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KONTESTASI PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017 : STUDI 

TENTANG JEJARING MOBILISASI POLITIK PENCALONAN AHOK-

DJAROT 

Bagus Permadi 

ABSTRAK 

Pelaksaan Pilkada secara langsung di DKI Jakarta sejak tahun 2007 ini merupakan momentum 
penting negara Indonesia terhadap sistem demokrasi. Studi Ini membahas tentang jejaring 
mobilisasi politik yang digunakan pasangan petahana di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Jejaring 
mobilisasi politik petahana dianalisis menggunakan Teori Partisipasi Mobilisasi yang digagas oleh 
Huntington dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan 
menggunakan pedoman terstruktur yang dilakukan dengan ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, 
anggota tim pemenangan Ahok-Djarot, dan Relawan Ahok-Djarot. Penelitian ini mengungkap 
bahwa terdapat dua instrument mobilisasi yang digunakan petahana dalam kontestasi Pilkada DKI 
Jakarta tahun 2017, yaitu : instrumen mobilisasi formal, seperti partai politik dan non-formal, 
seperti organisasi non-partai politik. Jejaring mobilisasi dapat digunakan sebagai bahan untuk 
menganalisis seberapa kuat dampak jejaring politik dalam proses pencalonan di Pilkada. 

Kata kunci : Pilkada, Teori Partisipasi Mobilisasi, Jejaring Politik 

ABSTRACT 

The implementation of Pilkada in DKI Jakarta since 2007 is an important momentum in Indonesia 
toward the democracy system. This study talks about the political mobilization network that is 
used by petahana (the selected Governor and Vice Governor before) in Pilkada DKI Jakarta 
election in 2017. The phenomenon on political mobilization network of petahana is being 
analyzed using the theory of Mobilization Participation by Huntington and the technique to collect 
all of the data using has a deep interview with the head of Ahok-Djarot’s winning team, the 
member of Ahok-Djarot’s winning team, and Ahok-Djarot volunteers. This research found that 
there are two main instruments of mobilization that is being used by the petahana in Pilkada DKI 
Jakarta election in 2017. Which is: the formal (political party) and non-formal mobilization 
instrument (the non-political party organization). Mobilization network can be used as the tool to 
analyze how strong the effect of political network in the candidacy process of Pilkada.  

Kata kunci : Election, Mobilization Participation, Political Network 
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PENDAHULUAN 

 

Pilkada langsung di Kota DKI Jakarta pertama kali diselenggarakan tahun 

2007 berlanjut  pada tahun 2012 dan 2017. Di berbagai pelaksanaannya Pilkada 

Kota DKI Jakarta tidak terlepas dari fenomena yang menarik. Salah satu 

fenomena yang menarik di Pilkada adalah cara pasangan yang berkontestasi 

dalam memobilisasi dukungan dengan memanfaatkan jejaring politik yang 

dimiliki, baik dalam kampanye maupun penggalangan suara. Pada Pilkada tahun 

2017 terjadi pergeseran aktifitas kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan 

calon yang dulunya hanya memanfaatkan jejaring politik formal, namun pada 

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pasangan calon yang berkontestasi juga 

memanfaatkan jejaring politik non-formal. Kampanye sendiri dapat dijadikan 

tolak ukur, menang atau tidaknya pasangan yang berkontestasi. Mulai dari 

pemanfaatan jejaring politik untuk memobilisasi hingga menggunakan media 

sosial untuk upaya memperkuat mobilisasi. 

Jejaring mobilisasi ini menarik diteliti karena akan membahas jejaring 

mobilisasi politik yang digunakan pasangan petahana yaitu Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Selain 

itu Basuki Tjahaja Purnama ini adalah satu-satunya calon Gubernur yang 

memiliki latar belakang berbeda dengan pasangan calon lainnya dimana ini dapat 

berpotensi memiliki resistensi dari masyarakat Jakarta. Latar belakang Basuki 

Tjahaja Purnama adalah dari etnis Tiong Hoa dan beragama Kristen. 

Studi yang dilakukan Nuno (2010) di Amerika Serikat pada Pilpres tahun 

2009 tentang mobilisasi etnis Latin yang menunjukkan bahwa jika hanya fokus 

pada mobilisasi dan tidak memberikan perhatian mengenai etnisitas, maka hasil 

yang didapatkan cenderung negatif. Dalam upaya memobilisasi suara etnis Latin 

di Pilpres Amerika tahun 2009, pemilih tidak mementingkan isi pesan yang 

dikampanyekan oleh kandidat tersebut, melainkan lebih mementingkan identitas 

orang yang menyampaikan pesan tersebut. Ketika yang menyampaikan pesan 

adalah sesama orang latin maka, pesan tersebut lebih diterima dan mempunyai 

pengaruh dalam memobilisasi suara dari etnis Latin. Lain halnya jika yang 
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menyampaikan pesan tersebut adalah non-Latin, maka pesan yang disampaikan 

cenderung diabaikan dan tidak mendapat pengaruh yang signifikan dari warga 

Latin yang tinggal di Amerika. 

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu, 

Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki-Djarot dan Anies-Sandi. Di putaran 

pertama ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini didukung oleh 

partai politik. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni didukung oleh partai PAN, 

Demokrat, PKB dan PPP. Pasangan Ahok-Djarot didukung oleh partai PDI, 

Nasdem, Hanura dan Golkar. Pasangan Anies-Sandi didukung oleh partai 

Gerindra dan PKS. Di sini peneliti hanya berfokus membahas jejaring mobilisasi 

politik dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. 

Dukungan yang diberikan oleh empat partai politik diputaran pertama sangat ideal 

untuk membantu proses dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot 

Saiful Hidayat dalam pencalonannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 

Jakarta. Banyak partai yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot 

Saiful Hidayat dikarenakan adanya beberapa faktor. Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat sebagai petahana yang dinilai telah banyak mendapatkan 

dukungan dari masyarakat, tetapi juga dikarenakan dari cara Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memimpin DKI Jakarta, yang telah banyak 

membuat perubahan. 

Dalam teori partisipasi mobilisasi terdapat empat bentuk partisipasi yaitu, 

pertama electoral activity adalah 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, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih 

partai politik, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pemberian dan 

penghitungan suara, menilai calon. 

Kedua lobbying adalah upaya individu atau kelompok untuk menghubungi 

pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan 

mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut banyak orang. Ketiga 
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organizational activity adalah menyangkut keterlibatan masyarakat atau pejabat 

dalam suatu organisasi yang tujuannya mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Keempat, contacting yaitu merupakan tindakan individu yang mengarah pada 

pejabat-pejabat, baik pejabat pemerintahan maupun tokoh-tokoh politik dengan 

maksud mendapatkan manfaat bagi kepentingannya (Huntington, 1994). 

Jejaring mobilisasi politik sudah menjadi fenomena biasa yang 

dimanfaatkan pasangan calon dalam kontetstasi di pemilihan umum, dimana 

jejaring mobilisasi mendapatkan porsi yang cukup signifikan mendulang suara 

dari pemilih. Penelitian ini akanmembahas mengenai instrumen mobilisasi apa 

saja yang dimanfaatkan oleh pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Setelah itu, peneliti akan 

menjelaskan bagaimana peran jejaring politik dalam proses pencalonan di Pilkada 

DKI Jakarta tahun 2017. 

Beberapa kajian tentang pemanfaatan media sebagai instrumen mobilisasi 

telah dilakukan Prasetya (2015) yang membahas pencalonan Tri Risma Harini dan 

Whisnu Sakti Buana di Pilkada Kota Surabaya tahun 2014. Penelitian ini 

menjelaskan tentang pemanfaatan instrumen mobilisasi di Pilkada tidak hanya 

memanfaatkan institusi formal, namun dapat juga memanfaatkan institusi non-

formal seperti media sosial. Peneliti lain mengkaji tentang instrumen mobilisasi 

politik yang dilakukan Hergianasari (2014). Penelitian ini membahas mobilisasi 

politik pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 

2013. Instrumen mobilisasi yang digunakan dalam proses pencalonan tidak hanya 

berfokus pada institusi non-formal, karena pada dasarnya pemanfaatan institusi 

formal seperti partai politik tidak dapat di kesampingkan dalam proses pemilihan 

umum.  

 

Instrumen Mobilisasi Ahok-Djarot 

Kuatnya instrument-instrumen mobilisasi yang digunakan pasangan calon, 

maka kemungkinan besar proses pencalonan dapat berjalan dengan baik seperti 

yang dikatakan Yovita Octaviani anggota tim pemenangan Ahok-Djarot. 
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“Ada banyak organisasi yang mendukung pak Basuki dan pak Djarot, mulai dari ormas 
betawi, ormas Agama sampai ormas kepemudaan. Mereka ini bertugas dilapangan untuk 
memobilisasi masyarakat. Misalnya, menjelaskan program-program pak Ahok-Djarot. Atau 
mendengar aspirasi dari masyarakat” (Octaviani, dalam wawancara dengan peneliti) 

 

Pemanfaatan instrumen mobilisasi non partai oleh pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat seperti organisasi non-partisan serta media 

sosial dapat digunakan ketika dukungan partai politik dinilai kurang memberikan 

dampak yang signifikan dalam proses kampanye. Terdapat dua organisasi 

pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yaitu, 

Teman Ahok dan Dulure Djarot. 

Teman Ahok adalah sekumpulan anak muda yang memberikan dukungan 

kepada Basuki Tjahaja Purnama untuk maju dalam pencalonan di Pilkada DKI 

Jakarta tahun 2017 secara perseorangan (Teman Ahok, 2015). Pada awalnya 

Teman Ahok ingin Basuki Tjahaja Purnama untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 

secara perseorangan, namun ketika Teman Ahok adalah sekumpulan anak muda 

yang memberikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk maju 

melalui partai politik, Teman Ahok tetap memberikan dukungan kepada Teman 

Ahok adalah sekumpulan anak muda yang memberikan dukungan kepada Basuki 

Tjahaja Purnama dengan cara tetap melakukan aksi pengumpulan KTP.  

Dulure Djarot merupakan organisasi non partai politik yang mendukung 

Djarot Saiful Hidayat untuk maju sebagai Wakil Gubernur Jakarta tahun 2017 

berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Dulure Djarot lebih sering 

mengadakan acara seperti nonton wayang bareng dan acara diskusi bersama 

(Ahok-Djarot, 2016). Selain menggunakan organisasi non partai politik dalam 

memobilisasi masyarakat. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat menggunakan media sosial untuk aktifitas kampanye di Pilkada DKI 

Jakarta tahun 2017 seperti apa yang dikatakan Clara Tampubolon anggota tim 

pemenangan Ahok-Djarot. 

“Di berbagai Pilkada atau pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Pasti 
membutuhkan media sebagai salah satu sarana untuk menjadi tombak utama bagi paslon 
tersebut, atau tim sukses yang bekerja untuk paslon tersebut. Pada umumnya memang, 
media ini digunakan untuk menjelaskan program-program dan visi-misi pasangan 
calon.Bidang media ini juga salah satu bidang yang strategis pada pemilihan umum yang 
sudah berlangsung di Indonesia” (Tampubolon, wawancara dengan peneliti). 
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Terdapat empat media sosial yang digunakan pasangan Basuki Tjahaja Purnama 

dan Djarot Saiful Hidayat untuk berkampanye yaitu, Facebook, Twitter, 

Instagram dan Youtube. Setiap media sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda. 

Melalui media sosial Facebook, tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melakukan interaksi dengan masyarakat 

secara tidak langsung. Ini dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-

pertanyaan seputar program dan visi-misi yang nantinya akan direalisasikan. 

Twitter adalah media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia 

kususnya masyarakat DKI Jakarta untuk sekedar mencari berita atau 

berkomunikasi dengan orang lain. Berbeda dengan media sosial Facebook, media 

sosial Twitter ini membatasi jumlah teks untuk diketik, yaitu hanya 140 kata. 

Twitter Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang dinamai 

@AhokDjarot sering melakukan live report dan live tweet. Ini dipergunakan untuk 

lebih dekat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kegiatan live tweet 

dilakukan setiap pasangan Ahok-Djarot meghadiri acara-acara debat ataupun tolk 

show di stasiun-stasiun televisi, dengan begitu masyarakat yang tidak dapat 

menonton acara tersebut dapat mengakses akun Twitter @AhokDjarot untuk 

melihat live tweet yang dilakukan oleh tim pemenangan Ahok-Djarot. 

Tidak hanya Facebook dan Twitter, media sosial yang digunakan pasangan 

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yaitu, Instagram. Instagram 

adalah media sosial yang dipergunakan untuk memposting gambar atau video 

berdurasi satu menit. Media sosial Instagram banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia. Setelah Facebook dan Twitter, Instagram dinilai sangat membantu bagi 

tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat untuk 

melakukan kampanye atau sekedar member info seputar kegiatan pasangan 

tersebut. 

Instagram dipergunakan untuk memposting gambar atau video dan dinilai 

sangat membantu tim pemenangan dalam berkampanye di Pilkada DKI Jakarta 

tahun 2017. Akun Instagram yang dinamai dengan @AhokDjarot telah diikuti 

oleh 207.000 pengguna media sosial Instagram dan sudah memposting 516 posts 

berupa gambar ataupun video berdurasi satu menit. Pasangan Basuki Tjahaja 
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Purnama dan Djarot Saiful juga menggunakan media sosial You Tube, untuk 

kepentingan kampanye mereka. Berikut tabel nama organisasi non-partai politik 

dan media sosial yang digunakan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot 

Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Mobilisasi dan partisipasi 

politik merupakan, akibat dari proses modernisasi di bidang-bidang kehidupan, 

seperti perbaikan komunikasi, perluasan fasilitas, dan penyebaran berita melalui 

media massa, yang meliputi media cetak maupun elektronik (Schoorl, 1981). 

 

Peran Jejaring Politik Ahok-Djarot 

Pada proses pencalonan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terdapat 

banyak dinamika yang terjadi, awalnya Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan 

dirinya untuk maju Pilkada Jakarta melalui jalur perseorangan. Teman Ahok 

merupakan organisasi relawan yang mendukung dengan cara mengumpulkan satu 

juta KTP masyarakat Jakarta, ini digunakan untuk memenuhi persyaratan KPU. 

Melihat situasi perpolitikan di Jakarta yang dinamis sangat tidak memungkinkan 

bagi Basuki Tjahaja Purnama untuk maju melalui jalur perseorangan. Akhirnya 

Basuki Tjahaja Purnama menerima dukungan dari empat partai politik besar di 

putaran pertama yaitu, partai PDI Perjuangan, partai Golkar, partai Hanura, dan 

partai Nasdem. 

Jejaring mobilisasi politik formal adalah hubungan hirarki yang 

dilembagakan antara partai dan individu untuk mengartikulasi kepentingan, 

pengembangan loyalitas dan pemanfaatan instrumen mobilisasi (Nedelmann, 

1987). Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 persaingan perebutan kekuasaan 

sangatlah menarik, dimana isu-isu etnisitas dan agama dimasukkan oleh setiap 

pasangan calon dalam berkampanye. Pada putaran pertama, kontestasi Pilkada 

DKI Jakarta diikuti oleh tiga pasang calon. Pasangan calon nomor urut satu adalah 

Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, calon nomor urut dua Basuki Tjahaja 

Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-

Sandiaga Uno. Pada putaran pertama isu-isu etnis dan agama sudah mulai 

berkembang, namun isu tersebut masih belum mempengaruhi suara pemilih. Ini 

terbukti dimana pasangan calon nomor urut dua, yaitu Basuki Tjahaja Purnama 
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dan Djarot Saiful Hidayat menang dengan perolehan suara empat puluh tiga 

persen. 

Pada putaran kedua, isu-isu etnisitas dan agama mulai digunakan kembali 

untuk mempengaruhi suara masyarakat. Isu-isu ini digunakan masing-masing 

calon ketika melakukan kampanye. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dimana 

Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai calon Gubernur dan berpasangan dengan 

Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Wakil Gubernur, dinamika yang terjadi sangat 

berbeda dengan Pilkada yang terjadi pada tahun 2012. Jika Pilkada DKI Jakarta 

tahun 2012, kampanye setiap calon lebih mengedepankan programnya masing-

masing, tetapi pada kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ada pergeseran 

terkait kampanye. Isu-isu SARA lebih efektif untuk kampanye dan 

menguntungkan salah satu pihak yang berkontestasi seperti apa yang dikatakan 

Aulora Agrava Modok. 

“Kemarin pas hari H sebelum pencoblosan putaran kedua, ditempat kami itu ada dakwah-
dakwah yang  menggiring opini masyarakat ke arah-arah tertentu. Kaya pas setelah sholat 
subuh kan itu biasanya ada dakwah-dakwah di Masjid. Lah kederangan tuh suaranya, jadi 
saya mendengar dakwah yang disampaikan oleh orang yang ada di Masjid itu. Nah kita 
kan sebagai warga situ bingung, lah ini mau pencoblosan ko ada upaya-upaya, untuk tetap 
menggoyang keyakinan orang, dan menggiring ke satu pilihan tertentu” (Modok, 
wawancara dengan peneliti). 

 

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat memiliki anggota tim pemenangan terdiri dari berbagai 

macam bidang yang bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing. Terdapat 

dua puluh empat bidang di struktur tim pemenangan  Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat. Anggota dewan pengarah di tim pemenangan Basuki 

Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat diisi oleh Anggota DPR RI ini 

bertugas untuk memberikan arahan, serta melakukan pembinaan kepada pelaksana 

kebijakan. Ketua tim pemenangan di isi oleh Ketua DPRD DKI ini bertugas untuk 

melakukan komunikasi dengan anggota legislatif DKI Jakarta.  

Wakil Ketua tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat diisi oleh empat anggota yang terdiri dari anggota legislatif dan non 

legislatif betugas sebagai koordinator lapangan. Sekretaris tim pemenangan 
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Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas untuk membantu 

pimpinan dalam melakukan pekerjaan teknis. Bendahara tim pemenangan Basuki 

Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas sebagai mengatur keluar 

masuk dana yang didapat oleh tim pemenangan. Bidang sumber daya dan kreatif 

tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas 

untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait kemampuan anggota tim 

pemenangan. 

Pada bidang data dan informasi bertugas untuk mengelola data serta 

informasi yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Bidang perlengkapan 

bertugas untuk mempersiapkan segala bentuk teknis dilapangan. Bidang 

penggalangan massa tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat diisi oleh anggota legislatif, baik di tingkat daerah dan di tingkat nasional 

ini bertugas mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung tim 

pemenangan. Bidang media tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot 

Saiful Hidayat bertugas untuk berkosolidasi dengan media mainstream yang ada 

di Indonesia.  

Bidang saksi tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat bertugas untuk memberikan panduan bagi saksi yang nantinya ditugaskan 

disetiap TPS yang ada di Jakarta. Bidang hukum tim pemenangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas untuk membantu tim pemenangan 

jika mengalami kendala hukum. Juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas melakukan pemaparan program-

program dari pasangan calon. Bidang keamanan tim pemenangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas dalam melakukan pengamanan di 

setiap kampanye pasangan calon.   

Setelah itu terdapat bidang koordinator daerah tim pemenangan Basuki 

Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat bertugas untuk melakukan komunikasi 

dengan masyarakat di setiap daerah yang ada di Jakarta. Anggota koordinator 

daerah terdiri dari anggota legislatif yang memiliki tanggung jawab dalam 
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menggalang suara di daerah pilihannya masing-masing. Pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat seringkali diserang menggunakan kampanye-

kampanye yang berkaitan dengan SARA.  

Sama halnya pada situasi politik yang ada di Jakarta, ketika isu etnisitas di 

jadikan alat untuk mendapatkan dukungan massa, ini dinilai sangat efektif bagi 

pihak yang memanfaatkan. Basuki Tjahaja Purnama kurang mendapat dukungan 

dari etnis mayoritas yaitu masyarakat yang beragama Islam. Tetapi, masih ada 

beberapa masyarakat yang melihat sosok Basuki Tjahaja Purnama bukan dari 

agamanya melainkan dari kinerja yang telah dilakukan selama menjabat sebagai 

Gubernur dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang telah didapat oleh Kota 

Jakarta ketika di Pimpin oleh BasukiTjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. 

Adapun penghargaan yang didapat oleh Kota DKI Jakarta semasa 

kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidaya. Pertama 

terbaik I kategori Provinsi dengan perencanaan terbaik, kedua terbaik I kategori 

Provinsi dengan perencanaan inovatif, ketiga terbaik I kategori Provinsi dengan 

perencanaan progresif dan keempat Millennium Development Goals (MDGs) 

2016, terbaik I kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015 

(Yazidinniam, 2016). 

 Pada kenyataannya, ketika isu etnisitas dimunculkan, maka dukungan dari 

masyarakat mayoritas untuk Basuki Tjahaja Purnama menurun. Masyarakat 

Jakarta masih melihat pemimpin mereka dari latar belakang etnis pemimpin 

tersebut, ketika pemimpin Jakarta berasal dari agama mayoritas yaitu Islam, maka 

tidaklah sulit bagi pemimpin tersebut untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat, dapat dilihat pada survey setelah putaran pertama Pilkada DKI 

Jakarta tahun 2017 dimana setelah isu etnisistas berkembang, pasangan Anies-

Sandi mampu mengalahkan elektabilitas Ahok-Djarot. 

Hasil survei yang dirilis SPIN (Survei & Poling Indonesia) pada tanggal 

15 April 2017, pasangan Anies-Sandi unggul 52% dari Ahok-Djarot yang 

mendapatkan 43%. Sisanya 5% belum menentukan pilihan (Dariyanto, 2017). 

Melihat survey tersebut maka dapat dilihat bahwa ketika pemimpin Kota Jakarta 
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adalah orang dari etnis keturunan, maka dukungan masyarakat Jakarta menjadi 

terpecah-pecah. 

Disini peran jejaring politik yang dimiliki Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat dapat membantu dalam proses berkampanye dan 

memobilisasi masyarakat. Jejaring politik formal, seperti partai politikbisa 

membantu mobilisasi kekuatan politik melalui elite-elite partai seperti yang 

dikatakan Prasetyo Edi Marsudi. 

“Sekarang pas saya dipercaya sebagai Ketua tim pemenangan Basuki-Djarot ini, saya 
juga terus berupaya. Untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman partai politik saya 
di DPRD D.K.I. Selain itu, saya juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di 
lapangan” (Marsudi, wawancara dengan peneliti). 
 

Jaringan elite partai politik yang dimiliki pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, sangat membantu dalam proses pencalonan 

hingga proses kampanye pasangan tersebut. Aktor-aktor elite partai politik 

mempunyai dampak yang baik untuk membantu pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam memobilisasi suara masyarakat, 

maupun suara elite-elite partai politik yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SKEMA PERAN JEJARING POLITIK AHOK DJAROT 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    

 

 

(Sumber : Data Primer diolah) 

Berdasarkan skema diatas, hal pertama yang dapat diperhatikan adalah 

posisi Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang diisi oleh Prasetyo Edi Marsudi 

sebagai kader dari partai PDI Perjuangan. Dari semua partai yang mendukung 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, kader partai PDI 

Perjuangan mendapatkan posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. 

Ahok Djarot 

Wakil I 
(Penggalangan 
Massa) 
Mohammad 
Sangaji  
 (Anggota DPRD 
DKI Jakarta) 

Tim Rumah Lembang (Teman Ahok) Tim Borobudur (Dulure Djarot) 

Wakil II (Saksi 
TPS) 
Basri Baco 
Ketua DPD II 
Golkar DKI 
Jakarta Pusat  

Wakil IV 
(Relawan) 
Yovita 
Okataviani 
(Staf Kepala 
BNP2TKI)  
non-PNS 

Wakil III (Media, Jubir, 
Advokasi) 
Media    : Clara 
Tampubolon (Anggota 
Partai Nasdem ) 
Jubir    : Ahmad 
Basarah (Anggota DPR 
RI) 
Advokasi: Pantas 
Nainggolan (Pengacara) 

Sekertaris 
TB Ace Hasan Syadzily (Wakil Sekjen DPP Partai Golkar) 

 

Ketua Tim Pemenangan  
 Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) 

Tim Penggalangan Masa 
Umat Islam 

I.M (inisial) (Politisi) 

Tim Pengamanan Suara di 
TPS se-DKI Jakarta 

I Gusti Putu Artha 
(Wiraswasta) 

Tim Kreatif (Media Sosial, 
Diskusi, Press Conference)  

Aria Bima (Anggota DPR RI) 
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Dibalik terpilihnya kader partai PDI Perjuangan sebagai Ketua Tim Pemenangan, 

ada beberapa alasan yang melandasi keputusan tersebut. Pertama yaitu 

dikarenakan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Wakil Gubernur dari kader partai 

PDI Perjuangan. Alasan yang kedua adalah dikarenakan jumlah kursi yang 

dimiliki partai PDI Perjuangan dalam lembaga legislatif di DKI Jakarta paling 

banyak dibandingkan dengan partai pendukung lainnya. 

Anggota dari jejaring politik yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful tidak hanya dari partai politik. Relawan dan 

masyarakat di ajak untuk bisa memberikan perannya dalam proses pencalonan 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Setiap anggota dari 

skema jejaring politik Ahok-Djarot ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 

Pendukung Ahok berpusat di Rumah Lembang, di Rumah Lembang ini diisi oleh 

Teman Ahok dan organisasi simpatisan Ahok lainnya. Pendukung Djarot berpusat 

di Posko Borobudur, di Posko Borobudur ini diisi oleh Dulure Djarot dan relawan 

lainnya. Ketua tim pemenangan yaitu Prasetyo Edi Marsudi bertugas untuk 

berkomunikasi dengan anggota legislatif yang ada di DPRD DKI. Sekertaris yang 

diisi oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar yaitu TB Ace Hasan Syadzily bertugas 

menguatkan suara untuk pasangan Ahok-Djarot di internal Partai Golkar. 

Wakil Ketua dari tim pemenangan Ahok-Djarot ada empat, wakil pertama 

bertugas untuk menggalang massa, wakil dua bertugas untuk memilih saksi yang 

nantinya di tugaskan memantau setiap TPS di Jakarta, wakil tiga bertugas sebagai 

koordinator juru bicara, dan wakil empat sebagai koordinator relawan. Dari ke 

empat wakil tersebut tidak semua di isi dari orang partai, melainkan orang non 

partai juga di ajak berkontribusi. 

Wakil empat di tim pemenangan Ahok-Djarot yang di isi dari non partai 

juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya sebagai koordinator 

relawan tetapi juga sebagai bendahara dua dan sekertaris dua. Ini merupakan hal 

yang sangat unik, dimana orang non partai diberikan tugas yang cukup strategis 

dalam proses pemenangan Ahok-Djarot, seperti yang dikatakan Yovita Octaviani 
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sebagai wakil ketua empat di tim pemenangan Ahok-Djarot yang mempunyai 

tanggung jawab sebagai koordinator relawan. Elit partai politik pada proses 

Pilkada di Jakarta tahun 2017, sangat memberikan dampak yang besar bagi proses 

pencalonan pasangan yang berkontestasi.  

Terkadang elit politik bisa turun langsung dalam upaya menggalang 

dukungan untuk pasangan calon yang didukungnya, seperti ikut mendeklarasikan 

dukungan kepada pasangan calon tertentu (Huntington, 1994). Setelah adanya 

deklarasi dukungan dari elit-elit partai, nantinya setiap anggota partai diharapkan 

mengikuti instruksi yang sudah disepakati oleh partai pendukung. 

Kesimpulan 

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada faktanya masih 

menggunakan kekuatan-kekuatan elit politik untuk memobilisasi dukungan dari 

masyarakat, ini dapat dilihat dari banyaknya partai besar yang mendukung 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada putaran 

pertama dan putaran kedua. Ini membuktikan bahwa elit politik di Indonesia 

masih memiliki pengaruh yang besar dalam upaya memobilisasi masyarakat. 

Sama halnya dengan elit politik, dukungan dari organisasi-organisasi non partai 

politik dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar. Kontribusi dari relawan 

dan organisasi non partai dapat dilihat dari upaya mereka membantu proses 

pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. 

Pemanfaatan jejaring politik formal, seperti dukungan dari elit partai 

politik pada kampanye di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kurang memberikan 

sumbangan suara kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat. Dukungan elit partai politik pada proses kontestasi Pilkada memang 

sudah sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Pasangan calon yang 

berkontestasi pada proses awalnya pasti melakukan interaksi dengan elit partai 

politik untuk menyepakati bentuk dukungan kepada pasangan calon tersebut. 

 Perkembangan dinamika politik di Jakarta pada Pilkada tahun 2017 selain 

menggunakan jejaring formal berupa dukungan dari elit partai politik, pasangan 



15 
 

calon yang berkontestasi juga menggunakan kekuatan jejaring non formal berupa 

pemanfaatan dalam berkampanye menggunakan media sosial. Media sosial yang 

digunakan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat 

dalam upaya memobilisasi dukungan masyarakat adalah Facebook, Twitter, 

Instagram dan Youtube. 

Jika melihat penjelasan diatas maka cara mobilisasi politik yang digunakan 

pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sudah menggunakan 

kedua aspek tersebut. Kedua penjelasan diatas tentang mobilisasi politik ketika  

sudah digunakan oleh pasangan calon yang berkontestasi maka pasangan calon 

tersebut memperoleh pengayaan dan penguatan pada cara memobilisasi dukungan 

dari masyarakat. 

  Pengayaan dan penguatan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan 

potensi-potensi jejaring politik yang dimiliki oleh pasangan Basuki Tjahaja 

Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Jejaring politik formal maupun non formal 

dapat menjadi kekuatan dalam upaya memobilisasi dukungan masyarakat. Cara 

memobilisasi masyarakat yang tradisional, seperti turun langsung ke masyarakat 

didapati kurang efektif. Ini terjadi karena masyarakat Jakarta lebih banyak 

mengakses media, baik itu media cetak maupun elektronik. 
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