 

ketiga calon gubernur yang berkontelasi tidak ada yang merupakan kader partai 

pengusung.  

 

 

 

                                                             
5 KPUD Kabupaten Bintan. (2017). Arief : Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas 

dan Efisiensi Anggaran. Diakses pada 26 Mei 2018 pukul 16:45 dari http://www.kpud-

bintankab.go.id/html/Berita-KPU-Bintan/arief-tujuan-Pilkada-serentak-untuk-terciptanya-

efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.html 
6 Mevi, Linawati. (2016, Februari 2016). Ini 101 Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada 

Serentak 2017. Liputan6. Diakses dari http:/Pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-

yang-gelar-Pilkada-serentak-2017 
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Tabel 1.1 Daftar Kandidat Calon Gubernur-Wakil Gubernur 

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 

No Pasangan Calon Partai Politik Pengusung 

1 Agus Harimurti Yudhoyono dan 

Silvyana Murni 

Partai Demokrat, PAN, PKB 

2 Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat 

PDI-P, Partai Golkar, Partai 

Nasdem, Partai Hanura, PPP 

3 Anies Rasyid Baswedan dan 

Sandiaga Salahudin Uno 

Partai Gerindra, PKS 

Sumber : KPU DKI Jakarta Tahun 2017 

Basuki dan Djarot merupakan petahana dalam konstelasi Pilkada 

DKI Jakarta 2017. Basuki menjadi gubernur pada tahun 2014 

menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden. Challenger 

atau penantang dalam konstelasi ini adalah Agus dan Silvy dan Anies dan 

Sandi. Untuk Provinsi DKI Jakarta, menurut Pasal 11 Undang-undang 

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 

Sebagai Ibu Kota NKRI, syarat untuk terpilih menjadi gubernur-wakil 

gubernur adalah mengantongi 50%+1 suara sah. 

Putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, jumlah pemilih yang 

mempunyai hak suara dan terdaftar di daftar pemilih tetap oleh KPU 

berjumlah 7.108.589 yang tersebar di 13.023 TPS7. Pada putaran pertama 

yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017, hasilnya adalah Basuki dan 

Djarot berada di posisi teratas, kemudian diikuti oleh Anies dan Sandi dan 

Agus-Silvy. Berikut tabel perolehan suara ketiga pasangan calon  

 

                                                             
7 KPU DKI Jakarta Tahun 2017 
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Tabel 1.2  Hasi Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 

Putaran Pertama Tahun 2017  

No 
Wilayah 

Administrasi 

Pasangan Calon 

Perolehan Suara 

Agus Yuhoyono dan 

Silvyana Murni 

Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot 

Saiful Hidayat  

Anies Rasyid Baswedan 

dan Sandiaga Uno  

∑ % ∑ % ∑ % 

1. Jakarta Pusat 101.524 17,8 % 244.581 43% 222.933 39.2% 

2. Jakarta 

Timur 

309.293 

 

19,4 % 617.621 38,8% 664.296 41,7% 

3. Jakarta 

Utara 

141.836 16,5% 415.633 48,4% 

 

301.077 35,1% 

4. Jakarta 

Selatan 

177.543 14,8% 462.246 38,7% 556.890 46,5% 

5. Jakarta Barat 202.374 16,1% 610.172 48,6% 443.483 35,3% 

6. Kepulauan 

Seribu 

3.891 27,2% 5.532 38,8% 4.851 34,0% 

Jumlah 936.461 17,06% 2.357.785 42,96% 2.193.530 39,97% 
Sumber : KPU DKI Jakarta Tahun 2017 

Dari hasil putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memenuhi 

minimal 50%+1 suara sah, maka dua pasangan calon dengan suara tertinggi 

mengikuti Pilkada putaran kedua. Hal itu tertuang dalam surat keputusan KPU 

DKI Jakarta Nomor 48/KPTS/KPU Prov 010/2017 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. 
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Tabel 1.3 Hasil Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 

Kedua  

No Wilayah 

Pasangan Calon 

Perolehan Suara 

Basuki Tjahaja Purnama 

dan Djarot Saiful Hidayat 

Anies Rasyid Baswedan dan 

Sandiaga Salahudin Uno 

∑ % ∑ % 

1. Jakarta Pusat 243.574 42,3% 332.803 57,7% 

2. Jakarta Timur 612.630 38,2% 992.946 61,8% 

3. Jakarta Barat 611.801 47,2% 685.079 52,8% 

4. Jakarta Utara 418.096 47,3% 466.568 52,7% 

5. Jakarta Selatan 459.753 37,9% 754.140 62,1% 

6. Kepulauan Seribu 5.391 38% 8.796 62% 

Total Suara 2.351.245 42,05% 3.240.332 57,95% 
Sumber : KPU DKI Jakarta Tahun 2017 

Di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, jumlah pemilih mengalami 

peningkatan 109.665 pemilih menjadi 7.218.254 dan ada penambahan jumlah TPS 

dari 13.023 menjadi 13.034. Pada putaran kedua 9 April 2017, perolehan suaranya 

adalah pasangan Basuki dan Djarot dengan 2.351.245 suara atau 42,05% dan 

Anies dan Sandi dengan 3.240.332 suara atau 57,95%8. Anies dan Sandi unggul 

dalam putaran kedua dan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 

melalui SK KPU No : 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 mengalahkan petahana 

Basuki dan Djarot. Anies dan Sandi berhasil menang di seluruh wilayah 

administratif di DKI Jakarta, termasuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang pada 

putaran pertama merupakan kantong suara yang cukup besar bagi Basuki dan 

Djarot. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang merupakan daerah permukiman 

padat berhasil dimanfaatkan oleh tim pemenangan Anies dan Sandi sehingga 

menang cukup telak yaitu 62,1 % di Jakarta Selatan dan 61,8% di Jakarta Timur.  

                                                             
8 KPU DKI Jakarta Tahun 2017 
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 Kemenangan Anies dan Sandi atas petahana Basuki dan Djarot dalam 

konstelasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mengejutkan sejumlah pihak sekaligus 

menarik. Pertama, dari berbagai hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey, 

masyarakat DKI Jakarta merasa puas dengan kinerja Basuki dan Djarot. Menurut 

suvey LSI yang dimuat di Kompas, 15 Desember 2016,  74% warga DKI Jakarta 

menyatakan puas dengan kinerja Basuki dan Djarot. Survey dari Charta Politika 

yang dimuat di Kompas, 1 Februari 2017, 65,8% warga DKI merasa puas dengan 

kinerja Basuki dan Djarot. Terakhir, survey dari LSI Denny JA tertanggal 13 

April 2017 menyatakan 73% warga puas dengan kinerja Basuki dan Djarot. 

Ketiga lembaga survey yang melakukan survey dengan rentang waktu 5 bulan 

menunjukan tingkat kepuasan warga yang relatif tinggi terhadap petahana.  

 Kedua, pasangan Anies dan Sandi hanya didukung oleh dua partai politik 

saja yaitu Partai Gerindra dan PKS yang berjumlah 26 kursi namun mampu 

memenangkan konstelasi. Bandingkan dengan pasangan Basuki dan Djarot yang 

didukung oleh koalisi PDI-P, Golkar, Hanura, Nasdem dan PPP. Perolehan kursi 

PDI-P di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014 adalah yang tertinggi, 

yaitu 28 kursi dari 106 kursi. Kader partai politik pendukung Anies dan Sandi 

cenderung berhasil turun hingga akar rumput (grass root) untuk 

mengkampanyekan visi misi dan berhasil mencounter kampanye negatif dari 

lawan secara efektif. Menurut studi dari Liddle dan Mujani, faktor ketokohan 

menjadi tulang punggung untuk dapat memenangkan kontestasi dan merebut 
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banyak suara9. Ini menunjukan bahwa ketokohan Anies Baswedan dan Sandiaga 

Uno sangat mempengaruhi dinamika hasil Pilkada walau hanya didukung oleh 

dua partai saja10.  

 Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang membuat 

pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI Jakarta 

2017. Mengingat pasangan Anies dan Sandi berhasil mengalahkan petahana yang 

mempunyai indeks kepuasan publik yang cukup tinggi dan hanya didukung oleh 

dua partai politik saja dan dielaborasi dengan strategi politik dan isu yang 

berkembang selama pelaksanaan Pilkada. Untuk itu peneliti memulai penelitian 

ini dengan judul STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON ANIES 

BASWEDAN-SANDIAGA UNO DALAM PEMLU GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

terjadi adalah seberapa kuat modal Anies dan Sandi yang merupakan penantang 

sehingga mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Rumusan masalah 

yang menjadi bahan penelitian adalah :  

                                                             
9 Saiful Mujani dan William R Liddle. 2010. Personalities, Parties, and Voters. Journal of 

Democracy Volume 21, 2 April 2012. National Endowment for Democracy and The John Hopkins 

University Press. 
10 Hanafi, Rohman. (2017). Citra Diri Anies Baswedan Melalui Akun Instagram Terhadap 

Pengikut Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama. (Tesis), UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 
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1. Mengapa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dapat 

memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 

Tahun 2017 ? 

2. Bagaimana Strategi Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Untuk menganalisis Strategi Marketing Politik Anies dan Sandi pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 

1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor-faktor umum dan faktor-faktor khusus yang 

menyebabkan kemenangan pasangan Anies dan Sandi dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu 

pengetahuan di di ilmu politik. Lalu, penelitian ini dapat memunculkan argument 

ilmiah baru dalam melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan 

pasangan calon dalam Pilkada. 

 

 

b. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan tim pemenangan dalam 

melakukan komunikasi politik guna memenangkan pasangan calon yang 

diusungnya. Lalu, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh tim pemenangan 

untuk dapat meningkatkan elektabilitasnya di kemudian hari sehingga diharapkan 

selaras dengan perolehan suara pada Pemilu.  

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis  

1.5.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Fikrian Akbar yang berjudul Analisi Kemenangan 

Marzuqi-Andi Pada Pilkada Jepara 2017 menunjukan bahwa faktor kemenangan 

kandidat Marzuqi-Andi pada Pilkada Jepara 2017 adalah pengaruh figuritas dari 

kandidat yang seorang putra daerah dan memiliki latar belakang seorang yang 

islami sehingga membuat pemilih lebih bangga jika mempunyai pemimpin yang 

seorang putra daerah dan islami oleh sebab Kabupaten Jepara merupakan daerah 

basis Nahdlatul Ulama. Faktor kedua adalah mesin politik dari kandidat yang 

solid sehingga mampu menyampaikan pesan kampanye ke masyarakat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Masdiyan Putri yang berjudul Kemenangan Koalisi 

Suharsono-Halim Pada Pilkada Kabupaten Bantul 2015 menujukan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kemenangan kandidat adalah koalisi partai politik yang solid 

dan cenderung besar, pengaruh modalitas baik modal politik, modal ekonomi dan 

modal sosial dari kandidat serta partisipasi masyarakat dalam Pilkada Bantul yang 

turut menyumbangkan suara bagi kandidat.  
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1.5.2 Pilkada (Local Election)  

Pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik 

antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pusat dan 

daerah, bahkan kepentingan nasional dan internasional11. Mengingat esensi 

Pilkada adalah pemilihan umum, dimana secara prosedural dan substansial adalah 

manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, maka Pilkada 

sebagaimana pemilihan umum layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga 

derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. 

Pilkada juga merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau 

daerah yang pada akhirnya menjadi pilar demokrasi bagi nasional. 

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa 

perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan besar tersebut 

terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis 

menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kata ‘’dipilih secara demokratis’’ bersifat 

fleksibel, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh 

rakyat maupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di 

daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku12.  

 Sekiranya kata “dipilih secara demokratis” dihubungkan dengan proses 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat nasional, maka pada tingkat 

daerah pun dapat dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan 

                                                             
11 Suharizal. 2011. Pilkada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta : Rajawali Press. 
Hlm 34 
12 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi 

Hukum Tata Negara UI, 2012, hlm. 22 
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Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung membuat pemilihan 

Kepala Daerah dengan sistem perwakilan tidak lagi relevan.  

Landasan hukum pelaksanaan Pilkada adalah Undang-Undang  No 10 

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 1 tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 

2014 tentang pemilihan gubernur, walikota dan bupati menjadi undang undang. 

Pilkada menjadi harapan baru untuk dapat melahirkan pemimpinan yang dekat 

dan menjadi idaman bagi masyarakat di daerah. Selain itu, Pilkada menjadi 

pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada pun 

sesuai dengan inti dari demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat yang 

diaplikasikan melalui pemilihan.  

 Perubahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada langsung merupakan 

kelanjutan dari institutional arrangement menuju demokrasi, khususnya bagi 

peningkatan demokrasi pada level lokal. Pemimpin yang dipilih langsung oleh 

rakyat akan mendapatkan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai kontrak 

antara pemilih dengan pemimpin. Kemauan orang-orang yang memilih yang akan 

menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya13.  

 Otonomi daerah terkai erat dengan demokrasi. Hubungan yang terjadi 

itulah yang menyebabkan harus adanya tata cara dan mekanisme pengisian 

jabatan secara demokratis, terutama pada jabatan-jabatan politik14. Perspektif 

                                                             
13 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepada Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika 

Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 140 
14 I Gde Pantja Aswara, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Surabaya, 

2008, hlm 21. 
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desentralisasi dan demokrasi procedural menjelaskan bahwa system Pilkada 

merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di 

tingkat lokal.  

 Pilkada menawarkan manfaat dan pertumbuhan bagi demokrasi di tingkat 

lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada langsung akan 

membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang lebih luas dalam menentukan 

pemimpin politik lokal dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan yang 

lebih banyak meletakkan kekuasaan pada segelintir orang atau Oligarki di 

DPRD15. Kedua, memunculkan kompetisi politik dengan lahirnya kandidat-

kandidat yang bersaing secara terbuka dibandingkan dengan sistem demokrasi 

perwakilan yang lebih sering tertutup. Ketiga, sistem pemilihan langsung 

memberi peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak politik yang mereka 

miliki. Masyarakat mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan politik serta 

mempunyai posisi yang cukup untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

politik. Keempat, Pilkada langsung memperbesar peluang untuk mendapatkan 

figur pemimpin yang kompeten dan terlegitimasi. Sebab, pemimpin yang dipilih 

oleh rakyat secara langsung akan lebih berorientasi kepada rakyat daripada 

segelintir elit DPRD. Implikasinya adalah pemimpin mempunyai tanggung jawab 

yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan. Kelima, Kepala Daerah yang 

dipilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan 

terbangun check and balances antara Kepala Daerah dan DPRD di daerah yang 

diharapkan akan meminimalisir abuse of power.  

                                                             
15 Martin Hutabarat, Hukum dan Politik Indonesia : Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan 

Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 142 
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Pelaksananan Pilkada akan disebut demokratis apabila memenuhi 

beberapa indikator. Menurut pendapat Robert Dahl, indikator untuk mengamati 

terwujudnya suatu demokrasi apabila:  

a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur  

Rekrutmen jabatan publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang  

diselenggarakan secara teratur dengan jeda waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan  

adil16. Pilkada merupakan tahap pertama yang harus dilewati karena dengan 

Pilkada, lembaga demokrasi dapat dibentuk. Penilaian terhadap kinerja pejabat 

publik ketika sudah terpilih akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan 

reward and punishment dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat 

memenuhi janji janjinya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya 

pejabat yang berkenan di hati masyarakat akan dipilih kembali.  

b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan  

Rotasi kekuasaan merupakan indikator demokratis tidaknya suatu 

rekrutmen pejabat publik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan 

tidak bisa dipegang terus menerus oleh seseorang. Dengan kata lain, demokrasi 

memberikan peluang rotasi kekuasaan jabatan publik secara teratur dari individu 

atau partai politik satu ke yang lain.  

c. Mekanisme rektrutmen dilakukan secara terbuka 

                                                             
16 Robert Dahl, On Political Equality, New Haven : Yale Press, 2007, hlm 82 
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Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua 

orang mempunyai hak yang sama. Dalam mengisi jabatan politik, sudah 

seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dengan 

kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang disepakati.  

1.5.3 Marketing Politik  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marketing atau pemasaran merupakan 

proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang. Dalam pendekatan emik, 

pemasraan dipahami sebagai proses menjual sesuatu agar orang lain tertarik untuk 

membelinya. Jika dikaitkan dalam politik, maka penjelasannya yaitu sebagai 

sebuah proses menjual ide, gagasan, program dan citra agar orang lain mau untuk 

membelinya17. Kata membeli mempunyai arti sebagai memilih atau memberikan 

suara kepada penjual.  

Menurut Hafied Changara, marketing politik merupakan konsep yang 

diperkenalkan dari penyebaran ide sosial dibidang pembangunan dengan meniru 

konsep pemasaran. Namun, orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, 

sikap, dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Sehingga, marketing 

politik dimaksudkan sebagai penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, 

visi dan program yang dilakukan oleh aktor politik melalui saluran komunikasi 

tertentu yang ditujukan kepada segmen tertentu dengan tujuan mengubah 

wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan 

keinginan pemberi informasi.  

                                                             
17 Efriza, Political Explorer, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 476 
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Firmanzah menjelaskan marketing politik sebagai metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai masyarakat, sekaligus 

berguna dalam membuat produk politik yang akan ditawarkan kepada masyarakat. 

Masyarakat sebagai pasar menjadi faktor penting dalam suksesnya implementasi 

marketing politik.  

Dalam marketing politik, terdapat empat elemen yang terkandung 

didalamnya.  

a. Produk (product) 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh institusi politik dimana pemilih 

akan menikmati setelah suatu partai atau kandidat terpilih dalam Pemilu. Arti dari 

produk politik tidak hanya bergantung pada karakteristik jenis produk tersebut, 

namun juga pada pemaknaan atau intepretasi yang dimiliki oleh pemilih.  

Menurut Niffenegger, produk politik terdiri atas platform partai, rekam jejak masa 

lampau dan karakteristik personal18. Platform partai terdiri dari visi, misi, ideology, 

tujuan dan program kerja yang menjadi bahan jualan kepada pemilih khususnya 

pemilih rasional. Pemilih rasional diisi oleh orang-orang terdidik dan memiliki 

pemahaman bagaimana negara ini harus dibangun melalui program kerja partai atau 

kandidat. Rekam jejak masa lampau merupakan hal-hal yang telah dilakukan oleh 

kandidat sebelum berkontestasi dalam Pemilu dan layak dijual kepada pemilih. 

Kemudian, karakteristik individual berkaitan dengan keteladana dan ketokohan 

seseorang dalam masyarakat yang dapat dijual kepada masyarakat.  

 

                                                             
18 Hafied Changara,  Komunikas Politik, Jakarta : Grafindo Persada, 2015, hlm 74 
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b. Tempar (Place) 

Place diartikan sebagai tempat. Dalam marketing politik, place dihubungkan 

pada aksestabilitas produk terhadap konsumen dimana masyarakat dapat mengakses 

produk politik dengan baik. Meningkatkan aksestabilitas dapat dilakukan  melalui 

pemasaran produk dengan menggunakan media massa atau media sosial sesuai 

dengan segmen yang menjadi target. Lalu, place juga dihubungkan dengan posisi 

suatu produk politik. Suatu produk politik dapat diperoleh di tempat yang sesuai 

dengan strata sosial dari para pemilih. Produk politik yang disampaikan pada 

jaringan televise dikemas berbeda dengan yang disajikan di dunia maya. Hal ini 

dilakukan karena perbedaan segmen pasar produk politik yang dipasarkan. Ketika 

place dapat dimanfaatkan dengan baik, maka pemasaran produk politik akan 

maksimal sesuai dengan segmen dan platform yang digunakan.  

c. Harga (price) 

Price dalam marketing politik meliputi harga ekonomi, harga psikologis, dan 

harga citra. Harga ekonomi merupakan kalkulasi segala biaya yang bisa dihitung 

nominalnya seperti biaya iklan, publikasi, pengerahan massa dan adnimistrasi 

organisasi. Harga psikologis menjelaskan tentang harga persepsi psikologis dari 

kandidat yang mengikuti Pemilu yang ditawarkan kepada pemilih. Harga psikologis 

menyangkut tentang latar belakang suku, agama, ras dan pendidikan yang dirasa 

nyaman oleh pemilih. Kemudian, harga citra berkaitan dengan kebanggaan yang 

yang diperoleh pemilih jika ia memilih kandidat tersebut. Kebanggaan tersebut 

berkaitan dengan etos kerja kandidat yang dianggap baik atau bentuk fisik yang 

baik sehingga pemilih memiliki rasa kebanggaan jika telah memilih kandidat 
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tersebut. Firmanzah mengatakan bahwa tim kampanye berusahan untuk 

meminimalisasi harga produk politik mereka sendiri dan meningkatkan harga 

produk politik lawan.  

d. Promotion 

Promotion merupakan kegiatan untuk menarik pembeli melalui penyampaian 

produk dengan menggunakan media seperti media massa, media cetak dan media 

sosial. Promosi yang baik memperhatikan 3P yaitu product, place dan price. 

Sebuah produk tertentu di tempat tertentu harus dipromosikan menggunakan cara-

cara tertentu. Ketika kandidat yang sedang bertarung di Pemilu ingin 

menyampaikan program kerja kepada masyarakat, maka harus diperhatikan dengan 

cara apa akan menyampaikan program kerja, kepada siapa dan dengan media apa 

akan disampaikan. Jika kandidat ingin berkampanye di wilayah yang penetrasi 

jaringan komunikasi sulit, maka cara untuk mempromosikan adalah dengan datang 

langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan program kerja yang ditawarkan 

sebab jika berkampanye dilakukan melalui media massa, masyarakat tidak 

mempunyai akses untuk menerima program kerja yang ditawarkan.  

 

1.5.4 Politik Identitas 

Politik identitas secara etimologi berasal dari dua suku kata yaitu politik 

dan identitas. Politik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya adalah 

kota. Kemudian dari kata polis, lahirlah kata polite yang artinya warga negara. 

Identitas diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada individu yang menjadi 

pembeda bagi orang lain atau kelompok lain. Identitas dimaknai dalam dua arti. 
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Pertama, merujuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Kedua, identitas 

berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan probadi seseorang dan riwayat 

hidup seseorang. Identitas juga dimaknai sebagai konstruksi sosial yaitu identitas 

dikonstruksi oleh masyarakat dan dalam proses ini berkaitan erat dengan 

pemilahan siapa aku dan siapa kamu, siapa kita dan siapa mereka19. Dengan 

demikan, politik identitas adalah suatu terminologi untuk menjelaskan situasi 

yang ditandai dengan kebangkitan kelompok identitas sebagai tanggapan untuk 

represi yang memarjinalkan mereka di mas alalu. Idenitas berubah menjadi politik 

identitas ketika menjadi basis perjuangan paspirasi kelompok. Politik identitas 

dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang 

merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau 

negara. Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di 

Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik 

pemerasanlah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya 

masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis 

lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada 

pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu. Hal diatas 

kemudian melahirkan gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan 

SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi 

gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an20. 

                                                             
19 Ubaidilah, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta : 

IAIN Press, 2000, hlm 1 
20 Amy Gutmann, Identity in Democracy,Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003, 

hlm 33 
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Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan tentang persamaan 

dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain21. 

Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap 

individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Identitas dalam sosiologi 

maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni 

identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik 

(nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship). Identitas sosial menentukan 

posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik 

menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa 

kepemilikan (sense of bellonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain 

di dalam suatu pembedaan (sense of otherness). 

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan 

“politik identitas” (politica of identity). Identitas politik merupakan konstruksi 

yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas 

politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik 

pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai 

sumberdaya dan sarana. Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas 

didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari 

sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas 

yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan 

mereka. Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas. 

                                                             
21 Jeffrey Weeks, Against Nature: Essays on History, and Identity, South Bank : Rivers Oram 

Press, 1991, hlm 39 
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Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan 

gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai 

suatu kategori politik yang dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi 

dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamya terdapat 

berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-

masing22. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda 

dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama 

memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan 

terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk  mendapatkan posisi 

strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut.  

Kemala Chandrakirana (1989) mengemukakan bahwa politik identitas 

biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan 

kami bagi ‘orang asli’ yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi ‘orang 

pendatang’ yang harus melepaskan kekuasaan. Singkatnya, politik identitas 

sekedar dijadikan alat memanipulasi dan menggalang dukungan politik untuk 

memenuhi kepentingan ekonomi dan politik.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan 

politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memliki kesamaan 

identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan 

kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk 

merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas. 

 

                                                             
22 Agnes Heller, An Ethics of Personality, Blackwell, 1996, hlm 53 



23 
 

 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Dari teori yang penulis cantumkan yang berasal dari berbagai sumber, penulis 

mendefinisikan beberapa konsep teori sebagai berikut :  

1.6.1 Pilkada 

Pilkada yaitu Pemilihan Umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin pada 

tingkat lokal atau daerah. Melalui Pilkada, masyarakat dapat menentukan arah 

pembangunan wilayahnya sendiri melalui pilihan-pilihan kandidat yang masing-

masing menawarkan program kerja.  

1.6.2 Marketing Politik 

Marketing politik merupakan kegiatan menyampaikan visi, misi dan program 

kerja dari kandidat atau partai politik yang mengikuti Pemilu. Hal ini dilakukan 

untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada kandidat atau 

partai politik.  

1.6.3 Politik identitas  

Politik Identitas adalah tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok 

orang yang memliki kesamaan identitas untuk mewujudkan kepentingan-

kepentingan anggotanya melalui proses-proses politik. 

1.7 Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri - ciri keilmuan yaitu rasionalitas,emipiris,dan sistematis. 
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Rasionalitas berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara - cara yang 

masuk akal,sehingga terjangkau oleh nalar dan pikiran manusia. Empiris berarti 

cara - cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia,sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya 

proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah - langkah tertentu 

yang bersifat logis23  

Dalam metode penelitian,terdapat berbagai jenis dan opsi yang dapat 

diambil. Pertama,observasi adalah peneliti langsung turun ke lapangan utuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan 

ini, peneliti mencatat setiap aktivitas di lokasi penelitian. Kedua, wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadap - hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon 

dan terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu). 

wawancara ini membutuhkan pertanyaan tidak terstruktur dan bersifat terbuka 

yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini darii para partisipan. 

Ketiga, adalah mengumpulkan dokumen yang berupa dokumen publik seperti 

koran, majalah, laporan atau dokumen privat berupa buku harian,diari surat dan 

email24.  

                                                             
23 Sugiyono. 2008. Metode Penelitan Kualitatif. Bandung : Alfabeta hlm 46 

24 Cresswel. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantiatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar hlm 42 
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Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian 

dengan metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Penelitian ini, 

memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari 

berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. 

Lebih lanjut bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan 

deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu 

dengan daerah atau subjek yang sempit. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan case study yang dimaksudkan 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan 

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan 

unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat 

berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study 

merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian 

tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. 

Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang 

diteliti sangat luas dimensinya. 

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara 

umum,tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan,pembuktian dan 

pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah 

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif
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data yang betul - betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. 

Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya 

keragu - raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu,dan pengembangan 

berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. 

1.7.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

dianggap berasal dari masalah sosial25. Jadi,penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif karena peneliti akan mengeksplorasi dan memahami analisis 

kemenangan Anies dan Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

1.7.2 Situs Penelitian  

Situs penelitian adalah lokasi dimana data - data didapatkan,baik data 

primer atau data sekunder. Pada penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta 

sebagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017.  

1.8.3 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah individu dan kelompok yang mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian26. 

Peneliti menggunakan jenis purposive samping. Purposive sampling adalah teknik 

                                                             
25 Ibid. hlm 48 
26  Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka 

Cipta. Hlm 145 
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pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,dalam hal ini 

menilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang diteliti oleh peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang 

diteliti.Informan dan responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah :  

1. Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan 

2. Anwar Ende, Pengarah Tim Pemenangan 

3. Pengamat Politik dari Populi Center  

4. Masyarakat di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan   

5. Relawan Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat di wilayah Jakarta Selatan  

   

1.8.3 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan berupa data kualitaif dengan bentuk :  

1. Sumber tertulis  

Sumber tertulis berasal dari berita di surat kabar, dokumen dari 

informan dan institusi yang mendukung pemenuhan data untuk 

penelitian.  
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses menemukan keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau 

tanpa panduan wawancara.  

1.8.6 Sumber Data   

A. Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian 

ini bersumber pada wawancana dengan tim pemenangan Anies dan Sandi, 

baik dari partai pengusung maupun relawan.  

B. Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

dengan cara membaca,mempelajari dan memahami melalui media lain 

yang bersumber pada literatur,buku dan dokumen. Data sekunder ini 

digunakan untuk mendukung informasi data prime. Data sekunder dalam 

penelitian ini bersumber pada literatur yang berkaitan dengan Pilkada DKI 

Jakarta 2017.  
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1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

A. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban.  Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–depth 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara. Pihak yang diwawanca adalah tim pemenangan 

DPD Gerindra DKI Jakarta, DPD PKS Jakarta dan pengamat politik.  

B. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku - buku,literatur, dan laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka dalam 

penelitian ini melalui buku,jurnal,media cetak yang berkaitan dengan analisis 

kekalahan petahana. 

C. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pemberian atau pengumpulan bukti dan 

keterangan seperti gambar, kutipan, artikel dan referensi lain. Dokumen yang 

digunakan adalah artikel selama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 
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1.7.7 Analisis dan Intepretasi Data  

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data 

pada penelitian kualitatif keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang 

berupa teks atau gambar, sedangkan tahap analisis data kualitatif terdapat 

beberapa cara. Pertama, raw data merupakan data yang didapatkan selama 

penelitian. Raw data berisi fakta informasi. Raw data dalam penelitian ini berupa 

hasil wawancara dengan subyek penelitian,catatan lapangan saat penelitian 

berlangsung. Kemudian, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 

Tahap ini berisi persiapan data dengan cara mengolah data mentah dan memilah 

milah serta menyusun ke dalam jenis yang berbeda yang tergantung pada sumber 

informasi. Ketiga, membaca keseluruhan data  Tahap ini meliputi membaca 

semua data yang ada untuk memperoleh makna tersebut secara umum yang dapat 

merefleksikan makna secara keseluruhan.  

1.7.8 Kualitas Data 

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti akan menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu.triangulasi juga digunakan sebagai pembanding 

terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi metode dan triangulasi  teori. 

Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam 

penelitian ini sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data 
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sekunder, dimana dari kedua sumber data tersebut akan menghasilkan data yang 

tidak bisa dirata - ratakan. Oleh karena itu triangulasi sumber dilakukan untuk 

mendeskripsikan, mengkategorisasikan persamaan dan perbedaan, dan spesifikasi 

data yang diperoleh dari kedua sumber data tersebut. Dalam triangulasi teori hasil 

akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. 

Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan 

untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara 

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Kemudian, triangulasi 

metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data  dengan cara 

yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode 

wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang 

handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek 

kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda 

untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan 

jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian 

diragukan kebenarannya. 

 

 

 

 


