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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan media internet di era digital saat ini telah menjadi bagian dari 

kampanye politik untuk pencalonan. Internet dapat memfasilitasi  mobilisasi 

simpatisan menjadi lebih baik, serta membantu calon untuk dapat secara cepat 

dikenali oleh pemilih. Pemanfaatan media sosial untuk kampanye juga dilakukan Tri 

Rismaharini dengan Whisnu Sakti Buana pada pilkada kota Surabaya tahun 2015. 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana Risma – Whisnu melakukan 

mobilisasi lewat medsos. Ini dilakukan untuk menggerakkan pemilih dalam 

memberikan hak suaranya kepada pasangan calon petahana ini. Dalam penelitian ini 

digunakan teori mobilisasi politik. Ada dua bentuk mobilisasi politik, langsung dan 

tidak langsung. Ada juga dua instrumen dalam mobilisasi politik.   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan subjek penelitiannya 

adalah tim pemenangan Risma – Whisnu, tim medsos Risma – Whisnu dan tujuh 

orang pemilih Risma – Whisnu yang menggunakan medsos serta mengikuti 

kampanye medsos Risma – Whisnu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dan telaah dokumen data di medsos Risma – Whisnu. Untuk mengolah 

data yang diperoleh, peneliti serta menganalisis data menggunakan teknik analisis 

deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Risma – Whisnu menggunakan 

mobilisasi tidak langsung dengan cara kampanye lewat media seperti media internet 

atau medsos. Tim pemenangan Risma – Whisnu memanfaatkan media internet seperti 

facebook, twitter, instagram, youtube dan google drive. Pemilih Risma – Whisnu 

tidak menjadikan kampanye online calon petahana ini sebagai alasan mereka 

memberikan hak suaranya. Melainkan, figur ketokohan dan track record pasangan 

calon ini yang menjadi alasan pemilih memberikan suaranya. Medsos juga  dijadikan 

wadah bagi Risma – Whisnu untuk memperkuat figur ketokohannya. Dimana, 

personalisasi politik calon petahana lebih cenderung ditampilkan dalam konten 

kampanye online ketimbang sosialisasi program kerja. Ini menandakan bahwa 

mobilisasi politik model hubungan vertical digunakan Risma - Whisnu. Dimana 

grass-root or populist mobilization model diperkuat dalam setiap konten – konten 

kampanye calon ini di medsos.  
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