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ABSTRAK 

Perkembangan internet dan media sosial memiliki peranan penting sebagai 

sarana untuk melakukan kampanye. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini 

bertujuan mengetahui dan menjelaskan branding politik yang berusaha 

ditampilkan Puti Guntur Soekarnoputri selama masa kampanye Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018 di akun media sosial Instagram yang dimilikinya. 

Data diperoleh dari unggahan Instagram Puti, yang kemudian dianalisis dengan 

teknik analisis konten kualitatif. Data juga didapat melalui metode wawancara 

dengan tim pendampingan Puti Guntur Soekarnoputri, serta data tambahan 

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa branding politik Puti adalah politisi 

perempuan muslin yang nasionalis. Branding tersebut kemudian tercermin di 

seluruh unggahannya di Instagram selama masa kampanye berlangsung. Selama 

masa kampanye, followers (pengikut) Puti mengalami peningkatan yang luar 

biasa. Namun peningkatan jumlah followers yang signifikan tidak berbanding 

lurus dengan hasil elektoral yang ada. Dengan demikian, popularitas kandidat di 

media sosial tidak dapat menjamin kemenangan elektoral. 

 

Kata kunci: political branding, kampanye, media sosial, dan Instagram. 

 

 

ABSTRACT 

The development of the internet and social media has become an important 

means to conduct campaigns. This type of descriptive qualitative research aims to 

find out and explain the political branding that Puti Guntur Soekarnoputri is 

trying to display during the 2018 East Java Governortorial Election campaign on 

her Instagram account. Data were obtained from her posts, which were then 

analyzed by qualitative content analysis techniques. Data were also obtained 

through interview with Puti’s political branding consultant, as well as other 

additional data. The results of the study showed that through social media, Puti 

brand herself as a nationalist muslim female politician. The branding was then 

reflected in all of her posts on Instagram during the campaign period. During the 

campaign period, her followers experienced a tremendous increase. However, the 

significant increase in the number of followers is not reflected to the existing 
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electoral results. Thus, the popularity of candidates on social media cannot 

guarantee electoral victory. 

 

Keyword: political branding, campaign, social media, Instagram. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemilu merupakan hajatan politik yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh 

masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kehadirannya ditunggu karena 

selepas pemilu, susunan kepemimpinan baru di tingkat daerah maupun nasional 

akan ditentukan. Seluruh peserta pemilu berlomba-lomba untuk menarik hati 

pemilih agar mampu mendapatkan suara terbanyak. Iklan dan kampanye politik 

tersebar di berbagai daerah dan dalam berbagai media. Hal ini kemudian 

menempatkan marketing politik di posisi yang krusial di tiap pemilu. Peran 

marketing politik kian penting di tiap pemilu. 

Selain itu, perkembangan teknologi yang amat pesat, khususnya teknologi 

komunikasi dan media, juga menjadi penentu perkembangan marketing politik di 

Indonesia. Selama masa periode pemilu berlangsung, media menjadi sangat vital 

keberadaannya bagi partai politik dan kandidat peserta pemilu. Melalui media, 

mereka dapat “memasarkan” program-program yang mereka janjikan. Tidak 

hanya itu, pesatnya perkembangan internet juga membuat ranah marketing politik 

semakin ramai. Sebagai media penyedia informasi massif dan gratis, internet 

menjadi jalan baru bagi peserta pemilu untuk menjalankan kampanye. 

Hal ini kemudian mulai merubah wajah marketing politik, yang kemudian 

berpengaruh pada bergesernya corak sistem kampanye, termasuk di Indonesia. 

Pada awalnya kampanye dijalankan dengan cara mass mediated, atau kampanye 

yang dilakukan dengan media massa tradisional seperti spanduk, baliho, koran, tv, 

dan radio. Dengan masuknya internet dalam ranah marketing politik, kampanye 

mulai menggunakan media bauran atau mixed mediated1. 

                                                             
1 Utomo, 2013 



 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 

JURNAL STUDI BRANDIK POLITIK DIGITAL ALIFIA DJUHANA A. 

Memanfaatkan internet sebagai alat kampanye bukanlah hal yang baru bagi 

beberapa negara, khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat telah lama 

memanfaatkan fasilitas surat elektronik (e-mail) untuk menyebarkan pesan dan 

iklan politik. Namun baru pada tahun 2008 internet menjadi pusat perhatian. 

Tepatnya ketika Barack Obama mengusung kampanye digital pada Pemilihan 

Presiden AS Tahun 2008. Obama dan tim mampu memanfaatkan penggunaan 

internet sebagai sarana politik dengan maksimal, sehingga Obama pun terpilih 

sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 20082. 

Seperti ingin mengulang kesuksesan Barack Obama, pasangan Jokowi-Ahok 

juga menerapkan kampanye serupa pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Selama masa 

kampanye berlangsung, keduanya menerapkan kampanye bauran (mixed 

mediated). Tidak hanya turun ke bawah untuk menyapa warga DKI Jakarta secara 

langsung, keduanya juga aktif memanfaatkan media sosial untuk kampanye. 

Relawan Jokowi-Ahok mengekspresikan dukungannya dalam berbagai media, 

salah satunya melalui media sosial Twitter. Para relawan ini kemudian mengawal 

traffic berbagai informasi atau konten yang akan disiarkan di media sosial3. 

Melalui media sosial, mereka menggiring sentimen masyarakat tentang Jokowi-

Ahok, bahwa mereka merupakan sosok pemimpin pekerja keras. Dan hal tersebut 

membuahkan hasil, dengan menangnya Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 

2012. 

Dari beberapa contoh dari bagaimana internet mampu memenangkan 

elektoral, kemudian membuat banyak politisi berusaha “memoles” media sosial 

mereka semenarik mungkin. Dan hal itu terlihat setiap musim pemilu hadir, 

berbagai media sosial akan dipenuhi dengan berbagai konten berisikan produk-

produk politik para kontestan pemilu. Hal ini juga didapati juga saat masa Pilgub 

Jawa Timur 2018 berlangsung. 

Kedua paslon berlomba-lomba mendandani media sosial mereka, salah 

satunya Instagram. Sebagai  media sosial dengan pengguna terbanyak keempat di 
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dunia4, kemudian membuat banyak pengguna Instagram yang mempromosikan 

dan mem-branding usaha, bahkan diri mereka sendiri, melalui foto dan video 

yang mereka unggah. Dengan demikian, saat ini Instagram menjadi alat 

marketing yang menjanjikan, khususnya marketing politik5.  

Hal ini juga seperti yang dilakukan Puti (panggilan akrab Puti Guntur 

Soekarnoputri). Bukanlah orang baru dalam dunia politik, namun tetaplah 

pendatang dalam kancah politik di Jawa Timur. Hal ini yang kemudian membuat 

Puti menjadi menarik bagi peneliti. Dapat dikatakan tidak berpengalaman di Jawa 

Timur, hadirnya Puti sebagai calon wakil gubernur merupakan hal yang besar. 

Dengan demikian, Puti harus berusaha lebih keras dibandingkan kandidat lain 

untuk membangun awareness masyarakat Jawa Timur tentang dirinya. Namun 

untuk membangun awareness, diperlukan strategi marketing dan branding yang 

tepat. 

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

branding politik Puti, dan untuk menjawab beberapa pertanyaan, pertama apa 

branding politik yang ditampilkan Puti Guntur Soekarnoputri selama kampanye 

Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 melalui media sosial Instagram? Kedua, 

bagaimanakah cara Puti Guntur Soekarnoputri menampilkan branding politiknya 

di Instagram? Ketiga, bagaimanakah dinamika dalam membentuk branding 

politik Puti Guntur Soekarnoputri? Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar 

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 

KERANGKA TEORITIK  

Perkembangan Marketing 

Marketing merupakan ilmu ekonomi yang diadopsi oleh ilmu politik. Secara 

sederhana, marketing dapat diartikan sebagai proses pertukaran. Dalam ekonomi, 

pertukaran yang terjadi adalah antara penjual, yang menukarkan produknya (baik 

barang ataupun jasa), untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen. Dalam 

                                                             
4 We Are Sosial (2019)Digital 2019: Global Internet Use Accelerates [Diakses 3 Maret 2019] https: 

//wearesosial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates 
5 Eldin, 2016 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
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politik, pertukaran yang terjadi adalah antara kandidat, yang menawarkan 

kepemimpinan politik, dengan pemilih untuk mendapatkan suara (Newman, 

1994). Dan segala bentuk pertukaran yang terjadi tidak lepas dari strategi 

marketing. 

Newman (1994) menjelaskan bahwa dalam marketing ada empat komponen, 

yang kemudian sering disebut “4P”. Komponen pertama itu adalah produk 

(product), yang bisa berupa barang ataupun jasa. Kedua adalah pengembangan 

promosi atau promotion (the development of a promotional campaign). Ketiga 

adalah harga (price). Dan yang terakhir adalah distribusi (place). Dalam 

pengertian yang lebih teknis, marketing adalah, 

“… a needs assessment approach to product 

innovation that relies on information from the 

marketplace to help guide research and 

development.”6 

 

Meskipun dapat diaplikasikan dalam politik, terdapat tiga perbedaan 

mendasar antara marketing dalam bisnis dengan politik. Pertama, marketing 

dalam politik digunakan sebagai cara untuk mencapai demokrasi yang sukses 

(setidaknya di beberapa negara di dunia), sementara marketing dalam dunia bisnis 

digunakan sebagai cara mendapatkan profit. Kedua, kemenangan dalam bisnis 

ditentukan dari berbagai macam variabel penentu yang luas, sementara dalam 

politik sering kali hanya ditentukan dari beberapa poin variabel. Ketiga, marketing 

dalam bisnis dilakukan berdasarkan pada riset pasar, marketing dilakukan 

berdasar pada riset pasar yang berorientasi pada profit, sedangkan dalam politik, 

ideologi politik kandidat menjadi penentu jalannya proses riset yang kemudian 

juga memengaruhi hasil dari riset tersebut. 

Dalam ranah bisnis, sebelum menyusun strategi marketing haruslah 

mengetahui empat komponen yaitu, product, promotion, price, place (distribusi), 

atau yang sering disingkat 4P. Dalam marketing politik, 4P tersebut menjadi (1) 

product, yakni program-program yang diusung saat kampanye, (2) push 

marketing, yaitu usaha akar rumput (grass root) untuk menghimpun relawan, (3) 

                                                             
6 Newman, 1994:8 
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pull marketing, atau sama halnya dengan upaya promosi di media massa, (4) dan 

yang terakhir adalah polling, yaitu data yang didapat dari riset sehingga kandidat 

mampu menciptakan inovasi-inovasi strategi kampanye. 

 

Branding dalam Ranah Marketing Politik 

Di masa awal perpolitikan di Indonesia, politisi dan partai politik dianggap 

sebagai lembaga politik dengan segala ideologi, misi, dan visinya. Namun seiring 

perkembangan zaman, citra politisi dan partai politik semakin bergeser. Keduanya 

tidak lagi dipandang sebagai pengemban ideologi, melainkan sebagai sebuah 

brand, dan pemilih juga mulai memperlakukan dua entitas politik tersebut 

selayaknya brand. Bagi pemilih dan praktisioner politik, branding menawarkan 

satu daya tarik mendasar––jalan pintas. Cosgrove menyatakan bahwa, 

“for practitioners, branding is a way to sum up the 

complexity of their offerings. For voters, it is a means 

to navigate the complexity of their choices,”7 

 

yang artinya bagi praktisioner politik (partai politik dan politisi) brand 

merupakan ringkasan, atau gambaran, atau image, dari program mereka yang 

kompleks, sementara bagi voters, brand memudahkan mereka untuk menavigasi 

atau mengarahkan pilihan mereka.  

 

KERANGKA KONSEP 

Branding Politik 

Dalam jurnalnya, Mitsikopoulou (2008) mengatakan bahwa citra dan 

kepribadian kontestan pemilu dapat dibentuk melalui proses branding, selain itu 

branding dapat membantu kontestan pemilu untuk mengubah dan memelihara 

reputasi serta dukungan. Scammel (2007) dalam Sandra (2013) mendefinisikan 

branding merupakan representasi psikologikal dari sebuah produk yang lebih 

mengarah pada simbol dibandingkan kegunaan nilai tangible. Dengan demikian, 

ide dari branding dapat diaplikasikan ke berbagai hal, salah satunya politik. 

                                                             
7 Cosgrove dalam Downer, 2016:7 
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Branding politik adalah strategi yang digunakan untuk membangun citra politik 

dengan mengadopsi strategi consumer branding.  

 

Citra Politik 

Berpolitik di era teknologi yang sudah amat maju seperti saat ini, ideologi 

partai politik mulai tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku 

memilih. Saat ini, citra politisi atau kandidat pemilu lah yang menjadi faktor 

utama penentu perolehan suara. 

Dalam melakukan studi atau penelitian tentang pengaruh citra politisi 

terhadap pilihan politik pemilih, ada dua pendekatan teoritis yang ditawarkan. 

Pertama, penelitian berfokus pada bagaimana preferensi politik pemilih 

merupakan suatu proses psikologis8. Pendekatan ini menjelaskan bahwa atribut 

yang dimiliki kandidat––gerakan, intonasi suara, dan penampilan wajah––menjadi 

sumber informasi yang penting dalam menilai karakteristik kandidat, yang 

nantinya memengaruhi preferensi politik pemilih. 

Kedua lebih berfokus pada penampilan kandidat (visual appearance) secara 

lebih luas dan mempelajari langsung pengaruhnya terhadap perolehan suara. 

Dalam studinya, Rosenberg9 mempelajari poster-poster politik yang berisikan 

gambar kandidat elektoral. Hasil studi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa 

penampilan seorang kandidat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

preferensi pilihan pemilih. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa, (1) fitur 

atau atribut wajah, (2) pose foto, (3) pakaian yang dipakai, (4) dan latar belakang 

foto seorang kandidat memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih seseorang. 

 

Komunikasi Politik Maskulin VS Feminin 

Dalam studinya yang menjadi bagian dari sebuah bunga rampai, Bystrom10 

menjelaskan bahwa ada dua tipe gaya komunikasi. Pertama adalah tipe 

komunikasi maskulin, yang memiliki gaya komunikasi seperti (a) cenderung 

                                                             
8 Rosenberg et.al, 1991 
9 Ibid 
10 Bystrom et.al, 2004 
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menggunakan pola pemikiran yang deduktif dan pernyataan-pernyataan logis; (b) 

menitikberatkan pada pengalaman politik yang dimiliki kandidat; (c) cenderung 

menggunakan otoritasnya; dan (d) cenderung menggunakan hipotesis-hipotesis. 

Sedangkan tipe komunikasi feminin lebih menitik beratkan pada (a) penggunaan 

intonasi atau bahasa yang lebih personal; (b) cenderung memperlakukan audiens 

sebagai “teman”; (c) aktif mengajak partisipasi audiens; (d) cenderung 

mengandalkan pengalaman personal; (e) menumbuhkan empati dengan berbagi 

pengalaman pribadi pada audiens; (f) dan cenderung menggunakan pola 

pemikiran yang induktif11. 

Tidak hanya gaya komunikasi, isu yang diangkat oleh kandidat saat 

melakukan komunikasi politik juga dapat dibedakan menjadi gaya maskulin 

ataupun feminin. Gaya maskulin cenderung membahas tentang isu (1) ekonomi, 

(2) pajak, (3) lapangan pekerjaan, (4) dan tingkat kriminalitas. Sedangkan gaya 

feminin akan cenderung mengangkat isu-isu sosial seperti (1) pendidikan, (2) 

kesehatan, (3) lingkungan hidup, (4) dan kesejahteraan keluarga dan anak12.  

Selain itu, kandidat juga menunjukkan atribut yang berbeda. Gaya 

komunikasi maskulin cenderung memiliki atribut seperti (1) toughness, (2) 

strength, (3) aktif, (4) agresif, (5) menitikberatkan pada kinerja, (6) dan 

pengalaman. Sedangkan komunikasi feminin cenderung menunjukkan atribut-

atribut (1) penyayang, (2) hangat, (3) jujur, (4) sensitif, (5) dan pengertian13. 

 

Media Sosial 

Dalam studinya, Kaplan dan Haenlin (2010) mengatakan bahwa, media sosial 

adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang dibuat berdasarkan pada 

ideologi dan teknologi dari Web 2.0, dan mampu memungkinkan pemakainya 

untuk bertukar konten (informasi) secara kreatif. 

Lebih lanjut, Kaplan dan Haenlin menjelaskan 6 tipologi media sosial; 

collaborative project seperti Wikipedia, blog, content community seperti YouTube, 

                                                             
11 Bystrom et.al, 2004 
12 Ibid 
13 Ibid 
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social networking sites seperti Twitter atau Facebook, virtual social worlds seperti 

Second Life, dan terakhir virtual game worlds seperti Warcraft14. 

 

Instagram 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang berbasis berbagi foto dan 

video. Media sosial ini dibuat pada Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike 

Krieger15. Instagram merupakan media sosial yang dibuat agar penggunanya 

dapat mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video melalui telepon 

genggam mereka, dan kemudian mengunggahnya melalui aplikasi Instagram 

mereka masing-masing. 

Di dalam Instagram sendiri terdapat beberapa fitur yang dibuat agar 

penggunanya lebih mampu berkreasi. Fitur-fitur tersebut seperti, menyunting foto 

maupun video, penambahan caption, like, comment, followers, Instagram story, 

direct message, dan insight. 

 

METODE DAN TEKNIK ANALISIS 

Penelitian ini berfokus kepada branding politik apa yang berusaha 

ditampilkan Puti selama masa kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 di 

akun media sosial Instagram yang dimilikinya. Oleh karena itu tipe penelitian 

yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. 

Subjek penelitian ini adalah akun Instagram Puti Guntur Soekarnoputri 

(@puti_soekarno). Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh 

unggahan Instagram Puti Guntur Soekarnoputri yang berhubungan dengan 

kegiatan kampanye. Selain dari unggahan Instagram Puti Guntur Soekarnoputri. 

Data penelitian juga didapat dari hasil wawancara peneliti dengan tim 

pendampingan Puti selama masa kampanye Pilgub Jatim 2018 berlangsung. 

Wawancara dilakukan agar peneliti mampu mengetahui konteks dari branding 

yang dilakukan Puti Guntur Soekarno melalui Instagram. Narasumber yang 

diwawancarai oleh peneliti adalah Clara Tampubolon, selaku Ketua Tim 

                                                             
14 Kaplan & Haenlin, 2010 dalam Utomo, 2013 
15 Rosidah, 2018 
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Pendampingan, Komunikasi dan Media Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa 

Timur 2018. Kedua Deni Duwi Nefoko, selaku Tim Media Center Gus Ipul-Puti 

pada Pilgub Jawa Timur 2018. Ketiga adalah Ratu Amalia, sebagai tim media 

sosial Puti Guntur Soekarnoputri selama Pilgub Jawa Timur 2018. Dan terakhir 

Arry Fajriana, sebagai social media content writer tim media sosial Puti Guntur 

Soekarnoputri selama Pilgub Jawa Timur 2018. 

Untuk menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan melalui pengamatan 

akun Instagram teknik yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Menurut 

Krippendoff analisis isi sendiri merupakan teknik penelitian untuk membuat 

replikan dan terjemahan valid dari teks kepada konteks yang perlu diteliti16. 

Sebagai sebuah teknik, analisis isi membutuhkan beberapa prosedur, dan teknik 

analisis isi dapat dipelajari dan diaplikasikan sesuai otoritas peneliti. 

 

Tabel 1.1 Perbedaan Koding Utama antara 3 Pendekatan dalam Analisis Isi 

Kualitatif 

Tipe Analisis Isi 
Penelitian 

Diawali Dengan 

Waktu Pembuatan Kode 

atau Kata Kunci 

Sumber Kode atau 

Kata kunci 

Analisis Isi 

Konvensional 

Observasi Kode dibuat saat analisis 

data dilakukan 

Kode berasal dari 

data 

Analisis Ini 

Terarah 

(Directed) 

Teori Kode dibuat sebelum 

analisis data dilakukan 

Kode berasal dari 

teori atau temuan 

lain yang relevan 
Analisis Isi 

Sumatif 

Kata Kunci Kode dan kata kunci 

dibuat sebelum dan 

saat analisis data 

dilakukan 

Kode dan kata 

kunci diperoleh 

dari minat 

penelitian atau 

tinjauan pustaka 
 

Sumber: Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E. (2005). Three Approaches to 

Qualitative Content Analysis. Jurnal Qualitative Health Research 15 (9):1277-

1288 

 

Dalam studinya, Hsieh dan Shannon17 mengatakan bahwa analisis isi 

kualitatif lebih sering diaplikasikan dalam penelitian psikososial. Kemudian 

keduanya mengatakan bahwa, analisis isi kualitatif dapat diartikan sebagai metode 

                                                             
16 Krippendorf dalam Sandra, 2013:280 
17 Hsieh & Shannon, 2005 
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riset untuk interpretatif subjektif dari isi data melalui proses klasifikasi sistematis 

koding dan identifikasi tema atau pola18. Teknik ini dibedakan menjadi tiga 

tipologi, yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya. 

Dan untuk penelitian ini sendiri, peneliti menjalankan tipe analisis isi terarah 

atau directed content analysis. Di mana kode atau kata kunci yang digunakan 

untuk menganalisis data ditentukan sebelum proses analisis dilakukan. Kode atau 

kata kunci diambil dari teori branding politik dari beberapa teoritisi. 

 

BRANDING POLITIK PUTI DI INSTAGRAM 

Penampilan 

Melalui akun Instagram-nya, selama masa kampanye Pilgub Jatim 2018, Puti 

sering mengenakan kerudung merah dan atasan berwarna putih. Cara Puti 

mengenakan kerudung juga khas; dengan tidak menutupi keseluruhan bagian 

kepala dan masih menyisakan rambutnya. Hal ini bukan tanpa maksud, pengenaan 

kerudung tersebut seperti yang dilakukan perempuan-perempuan Indonesia di 

awal kemerdekaan, seperti yang dikenakan oleh Ibu Fatmawati. Hal itu 

mencerminkan asosiasi Puti dengan sosok Fatmawati Soekarno, nenek kandung 

Puti, yang juga istri dari Presiden Indonesia Pertama, Ir. Soekarno. Hal ini bukan 

tanpa pertimbangan. Asosiasi dilakukan untuk memudahkan Puti memasuki 

konstelasi perpolitikan di Jawa Timur, karena masyarakat Jawa Timur memiliki 

kedekatan dengan sang Proklamator. Selain menegaskan bahwa Puti merupakan 

keturunan sang Proklamator, pemakaian kerudung juga bertujuan untuk membuat 

Puti lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa Timur, yang mayoritas memeluk 

Islam. 

Selain gaya kerudung yang dikenakan, pemilihan warna pakaian juga tanpa 

alasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui Instagram Puti kerap 

terlihat mengenakan perpaduan warna merah dan putih untuk pakaian. Hal ini 

dilakukan untuk menunjukkan bahwa Puti merupakan politisi yang memegang 

teguh ideologi sang kakek, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. 

                                                             
18 Hsieh & Shannon, 2005 
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Selain itu, penampilan Puti selama masa Pilgub Jatim 2018 juga bertujuan 

untuk memberikan kesan sederhana. Hal ini juga dinyatakan Clara, 

“...sampai membelikan pakaian untuk dia, agar dia tidak 

terlihat mewah di media sosial, tasnya kita ganti, 

sepatunya kita ganti––itu branding. Itu part of the 

branding... Termasuk susahnya saya menyuruh dia pakai 

kerudung.”19 

 

Kepribadian 

Memasuki Jawa Timur, Puti dan tim pendampingan menemui resistensi yang 

tidak sedikit. Clara mengatakan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki kultur 

yang cukup berat; mereka sulit menerima orang baru, khususnya ketika orang itu 

menyasar jabatan pemimpin di Jawa Timur. Sebagai cucu Bung Karno, 

sebenarnya tidak sulit bagi Puti untuk dikenal masyarakat Jawa Timur, tapi tidak 

sedikit pula yang pada awalnya pesimis bahkan tidak menyukai Puti saat itu20. 

 

Gambar 1.1 Interaksi Puti dengan Masyarakat dan Audiens 

 
Sumber: Akun Instagram Puti 

 

Hal tersebut kemudian membuat tim pendampingan melakukan rebrand 

terhadap Puti. Tidak hanya cara berpakaian, Puti kemudian segera mengadaptasi 

                                                             
19 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
20 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
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gestur-gestur baru untuk memasuki Jawa Timur. Beberapa gestur tersebut seperti 

Puti harus lebih ramah dan terbuka, mungguh (bahasa Jawa: pantas, sesuai pada 

tempatnya, pas, cocok, dan enak), dan merangkul. Penyesuaian ini tidak tanpa 

riset terlebih dahulu21. 

Rebrand tersebut kemudian tercermin di berbagai unggahannya di Instagram. 

di berbagai unggahannya, Puti terlihat tidak segan untuk menyapa warga, 

merangkul, bercengkrama, dan tertawa bersama. Selain itu, melalui Instagram 

Puti selalu mengunggah kegiatannya mengunjungi tempat-tempat di Jawa Timur 

selama masa kampanye. Di berbagai foto dan video, Puti terlihat blusukan ke 

pasar, turun ke sawah maupun perkebunan, hingga ke kali. Melalui berbagai foto 

dan video tersebut, Puti mencitrakan dirinya sebagai politisi yang siap terjun ke 

lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, Puti juga 

mencitrakan dirinya sebagai politisi yang hangat, keibuan, tapi tegas, pintar, dan 

mau mendengar22. 

Tidak hanya melalui foto ataupun video, branding ini juga tercermin pada 

caption yang diunggah Puti. Di dalam setiap caption-nya, Puti selalu 

menggunakan bahasa yang hangat dan bersahabat. Dalam caption-nya Puti juga 

kerap mengundang interaksi dari audiens. Dari caption juga dapat dilihat bahwa 

Puti fokus pada isu-isu sosial seperti, tentang pendidikan, kesehatan, budaya, dan 

kesejahteraan perempuan23. 

 

STRATEGI BRANDING DI INSTAGRAM 

Tim pendampingan, dalam hal ini tim media sosial, merupakan tim yang 

mengelola akun Instagram Puti selama masa kampanye Pilgub Jatim 2018 

berlangsung. Meskipun demikian, tidak lantas membuat Puti lepas tangan atas 

kendali akun media sosialnya. Di tiga bulan awal masa kampanye berlangsung, 

Puti melakukan kontrol pada seluruh akun media sosialnya, khususnya Instagram. 

                                                             
21 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti]. 
22 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
23 Ariyanto Alifia D (2019) Branding Politik Puti Guntur Soekarnoputri Selama Masa Kampanye 

Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 Melalui Media Sosial Instagram. Skripsi S1, Universitas 
Airlangga.  
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Selama masa ini, tim media sosial juga selalu mengawal dan memberi masukan 

mengenai konten media sosial. Namun selepas bulan ketiga hingga bulan ketujuh, 

Puti semakin disibukkan dengan berbagai agenda kampanye, konsolidasi partai, 

dan debat, sehingga kemudian pengelolaan media sosial diserahkan pada tim 

media sosial24. 

Agar bisa diterima di Jawa Timur, tidak hanya Puti pribadi, tim branding dan 

media sosial juga menyusun strategi guna memaksimalkan pemanfaatan media 

sosial sebagai platform kampanye maupun branding. Di bulan pertama hingga 

kedua masa kampanye, konten media sosial Puti dipenuhi konten tentang siapa 

Puti sebenarnya. Selepas bulan ketiga, seluruh konten media sosial Puti bersifat 

humanis. Dalam menjalankan strategi branding dan kampanye digital, tim media 

sosial dan tim branding saling bekerja sama. Lia mengatakan bahwa tim media 

sosial sudah sangat mengerti apa yang harus mereka sampaikan, dan juga 

mengerti turunan dari branding yang tim branding tetapkan terhadap seorang Puti 

Guntur, sehingga kemudian tim media sosial mengambil elemen-elemen dari 

branding tersebut untuk diaplikasikan dan dikonversikan ke dalam bahasa yang 

baik, bahasa yang mudah dicerna pada saat orang membaca konten ataupun 

caption yang diunggah. Dengan demikian, segmentasi kampanye offline dan 

online haruslah sama25. 

Sebelum kampanye digital dilakukan, tim branding dan media sosial terlebih 

dahulu melakukan riset tentang Jawa Timur dan juga Puti. Selain itu, tim media 

sosial juga melakukan riset tentang budaya dan hal-hal yang menarik atau khas 

dari daerah yang akan Puti dikunjungi selama masa kampanye. Ini dilakukan agar 

tim media sosial dapat membuat konten yang sesuai dengan daerah yang 

dikunjungi26. Lia menambahkan, riset-riset tersebut dilakukan agar tim media 

sosial dapat membuat konten yang sesuai dengan daerah yang dituju. Selain itu, 

                                                             
24 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
25 Amalia R (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
26 Nefoko D (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik penelit] 
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konten-konten yang dibuat diharapkan mampu menciptakan sense of belonging 

dari masyarakat terhadap Puti27. 

Dalam menentukan strategi kampanye digital, tim media sosial juga 

melakukan riset mendalam. Mereka menggunakan pendekatan pemetaan 

sosiokultural atau psikologi demografis, yaitu membagi atau memetakan wilayah 

berdasarkan kulturnya yaitu, Arek, Mataraman, Madura, dan Osing28. Pemetaan 

ini kemudian menentukan konten jenis apa yang cocok untuk daerah mana. Selain 

jenis konten yang diunggah, kawasan yang disasar juga memengaruhi jenis 

platform media sosial yang digunakan. Untuk kawasan urban dan sub-urban, 

mengunggah berbagai macam konten melalui berbagai media sosial, khususnya 

Instagram dan YouTube, bisa dilakukan karena kecepatan akses di kawasan 

tersebut bagus. Sementara untuk kawasan rural, Facebook akan menjadi platform 

yang akan sering digunakan29. 

 

Gambar 1.2 Supporting System Akun Asli 

 
Sumber: Amalia, Ratu. (2018). Pemilihan Kepala Daerah 2018 Jawa Timur. 

Dokumen milik narasumber, tidak dipublikasi. 

 

                                                             
27 Amalia R (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
28 Nefoko D (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
29 Nefoko D (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
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Menjalankan branding dan kampanye Puti Guntur Soekarnoputri melalui 

media sosial tidak tanpa halangan. Bukan dari proses transformasi branding 

menjadi konten unggahan, namun tantangan justru datang dari policy platform 

media sosial yang digunakan. Setiap platform media sosial memiliki aturan yang 

cukup ketat mengenai pesan atau kampanye politik. Seperti Google untuk 

kawasan Indonesia, yang dengan jelas melarang peredaran iklan-iklan politik dan 

kampanye politik lainnya. Begitu pun di YouTube, Facebook, dan juga 

Instagram30. Oleh karena itu, tim media sosial mengakalinya dengan membuat 

berbagai akun samping atau akun bayangan. Akun-akun tersebut bekerja sebagai 

supporting system dari akun asli31. 

Tidak hanya Puti, keluarga Puti, khususnya kedua anaknya (Syandria dan 

Syahandra), juga terlibat aktif dalam kegiatan kampanye. Khususnya pada satu 

bulan terakhir. Terlibatnya anak-anak Puti dilatarbelakangi oleh angka survei Puti 

yang sempat mandek. Selain untuk menaikkan survei, dilibatkannya anak-anak 

Puti juga dimaksudkan untuk menggaet suara milenial. 

Selama masa kampanye, Clara dan tim mengarahkan kedua anak Puti di 

ranah media sosial. Syandria dan Syahandra menerima arahan tentang bagaimana 

cara berkomunikasi di media sosial, serta mendapatkan berbagai kanal media 

sosial mereka sendiri. Dan keduanya dibawa ke beberapa tempat di Jawa Timur, 

khususnya daerah pariwisata. Diakui Lia, keterlibatan kedua anak Puti sangat 

membantu upaya branding selama satu bulan terakhir sebelum pencoblosan. Hal 

ini dikarenakan kedua anak Puti yang ternyata sangat luwes dan mudah menerima 

arahan32. 

Diakui tim pendampingan, justru konten-konten dengan jumlah engagement 

tinggi justru datang dengan adanya sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di 

situ. Konten-konten tersebut tidak hanya viral dalam skala Jawa Timur, tetapi juga 

dalam skala nasional. Tidak hanya bersama Tri Rismaharini, konten lain dengan 

jumlah engagement terbanyak juga memunculkan sosok Mega di dalamnya. 

                                                             
30 Amalia R (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
31 Nefoko D (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
32 Amalia R (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
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Namun dibalik jumlah engagement yang tinggi tersebut, terdapat likes dari kader 

dan simpatisan PDIP, atau bahkan bukan kader atau simpatisan, tetapi penggemar 

Bung Karno. Berbeda dengan konten-konten dengan sosok Risma di dalamnya, 

yang memiliki viralitas hingga skala nasional33. 

 

SIAPA BERPERAN? 

Peran Konsultan 

Dari pembahasan di bagian sebelumnya, sudah dapat diketahui bahwa 

konsultan politik, khususnya tim branding dan tim media sosial, memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses branding politik digital Puti selama masa 

kampanye Pilgub Jatim 2018. Tim branding, yang diketuai oleh Clara, 

membentuk dan mengarahkan branding politik Puti agar mampu meningkatkan 

popularitas dan elektabilitasnya di Jawa Timur dalam waktu yang cukup singkat. 

Ada beberapa tahap yang tim branding lakukan untuk mencapai hal ini. 

Pertama, tim branding melakukan riset tentang karakter Puti. Kedua, tim 

branding melakukan riset tentang karakter masyarakat Jawa Timur. Ketiga, tim 

branding mencari cara agar mampu menyatukan karakter Puti dengan karakter 

masyarakat Jawa Timur. Keempat, tim branding––khususnya Clara––

menempatkan dan memosisikan Puti secara psikologis––mengalihkan pikiran dia 

dari perpolitikan di Jawa Barat ke Jawa Timur. Dan oleh Clara, poin keempat 

adalah yang paling sulit34. 

 

Peran Partai 

Kampanye tidak dapat dipisahkan dari partai, karena dalam sejarah elektoral, 

partai memainkan peran yang penting dalam memobilisasi massa dan 

mengumpulkan suara. Namun pada proses branding politik Puti di Pilgub Jawa 

Timur 2018, dapat dikatakan partai memiliki peran yang sangat kecil. Selama 

masa kampanye, partai lebih melakukan hal-hal “konservatif” seperti 

memobilisasi suara, melakukan maintenance terhadap suara-suara di basis 

                                                             
33 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
34 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
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mereka, melakukan lobby-lobby yang ada di atas, serta menjaga suara dan saksi 

pada saat pencoblosan. Partai memiliki andil yang tidak terlalu signifikan dalam 

membangun branding politik Puti35. 

Diakui oleh Clara, bahwasannya selama melakukan branding politik untuk 

Puti, satu-satunya konflik yang muncul hanya lah dari partai, dan munculnya 

konflik antara konsultan politik dan partai merupakan hal yang biasa terjadi. 

Konflik ini muncul karena banyak sekali partai-partai politik besar di Indonesia 

yang belum mau membuka tangan mereka terhadap konsultan, banyak dari 

mereka yang masih mengadopsi pola pikir yang konservatif; bahwasannya 

kemenangan elektoral tidak bisa dicapai dengan strategi marketing politik, 

kemenangan hanya bisa tercapai dengan cara-cara konservatif36. 

Clara menambahkan, bahwa partai-partai tersebut belum menyadari 

kebutuhan mereka akan konsultan politik. Tidak semua manusia yang menjadi 

wakil rakyat, di eksekutif maupun legislatif, mempunyai latar belakang 

pengetahuan tentang politik, maka konsultan politik hadir untuk itu37. 

 

POPULARITAS DARAT VS UDARA 

Kerja keras tim pendampingan tidak sia-sia. Secara branding politik, apa 

yang Puti dan tim pendampingan lakukan mendapatkan hasil yang luar biasa. 

Dalam kurun waktu yang cukup singkat, popularitas Puti naik pesat. Khususnya di 

media konvensional maupun online, dan media sosial. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh Clara, “Media sosial, media konvensional––kita menang jauh.”38 

Hal ini juga diiyakan oleh Deni, yang mengatakan bahwa jika dianalisis 

menggunakan berbagai engine, pemberitaan Puti, di media sosial maupun di 

portal berita online, menang jauh39. Deni menambahkan bahwa data terakhir yang 

dia miliki, reach Puti bisa mencapai 35 juta, meskipun jumlah pemilih di Jawa 

Timur hanya 33 juta. 

                                                             
35 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
36 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
37 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
38 Tampubolon, C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
39 Nefoko, D (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 
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Pernyataan mereka didukung dari berbagai pemberitaan online yang 

menyatakan bahwa Gus Ipul-Puti saat itu unggul di berbagai media online dan 

media sosial dibandingkan dengan Khofifah-Emil. Seperti yang diberitakan oleh 

JawaPos.com, tercatat bahwa penguasaan pemberitaan media mengenai Gus Ipul–

Puti, online maupun media konvensional, sebesar 60 persen. Selain itu, 

pemberitaan Gus Ipul-Puti mengungguli Khofifah-Emil hampir di seluruh 

kota/kabupaten di Jawa Timur, dengan rincian Gus Ipul-Puti unggul di 24 

kota/kabupaten, sementara Khofifah-Emil unggul di 14 kota/kabupaten. Data ini 

didapat dari Indonesia Media Management (IMM) per tanggal 24 Juni 2018. IMM 

sendiri merupakan perangkat lunak dengan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) yang memantau berbagai macam media, dari media konvensional 

seperti cetak, radio, tv, hingga media online, secara real time.40 

Dilansir pula dari portal berita online Liputan6.com, berdasarkan data dari 

NetRay, pemberitaan Gus Ipul-Puti mendapatkan sentimen positif yang lebih 

unggul dari Khofifah-Emil. Gus Ipul-Puti mendapatkan 57 persen pemberitaan 

positif, sedangkan Khofifah-Emil hanya mendapatkan 40 persen pemberitaan 

positif. Untuk sentimen pemberitaan negatif, Gus Ipul-Puti hanya mendapat 44 

persen berita negatif, sedangkan Khofifah-Emil mendapatkan hingga 57 persen 

pemberitaan negatif.41 

Masih dari portal berita yang sama, tercatat bahwa selepas debat antar 

kandidat, di media sosial Twitter Gus Ipul-Puti menjadi perbincangan yang cukup 

marak, yaitu sebanyak 10.500 kali. Sedangkan Khofifah-Emil hanya 

diperbincangkan sebanyak 2.563 kali. 

Respon positif ini lantaran Gus Ipul-Puti mampu mengemas kampanye politik 

mereka ke dalam konten yang kreatif dan mengena, sehingga warganet lebih 

tertarik pada konten-konten mereka. Hal ini seperti yang dikatakan Tommy 

Herdiansyah, CEO Growth Lab, perusahaan analisis data digital, pada 

                                                             
40 Gus Ipul-Puti Kuasai Pemberitaan Media (2018) [Diakses 8 Mei 2019] https://www.jawapos. 

com/nasional/pemilihan/25/06/2018/gus-ipul-puti-kuasai-pemberitaan-media/ 
41 Survei IMM Pemberitaan Gus Ipul-Puti Ungguli Khofifah-Emil. (2018) [Diakses 8 Mei 2019] 

https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-
ungguli-khofifah-emil 

https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-ungguli-khofifah-emil
https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-ungguli-khofifah-emil
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Liputan6.com (25/6/2018). Menurutnya konten-konten kampanye Gus Ipul-Puti 

yang menarik, membuat publik memberikan respon yang positif. Selain itu, publik 

juga memuji kemampuan Gus Ipul dalam menjelaskan hal rumit ke dalam bahasa 

yang mudah dipahami khalayak42. 

 

Gambar 1.3 Konten Kreatif 

 

Sumber: Kanal YouTube “Manja” 

 

Selain trend pemberitaan yang positif, Puti juga mengalami peningkatan 

jumlah followers yang sangat signifikan. Sebelum memasuki masa kampanye 

(hingga Januari 2018) jumlah followers Puti berada di kisaran angka 8 ribu43. Saat 

memasuki masa kampanye, kenaikan followers Puti sangat signifikan. Hanya 

berselang sebulan kemudian (8 Februari 2018), jumlah followers Puti menembus 

angka 11.973. Pertumbuhan followers Puti terus berlangsung. Tidak sampai 

sebulan kemudian, pada 18 Maret 2018, followers Puti mencapai 16.245. Dan 

tidak sampai sebulan kemudian, tepatnya pada 27 Maret 2018, followers Puti 

menembus angka 25.038. Tidak sampai sebulan kemudian, tepatnya pada 20 Mei 

                                                             
42 Survei IMM Pemberitaan Gus Ipul-Puti Ungguli Khofifah-Emil. (2018) [Diakses 8 Mei 2019] 

https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-
ungguli-khofifah-emil 

43 Tampubolon C (2019) Wawancara tanggal 18 April 2019 [Rekaman digital milik peneliti] 

https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-ungguli-khofifah-emil
https://www.liputan6.com/pilkada/read/3569119/survei-imm-pemberitaan-gus-ipul-puti-ungguli-khofifah-emil
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2018,  followers Puti naik lebih dari dua kali lipat dan mencapai angka 54.869. 

Sebulan kemudian, beberapa hari sebelum Pilgub Jatim 2018 dilaksanakan, 

tepatnya pada 23 Juni 2018, followers Puti menjadi 63.063. Hingga data ini 

didapat44, pada 25 Juni 2018, followers mencapai angka 66.972, dan menjadi 

angka tertinggi follower-nya. Namun selepas itu, secara perlahan followers Puti 

mengalami penurunan dan berhenti di angka 55,9 ribu followers pada 26 Mei 

2019. Data-data tersebut seperti yang ada pada gambar berikut, 

 

Gambar 1.1 Followers Puti 

 

Sumber: Diakses dari https://hypeauditor.com pada 26 Mei 2019 

 

Meskipun demikian, kerja keras konsultan politik dalam melakukan branding 

serta membuat strategi kampanye darat maupun udara tidak mampu membawa 

Puti menemui kemenangan elektoral. Hal ini seperti dilansir dari beberapa survei 

yang dirilis oleh lembaga survei politik yang menunjukkan bahwa popularitas dan 

elektabilitas Puti tidak mampu menyaingi peserta lain, khususnya cawagub Emil 

Dardak saat itu. Salah satunya survey yang dirilis Poltracking, seperti yang ada 

pada gambar berikut, 

                                                             
44 Diakses dari https://hypeauditor pada 26 Mei 2019 

https://hypeauditor.com/
https://hypeauditor/
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Gambar 1.2 Trend Top of Mind 

 

Sumber: Poltracking Indonesia. (2018). Rilis Survei Poltracking Indonesia: Peta 

Elektoral Pilkada Jatim Menjelang Pencoblosan, Periode 18-22 Juni 2018. 

[Diakses 9 Mei 2019] https://poltracking.com/rilis-survei-poltracking-indonesia-

peta-kekuatan-elektoral-cagub-cawagub-pilkada-jatim-dan-pilkada-jabar-

2018.html 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa, melalui sesi pertanyaan terbuka, di 

bulan Januari elektabilitas Puti memimpin dengan 18,4% sedangkan Emil Dardak 

pada 14,3%. Namun selepas bulan Januari hingga Juni 2018, elektabilitas Emil 

Dardak meningkat pesat dan memimpin di atas Puti. Elektabilitas Puti juga 

mengalami peningkatan yang konsisten, namun tidak sedrastis Emil Dardak. 

 

KESIMPULAN 

Sebagai pendatang baru di Jawa Timur, Puti dan tim pendampingan harus 

memutar otak menyusun strategi branding dan kampanye yang tepat, agar Puti 

dapat diterima masyarakat Jawa Timur dan meningkatkan popularitas serta 

elektabilitasnya. Dan sebagai cucu dari proklamator, merupakan salah satu 

“keuntungan” bagi Puti. 

https://poltracking.com/rilis-survei-poltracking-indonesia-peta-kekuatan-elektoral-cagub-cawagub-pilkada-jatim-dan-pilkada-jabar-2018.html
https://poltracking.com/rilis-survei-poltracking-indonesia-peta-kekuatan-elektoral-cagub-cawagub-pilkada-jatim-dan-pilkada-jabar-2018.html
https://poltracking.com/rilis-survei-poltracking-indonesia-peta-kekuatan-elektoral-cagub-cawagub-pilkada-jatim-dan-pilkada-jabar-2018.html
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Mengemban nama Soekarno dapat dikatakan merupakan jaminan popularitas 

tersendiri, khususnya bagi kalangan masyarakat Jawa Timur. Sang proklamator 

sempat menghabiskan masa mudanya di Surabaya, dan pula disemayamkan di 

Blitar. Ini menjadikan nama Soekarno memiliki kedekatan yang cukup erat 

dengan masyarakat Jawa Timur. Hal ini kemudian menjadi adalah satu strategi 

yang digunakan Puti dan tim pemenangan untuk meningkatkan popularitasnya di 

Jawa Timur. 

Jawa Timur memiliki kultur yang sangat berbeda dengan Jawa Barat, daerah 

di mana Puti merintis karir politiknya, dengan demikian Puti harus kembali 

beradaptasi. Mayoritas penduduk Jawa Timur beragama Islam dan memiliki 

budaya santri yang cukup kental. Menggabungkan variabel keturunan Soekarno 

dan kentalnya budaya santri di Jawa Timur, kemudian membentuk brand yang 

dibawa Puti selama di Jawa Timur. 

Selama di Jawa Timur, Puti selalu mengenakan kerudung. Hal ini dilakukan 

agar Puti dapat lebih diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Namun cara Puti 

memakai kerudung juga khas; kerudung yang dikenakannya tidak menutup 

keseluruhan kepala, melainkan masih menyisakan sedikit bagian rambut, layaknya 

perempuan Indonesia tradisional. Selain itu, puti kerap memakai kerudung 

berwarna merah, yang menyimbolkan asosiasi dengan sang kakek dan ideologi 

warisan yang dipegang teguh oleh Puti, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-

demokrasi. 

Tidak hanya itu, Puti selalu in touch dengan sisi femininnya, dengan 

membawa isu-isu feminin seperti, kesejahteraan buruh perempuan, kesehatn ibu 

dan balita, serta pendidikan. Dengan demikian, Puti mem-branding dirinya 

sebagai politisi perempuan muslim yang nasionalis. 

Hal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai konten yang diunggahnya di 

berbagai media sosialnya, khususnya Instagram. diberbagai unggahannya, foto 

maupun video, Puti acap kali menggunakan atribut merah-putih serta kerudung 

khasnya. Selain itu, di berbagai unggahan Puti terlihat tidak sungkan untuk 

menunjukkan sisi hangat serta keibuannya.  
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Dengan brand yang telah ditentukan, tidak serta-merta membuat langkah 

kampanye Puti menjadi mudah. Banyak hal-hal di lapangan yang selalu 

membutuhkan adaptasi yang cepat dari Puti maupun tim pemenangan. Salah 

satunya adalah adanya beberapa wilayah di Jawa Timur yang bukan basis PDIP, 

bahkan resisten. Dihadapkan dengan hal ini, kemudian Puti dan tim beradaptasi 

dengan tidak digunakannya atribut-atribut yang dekat dengan PDIP. Salah satunya 

di Madura, daerah yang resisten PDIP, Puti tidak mengenakan kerudung atau 

pakaian yang berwarna merah. 

Selain tantangan di lapangan, kendala teknis juga mewarnai kampanye digital 

Puti. Wilayah Jawa Timur memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal ini 

kemudian memengaruhi kecepatan internet, yang merupakan bagian penting 

dalam sebuah kampanye digital. Menghadapi hal ini, kemudian tim selalu 

menyesuaikan tipe dan ukuran konten yang akan diunggah di media sosial, 

Instagram salah satunya. Jika sebuah konten ditujukan untuk segmen masyarakat 

urban, tipe dan ukuran konten yang diunggah dapat lebih bervariasi. Jika sebuah 

konten yang ditujukan bagi segmen masyarakat sub-urban, tipe dan ukuran konten 

akan dibuat lebih sederhana. 

Kendala teknis lain yang dihadapi Puti dan tim selama masa kampanye adalah 

adanya pelarangan menampilkan iklan politik di beberapa platform media 

sosialnya, khususnya media sosial di bawah Facebook, salah satunya Instagram. 

hal ini diakali oleh tim dengan membuat ekosistem supporting system media 

sosial. Supporting system ini merupakan akun-akun media sosial yang sengaja 

dibuat untuk mendukung akun utama. Akun-akun ini merupakan akun samping 

atau akun bayangan, yang bertugas untuk meneruskan pesan-pesan politik yang 

tidak bisa disampaikan oleh akun utama. 

Tidak hanya kendala lapangan dan teknis, Puti juga sempat mengalami 

stagnasi. Grafik popularitas dan elektabilitas Puti sempat dikabarkan stagnan di 

beberapa survei. Hal ini kemudian membuat Puti dan tim harus memutar otak 

untuk menanggulangi hal ini. Kemudian tercetus ide untuk melibatkan keluarga 

Puti, khususnya kedua anaknya, Syandria dan Syahandra, dalam proses kampanye 

untuk menggaet suara milenial. Keduanya di bawa ke beberapa daerah di Jawa 
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Timur, khususnya di lokasi-lokasi wisata. Tidak hanya itu, keduanya juga terlibat 

dalam event kepemudaan di Surabaya. Kegiatan mereka selama di Jawa Timur 

terdokumentasi dengan baik dan diunggah berbagai media sosial, khususnya yang 

ramai digunakan milenial, seperti YouTube dan Instagram. 

Usaha-usaha Puti dan tim dalam memaksimalkan kampanye digital 

membuahkan hasil. Terbukti, di berbagai pemberitaan online, Puti dan juga Gus 

Ipul mendapat trend pemberitaan yang positif. Beberapa pakar komunikasi juga 

memuji kemampuan Gus Ipul-Puti dan tim dalam mengemas informasi dan pesan 

politik ke dalam konten yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Selain 

itu, akun Instagram pribadi Puti juga mengalami peningkatan jumlah followers 

yang luar biasa. 

Tren pemberitaan yang positif dan peningkatan jumlah followers Instagram 

yang signifikan tidak lantas sejalan dengan tren popularitas dan elektabilitas Puti. 

Dengan peningkatan jumlah followers yang luar biasa, hanya sekitar 10% dari 

keseluruhan followers yang berasal dari Jawa Timur. Dengan demikian, jumlah 

followers Instagram Puti bukan lah representasi yang linier dengan jumlah 

pemilih yang ada di Jawa Timur. 

Selain itu di berbagai rilis survei, sampai bulan Juni pun popularitas dan 

elektabilitas Puti bersama Gus Ipul berada di bawah paslon Khofifah-Emil. Dan 

terbukti pula, Khofifah-Emil yang memenangkan Pilgub Jatim 2018. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa popularitas seorang peserta 

pemilu di media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan hasil elektoral. 

Kampanye digital, khususnya menggunakan media sosial, bukanlah satu-satunya 

hal yang menentukan hasil elektoral. dalam sebuah gelaran elektoral, banyak 

sekali aspek-aspek yang harus diperhitungkan untuk memenangkannya. 

 

SARAN 

Dalam sebuah elektoral, belum ada satupun alat atau cara, yang benar-benar 

mampu menggaransi kemenangan elektoral. Karena pergerakan suara dapat 

berubah bahkan pada H-1 elektoral dilaksanakan. 
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Meskipun demikian, memaksimalkan setiap lini dukungan selama masa 

kampanye berlangsung sangat perlu dilakukan. Maka dari itu, sinergi semua pihak 

yang terlibat dalam kampanye, baik kandidat, konsultan politik, maupun partai 

politik, harus tetap dijaga. Agar mampu mendapatkan hasil elektoral yang 

maksimal. 
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