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Abstrak 

Proses demokrasi Indonesia telah sampai pada kontestasi pemilihan kepala daerah, pola mobilisasi 
politik kini telah berbeda dari pemilu sebelumnya. Kelompok non-partai dan non-partisan menjadi 
kelompok yang amat penting bagi pasangan calon kepala daerah untuk menjaring dukungan dan 
memobilisasi politik guna memenangkan pilkada. Pemuda PIS merupakan salah satu kelompok 
non-parti yang mendukung pasangan calon walikota Risma-Whisnu, kelompok ini merangkul 
komunitas pemuda lain untuk ikut serta mendukung Risma-Whisnu. Studi ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peran pemuda PIS dalam mobilisasi politik 
pasangan calon kepala daerah Risma-Whisnu. Temuan data dianalisis menggunakan Teori 
Mobilisasi Politik dari Samuel P. Huntington. Hasil penelitian menemukan yang Pertama, Pemuda 
PIS mendukung Risma-Whisnu melalui sosialisasi program dan pengenalan Risma-Whisnu 
program sosial juga dilakukan untuk membangun opini publik yang positif pada Risma-Whisnu. 
Kedua, Pemuda PIS ikut serta membangun jaringan politik yang luas dari Risma-Whisnu. Ketiga 
mobilisasi politik pada sasaran pemilih pemula dapat terpenuhi melalui peran Pemuda PIS 
merangkul mahasiwa dan pemilih pemula untuk mendukung Risma-Whisnu. Diharapkan Pemuda 
PIS dapat meningkatkan partisipasi politiknya dengan melakukan evaluasi pada Risma-Whisnu 
ketika saat ini menjadi walikota Surabaya. Aktor politik non-partai terbukti dapat meningkatkan 
suara pada pilkada. 
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Abstract 

The process of democracy in Indonesia have come to kontestasi the election of regional heads, 
patterns of political mobilization has been different from the previous elections. The group of non-
party and non-partisan group that became very important for the regional head of 
candidate to mobilize political support and capture in order to win the election. PIS youth is one of a 
group of non-party which supports couples Risma-Whisnu, this group embraced the community 
of other youth to join and support the Risma-Whisnu. This study used 
a qualitative descriptive analysis to explain the role of youth in the political mobilization of the 
PIS candidate prefect Risma-Whisnu. Data findings are analyzed using the theory of the 
political Mobilization of the Samuel P. Huntington. First find the research 
results, PIS Youth support Risma-Whisnu through socialization program and the introduction 
of Risma-Whisnu social programs are also underway to build a positive public opinion on Risma-
Whisnu. Second, the PIS Youth participated at the vast political network built from Risma-Whisnu The 
third political mobilization on voter targets beginners can be fulfilled through the role 
of the Youth and students embraced the PIS novice voters to support the Risma-Whisnu. Expected of 
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youth political participation can raise PIS by doing an evaluation on Risma-Whisnu when became 
the Mayor of Surabaya. Political non-party actors proved to be able to increase the vote on elections. 

 
Keywords: Politics, Political Mobilization, Political Network, Community, Young. 

 

Pendahuluan 

Praktik demokrasi terbuka di Indonesia telah sampai taraf penentuan pemimpin 

daerah, hal ini ditandai dengan penyertaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

umum daerah (Pilkada). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

daerah mengatur pilkada yang meninhkatkan konstalasi politik daerah. Partisipasi 

masyarakat dalam pilkada terlihat dari dinamika dukungan pada calon kepala daerah 

melalui organisasi dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada.  

Studi tentang adanya relawan pada saat pemilihan umum memang sudah banyak 

diteliti. Penelitian lain menyebutkan bahwa terdapat peran sentral pada komunitas 

masyarakat muda yang mendukung pasangan calon kepala daerah A. Kaswadi Razak-

Supriansa Mannahau untuk mengubah image dan persepsi publik terhadap pasangan 

calon menjadi lebih baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa komunitas relawan muda 

lebih efektif dalam mengkampanyekan calon kepala daerah karena memiliki ide yang 

kreatif dan lebih dekat dengan masyarakat. (Anida, 2016). Penelitian lainnya menemukan 

bahwa mobilisasi politik pencalonan Syahri Mulyo pada pilkada Kabupaten Tulungagung 

2013 berjalan dengan baik karena adanya relawan dan komunitas masyarakat muda yang 

mendukung calon kepala daerah. (Hergianasari, 2014) 

Pencalonan kepala daerah memerlukan kendaraan politik dan dukungan untuk 

memenangkan pilkada, setiap partai politik memiliki hak untuk memilih pasangan calon 

kepala daerah untuk kemudian didukung dan diusung baik bersama dengan koalisi paratai 

politik maupun pengusung tunggal.Dukungan pasangan calon kepala daerah didapatkan 

dari kelompok partisan maupun kelompok diluar area lingkaran partai politik.Kelompok 
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pendukung ini akan menjadi jaringan politik yang kuat dalam pemenangan pasangan 

calon kepala daerah. Denny (2006) menjelaskan bahwa jaringan politik merupakan suatu 

jaringan dimana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor 

politik lain untuk menjalin hubungan politik yang kuat. Denny (2006) juga menyebutkan 

bahwa pada hubungan politik yang kuat terjadi interaksi politik yang berkelanjutan 

sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang sama. 

 Jaringan politik dapat menjadi landasan utama calon kepala daerah dalam 

melakukan kampanye politik, media kampanye politik di bagi menjadi dua yaitu 

konvensional dan non-konvensional. Media kampanye konvensional identic dengan 

kampanye menggunakan selebaran, pamphlet, orasi dalam mimbar terbuka, maupun 

metode kampanye lain yang masih belum menggunakan media modern.Sedangkan pada 

kampanye non-konvensional, penggunaan media dan jaringan politik lebih fleksibel dan 

modern melalui cara-cara baru yang tepat pada sasaran pemilih. Model kampanye ini 

misalkan kordinasi dukungan pada komunitas, kampanye melalui social media, kampanye 

melalui gerakan dukungan dan lainnya. Jaring politik dapat meningkatkan jangkauan 

kampanye melalui kerja aktor-aktor politik yang bergerak membangun opini publik 

(Denny, 2016) 

Salah satu jaringan politik yang terbentuk dalam kampanye calon kepala daerah 

ialah kelompok kepentingan non-partai yang ikut serta menjadi aktor politik dalam 

mendukung pasangan calon.Kelompok non-partai ini biasanya berupa gabungan anak 

muda yang mulai memahami politik dan memutuskan untuk mendukung salah satu 

pasangan calon, kelompok ini terpisah dengan kelompok partisan dari partai politik 

(Nugroho, 2011).Pada kampanye calon kepala daerah, kelompok non-partai ini dapat 

dengan mudah di mobilisasi dan memobilisasi kelompok lain dalam kaitannya dukungan 

pencalonan. Mobilisasi pencalonan adalah usaha yang bertujuan untuk menggerakkan 
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masyarakat sebagai pemilik hak suara yang sah dalam sebuah pemilihan umum (Nugroho, 

2011). Mobilisasi pencalonan merupakan aktivitas penting dalam kampanye politik, dalam 

meningkatkan dukungan pada pasangan calon peran mobilisasi pencalonan dapat 

meningkatkan suara pemilih (Nugroho, 2011). 

Perkembangan komunitas non-partai yang mendukung entitas politik tertentu 

cukup signifikan, kelompok komunitas ini terbentuk karena adanya persamaan latar 

belakang, mulai dari komunitas remaja, komunitas pemuda bahkan komunitas masyarakat 

secara umum dapat secara mudah terbentuk disetiap daerah di Indonesia.Potensi 

komunitas dengan anggota yang cukup banyak memiliki pengaruh yang kuat dalam 

masyarakat, sehingga elit politik mulai tertarik untuk melakukan pendekatan langsung 

kepada komunitas non partai yang dapat memberikan dukungan dalam kontestasi politik. 

Di Kota Surabaya perkembangan komunitas non-partai cukup tinggi, kesadaran 

masyarakat akan politik membuat komunitas memiliki jaringan politik yang kuat. Pada 

pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya tahun 2015 terdapat kelompok non-partai 

yang mendukung pasangan calon Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (Risma-

Whisnu) yaitu pemuda PIS.Komunitas relawan muda Pemuda PIS dapat menjadi 

mobilisator politik dalammenggalang dukungan pada komunitas pemuda lainnya untuk 

mendukung pasangan Risma-Whisnu dalam Pilwakot Kota Surabaya 2015, penggalanan 

dukungna ini melalui banyak program kampanye seperti sosialisasi program, kampanye 

media sosial, gerakan dukungan Risma-Whisnu, maupun pembentukan opini publik untuk 

mendukung pasangan calon Risma-Whisnu. Mobilisasi politik yang dilakukan oleh PIS 

melalui program dukungan pasangan calon Risma-Whisnu ditargetkan pada pemilih 

pemula yang masih berusia 17-22 tahun dan baru pertama kali mengikuti pilkada. 

Bagi tim pemenangan Risma-Whisnu komunitas relawan muda merupakan aktor 

politik penting untuk dapat meraup suara pada pemilih pemula. Mereka juga akan 
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memberikan image yang baik pada Risma-Whisnu, disisi lain program kampanye yang 

mereka lakukan memiliki variasi yang berbeda dengan kelompok partisan sehingga 

jaringan kampanye politik akan semakin meluas. Pemuda PIS juga menggunakan jaringan 

politik yang merupakan suatu jaringan dimana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan 

satu aktor politik ke aktor politik lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. 

Jaringan politik dapat terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-

organisasi politik.Pemuda PIS berusaha memberikan pandangan kepada pemilih pemula 

untuk memlih pasangan Risma-Whisnu.Hal ini dikarenakan banyak anggota dari Pemuda 

PIS yang berasal dari kampus.Wilayah inilah yang menjadi fokus untuk berkampanye. 

 Studi ini akan menganalisis konteks kepentingan Pemuda PIS dalam mendukung 

Risma-Whisnu dan srategi pemuda PIS dalam menjaring suara pemilih pemula untuk 

memenangkan calon kepala daerah Risma-Whisnu. Peran komunitas kepemudaan yang 

non-partai dapat menunjang suara dalam pemilu kepala daerah.Kelompok sosial tersebut 

bukan hanya memiliki karakteristik interaksi politik berbeda, tetapi juga mengembangkan 

cara atau strategi tersendiri dalam melakukan perannya mempengaruhi pemilih untuk 

calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat yang masih dalam 

proses belajar berdemokrasi seperti Indonesia, yang mana transisi demokrasi tersebut 

ditandai dengan dinamika politik yang cepat, kompetisi dan konflik dikalangan elite, 

acapkali terlihat bahwa kelompok pemuda dan kelompok pertemanan cukup berpengaruh 

karena dilatar belakangi dan persamaan keyakinan. Komunitas kepemudaan non-politik 

ini merupakan fenomena menarik dalam proses pemilihan kepala daerahkota Surabaya 

dimana keterlibatan komunitas pemuda peran yang dijalankan juga sangat membantu 

dalam proses kampanye, sebagai salah satu relawan tim pemenangan dari kalangan 

pemuda.  
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Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang diharapkan mampu memberikan 

suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena sosial yang ada, analisis 

menggunakan pendekaan deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis berasal dari 

obervasi, pengaman dan studi pustaka. Adapun objek kajian penelitian ini adalah peran 

Komunitas Pemuda PIS dalam memenangkan Risma-Wishnu pada Pilkada Kota Surabaya 

tahun 2015. Data diperoleh daripenelusuran dokumen, observasi, dan wawancara 

mendalam (indept interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang 

dianggap penting dalam penelitian tentang Pemuda PIS dan dukungannya pada pasangan 

calon kepala daerah Risma-Whisnu. Cara menganalisa data diinterpretasi dalam bentuk 

deskriptif atau uraian untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. 

Peran Pemuda Pis Dalam Mendukung Pencalonan Risma – Whisnu 

Penerapan strategi mobilisasi politik sangat bergantung pada karakter dan situasi 

politik yang dihadapi pasangan calon kepala daerah dalam pilkada, di Indonesiatingkat 

partisipasi pemilih relatif tinggi namun secara umum pilihan strategi mobilisasi politik 

partai politik cenderung bersifat mobilisasi massa dibanding strategi konversi (Nugroho, 

2011). Karakter partai politik di indonesia yang bercorak partai massa ini yang 

berpengaruh terhadap strategi mobilisasi politik. Mobilisasi merupakan usaha yang 

bertujuan untuk menggerakkan masyarakat sebagai pemilih untuk mendukung salah satu 

pasangan calon kepala daerah.Pemuda PIS Surabaya dibentuk pada tanggal 9 November 

2015 dengan konsolidasi pemuda dari kampus-kampus yang tertarik dengan dunia 

politik.Mereka membuat komunitas untuk anak muda yang sebagai wadahsharing tentang 

politik dan kebetulan juga bersamaan dengan momen pemeilihan kepala 

daerah.Pembentukan Pemuda PIS memiliki latar belakang untuk mewujudkan solidarian 

antar elemen serta golongan pemuda di Surabaya. 
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Mobilisasi secara langsung pada pilwakot Kota Surabaya dilakukan oleh Pemuda PIS 

melalui program sosialisasi kepada komunitas pemuda lainnya.Pemuda PIS Surabaya 

merupakan komunitas yang mendorong para pemuda di Surabaya untuk berperan dalam 

perkembangan kota melalui program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Selain itu, berbagai bidang pengembangan manusia juga dijadikan sebagai 

pertimbangan. Pemahaman politik merupakan hal penting bagi kehidupan bermasyarakat, 

kesadaran akan pemahaman politik yang masih rendah dikalangan pemuda Surabaya 

menjadi sasaran tujuan didirikannya Komunitas ini. Pemuda PIS merupakan instrumen 

mobilisasi non partai politik, jaringan yang dimiliki oleh Pemuda PIS diharapkan dapat 

berguna dalam memberikan suara kepada Bu Risma. 

Pemuda PIS juga menggunakan jaringan politik yang merupakan suatu jaringan 

dimana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain 

dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik dapat terdiri dari 

individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi politik.Pemuda PIS 

berusaha memberikan pandangan kepada pemilih pemula untuk memlih Bu 

Risma.Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu.Hal ini dapat 

dilihat bahwa anggota Pemuda PIS yang menjadi mahasiswa memanfaatkan hubungan 

almamater terhadap calon pemilih pemula yang ada dikampus mereka.Dalam 

pergerakannya digawangi oleh aktor politik yang dalam hal ini dijalankan oleh Pemuda 

PIS yang berkampanye kepada lapisan mahasiswa yang ada di kampus tertentu. 

Berdasarkan kategorisasi Huntington dan Nelson mengenai tindakan politik hasil 

mobilisasi politik adalah partisipasi politik mobilisasi (1994). Electoral activitymenurut 

Huntingtiondan Nelson (1994) yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun 

tidak langsung berkaitan dengan pemilu.Termasuk ikut serta memberikan sumbangan 

untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, 
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mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih parpol, memberikan suara dalam 

pemilu, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon.Kehadiran Pemuda 

PIS sebagai relawan politik bukan karna daya tarik partai politik melainkan kepada politik 

nilai yang melampui kepentingan partai. Bahkan, kehadiran relawan politik dapat 

disinergikan dengan tim sukses pemenangan kampanye sebuah partai politik karena 

fungsi mobilisasi yang lebih masif. Dalam munculnya relawan politik selama ini muncul 

dan popular hanya dalam aksi-aksi sosial yang dengan suka rela menyumbangkan dirinya 

untuk bekerja dengan tenaga dan pikiran tanpa berharap keuntungan materi apapun. Hal 

inilah yang dilakukan oleh Pemuda PIS, mereka hanya ingin ikut berperan dalam 

pengembangan Kota Surabaya yang akan terus berkembangan apabila Bu Risma 

memimpin kembali. 

Pemuda PIS bekerjasama dengan berbagai komunitas yang ada di Surabaya untuk 

menciptakan harmonisasi kepemudaan di Surabaya dengan caralobbying. Huntington dan 

Nelson(1994) menyebutkan Organizational activity yaitu keterlibatan warga masyarakat 

ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, dalam usaha untuk mencapai tujuannya 

mendukung Bu Risma, Pemuda PIS sering mengadakan live music dan join event dengan 

komunitas kepemudaan lain yang ada di Kota Surabaya dalam berbagai acara sepert CFD 

dan lain-lain. Huntington dan Nelson(1994) menjelaskan Contacting yaitu partisipasi yang 

dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung mendatangi ke tempat sasaran, baik 

ke pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik individu atau kelompok kecil.Pemuda 

PIS mendapatkan mandat langsung dari Bu Risma untuk memobilisasi pendukungnya agar 

meraup suara sebanyak mungkin.Huntington dan Nelson(1994) menyebutkan Violence 

yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah 

dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia, harta benda termasuk huru hara, teror, 

kudetam ataupun pemberontakan.Pemuda PIS menekankan bahwa kegiatan Pemuda PIS 

tidak hanya berkisar pada kepala daerah, beberapa kegiatan sosial sebagai wujud peran 
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pemuda terhadap lingkungan sosial.Peran dalam kepala daerah ini hanya terjadi dalam 

kampanye untuk mendukung Bu Risma. 

Mobilisasi didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengauhi distribusi 

kekuasaan, yaitu jenis hubungan yang berkembang antara partai dan individu (Nugroho, 

2011). Ada dua model dalam mobilisasi: Mobilisasi vertikal, yaitu mobilisasi yang bekerja 

dalam hubungan vertikal (Karp dan Banduci, 2011). Mobilisasi vertikal yang dilakukan 

oleh Pemuda PIS adalah menjalankan strategi kerjasa dengan Partai Politik yang berada di 

atasnya untuk memenangkan kepala daerah. Usaha pemenangan ini yakni dengan menjadi 

relawan politik. Para relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia seolah telah 

menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi. Dengan cara masing-masing para relawan 

politik tidak jarang bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur, tetapi dapat bergerak 

sendiri untuk mendukung calon pilwali pilihannya. Tanpa disadari relawan politik telah 

mampu membangun pelembagaan budaya partisipatif. Relawan politik dalam konteks 

dinamika politik Indonesia dapat dikategorikan sebagai social movement yang dihuni oleh 

kelas menengah.Kehadiran new social movement, yang bersamaan dengan kehadiran 

politik media sosial dapat dilihat sebagai bagian popular culture yang menitikberatkan 

pada penokohan.Pengaruh adanya relawan politik dalam meningkatkan partisipasi rakyat 

dalam kontestasi presidensial terlihat dari hadirnya para Pemuda PIS dari kalangan 

mahasiswa yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah.Namun, pada saat itu para 

Pemuda PIS bahu membahu untuk turun ke jalan. Hal ini seolah-olah menggambarkan 

kedewasaan mereka dalam mengawal transisi demokrasi. 

Mobilisasi horizontal yaitu menyertakan segala kemungkinan dari proses – proses 

internal dalam mobilisasi yang berlangsung diantara partai dan individu(Katz dan Crotty, 

2014). Peran Pemuda PIS dalam memberikan dukungan terhadap Bu Risma sebagai 

Walikota lagi dalam pemilihan kepala daerah secara aktif mengadakan event dan 
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sosialisasi.Hal ini merupakan langkah yang ditempuh untuk mendulang angka dalam 

kepala daerahumum untuk Bu Risma. Kegiatan terlaksana untuk mencapai tujuan, maka 

akan ada kegiatan lagi tentang diskusi mengenai program-program Bu Risma saat ini dan 

untuk kedepannya akan lebih bermanfaat lagi berdasarkan diskusi.Dalam mobilisasi 

politik tidak hanya dilakukan oleh partai politik saja. Namun di era modern saat ini, fungsi-

fungsi partai politik seperti sosialisasi politik melahirkan sebuah komunitas relawan 

politik yang beranggotakan kalangan pemuda khususnya mahasiswa diberbagai lintas 

universitas.Pada kampanye dengan menggunakan model konvensional dan non 

konvensional. Di awal pemilihan umum presiden tak sedikit melahirkan relawan politik 

yang siap membantu dan memperjuangkan calon yang diusungnya dengan visi dan misi 

yang sama agar calon yang diusungnya mendapatkan suara terbanyak dari pasangan calon 

yang lain. Partisipasi warga negara merupakan jantung demokrasi (Katz dan Crotty, 

2014). Dimana relawan politik mampu membangkitkan semangat demokrasi pada 

pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum di Indonesia yang sudah mengarah 

pada perwujudan demokrasi ideal.Ini wujud dimensi riil demokrasi kerakyatan yang 

berproses dan bergerak dari bawah ke atas, demokrasi elitis yang hanya dimonopoli oleh 

sebagian elite politik sebagai pelaku utama tidak menarik lagi. 

Simpulan 

Pemuda PIS merupakan instrumen mobilisasi non partai politik yang mendukung 

pasangan calon kepala daerah Risma-Whisnu.Kegiatan Pemuda PIS yang melibatkan 

warga Surabaya dalam kampanye adalah seperti tanda-tangan untuk dukugan Risma-

Whisnu dalam Kegiatan CFD, sosialisasi program, sosialisasi pengenalan dan kampanye 

terbuka.Selain itu, ada kegiatan Bhakti Sosial dan penanaman pohon mangrove yang 

melibatkan penduduk atau warga sekitar juga dilakukan untuk meningkatkan interaksi 

sosial dengan masyarakat. Hal ini membangun opini publik yang positif pada Risma-
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Whisnu dari masyarakat. Anggota Pemuda PIS ini berasal dari kampus-kampus yang ada 

di Surabaya, keterlibatan pemuda akademisi ini diharapkan dapat membantu pasangan 

Risma-Whisnu untuk mendapatkan suara dari pemilih pemula yang banyak berada di 

kampus.Bentuk partisipasi politik yang dilakukan Pemuda PIS adalah Electoral 

activity.Mobilisasia vertikal yang dilakukan oleh Pemuda PIS adalah menjalankan strategi 

kerjasama dengan Partai Politik yang berada di atasnya untuk memenangkan pemilihan 

kepala daerah, usaha pemenangan ini yakni dengan menjadi relawan politik. 

Sumber mobilisasi politik untuk kepentingan pencalonan sangat beragam dan 

tidak hanya memanfaatkan jalur partai politik namun dapat menggunakan relawan politik 

melalui komunitas non-partai.Jaringan yang dimiliki oleh Pemuda PIS diharapkan dapat 

berguna dalam mendulang suara pada sasaran yang spesifik, selain itu jaringan politik 

yang dimiliki oleh Pemuda PIS dapat melebarkan jangkauan kampanye Risma-Whisnu. 

Para relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia telah menjadi pilar utama 

pelembagaan demokrasi. Paratai politik harus memulai untuk membangun dukungan non-

partisan ketika ingin memenangkan pilkada di daerah yang berbasis kota dengan jumlah 

pemilu yang banyak. Disisi lain pemuda PIS dapat lebih mengembangkan proses 

dukunganya menjadi evaluasi bagi Risma-Whisnu ketika saat ini telah terpilih.  
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