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ABSTRAK 

Dalam proses pemilihan wakil rakyat tentu seorang kandidat pemimpin harus bias 

mewakili suara masyarakat yang memilihnya, terkhusus para wakil rakyat yang 

akan memajukan diri kandidat DPR RI yang setara dengan kepala eksekutif yaitu 

presiden. Hal itulah menjadikan para kandidat wakil rakyat berebut dukukungan 

pada pemilu 17 april 2019 kemarin, dan diantara kandidat yang mencari dukungan 

tersebut salah satunya adalah kader Nasdem H.Charles yang memajukan diri dari 

dapil 4 Kabupaten Jember-Lumajang untuk memperoleh kursi di parlemen. 

Banyaknya pesaing dalam kontestasi membuat kandidat ini melakukan upaya 

dengan berkomunikasi dengan para elit agar mampu memperoleh suara yang 

signifikan. Peran elit dalam mobilisasi suara menjadi kunci kemenangan, sehingga 

kandidat dari Nasdem ini mencoba melakukan komunikasi dengan kepentingan 

politik agar para elit mau memberikan dukungan kepada dirinya. Banyaknya 

kepentingan yang dibangun memang tidak terlepas dengan jumlah relasi elit yang 

akan digandeng dalam proses pemenangan. Tentu banyakny atransaksi 

kepentingan politik juga seimbang dengan dukungan suara yang diperoleh, 

sebagai orang yang tidak berasal dari dapil tersebut menjadi menarik karena 

mampu memperoleh kursi satu-satunya DPR RI mewakili Nasdem dari hasil 

pemilihan kemarin di dapil Lumajang-Jember, mengingat daerah ini merupakan 

lumbung suara dari partai-partai Islam. Sehingga dengan perolehan suara tersebut 

menjadi menarik untuk dikupas seperti apa relasi elit yang dimiliki oleh H.Charles 

sehingga mampu menarik suara yang besar, serta bagaimana peranan relasi elit 

yang dibangun oleh kader Nasdem tersebut dalam proses pemenangan. 

 

Kata Kunci: Peran Elit, Pemilihan Legislatif DPR RI, Kepentingan Politik, 
Mobilisasi Suara 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the process of selecting people's representatives, a leader candidate must be 

biased to represent the voice of the people who voted for them, especially the 

people's representatives who will advance themselves the DPR RI candidates who 

are equal to the chief executive, the president. That made the people's 

representative candidates fighting for support in the April 17 2019 election 

yesterday, and among the candidates seeking support, one of them was a cadre of 

Nasdem H. Charles who advanced from electoral district 4 of Jember-Lumajang 

Regency to get a seat in parliament. The large number of competitors in the 

contestation makes this candidate make an effort by communicating with the elite 

in order to be able to obtain a significant vote. The role of the elite in mobilizing 

votes was the key to victory, so this candidate from Nasdem tried to communicate 

with political interests so that the elite would provide support to him. The number 

of interests built cannot be separated from the number of elite relations that will 

be coupled in the process of winning. Of course the number of transactions of 

political interests is also balanced with the support of votes obtained, as people 

who do not come from the electoral districts become interesting because they are 

able to get the only seat of the Republic of Indonesia representing Nasdem from 

the results of yesterday's elections in the Lumajang-Jember electoral district, 

bearing in mind that this area is a ballot from Islamic parties. So that with the 

acquisition of votes it becomes interesting to peel like what elite relations owned 

by H. Charles, so that it can attract large voices, and how the role of elite relations 

built by Nasdem cadres in the winning process. 

 

Keywords: The Role of Elite, Legislative Election of DPR RI, Political Interest, 

Voice Mobilization 

 

 

 

 

 



Latar Belakang 

 

Proses pemilihan legislatif dalam sebuah kontestasi demokrasi merupakan 

salah satu kunci dalam membangun partisipasi politik, dimana dari pemilihan itu 

diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar mewakili representasi 

kepentingan masyarakat. Pola pemilihan yang digunakan dalam memilih kandidat 

legislatif dengan suara terbanyak merupakan mekanisme yang telah ditetapkan 

oleh komisi pemilihan umum (KPU) untuk menyeleksi kandidat yang pantas 

duduk di parlemen, otomatis dengan pola seperti itu para kandidat wakil rakyat 

yang bersaing dalam memperebutkan suara tidak hanya dengan kader antar partai 

politik melainkan juga bersaing dengan kader sesama partai. Perebutan suara yang 

dilakukan antar kandidat menuntut para kandidat bisa menaikkan popularitas agar 

elektoral mereka bisa meningkat, tentu upaya-upaya untuk menaikkan popularitas 

menjadi strategi tersendiri agar mereka mampu memperoleh suara yang bisa 

mengantarkan mereka memperoleh kursi di parlemen. Upaya-upaya itu juga 

dilakukan salah satunya oleh para kader partai Nasdem yang mencalonkan diri 

dalam pemilihan legislatif DPR-RI Dapil IV di Kabupaten Jember-Lumajang 

untuk dapat memperoleh posisi kursi di Senayan. 

Partai Nasdem sebagai salah satu peserta pemilu merupakan salah satu 

partai yang dibesut oleh Surya Paloh, sebagai  Ketua Umum Dewan Pimpinan 

Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Ibarat sebuah perahu, layar 

telah terkembang, lengkap dengan nakhoda dan awak kapal. Keputusan tersebut 

diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 

WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga 

Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara 

memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima 

tahun. Kongres juga member mandate penuh kepada Surya Paloh untuk 

menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus 

selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi 

sebagai Ketua Umum. Bukan Cuma itu, Kongres juga member mandate penuh 



kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk 

menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum 

Legislatif 2014.1 Sebagai partai baru tentu Nasdem harus memiliki strategi agar 

partainya bias bertahan dalam arus politik demokrasi yang menuntut partai-

partai agar bias lolos dalam ambang batas threshold yang telah ditetapkan oleh 

KPU. Oleh karena itu Nasdem menuntut kadernya untuk mempunyai inisiatif 

dalam mencari dukungan diakar rumput agar mampu memperoleh kursi serta 

menaikan popularitas partai, salah satu kader Nasdem yang juga harus 

mengikuti tuntutan tersebut adalah H.Charles yang memajukan diri sebagai 

calon wakil rakyat dari dapil 4 Kabupaten Jember-Lumajang. 

Dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan 17 april 2019 kemarin 

membuat para kandidat harus bias memperhatikan electoral suara masing-

masing agar mampu memperoleh kursi di parlemen. Upaya tersebut juga 

dilakukan oleh H.Charles sebagai Caleg agar bias memperoleh posisi di 

senayan. Persaingan tersebut menjadi sangat ketat karena kandidat juga 

berhadapan dengan banyak partai antara lain : Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem. 

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat 

Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai 

Bulan Bintang (PBB) (no. urut 19) Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia (PKPI) (no. urut 20)2dengan jumlah yang banyak tentu membuat setiap 

kandidat wakil rakyat atau Caleg harus mempunyai strategi agar dapat 

memperoleh dukungan terbanyak. Karena dari dukungan tersebutlah yang akan 

menjadi kunci kesuksesan pribadi Caleg maupun partai politik untuk 

mendominasi kursi di parlemen dan meningkatkan nilai tawar. 

1Nasdem, https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem. Diaksespada jam 
12:00, 04/05/2019 
22 Muhammad Ridho ,http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/16/inilah-daftar-16-
partai-politik-peserta-pemilihan-umum-2019,Diaksespada jam 12:00, 04/06/2019 
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Keadaan dinamika suara yang tentang penigkatan elektoral H.Charles 

menjadi permasalahan yang harus dituntaskan, dari posisi inilah upaya dalam 

membangun jaringan elit dilakukan agar bisa mengoptimalkan sebuah dukungan. 

Tentu mencari suara dalam peningkatan elektoral bagi seorang kandidat wakil 

rakyat tidak bisa disiapkan dalam waktu dekat, karena harus ada  membangun 

kepercayaan yang perlu dilakukan lebih awal sebelum kandidat menawarkan 

kepentingan-kepentingan agar dukungan bisa diperoleh, hal tersebut disebabkan 

dalam persaingan pemilihan wakil rakyat semua kandidat menawarkan 

kepentingan yang sama, bahkan juga menawarkan kebutuhan logistik yang sama. 

Sehingga  karena itu posisi kepercayaan menjadi lebih tinggi saat pemilihan 

kemarin, terutama di daerah pemilihan Kabupaten Jember-Lumajang. Memang 

proses pemilihan wakil rakyat juga merupakan kesempatan yang menjadi jalan 

bagi elit memperjuangkan kepentingannya terutama bagi kalangan elit agama , elit 

ekonomi , maupun elit intelektual untuk memperjuangkan kepentingannya lewat 

proses birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam proses pemilihan kemarin 

sangat banyak dijumpai acara deklarasi dukung mendukung dari semua kalangan 

untuk kepentingan elektoral bahkan upaya tesebut tidak hanya dilakukan oleh 

calon wakil rakyat saja melainkan juga dalam Pilpres. 

 Kekuatan elit di wilayah tapal kuda dapil IV Jember-Lumajang sangat 

tidak bisa terlepas oleh kelompok-kelompok yang mempunyai basis masa 

dibelakangnya. Mulai dari elit tokoh  agama dari kalangan pesantren yang terdiri 

dari basis masa santri, yang dalam proses pilih-memilih menggunakan identitas 

agama missal Kiai atau Gus sebagai kampanye politik ketika proses penyaluran 

dukungan, sehingga otomatis kandidat siapa pun yang ingin dipilih harus 

mempunyai gelar tersebut atau mempunyai  restu dukungan dari elit pesantren 

terutama dari kalangan para Kiai.  Selain pesantren di wilayah Jember di wilayah 

Lumajang elit yang kuat adalah elit yang mempunyai basis kultural, karena 

sebagian penduduk adalah suku Madura yang ikatan kedaerahannya kuat, adanya 

posisi tersebut maka H.Charles juga harus mempunyai jembatan pendukung untuk 

memperoleh dukungan dari kalangan itu. Dengan keadaan medan politik yang 



perlu mendekati beberapa elit tersebut maka H.Charles harus mempunyai 

kekuataan secara ekonomi juga, sebab tidak ada proses politik tanpa melalui 

transaksi logistik. Oleh karena dalam perjalananya H.Charles juga menggandeng 

para elit ekonomi dengan transaksi kepentingan agar bisa memperoleh bantuan 

logistik saat proses pemilihan berlangsung.  

Proses persaingan inilah yang membuat para kandidat tidak akan berdiri 

sendiri dalam mencari dukungan, tentu ada banyak pelibatan aktor yang mampu 

meningkatkan dukungan agar H.Charles bias memperoleh suara cukup untuk bias 

lolos diposisi senayan. Tentu upaya tesebut tidaklah mudah apalagi mengajak para 

aktor yang mempunyai suara khususnya para elit mereka juga mempunyai 

kepentingan untuk diikuti agar mau memberikan suaranya yang besar untuk 

pemenangan. Memahami kepentingan elit adalah salah satu kunci yang dimainkan 

oleh H.Charles, sebagai mantan wartawan metro tv tentu wawasan tentang prilaku 

elit sangatlah dipahami untuk menggandeng dukungan para elit, karena daerah 

pemilihan yang ditempati merupakan lumbung suara bagi partai-partai besar, 

terutama partai yang berbasis masa santri yaitu partai PKB maupun PPP. 

 

Teori Elit : Suzan Keller 

 

Peranan elit, kekuatan elit serta pengaruh elit merupakan suatu hal yang 

melekat kepada individu yang mempunyai sesuatu yang sifatnya terbatas, atau 

tidak dimiliki individu lain, dan sesuatu itu dibutuhkan dan dicari oleh individu 

pada umumnya. Elit dalam pengertian umum bisa dikatakan sebagai seorang yang 

ada diatas dalam hal apapun entah itu dalam posisi agama, sosial, maupun 

ekonomi. Dan setiap elit juga mempunyai peranan yang diwujudkan dalam fungsi 

atau tugas yang selalu dilakukan dalam proses berjalananya.Yang mana elit 

mempunya juga tugas-tugas untuk dilakukan agar ia berperan sesuai dengan 

fungsi sosial yang telah ditentukan. Ada tiga tugas fungsi penting yang harus 

dilakukan; (1) menata hubungan antara kelompok kecil hingga sasaran kolektif 

dapat tercapai,(2) untuk menyatukan norma-norma ideal yang menentukan setiap 



kolektivitas dan ketergantungan hidup, (3) untuk melambangkan solidaritas 

dilakukan berbagai tata cara dan pertemuan3. Fungsi elit-elit tersebut juga 

dilakukan oleh para kandidat yang ingin mewakili mayoritas, terutama dalam 

proses sistem demokrasi, yang memilih pemimpin melalui pemilihan umum 

dimana individu bebas untuk menentukan pemimpin yang dipilih. 

Adanya fungsi elit dalam sebuah tatanan sosial tentu tidak terlepas dari 

awal bagaimana elit itu muncul, seperti dalam Pemilu anggota DPR RI yang akan 

mewakili rakyat serta beperan menjadi elit untuk duduk di parlemen. Perwakilan 

masyarakat yang duduk di parlemen tentu tidak terlepas dari kebutuhan 

masyarakat untuk mengawasi pemerintahan. Para tokoh seperti de Tocqueville 

dan Simmel juga memberikan pengertian bahwa sesungguhnya terjadi hubunga 

timbal balik yang terjadi antara masyarakat dan elit. Masyarakat mengawasi elit 

biasanya tidak secara langsung , akan tetapi melalui serangkaian kelompok 

perantara, sebagai kesatuan nilai-nilai idealisme masyarakat4. Sehingga dari 

serangkaian hubungan elit dengan masyarakat memang tidak bisa terlepas dari 

suatu hal yang sifatnya timbalik balik antara satu dengan yang lain. Keterkaitan 

hubungan timbal balik dalam proses pemilihan juga diwujudkan dalam janji 

politik serta pemberian kandidat kepada masa agar mau memilihnya saat proses 

pemilihan berlangsung , dimana hal tersebut dilakukan agar elit yang ingin 

mewakili bisa memperoleh peningkatan elektoral suara untuk bisa lolos 

diparlemen. 

Sebab itulah peran elit dengan organisasi atau kelompok berperan dalam 

melakukan serangkaian hubungan tersebut, kuatnya hubungan biasanya terlihat 

dari sikap dan prilaku. Manusia secara emosional menjadi terlibat kedalam 

golongan elitnya, yang mana anggota-anggota mereka dinggap seperti mereka dan 

lebih unggul dari mereka sendiri5. Dari dominasi elit dalam  kehidupan 

masyarakat itulah yang menjadikan segolongan masyarakat menggantungkan 

kehidupannya kepada sikap serta keputusan elit yang mempunyai keunggulan dari 

3Keller,Suzanne”PENGUASA DAN KELOMPOK ELIT, Peran Elit Penentu dalam 
Masyarakat Modern. Penerbit, CV Rajawali, Jakarta 1998. 
4Ibid : 232 
5 Hal : 235 

                                                           



beberapa segi kehidupan yang dimiliki individu tersebut. Kuatnya peran elit 

dalam kehidupan masyarakat memang tidak bisa dilepaskan dari individu yang 

tidak bisa secara tuntas untuk menyelesaikan kehidupannya sendiri, sehingga 

perlu individu lain yang dianggap bisa membantu serta memperbaiki 

kehidupannya. Terutama dalam demokrasi seorang individu yang mempunyai 

kekuatan secara ekonomi atau kekerabatan dari kelompok yang lebih unggul 

sangat dimungkinkan bisa untuk memimpin individu atau kelompok yang lain, hal 

tersebut dikarenakan individu tersebut mempunyai sesuatu yang terbatas namun 

sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok lain. Proses regenerasi demokarasi 

yang diwujudkan dalam proses pemilihan umum merupakan salah satu bentuk 

bagaimana seorang individu bisa dikatakan menjadi seorang elit, sebab ketika 

proses pemilihan suara terbanyak merupakan elit yang benar benar dianggap bisa 

memimpin individu atau kelompok lainnya. 

Hubungan yang kompleks ini sudah terbiasa tejadi antara seorang 

pemimpin elit dan yang dipimpin yaitu masa, atau dalam hubungan 

reprepresentasi antara atasan dan bawahan lainnya.Bagaimana pun seorang elit 

pasti mereka tergantungan dengan publik masyarakat begitu juga sebalikanya. 

Hubungan simbolis elit dengan pengikutnya dapat diamati lebih jelas pada 

kelompok-kelompok kecil yang mencakup interaksi langsung antara pemimpin 

dan yang dipimpin6. Oleh karena itu sering dalam proses pemilihan calon 

pemimpin atau elit menawarkan kepentingan yang dianggap bisa menjadi tugas 

untuk bisa diselesaikan ketika benar-benar bisa memperoleh posisi 

dipemerintahan. Tentu kepentingan yang ditawarkan oleh seorang elit kepada 

pendukung atau massa mempunyai variasi yang berbeda-beda, tergantung 

kelompok yang dia wakili, dalam sebuah negara tentu banyak kelompok yang 

mempunyai identitasnya masing-masing, seperti kelompok agama, kelompok 

daerah, maupun kelompok yang berada di organisasi-oranisasi masyarakat yang 

mempunyai idealisme yang dianggap mewakili kepentingan individu yang lain. 

 

 

6Ibid : 236 
                                                           



 Konsolidasi Dukungan Elit Pusat Dan  Daerah Pada Pemenangan H.Charles 

 

Dalam proses pemenangan seorang kandidat legislatif pada proses 

pemilihan umum tentu tidak bisa dilepaskan dari jumlah pendukung yang 

memenuhi syarat kelolosan, yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum 

ketika proses pemilihan berlangsung. Sehingga dalam berjalannya seorang 

kandidat harus mempunyai perantara atau penghubung yang bisa 

menyambungkan dengan pemilik suara, dan disinilah peran dari seorang elit untuk 

menghubungkan. Hal tersebut juga yang dialami H.Charles pada awal pencarian 

dukungan ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh kader Nasdem ini untuk 

mencari dukungan di dapil IV Kabupaten Jember-Lumajang pada 17 april 2019. 

Tahapan –tahapan yang dilakukan antara lain adalah ; penjaringan elit, pembagian 

peran elit serta pemilihan anggota relawan yang disitu semua tidak bisa 

dilepaskan dari peran seorang elit yang memiliki suara dari beberapa kelompok. 

Adanya dukungan dari beberapa kekuatan individu yang mempunyai basis masa 

besar itulah, menjadikan mesin politik yang dimiliki oleh kader Nasdem tersebut 

bisa membangun konsolidasi dukungan untuk mensukseskan pemenangan dirinya. 

Penjaringan relasi elit meruapakan salah satu tahap awal yang dilakukan 

sebagaimodal untuk memenangkan pemilihan, penjaringan dilakukan untuk bisa 

memilih calon elit yang bisa mendukung untuk pemilihan. Tentu tidak semua elit 

mempunyai kepentingan yang sama oleh karena itu H.Charles harus bisa 

membuat design kepentingan yang bisa menyatukan kepentingan-kepentingan elit 

yang berbeda. Pembangunan jaringan elit dikalakukan agar H.Charles bisa menata 

seperti apa akar rumput dukungan yang dibangun ketika menghadapi pemilihan. 

Dari hasil penjaringan tersebut akhirnya bisa membangun jaringan elit pusat 

sampai daerah, ada banyak jaringan yang dimiliki H.Charles seperti Surya Paloh, 

H. Rofik calon kepala daerah 2018, sampai kiai pesantren di Kabupaten jember-

Lumajang. Bentuk jaringan hubungan H.Charles dengan para elit  pusat berkaitan 

dengan jaringan elit internal partai, dan jaringan elit daerah berkaitan dengan elit 

non partai sehingga membentuk dukungan yang sangat kuat, ada banyak 

hubungan personalnya dengan para elit seperti Surya Paloh Pimpinan dari 



Nasdem dari jaringan pusat, serta elit daerah yaitu; ASN, elit suku Madura dan 

para pemuka agama yang dia datangi selama proses kampanye pemilihan. Dan 

dari relasi elit tersebut kader Nasdem ini bisa untuk membangun sebuah dukungan 

ke akar rumput yang berwujud menjadi relawan pemenangan. Tentu dalam 

berjalanya hubungan tersebut ada beberapa upaya pendekatan sehingga 

membentuk sebuah tujuan bersama untuk memenangkan proses pemilihan 

legislatif, 

 Upaya penjaringan untuk pemetaan elit yang mendukung H.Charles 

dilakukan karena dalam kontestasi kader Nasdem ini juga berhadapan dengan 

banyak individu yang memajukan diri menjadi anggota DPR RI. Sehingga dengan 

adanya pemetaan ini harapannya saat terjadi dinamika perebutan suara dukungan 

elit tetap berada diposisi H.Charles untuk menjaga stabilitas suara, keadaan medan 

politik yang dihadapi cukup sulit salah satunya kader Nasdem ini juga harus 

berhadapan dengan kader sesama Nasdem yang juga suami Bupati Jember dengan 

nomor urut 1 dari partai dan dapil yang sama. Tentu dengan adanya pesaing 

pendatang elit lama yang berada di daerah tersebut  juga merasa terancam, 

sehingga meskipun berasal dari partai yang sama kader ini sama-sama bersaing 

untuk mencari dukungan. Oleh karena itu tahapan yang telah dilakukan setelah 

konsolidasi penjaringan elit adalah melakukan pembagian peran elit agar saat 

pemilihan tidak terjadi kesalahan komunikasi saat mencari dukungan suara. 

Pembagian peranan elit merupakan salah satu tahapan untuk 

mengoptimalkan fungsi elit yang mempunyai kelebihan dari pada individu yang 

lain. Dalam komposisinya elit dibagi dalam beberapa hal, pertama elit ekonomi 

sebagai penyuplai logistik, elit masa adalah elit yang bisa mengumpulkan masa 

untuk mendapatkan dukungan. Dalam tim pemenangan H.Charles peran tersebut 

dimainkan oleh H.Kamil sebagai pengusaha beras serta para kiai pesantren yang 

berada di Kabupaten Jember-Lumajang, dalam membangun peran tersebut tentu 

juga tidak bisa dilepaskan dari jaringan yang dimiliki kader Nasdem ini sejak 

sebelum pemelihan. Jaringan elit yang dimiliki oleh H.Charles  mulai dari 

jaringan organisasi mahasiswa, wartawan media sampai relasi dari proses politik 

pemillihan kepala daerah 2018, merupakan sebuah investasi sosial yang sangat 



mempunyai pengaruh untuk membentuk basis basis dukungan di daerah-daerah. 

Pentingnya peranan elit dalam upaya mencari dukungan sangat menentukan untuk 

membangun kepentingan kepada pemilih saat turun kampanye dilapangan, dengan 

kepentingan yang tepat maka suara akan mudah diperoleh namun ketika 

kepentingan yang ditawarkan tidak sesuai maka hal tersebut juga pasti akan 

berdampak kepada berkurangnya suara. 

Oleh karena itu dari pembagian peran elit tersebut maka elit harus bisa 

memilih individu yang bisa mengawal kepentingannya dalam menggalang 

dukungan suara. Maka dari itu dukungan tersebut diwujudkan elit dengan 

membuatan posko relawan pemenangan. Peran posko relawan H.Charles yang 

dibentuk tentu bertujuan untuk mengkonsolidasikan suara yang diterima sehingga 

bisa diketahui kapan suara itu masuk dan hilang dengan melihat informasi yang 

disampaikan oleh elit dan para pendukung dilapangan. Posko yang menjadi 

perwujudan dari sebuah konsolidasi elit adalah sebuah cerminan yang dibuat oleh 

para elit dibeberapa desa serta kecamatan yang menjadi basis pendukung 

H.Charles saat pemilihan umum 17 april 2019. Proses komunikasi saat 

konsolidasi terus berlangsung untuk mempertemukan kepentingan para elit atau 

pendukung agar saat berjalannya pemilihan tidak hilang atau berpindah kepada 

calon legislatif . Komunikasi sebagai penghubung merupakan kunci yang harus 

dijaga antara H.Charles, para elit serta tim sukses agar kepercayaan dukungan 

tidak berpindah, karena perpindahan suara pasti terjadi selama waktu pencoblosan 

belum berlangsung. 

 

Kepentingan-Kepentingan Elit Dalam Mobilisasi Dukungan Politik 

 

Kepentingan sebagai titik temu yang mempersatukan elit dengan 

kepentingan yang berbeda-beda, dari latarbelakang yang berbeda tentu kebutuhan 

yang dibutuhkan dari para elit yang menjadi relasi dukungan H.Charles tentu 

mempunyai sebuah tuntutan yang berbeda. Kepentingan merupakan sebuah daya 

tarik yang kuat untuk menguatkan dukungan sehingga dari kuatnya dukungan 

tersebut juga akan berdampak pada suara yang akan diperoleh Sehingga otomatis 



kelompok kepentingan yang mampu memberikan nilai serta kesejahteraan yang 

jelas pada basis anggota yang besar, dan terdistribusikan diberbagai struktur 

pemerintahan, maka kelompok ini pasti mampu memberikan pengaruh pada 

struktur tersebut. Kelompok kepentingan memiliki bermacam macam gaya, 

struktur, sumber keuangan dan hal itu sangat memiliki pengaruh terhdap 

kehidupan politik, ekonomi dan budaya.7 Adanya penataan peran elit menjadi tim 

pemenangan membuat elit berperan sebagai kelompok pendukung agar 

kepentingannya bisa diakomodir, karena bagaimana pun pencapaian kemenangan 

merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dituntaskan kepada 

pendukungnya. Ada banyak latar belakang kepentingan elit dalam proses 

pemenangan H.Charles antara lain kepentingan organisasi, kepentingan kelompok 

agama, serta kepentingan dari kalangan pengusaha. 

Pertama kepentingan organisasi merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penghubung dukungan elit kepada H.Charles. Selain dari organisasi partai 

Nasdem ataupun wartawan metro tv dukungan H.Charles tentu tidak bisa 

dilepaskan dari dukungan alumni organisasi mahasiswa HMI atau yang disebut 

Kahmi. Jaringan alumni HMI yang dimiliki oleh H.Charles cukup luas mengingat 

dia pernah berkuliah di Universitas Jember dan banyak alumni dari organisasi 

tersebut menduduki posisi strategis di pemerintahan Jember seperti di posisi 

sekertaris daerah dan kepala dinas, sehingga dari pendekatan organisasi serta 

obrolan kepentingan maka dukungan dapat diperoleh. Karena bagaimana pun 

ikatan organisasi mahasiswa mempunyai agar kepentingan organisasinya berjalan 

dengan menepatkan kadernya keposisi strategis dengan semangat idealis yang 

lebih tinggi dari pada partai politik. Adanya dukungan dari ASN yang dibangun 

melalui pendekatan organisasi tentu akan berdampak pada informasi yang 

diperoleh untuk menarik dukungan suara dari masyarakat. 

Kepentingan kelompok agama dari kalangan pesantren yang berada di 

wilayah Kabupaten Jember-Lumajang merupakan salah satu faktor kedua yang 

menjadi komposisi dukungan politik yang diperoleh oleh H.Charles.  Bnayaknya 

7 Almond, Gabriel “Comparative Politics Today ; A world view”Interest and 
Articulation Interes Groups hal 70  15 Ibid hal 72  

                                                           



pesantren diwilayah pemilihan merupakan lumbung suara yang tidak dipisahkan 

adanya pesantren juga menjadi salah satu faktor kuatnya partai politik PKB di 

tempat tersebut untuk memiliki suara terbanyak di dewan perwakilan daerah 

sampai pusat dari hasil pemilu 2014 kemarin dengan adanya potensi suara 

pesantren maka H.Charles bersama tim sukses harus juga mempunyai dukungan 

dari kelompok ke-agamaan tesebut. Oleh karena itu melalui jaringan elit yang 

dimiliki kader Nasdem tersebut melakukan optimalisasi dengan mencari 

kepentingan yang bisa membawa dukungan pesantren kepadanya. Salah satu 

kepentingan yang menjadi penghubung adalah bantuan sosial yang ingin 

diperoleh pesantren untuk kepentingan kegiatan ke-agamaan. Hal tersebut terjadi 

disebabkan karena meskipun adanya partai PKB sebagai partai santri tidak semua 

pesantren kepentingannya terakomodir oleh partai tersebut. Sehingga dari peluang 

tersebut yang membuat H.Charles masuk untuk menarik dukungan dari beberapa 

pesantren yang belum terakomodir oleh partai PKB yang dibesut oleh Nahdatul 

Ulama. Dan untuk menyikapi itu maka H.Charles melakukan komunikasi dengan 

kalangan elit pengusaha agar bisa memenuhi kebutuhan pesantren guna 

membangun komitmen politik awal. 

Dan yang terakhir adalah hubungan H.Charles dengan kepentingan elit 

pengusaha beras dan para petani yang menjadi penyuplai kebutuhan logistik untuk 

kampanye. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu kekuatan dukungan 

seorang kandidat legislatif tidak bisa dipisahkan dari faktor ekonomi yang 

menunjukan salah satu kesiapan elit tersebut untuk memimpin. Peranan elit 

ekonomi yang bisa menggerakan masa pegawai serta sumber ekonomi yang tidak 

terbatas membuat elit pengusaha yang ada dibelakang kader Nasdem ini menjadi 

salah satu penentu kemenangan. Kekuatan relawan serta masa memang juga tidak 

bisa dilepaskan dari faktor ekonomi yang menjadi pendorong individu untuk 

menentukan pilihan. Namun dibalik bantuan tersebut elit pengusaha juga 

mempunyai kepentingan agar usahanya mendapatkan perlindungan serta 

memperoleh relasi agar usahanya bisa lebih besar, sehingga dengan adanya 

jaringan serta caleg yang dimenangkan di kursi parlemen pusat maka akan bisa 

mempermudah untuk memperluas usahanya. Pengusaha yang ada dibalik 



pemenangan pun juga punya keinginan agar program pemerintah berupa bantuan 

sosial bisa dia kerjakan untuk memperluas usahanya sehingga kepentingan 

ekonomi dibalik adanya pengusaha dibelakang H.Charles adalah faktor 

terkumpulnya sebuah dukungan. 

Dari semua keterlibatan elit dalam proses dukungan H.Charles memang 

tidak bisa dilepaskan dari kepentingan yang ada dibelakanganya. Dan kepentingan 

merupakan penghubung serta pembentuk konsolidasi dari para elit yang 

mempunyai tujuan yang berbeda, dengan adanya dukungan tersebut yang 

disebabkan oleh menyatunya kepentingan merupakan kunci kekuatan H.Charles. 

Namun bagaimanapun dibalik dukungan elit yang kuat tersebut tetap ada 

kekurangan yang menjadi penghambat elit untuk berperan secara ideal. Sehingga 

dengan adanya dukungan banyak elit juga akan menjadi penghambat bila 

H.Charles tidak berhati-hati, karena banyak sekali tokoh bangsa terutama anggota 

dewan yang jatuh karena hukum sebab melakukan kesalahan akibat janji politik 

yang saudah diberikan kepada pendukungnya sehingga melakukan kesalahan 

untuk memenuhinya. 

 

Proses Mobilisasi Dukungan Elit Dalam Pemenangan H.Charles 

 

Pembagian peran relawan dalam proses mobilisasi suara tidak bisa 

dilepaskan dari faktor elit yang memberikan komando untuk memberikan 

dukungan. Dari komando elit itulah akhirnya para relawan bergerak dengan 

dukungan berupa moral dan logistik maka suara yang berada di Kabupaten 

Jember-Lumajang bisa masuk kepada calon legislatif partai Nasdem H.Charles 

dengan optimal. Dari optimalisasi dukungan itulah akhirnya kader Nasdem 

tersebut bisa lolos untuk mendapatkan kursi yang memberikannya posisi di 

parlemen, kekuatan masa yang diperoleh sangat banyak seperti relasi elit yang 

telah dibangun saat sebelum pemilihan hingga proses pemilihan. Memang kuatnya 

solidaritas dukungan yang dimiliki tidak bisa dilepaskan dari kuatnya proses 

konsolidasin serta pembangunan kepentingan yang telah dibangun. Semua elit 

yang dimiliki H.Charles sangat terlibat dalam mobilisasi, dari elit agama, 



birokrasi sampai elit pengusaha yang dimiliki telah berhasil membawa dukungan 

dengan suara yang begitu besar. 

 Dari serangkaian upaya mobilisasi itu juga H.Charles bersama para elit 

juga mengupayakan pemenangan melalui penyiapan sejumlah relawan disetiap 

Kecamatan untuk memobilisasi dukungan masyarakat lewat peran elit yang 

tersebar dari berbagai titik tempat di Kabupaten Jember dan Lumajang antaralain : 

Kecamatan Arjasa jumlah relawan 149 orang dengan pengawalan suara 3.225. 

Kecamatan Panti jumlah relawan 161 orang dengan total pengawalan 4.025 suara, 

Kecamatan Surambi jumlah relawan 123 orang dengan total pengawalan 3.075 

suara. Kecamatan Sukowono jumlah relawan 199 orang dengan total pengawalan 

4.975 suara.  Serta Kecamatan Kalisat dan Ledokombo dengan relawan 300 orang 

dengan total suara 20.000 , dari total suara perencanaan mobilisasi awal ternyata 

mengalami peningkatan ketika peran elit pendukung kader Nasdem nomor 5 ini 

memberika suplai kebutuhan logistik dari kalangan pengusaha untuk mobilisasi 

dukungan untuk kepentingan pemenangan, ditambah peran elit dikalangan 

pengusaha ini juga sudah tahu kalau H.Charles akan maju sejak 2 tahun yang lalu 

sehingga dengan adanya keinginan itu maka lingkaran satu H.Charles sudah 

mempersiapkannya sebelum waktu proses pemilihan di umumkan oleh komisi 

pemilihan umum. 

Pemberian logistik dari kalangan pengusaha mempunyai dampak yang 

cukup kuat bagi solidaritas dukungan yang mengalir, tentu orang yang 

memberikan dukungan pasti mempunyai kecondongan dari kecondongan itulah 

peran elit bermain untuk memberikan pengaruh agar H.Charles bisa memperoleh 

posisi menjadi anggota DPR RI agar kesepakan kepentingan para elit pendukung 

bisa ter wujud. Sehingga dari bantuan yang digelontorkan oleh kalangan elit itu 

membuat mesin pengawalan suara menjadi lebih kuat, misalnya pengawalan yang 

dilakukan oleh kalangan tim sukses dengan menanyakan  dukungan setelah waktu 

pencoblosan serta pembagian peran dukungan untuk memenangkan H.Charles 

oleh kalangan relawan yang telah mendapatkan bantuan. Optimalisasi mobilisasi 

dengan sumber daya dari kalangan beberapa elit inilah yang membuat suara 

kandidat ini lebih unggul dari kandidat yang lain bahkan dari jumlah kader 



Nasdem yang maju di Kabupaten Lumajang-Jember hanya H.Charles yang 

mampu lolos untuk mendapatkan kursi di DPR RI. 

Pemantauan lewat media dan alatkomunikasi bisa diketahui jumlah 

suaranya  H.Charles dari proses pelatihan relawan, t karena ada training relawan, 

per PPS dari jaringan elit yang dimiliki untuk memastikan kelolosan kader 

Nasdem tersebut, dimana setiap relawan bertugas untuk cari 20 suara/orang. 

Politik itu mengenai relasi. Relasi elit, relasi massa. Dan dari strategi tersebut 

prediksi bahwa dari 123 suara Charles dari kalangan ibu- ibu sebesar  99.917 

suara.  Kekuatan yang dimiliki dalam pemilihan memang tidak bisa diragukan 

untuk membawa dukungan suara yang kuat sehingga dengan peran elit serta 

terlatihnya relawan yang dibentuk bisa berdampak pada kemenangan oleh karena 

itu suara yang dibperoleh secara segnifikan. 

Strategi mobilisasi yang diterapkan seperti informasi yang disampaikan 

diatas merupakan sebuah kolaborasi dukungan yang sangat menarik, hubungan 

dukungan relasi elit dengan suara diakar rumput bisa terjaga dengan baik, tentu 

semua itu nanti harus ditindak lanjuti oleh H.Charles untuk mempertahankan 

legitimasinya selama berjalannya posisi di DPR RI. Karena bagaimanapun tugas 

dari orang yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah mempertahankan legitimasi 

agar posisinya tidak hilang, ditambah janji-janji politik dikalangan elit pengusaha 

harus tetap dipegang karena dalam upaya pemenangan ada hal-hal yang 

menghalalkan cara yang tidak baik untuk diungkap dilakangan publik sebab itu 

menyangkut nama baik yang juga sangat berpangruh pada dukungan politik suatu 

saat nanti. 

 Segala upaya yang dilakukan elit yang berkaitan dengan proses pemilihan 

merupakan sebuah campur tangan dalam proses mobilisasi. Adanya pengaruh elit 

dalam memberikan dukungan tentu menjadi penyebab yang nyata, entah itu lewat 

dorongan saat menyampaikan dukungan dikegiatan keagamaan atau berupa 

bantuan yang diberikan saat menjelang pemilihan kepada masyarakat sebagai 

pemilik suara. Tentu adanya dukungan atau dorongan elit yang membuat 

H.Charles sebagai pemenang pemilu satu satunya dari partai Nasdem menjadi 

sangat menarik, sekaligus menunjukan bagaimana pengaruh elit yang berada 



dibelakang H.Charles benar-benar memberikan pengaruh untuk pemenangan. 

Mamang banyak sekali kepentingan yang dikaitkan serta menjadi penyebab 

kemenangan, namun dibalik itu semua komunikasi politik yang dimiliki oleh 

kader Nasdem tersebut benar-benar baik. Sehingga dari komunikasi yang baik itu 

bisa menghasilkan kepercayaan dan dukungan para elit untuk diwujudkan menjadi 

sebuah kemenangan. 

 

Kesimpulan 

 

Dari seluruh pembahasan tentang peran elit dalam mobilisasi suara ada 

beberapa point yang bisa menjadi inti dari keseluruhanya. Dimana dalam point 

tersebut menjelaskan bahwa elit benar-benar mempunyai peran dalam 

pemenangan H.Charles saat proses pemilihan legislatif di daerah Kabupaten 

Jember-Lumajang. Ada beberapa hal yang menjadi inti dari peranan elit dalam 

mobilisasi yaitu pertama, elit berperan dalam konsolidasi dukungan kepada 

H.Charles, kedua elit mempunyai kepentingan dalam memberikan dukungan 

politik, ketiga elit berperan dalam mobilisasi dukungan yang berdampak pada 

pemenangan H.Charles. Adanya peran elit dalam proses pemilihan memang tidak 

bisa dilepaskan dari peluang keterlibatan individu lain dalam proses pemilihan 

umum terutama pada saat pemilihan serentak anggota legislatif dan berbarengan 

dengan pemilihan Presiden sehingga membuat atmosfir pemilihan menjadi sangat 

kompleks. 

Peran elit dalam konsolidasi dalam proses pemilihan berdampak kedalam 

beberapa hal terutama semakin kuatnya dukungan yang diperoleh H.Charles 

menjelang pemilihan. Hal tersebut terjadi karena elit yang berbeda bertemu dan 

bersepakat untuk memenangkan kader Nasdem tersebut pada pemilihan tanggal 

17 april 2019. Selanjutnya keberhasilan konsolidasi tersebut juga tidak bisa 

terlepas dari kepentingan-kepentingan elit yang berhasil diakomodir oleh 

H.Charles sehingga ketika proses berjalannya upaya pencarian dukungan relasi 

elit yang ada tidak ada yang lepas atau pun keluar dari proses pemberian 

dukungan ketika pemilihan. Dan yang terakhir elit benar-benar memperhatikan 



masanya saat proses pemberian dukungan sehingga suara yang diperoleh 

berjumlah sangat besar. Keberhasilan yang dicapai oleh H.Charles tidak serta 

merta diperoleh, perlo strategi politik yang matang agar suara bisa tetap 

dipegang,selain itu kepercayaan pemilih harus bisa dijaga melalui menjadi 

anggota DPR RI yang berperan secara ideal sehingga saat pemilihan lagi suara 

dukungan tidak akan hilang. 

Namun yang terpenting dari peran elit dalam mobilisasi adalah bagaimana 

H.Charles bisa menjadi penyeimbang dalam berjalannya kepemimpinan. Sehingga 

elit tidak terlalu mengontrol keputusan politik, karena sangat berbahaya jika 

keputusan politik anggota DPR RI di kontrol oleh banyak elit, hal tersebut tentu 

akan berdampak pada berjalannya fungsi lembaga negara yang seharusnya bisa 

menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Dengan suara yang diperoleh cukup 

besar dari beberapa anggota DPR RI yang lolos tentu harus ada proses antisipasi 

agar kemenangan yang diperoleh tidak sia-sia karena seorang H.Charles 

melakukan kesalahan fungsi lembaga negara karena untuk memenuhi janji-janji 

politik. 
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