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ABSTRAK 
 

Studi ini bertujuan mengetahui dramaturgi politik kandidat, dalam 
pemilihan kepada daerah (pilkada). Studi ini didasarkan pada munculnya 
fenomena kampanye yang kian menonjolkan pada pencitraan, pentingnya 
managemen kesan, dan perlunya logika pemasaran. Fenomena ini dianggap telah 
menguatkan apa yang disebut dengan mode of power production yang kian 
mengandalkan “gelembung politik” (bubble politics). Melalui kampanye dan 
manajemen kesan, realitas sosok kandidat selalu berusaha untuk 
“digelembungkan” sebagai citra unggulan, untuk merebut suara masyarakat. 
Sehingga implikasinya adalah, proses pemilihan dianggap telah direduksi menjadi 
sekedar masalah periklanan dan penampilan. Karena itu, muncul penilaian bahwa 
proses politik kian seperti panggung pertunjukan, yang selalu menampilkan sosok 
kandidat dengan karakter-karakter tertentu, yang sengaja ditampilkan melalui 
expose media dan jaringan-jaringan yang dibuat untuk menciptakan kekaguman-
kekaguman sesaat. 
 Secara sederhana, masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah 
bagaimana panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) 
politik kandidat dalam pemilihan kepala daerah, serta bagaimana managemen 
kesan (impression mangement) masing-masing kandidat dalam meyakinkan 
masyarakat guna mendapatkan “investasi” suara masyarakat dalam pemilihan. 
 Studi ini dilakukan di wilayah kota Surabaya Jawa Timur, dengan 
menggunakan metode field research dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara tidak berstruktur (unstructured interview) dalam depth interview. 
Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode interaktif, yakni 
melalui jalur reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teori yang 
digunakan sebagai pendekatan dalam studi ini adalah teori yang dikemukakan 
oleh Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life.  

Hasil studi ini menunjukkan bahwa, pilkada langsung memang layaknya 
panggung drama yang menampilkan sosok kandidat dengan karakter-karakter 
tertentu, seperti berwibawa, bertanggungjawab, pintar, perhatian ke rakyat, 
religius, dan dekat dengan rakyat. Karakter tersebut sengaja dilakukan dengan 
cara berinteraksi langsung (face to face) dengan masyarakat melalui berbagai 
cara, seperti, mengunjungi masyarakat, melakukan dialog, bersilaturrahim, 
menghadiri acara keagamaan, dan sebagainya. Hal tersebut karena para kandidat 
ingin menciptakan relasi guna mempengaruhi masyarakat agar memilih calon 
yang bersangkutan. Sedangkan mengenai managemen kesan (impression 
management) dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni; membangun 
image lewat interaksi langsung (face to face) dalam bentuk sharing, dialog, dan 
silaturrahim, yang mana dalam prosesnya, para kandidat menghadirkan isu-isu, 
tema-tema, dan jargon-jargon untuk menciptakan image tertentu serta identitas 
diri dalam ruang batin masyarakat. (2) dengan cara membangun image lewat 
media massa, baik cetak maupun elektronik, melalui pemberitaan dan iklan politik 
di media mengenai profil dan kegiatan-kegiatan para kandidat selama masa 
kampanye.  
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