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Abstract
In political developments, the press is often a tool used by political
elites for their sake of party and political propaganda. This is because the mass
media has the power to influence society in a choice pair of presidential and
vice presidential candidate. The aim of this research is to find out how the
winning strategies used by success team of presidential and vice presidential
candidate. The research uses content analysis method. From the analysis
conducted, it is obtained that the success team of president and vice
presidential candidate tend to be not optimally utilize the news media as
connective information to the public. That's what ultimately realized by the
success team of Wiranto-Salahuddin Wahid and Amin Rais-Siswono Yudo
Husodo presidential and vice presidential candidate as one of the factors that
affects both of them were lost in the 2004 presidential election. But the mass
media control is not necessarily used as a benchmark victory presidential and
vice presidential candidate, because the factors that influence the victory of the
presidential election must also consider the respective candidates support
base.
Keywords: presidential elections, media relations, candidate, vice candidate
PENDAHULUAN
Pemilihan presiden pada
tahun 2004 menjadi tonggak baru
dalam sejarah politik Indonesia,
karena kali pertama rakyat Indonesia
memilih secara langsung pasangan
calon presiden dan wakil presiden.
Sebelumnya, tahun 1999 hak memilih
presiden hanya di tangan
700
anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat
(MPR),
akibatnya
seringkali aspirasi mayoritas rakyat
direduksi oleh keputusan elite.

Pasal 66 ayat 2 UndangUndang No. 23 tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden
dan Wakil Presiden menyebutkan
bahwa
pasangan
calon
yang
mendapatkan suara lebih dari 50 %
dengan sedikitnya 20 % suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia
dinyatakan
sebagai
presiden dan wakil presiden terpilih
dan dibuatkan berita acara hasil
pemilu presiden dan wakil presiden.
Kemudian dalam pasal 67 ayat 2
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disebutkan bahwa apabila tidak ada
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam pasal 66 ayat 2
tersebut, dua pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama
dan kedua dipilih kembali oleh rakyat
secara langsung dalam pemilihan
tahap kedua. Pemenangnya adalah
pasangan yang paling banyak
memperoleh suara. Pada pemilu
presiden tahun 2004, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menetapkan
pelaksanaaan
pemilu
presiden
putaran pertama tanggal 5 Juli 2004,
dan apabila pada putaran tersebut
belum menghasilkan pasangan calon
presiden, maka diadakan pemilu
presiden putaran kedua pada tanggal
20 September 2004.
KPU
menetapkan
lima
pasangan
calon
presiden-wakil
presiden yang lolos bersaing dalam
pilpres 2004. Kelima pasangan
tersebut antara lain :
1. Wiranto – Salahuddin Wahid,
dari Partai Golkar
2. Megawati
Soekarnoputri
–
Hasyim Muzadi, dari Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan (PDIP)
3. Amien Rais – Siswono Yudo
Husodo, dari Partai Amanat
Nasional (PAN)
4. Susilo Bambang Yudhoyono –
Muhammad Yusuf Kalla, dari
Partai Demokrat
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar,
dari
Partai
Persatuan
Pembangunan (PPP)
Untuk melakukan konsolidasi
suara pemilih partai, setiap capres
dan cawapres harus menggerakkan

mesin politik partai. Salah satu yang
dilakukannya
adalah
dengan
membentuk tim sukses. Tim sukses
dibentuk
untuk
meraih
suara
sebanyak-banyaknya, termasuk suara
pemilih dari partai dan pendukung
capres lain. Strategi pemenangan
yang kemudian dilakukan oleh
masing-masing tim sukses juga
bermacam-macam.
Salah
satu
diantaranya mereka menggunakan
media massa untuk menyampaikan
pelbagai informasi, baik kegiatan dan
visi-misi capres-cawapres kepada
masyarakat. Media juga digunakan
untuk membentuk opini positif dari
masyarakat, sehingga pada akhirnya
dapat memberikan suara kepada
capres-cawapres yang dimaksud.
Hadirnya
media
massa
memudahkan
informasi
disebarluaskan dengan cepat dan
murah kepada khalayak. Lasswell
dalam “The Structure and Function
of Communication in Society”
(Effendy,1999:10),
menyebutkan
bahwa komunikasi adalah proses
“who says what in which channel to
whom with what effect”, komunikasi
adalah penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan
melalui media yang menimbulkan
efek-efek
tertentu.
Menurut
paradigma Lasswell ini komunikasi
mempunyai
5
unsur,
yakni
komunikator (communicate, source,
sender), pesan (message), media
(channel), komunikan (communicant,
communicatee, receiver, recipient),
dan effect ( impact, influence).
Adanya media cetak dan
elektronik memungkinkan proses
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komunikasi dapat diikuti banyak
orang sehingga tercipta komunikasi
massa. Komunikasi massa adalah
jenis komunikasi yang ditujukan
kepada sejumlah khalayak yang
tersebar, heterogen, dan anonim
melalui media cetak atau elektronik
sehingga pesan yang sama dapat
diterima secara serentak dan sesaat
(Rahmat, 2000:189). Media massa
sangat berperan penting dalam proses
komunikasi dan dianggap efektif
serta efisien dalam mencapai
komunikan berjumlah besar. McQuail
(Senjaja, 1993:118) melihat pers
berfungsi sebagai institusi sosial,
yaitu insitusi yang memiliki aturanaturan dan norma-norma yang
menghubungkan dirinya dengan
masyarakat dan institusi sosial
lainnya, dan turut juga diatur oleh
masyarakat.
Rauf
(1993:28)
menyatakan bahwa pada fungsi inilah
pers berperan dalam struktur
komunikasi yang menjalankan fungsi
komunikasi
politik,
yaitu
menyampaikan pesan-pesan politik
dari komunikator kepada komunikan
dalam arti luas.
Menurut
perspektif
komunikasi politik, pers dapat
mengambil bagian dalam proses
penyaluran aspirasi dan kepentingan
politik rakyat yang menjadi input
sistem politik, dan pada waktu yang
sama
ia
juga
menyalurkanm
kebijakan yang diambil (pemerintah)
atau sistem politik (Rauf dan Nasrun,
1993:3). Artinya, dengan mengikuti
pemberitaan di media massa (pers),
wawasan masyarakat dapat semakin
luas dan secara otomatis masyarakat

memiliki pemikiran yang lebih kritis
dalam
menyikapi
setiap
permasalahan, khususnya terhadap
setiap peristiwa yang terjadi di
Indonesia, seperti pemilu.
Ditinjau dari teori sistem, pers
merupakan sisten terbuka yang
propabilistik. Terbuka artinya bahwa
pers tidak bebas dari pengaruh
lingkungan, tetapi di lain pihak pers
juga mempengaruhi
lingkungan
sekitarnya (Effendy, 2000:94). Dalam
perkembangan politik, pers kemudian
kerap
menjadi
alat
yang
dimanfaatkan oleh elite politik demi
kepentingan partai dan propaganda
politik mereka. Kadar dan ragam
yang digunakan untuk kepentingan
tersebut bervariasi.
Menghadapi
kampanye
pemilu yang secara rutin diadakan,
peran pers bertambah berat. Di satu
sisi
pers
dituntut
komunitas
pembacanya
untuk
melakukan
pembelaan
terhadap
reformasi
dengan melakukan investigasi dan
peliputan
perihal
kecurangan,
rekayasa, pemaksaan dan aktivitas
represif yang dilakukan pendukung
status quo. Di sisi lain pers dituntut
menegakkan
profesionalismenya
untuk menyiapkan berita yang
seimbang, mampu melihat dari kedua
belah
pihak
dan
senantiasa
melakukan aktivitas check dan
recheck (Sastopoetro, 1991:118).
Menurut
Direktur
Riset
Lembaga Survei Indonesia (LSI),
Muhammad Qodari (Kompas, 28 Mei
2004), ada beberapa faktor yang
mempengaruhi
besar-kecilnya
peluang dari setiap pasangan capres-
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cawapres dalam pemilihan presiden.
Faktor-faktor tersebut antara lain
popularitas figur capres, peristiwa
politik, mesin politik, figur wapres
serta besarnya dana Berdasarkan
faktor-faktor tersebut, oleh sejumlah
kalangan, peluang capres-cawapres
dapat diperkirakan dari awal. Untuk
itulah para tim sukses melancarkan
strategi-strateginya untuk meraih
suara sebanyak-banyaknya dalam
pemilihan.
Penggunaan media massa,
khususnya surat kabar dinilai sangat
efektif
untuk
mempengaruhi
masyarakat
dalam
menentukan
pilihannya.
Masyarakat
pengkonsumsi media akan cenderung
terbentuk
pemikirannya
sesuai
dengan apa yang diberitakan media
yang bersangkutan. Tidak hanya surat
kabar nasional, namun surat kabar
lokal (daerah)
juga
memiliki
kekuatan
untuk
menarik
hati
masyarakat. Karakteristik media lokal
yang cenderung lebih dekat dengan
masyarakat dimana surat kabar itu
diterbitkan bisa menjadi alat bagi
pasangan capres-cawapres melalui
tim suksesnya untuk menggalang
dukungan.
Untuk itulah dalam penelitian
ini, penulis memfokuskan pada
seberapa jauhkan media lokal
dimanfaatkan oleh pasangan caprescawapres melalui tangan panjang tim
suksesnya untuk mendapat simpati
dan dukungan masyarakat. Dengan
kata lain penulis dapat mengetahui
bagaimana capres-cawapres melalui
tim suksesnya memanfaatkan media
lokal untuk meraih kemenangannya.

Seberapa
aktif
tim
sukses
memanfaatkan media massa lokal
untuk kemenangan capres-cawapres
yang diusungnya.
Strategi pemenangan di sini
dimaksudkan sebagai suatu cara yang
dilakukan
tim
sukses
untuk
memperoleh sebanyak mungkin
dukungan dari masyarakat guna
kemenangan
capres-cawapresnya.
Seorang
filosofis,
Carl
von
Clausewitz dalam Schroder (2004:5),
menjelaskan bahwa tujuan strategi
bukanlah merupakan kemenangan
yang
nampak
di
permukaan,
melainkan kedamaian di dalamnya,
yakni
mengenali
apa
yang
tersembunyi
di
balik
akhir
kememangan pemilu itu. Strategi
yang memiliki tujuan kemenangan
tetap akan menjadi fokus, baik
tercermin dalam mandat, perolehan
tambahan suara, dalam sebuah
kemenangan pemilu para kandidatnya
atau dalam mayoritas bagi suatu
peraturan. Bagaimana kemenangan
tersebut digunakan merupakan tujuan
politik yang ada di balik kemenangan
yang nampak.
Menurut Effendi (1993:300),
strategi pada hakekatnya merupakan
suatu bentuk perencanaan (planning)
dan manajemen (management) untuk
mencapai tujuan. Dalam kaitannya
dengan komunikasi, strategi juga
memiliki nilai penting, karena
berhasil atau tidaknya komunikasi
yang dilakukan juga tergantung dari
strategi komunikasi apa yang
dijalankan.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan
menggunakan
metode
analisis
kualitatif dan indept interview.
Analisis kualitatif yang dimaksud
dalam penelitian ini yaitu analisis
yang bersumber dari konsep strategi
pemenangan tim sukses caprescawapres. Penelitian ini mengambil
sampel
tim
sukses
WirantoSalahuddin Wahid dan Amien RaisSiswono. Analisis juga dilakukan
terhadap pemberitaan maupun iklan
di surat kabar. Dalam hal ini
mengambil contoh media lokal di
Surakarta, yaitu Harian Umum
Solopos. Indept Interview yang
dimaksud dalam penelitian ini yaitu
wawancara secara langsung dengan
kedua tim sukses pasangan caprescawapres yang bersangkutan serta
dilengkapi wawancara dengan pihak
Harian Umum Solopos.
Selain menggunakan metode
tersebut, dalam penelitian ini juga
menggunakan metode analisis isi.
Holsty
(1981:222)
menyatakan
bahwa analisis isi merupakan “A
Measure the frequency with which
symbol or other unit appear ini each
category” (analisis isi mengukur
frekuensi dengan simbol-simbol atau
unit lain yang muncul dalam setiap
kategori). Analisis isi berdasarkan
definisi Holsty tersebut termasuk
kategori latent content.
Analisis isi laten akan
menerangkan hal-hal yang tersirat
dakan suatu pemberitaan media.
Untuk itu dengan jenis metode ini
peneliti menggunakannya sebagai
dasar meneliti pelbagai macam

informasi
maupun
strategi
pemenangan tim sukses kedua
pasangan capres tersebut yang
diberitakan oleh Harian Umum
Solopos,
khususnya
mengenai
maksud dibalik pemberitaan itu.
Sementara mengenai manifest content
dijabarkan Bernard Berelson sebagai
teknik penelitian yang menguraikan
isi nyata dari komunikasi secara
obyektif, sistematis, dan kuantitatif.
Obyektifikasi disini menuntut agar
kategori-kategori yang dianalisis
secara sistematis, maksudnya semua
isi relevan dengan kategori yang
ditetapkan (Flourney, 1989:123).
Berdasarkan teori tersebut,
penulis meneliti berita termasuk iklan
pada Harian Umum Solopos periode
1 Juni-4 Juli 2004 yang ada
hubungannya dengan kedua pasang
capres-cawapres Wiranto-Salahuddin
Wahid dan Amien Rais-Siswono
Yudo Husodo.
Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini
terutama berupa data kualitatif
mengenai strategi pemenangan kedua
tim sukses di atas dengan bersumber
pada pemberitaan Harian Umum
Solopos serta interview (wawancara)
seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Dalam hubungan ini,
ketiga aspek dari upaya pemenangan
pemilu presiden menjadi pusat
lacakan. Secara teknis, pengumpulan
data dilakukan dengan pelbagai cara,
sebagai berikut :
1. Interview (wawancara)
Wawancara merupakan teknik
pengumpulan data langsung dengan
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cara
mengadakan
komunikasi
langsung
dengan
mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang relevan
terhadap
informan.
Wawancara
dilakukan dengan tim sukses dari
kedua capres yang bersangkutan. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana
surat
kabar
mengkomunikasikan
apa
yang
disampaikan tim sukses tentang
pasangan capres ke dalam bentuk
sebuah berita, atau ke dalam rubrik
lain.
Keseluruhannya
penulis
melakukan wawancara dengan 11
orang, yang terdiri dari 4 (empat)
orang tim sukses Wiranto-Wahid, 3
(tiga) orang tim sukses Amien RaisSiswono Yudo Husodo, dan 4 orang
dari Harian Umum Solopos.
2. Observasi
Teknik pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan data yang berhubungan
dengan strategi tim sukses WirantoWahid dan Amien Rais-Siswono.
Dalam
hubungan
ini peneliti
mengamati
jalannya
kampanye,
terutama antara 1 Juni- 4 Juli 2004.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data terutama
dilakukan
dengan
cara
mendokumentasikan data dari media
yang diteliti, yaitu semua berita
politik dan artikel yang berkaitan
dengan strategi tim sukses pasangan
capres-cawapres. Antara lain adalah
berita-berita yang memuat visi dan
misi kedua pasang capres-cawapres,
berita untuk menepis isu negatif,
agenda kegiatan, sampai pada iklan
pasangan capres-cawapres.

Analisis Data
Analisis
data
dilakukan
dengan
memperhatikan
kecenderungan-kecenderungan yang
ada
pada
substansi
upaya
pemenangan yang ditempuh oleh
kedua tim sukses pasangan caprescawapres yang berkompetisi. Untuk
menganalisa dan mengolah data,
peneliti
menggunakan
metode
analisis interaktif (interactive model
of analysis) agar lebih jelas dalam
penerapannya.
Metode
yang
diperkenalkan Miles dan Huberman
(1992:20) ini meliputi 3 komponen
yaitu :
1. Reduksi data, merupakan proses
seleksi,
pemfokusan,
penyederhanaan, dan abstraksi
data kasar dan mengorganisasi
data dengan cara sedemikian rupa
sehingga dapat ditarik kesimpulan
final dan diversifikasi.
2. Penyajian data, merupakan
rangkaian
informasi
yang
menerangkan kesimpulan riset
dapat dilakukan dengan melihat
penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi,
dari sajian data yang telah
tersusun, selanjutnya peneliti
dapat menarik suatu kesimpulan
akhir.
Ketiga komponen tersebut
aktivitasnya berbentuk interaksi yang
terjadi sebelum, selama, dan sesudah
pengumpulan
data
dengan
menggunakan proses siklus, dimana
pengumpulan data menjadi pegangan
utama proses siklus (lihat Bagan 1.).
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Bagan 1.
Model Interaktif Miles dan Huberman
Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Sajian Data
Sumber : Miles & Huberman, 1992:20

Validitas Data
Untuk lebih mengetahui validitas
data,
peneliti
menggunakan
triangulasi data, yaitu suatu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang
berkaitan
dengan
penggunaan
beragam sumber data dalam suatu
penelitian. Hal ini dilakukan sebagai
perbandingan terhadap data. Denzin
& Lincoln (1994) menyebutkan ada
empat tipe dasar triangulasi, yaitu
triangulasi data, peneliti, teori, dan
metodologi (Turnomo Rahardjo,
2004:7-8).
Terkait dengan penggunaan
triangulasi data dalam penelitian ini,
dalam memperkuat validitas data
peneliti melakukannya dengan cara
mengkombinasikan
data
yang
dikumpulkan
dari
pemberitaan
mengenai strategi kedua tim sukses
yang dimuat pada Harian Umum
Solopos periode 1 Juni – 4 Juli 2004
dengan hasil wawancara yang
dilakukan dengan tim sukses dan
pihak media terkait.

PEMBAHASAN
Pada penelitian ini secara
umum strategi pemenangan tim
sukses capres-cawapres diuraikan
dalam empat kategori, yaitu strategi
mencitrakan image (figur) pasangan
capres-cawapres, strategi komunikasi
(sosialisasi)
pasangan
caprescawapres,
strategi
komunikasi
infrastruktur tim sukses pasangan
capres-cawapres,
serta
strategi
komunikasi media massa. Kategori
ini dibuat oleh penulis untuk
memudahkan
analisis
terhadap
strategi pemenangan tim sukses
capres
cawapres
dalam
memanfaatkan surat kabar daerah.
Namun penekanan lebih mendalam
dalam penelitian ini adalah pada
kategori terakhir yakni pemanfaatan
media massa, khususnya surat kabar.
Kendati
demikian,
strategi
pemenangan lainnya sangat berkaitan
dengan pamanfaatn media massa.
Popularitas atau figur seorang
calon presiden maupun wakil
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presiden
sangat
mempengaruhi
pemilih menentukan siapa pasangan
capres-cawapres yang akan dipilih
dalam pemilu presiden. Popularitas
yang dimaksud adalah preferensi atau
minimal tendensi pemilih untuk
memilih
pasangan
tertentu.
Popularitas capres maupun cawapres
ini terutama sangat menjadi modal
dasar bagi setiap pasangan menjelang
pelaksanaan
pemilu
presiden.
Menurut Direktur Riset Lembaga
Survei Indonesia (LSI), Muhammad
Qodari (Kompas, 28 Mei 2004), figur
yang sedang populer dan cenderung
didukung banyak pemilih, lebih
berpeluang menang dibandingkan
dengan pasangan lain yang kurang
populer, yang masih kurang didukung
para pemilih.
Figur seorang capres maupun
cawapres tidak terlalu memikat
masyarakat jika tim sukses dari
pasangan capres-cawapres yang
bersangkutan
tidak
pandai
mengkomunikasikan kepada publik.
Artinya, sebagus atau sebaik apa pun
kualitas personal (skill) pasangan
capres-cawapres yang diusung, jika
publik tidak mengetahuinya, maka
keunggulan yang dimiliki itu tidak
ada gunanya. Untuk itulah tugas tim
sukses
untuk
mengemas
dan
mengkomunikasikan
caprescawapresnya agar dapat menarik
simpati dan menggiring publik untuk
memilih pasangan tersebut dalam
pemilu presiden.
Contoh dari pengemasan figur
untuk mencitrakan positif caprescawapres yang dilakukan oleh tim
sukses Wiranto-Salahuddin Wahid

menjelang pilpres 2004 dengan cara
membuat image bahwa pasangan
tersebut
mampu
menjalankan
reformasi dengan mewujudkan visi
dan misinya. Reformasi yang telah
digulirkan sejak tahun 1998 dinilai
belum
mampu
mensejahterakan
rakyat. Oleh karena itu, tim sukses
mengedepankan reputasi Wiranto
yang
sebelumnya
pada
masa
reformasi tahun 1998 diyakini telah
berhasil
mengawal
peralihan
kepemimpinan nasional masih tetap
dalam rel konstitusi. Selain itu,
Wiranto juga diusung sebagai
seorang
sosok
yang
mampu
mengawal berlangsungnya transisi ke
arah transformasi demokrasi di
Indonesia. Pribadi Wiranto juga
dikemas oleh tim suksesnya sebagai
figur yang tidak memanfaatkan
situasi, padahal ketika menjabat
Panglima ABRI dapat saja ia
mengambil kesempatan mengambil
alih kekuasaan saat tumbangnya
kepemimpinan Presiden Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998. Pada
tahun berikutnya yakni tahun 1999 ia
juga menampik tiga kali tawaran
menjadi wakil presiden.
Selain calon presiden, tim
sukses juga melakukan strategi untuk
membuat citra positif terhadap calon
wakil presiden, pendampingnya.
Strategi tersebut yakni dengan
mengangkat
latar
belakang
Salahuddin Wahid, yang kala itu
sebagai cawapresnya. Dia adalah
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) dan Wakil Ketua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas
HAM).
tim
sukses
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kemudian
memanfaatkan
latar
belakang itu agar mendapat dukungan
dari massa NU. Kesediaannya
menjadi cawapres Wiranto secara
tidak langsung juga dapat menghapus
tudingan buruk dari sejumlah
peristiwa pelanggaran HAM di
Indonesia. Namun, mengemas figur
capres-cawapres
tidak
semudah
mengemas suatu produk yang
berbentuk barang jadi, meskipun
segmen yang dituju sudah sama-sama
jelas.
Artinya,
dalam
usaha
mengkomunikasikan seorang figur
capres-cawapres tetap menghadapi
permasalahan yang sangat kompleks.
Kendala yang dihadapi tersebut
diantaranya tudingan-tudingan yang
banyak diarahkan pada capres
Wiranto, misalnya yang dinilai
merupakan
dalang
terjadinya
pelanggaran HAM dari pelbagai
peristiwa di Indonesia. Mulai dari
penculikan aktivis bulan FebruariMaret 1998, penembakan mahasiswa
Trisakti 12 Mei 1998, kerusuhan Mei
1998 di Jakarta, hingga peristiwa
kerusuhan pasca jajak pendapat di
Timor-Timur 1999.
Oleh sebab itu, dalam rangka
mengantipasi hal-hal yang tidak
diinginkan dan menghadapi tudingantudingan yang berkembang tersebut,
tim sukses menerapkan strategi
komunikasinya
dengan
cara
memanfaatkan media massa. Salah
satu diantaranya yang dipilih adalah
surat kabar. Media ini dinilai menjadi
rujukan
masyarakat
untuk
mendapatkan informasi. Surat kabar
yang dituju adalah yang diterbitkan di
tingkat lokal, dengan alasan bahwa

media lokal atau daerah lebih banyak
berpengaruh terhadap masyarakat dan
dapat menjangkau secara luas
masyarakat di daerah itu. Surat kabar
daerah memiliki kedekatan secara
geografis, sehingga lebih banyak
dibaca oleh masyarakat di daerah
daripada surat kabar nasional.
Melalui surat kabar daerah,
pasangan capres-cawapres dapat
memaparkan visi misi serta program
yang diusungnya untuk menjadi
pemimpin pemerintahan di Indonesia.
Sedangkan tim sukses caprescawapres yang bersangkutan dapat
menginformasikan segala sesuatu
yang berkaitan dengan sejumlah
agenda kampanye, kegiatan-kegiatan
tertutup lainnya terkait dengan
pencalonan
kandidat
pasangan
capres-cawapres itu sendiri di daerah
dimana surat kabar itu diterbitkan.
Kampanye melalui media massa
dinilai sangat efektif oleh sejumlah
kalangan termasuk pasangan caprescawapres itu sendiri. Hal ini
dikarenakan media massa dapat
diterima secara serentak oleh
masyarakat dalam waktu yang
bersamaan. Media massa juga dapat
mempengaruhi
dan
mengubah
persepsi
masyarakat
untuk
menjatuhkan
pilihan
memilih
pasangan capres-cawares tertentu.
Menjalin hubungan dengan
media merupakan salah satu cara
untuk menjaga dan meningkatkan
citra atau
reputasi di mata
stakeholder-nya. Dalam menjalankan
kegiatan media relations (hubungan
media), salah satu tugas yang harus
dikerjakan adalah menjalin hubungan
baik dengan wartawan. Organisasi
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bisa
mengirimkan
kalawarta
(newsletter) secara rutin pada media,
memberikan informasi latar, atau
membuka situs di jaringan informasi
global-internet untuk memudahkan
akses bagi siapa pun yang
membutuhkan informasi tentang
organisasi tersebut, termasuk juga
dari kalangan media. Wartawan
merupakan bagian penting dari
organisasi media. Tapi media sendiri,
sebagai organsiasi, merupakan satu
entitas yang tak bisa diabaikan
keberadaanya,
yang
harus
diperhitungkan ketika organisasi
menyusun dan merencakan kegiatan
media relations (Iriantara, 2005:4-5).
Dalam
penelitian
ini
pemanfaatan
surat
kabar,
dikerucutkan ke dalam bentuk
kegiatan yang dilakukan oleh tim
sukses capres-cawapres. Hubungan
intenstif dengan media massa
dilakukan agar kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan dapat dimuat di
surat kabar. Strategi pemanfaatan
media massa dirumuskan ke dalam
tiga bentuk, antara lain:
Sosialisasi Agenda Kegiatan
Dalam pemanfaatan media
massa, khususnya surat kabar
daaerah, tim sukses melakukan
strategi-strategi
untuk
mensosialisasikan
agenda-agenda
kampanye,
yang
diharapkan
masyarakat dapat tertarik untuk
menghadiri
kegiatan-kegiatan
kampanye yang dilakukan tersebut.
Berdasarkan analisa yang ada di surat
kabar daerah, tim sukses memasang
iklan yang berisi undangan kepada
seluruh masyarakat untuk menghadiri

kegiatan yang diagendakan tersebut.
Iklan ini sengaja diminta untuk
dimuat pada hari-hari menjelang
pelaksanaan
kegiatan.
Selain
memasang iklan, tim sukses juga
mengadakan konferensi pers terkait
kegiatan yang akan dilakukan dengan
mengundang sejumlah wartawan.
Dalam konferensi pers dijelaskan
secara rinci kegiatan yang akan
dilakukan serta menyebutkan siapa
saja yang akan hadir dalam kegiatan
tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
pemberitaan dalam pemberitaanya,
media massa khususnya surat kabar
daerah dapat menuliskan agenda
kegiatan secara rinci, terutama karena
agenda kegiatan tersebut belum
tercakup dalam iklan.
Dengan
mengetahui agenda secara lebih rinci
diharapkan
masyarakat
dapat
semakin tertarik untuk menghadiri
kegiatan yang diagendakan.
Bentuk strategi ini, dilakukan
contohnya oleh tim sukses WirantoWahid Surakarta dengan memasang
iklan di Harian Umum Solopos. Iklan
dipasang sehari sebelum kegiatan
digelar. Hal ini dimaksudkan agar
massa pemilih dapat mengatur
agenda kegiatan yang lain. Sehingga
ditargetkan massa pemilih khususnya
di Surakarta dapat menghadiri dan
tertarik dengan pelbagai kegiatan
yang ada. Kegiatan yang pernah
diiklankan diantaranya, kegiatan
kampanye terbuka di lapangan Kota
Barat, kegiatan capres Wiranto di
Solo, kampanye tertutup seperti
pertemuan-pertemuan
di
setiap
kecamatan. Iklan yang dipasang
diminta dengan ukuran lebih besar
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agar dapat menyita perhatian
masyarakat untuk membacanya.
Menepis Isu Negatif
Dalam pemilu presiden, tim
sukses juga memanfaatkan surat
kabar daerah sebagai alat untuk
menepis isu-isu negatif yang menerpa
pasangan capres-cwaparesnya. Hal
ini seperti ketika Wiranto, sebagai
calon presiden ketika datang ke Kota
Surakarta, tim suksesnya sengaja
mengundang para wartawan untuk
menghadiri konferensi pers terkait
masalah atau isu yang sedang
berkembang. Pada kegiatan itu,
Wiranto
memanfaatkan
untuk
membantah isu-isu yang berkembang
yang cenderung menyudutkannya.
Saat itu isu yang berkembang adalah
Mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan
Zein yang menuding Wiranto
melakukan
kebohongan
publik,
karena membantah sudah memberi
perintah membentuk Pam Swakarsa
untuk
mengamankan
Sidang
Istimewa MPR 1998. Wiranto juga
dituding sebagai dalang kerusuhan di
Timor-Timur pasca jajak pendapat.
Pada waktu itu, hampir semua media
massa, termasuk surat kabar daerah
memberitakan hal tersebut.
Menanggapi isu-isu negatif
yang semakin memojokkan tersebut,
tim sukses berusaha mengamankan
pendukungnya pada khususnya, dan
masyarakat pada umumnya agar tidak
terpengaruh dengan pelbagai isu
negatif tersebut. Langkah-langkah
yang dilakukan adalah dengan
mengirim press release (berita yang
ditulis oleh tim sukses sehubungan
dengan suatu peristiwa atau kejadian

tertentu dengan tujuan untuk dimuat
di media massa). Penulisan press
release diharapkan bisa pertanyaan
terhadap sejumlah pertanyaan yang
muncul terkait dengan suatu peristiwa
atau kejadian tertentu. Seperti yang
dilakukan oleh tim sukses WirantoWahid ketika sedang diterpa isu
negatif tentang tudingan sebagai
dalang terhadap pelbagai kerusuhan,
press realease yang ditulis ke Harian
Umum Solopos (surat kabar daerah di
Surakarta). Inti isi dari press release
adalah membantah terhadap tudingan
yang terjadi. Harapan untuk dimuat di
media
massa
adalah
untuk
meluruskan
isu
negatif
yang
berkembang.
Selain melalui press release,
tim sukses juga melakukan dialog
dengan wartawan saat ada kegiatan
yang berkaitan dengan caprescawapres. Maksud dialog di sini
adalah, tim sukses berkoordinasi
dengan capres-cawapres menyiapkan
waktu khusus bagi wartawan sebelum
atau setelah kegiatan berlangsung
untuk menjawab pelbagai pertanyaan
dari wartawan. Kegiatan yang
dihadiri capres-cawapres biasanya
mengundang wartawan untuk hadir
meliput kegiatannya. Untuk itulah
kehadiran para wartawan digunakan
untuk membantah isu-isu negatif
yang berkembang.

Penarikan Simpati Masyarakat
Untuk menarik media massa
meliput kegiatannya, tim sukses
capres-cawapres juga menggelar
kegiatan yang unik. Salah satu yang
pernah dilakukan oleh tim sukses
Amien Rais-Siswono Yudo Husodo
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dengan mengadakan lomba sahabat
pena dan kampanye sabuk pengaman
di Kota Surakarta. Kegiatan ini
dilakukan dengan tujuan menarik
simpati para pelajar yang sudah
memenuhi syarat memilih sebagai
pemilih pemula. Kegiatan ini
dilakukan
dengan mengedarkan
formulir acara sahabat pena ke
sekolah-sekolah. Dari hasil karya
peserta akan diseleksi oleh tim sukses
untuk kemudian diberi hadiah.
Dengan kegiatan ini, tim sukses tidak
perlu meminta kepada wartawan
media media tertentu untuk meliput,
namun
secara
otomatis
para
wartawan justru memberitakannya,
karena kegiatan tersebut memiliki
nilai berita.
Kegiatan-kegiatan yang dapat
sudah terpublikasikan di surat kabar,
secara
tidak
langsung
akan
memberikan wawasan dan pengaruh
kepada
masyarakat
yang
membacanya. Hal ini sesuai dengan
Teori Agenda Setting, dimana media
massa dipandang memiliki kekuatan
yang besar dalam mempengaruhi
masyarakat. Artinya, apapun yang
disajikan oleh media tersebut, maka
akan lahir pula gambaran realitas
yang menempel di benak masyarakat
sebagaimana
media
mengkonstruksikannya
(Hamad,
2004:24). Bahkan menurut Amien
Rais yang ketika pemilu 2004
mencalonkan diri menjadi presiden,
salah satu syarat untuk memenangkan
pemilu adalah dengan memanfaatkan
pers.
Hal
itu
diungkapkan
berdasarkan
pertemuan
yang
dilakukannya
dengan
mantan

Presiden Amerika Serikat, Jimmy
Carter menjelang pemilu 1999.
Dalam pertemuan tersebut, Jimmy
Carter menasihatkan bahwa peran
media
sangat
penting
untuk
memenangkan persaingan meraih
kursi presiden.
Untuk
menarik
simpati
masyarakat,
tim
sukses
juga
memanfaatkan rubrik yang tersedia di
surat kabar daerah untuk melakukan
propaganda
untuk
mendukung
pasangan capres dan cawapresnya.
Hal ini bisa dicermati dari rubrik
Kriiing Pemilu, rubrik di Harian
Umum Solopos yang menampung
pesan-pesan dari masyarakat terhadap
segala hal yang berhubungan dengan
pemilu. Pesan disampaikan melalui
Short Message Service (SMS) ke
nomor yang disediakan, untuk
kemudian dapat dimuat setelah
melalui
proses
seleksi.
Oleh
simpatisan capres-cawapres WirantoWahid rubrik ini dimanfaatkan.
Pesan-pesan melalui SMS yang
dimuat di surat kabar antara lain :
”Sekali Wiranto, tetap Wiranto!Saya
mahasiswa FH UNS pendukung
Wiranto”, ”Daripada ribut soal
capres, lebih baik kita kerja cari
duit..Nah, 5 Juli 2004 ramai-ramai
cobloc nomor 1. Wahid kam artinya
1, ya kan ?”. Berdasarkan isi pesan
tersebut, terlihat jelas bagaimana
kreativitas dan keaktifan dari tim
sukses maupun simpatisan WirantoWahid dalam memanfaatkan rubrik
baru SMS pembaca khusus pemilu.
Pemilihan kata-katanya cukup efektif
dalam mengkomunikasikan isi pesan
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propaganda
dukungan
pasangan Wiranto-Wahid.

terhadap

SIMPULAN
Media
massa
terbukti
memiliki pengaruh yang besar
terhadap proses pemilihan caprescawapres di Indonesia. Kandidat
yang dapat menguasai media massa,
akan memiliki peluang besar untuk
dapat
meraup
suara
banyak
dibandingkan kandidat yang tidak
menggunakan
media
massa.
Pemanfaatan media massa bisa dilihat
dalam sub-pembahasan, dimana surat
kabar
yang
pada
penelitian
memfokuskan pada media daerah/
lokal. Dalam pembahasan sangat
jelas diuraikan bagaimana peran surat
kabar khususnya surat kabar daerah
dalam pemenangan capres-cawapres.
Informasi yang berkaitan dengan
kegiatan
dapat
disosialisasikan
melalui media. Semua isu-isu yang
berkaitan dengan capres-cawapres
juga dapat ditanggapi melalui media
massa. Keaktifan kandidat maupun
tim suksesnya dalam hubungan
dengan
media
massa
sangat
mempengaruhi kemenangan kandidat
tersebut. Namun penguasaan media
massa tidak serta merta dijadikan
patokan
kemenangan
kandidat
capres-cawapres, karena faktor yang
mempengaruhi kemenangan caprescawapres juga harus memperhatikan
basis
dukungan
kandidat
bersangkutan.
Berdasarkan
penelitian, pengaruh media massa,
khususnya dalam penelitian ini surat
kabar daerah cukup mempengaruhi
popularitas capres-cawapres.
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