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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang walikota harus memiliki daya tarik tersendiri agar mendapatkan 

perhatian lebih dari masyarakat di daerah yang dipimpinnya, seperti halnya seorang 

pemimpin yang selalu menjadi panutan. Mochamad Ridwan Kamil, ST. MUD. 43 

tahun tercatat sebagai Walikota Bandung 2013-2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ridwan Kamil menampilkan kepribadiannya sebagai walikota yang low profile, yang 

selalu sigap terhadap isu ataupun masalah yang berkembang di masyarakat Kota 

Bandung, Emil berhasil menarik perhatian seluruh masyarakat Kota Bandung atas 

seluruh usahanya membangun Bandung menjadi lebih baik setelah  terpilih menjadi 

Walikota Bandung. 

Seperti yang dikutip peneliti dari “Marcomm Cases in Indonesia” dalam blog 

milik Nurur Bintari bahwa brand awareness Ridwan Kamil mulai terbangun sejak ia 

menjalankan inisiatif “Indonesia Berkebun”, gerakan sosial melalui jejaring internet 

untuk mengajak masyarakat mengolah lahan kosong perkotaan menjadi lahan hijau 

bermanfaat. Gerakan ini dimulai dari ajakan akun @ridwankamil pada Oktober 2010 

untuk mendiskusikan urban farming, yaitu pemanfaatan ruang negatif yang tidak 

terpakai di perkotaan menjadi tempat berkebun. Aktifitas offline (penanaman fisik) 

pertama dilakukan pada 20 Februari 2011 dan berhasil menghimpun 150 orang 

partisipan. Setelahnya anggota komunitas berkembang menjadi ribuan orang, dan 
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dalam waktu enam bulan berhasil menyebar ke 14 kota serta mendapat pengakuan 

sebagai salah satu profil Web Heroes dari Google Chrome. 

Dengan berkeyakinan bahwa kota di masa depan harus dibangun dengan 

konsep babarengan (gotong royong), Ridwan Kamil mendirikan banyak komunitas 

sosial di masyarakat.  Selain gerakan Indonesia Berkebun, Ridwan Kamil 

membangun Bandung Creative City Forum (BCCF), Bandung Citizen 

Journal dan juga konsep One Village One Playground. Pada akhirnya, filosofi bahwa 

“Hidup adalah Udunan (kolaborasi)” yang dia anut menjadi prinsip untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang ada di masyarakat setelah Ridwan Kamil terpilih sebagai 

Walikota Bandung. 

Hal ini Ridwan Kamil buktikan ketika mengatasi 300 taman kota telantar yang 

ada di kota Bandung karena alasan tidak ada dana. Begitu masalah tersebut 

diumumkan kepada warga, seketika muncul 300 komunitas yang siap mengadopsi 

dan memelihara taman-taman tersebut. Sebagai penghargaan, taman-taman itu 

kemudian diberi tema sesuai komunitas yang memeliharanya. Misalnya Taman 

Fotografi, Taman Persib, Taman Jomblo dan lain-lain. Seperti tidak disengaja, 

gerakan-gerakan Emil dalam menyalurkan jiwa sosialnya berkembang 

sebagai personal branding yang berjalan natural dalam menarik simpati warga.  

Maka ketika ia berinisiatif mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat walikota, 

masyarakat ikhlas memberi dukungan kendati sampai detik-detik terakhir hanya dua 

parpol yang bersedia mengusungnya 

(https://nururbintari.wordpress.com/category/personal-branding) 

https://nururbintari.wordpress.com/category/personal-branding/
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Setelah berhasil memimpin Kota Bandung selama 2 tahun, Ridwan Kamil 

masih tetap aktif menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi kepada 

masyarakat bandung, dan menjadikan Twitter sebagai sumber informasi mengenai 

segala sesuatu yang sedang terjadi pada Kota yang ia pimpin tersebut, sejak akun 

tersebut dibuat pada 6 Oktober 2009 hingga 3 April 2015 tercatat sudah 1,104,961 

followers, dan 37,066 tweets updates yang telah diposting oleh Ridwan Kamil, 

apabila dikalkulasikan Ridwan Kamil memposting sekitar 19 tweets perhari dari data 

sederhana yang telah dirangkum oleh peneliti melalui hootsuite.com dan 

writelonger.com dapat disimpulkan bahwa postingan Twitter Ridwan Kamil bergerak 

sangat aktif, Ridwan Kamil menggunakan Twitter sebagai media utama untuk 

menyentuh masyarakatnya,  media untuk mendapatkan, dan berbagi informasi 

mengenai seluruh kebijakan politik yang telah dan akan dibuatnya kepada warga Kota 

Bandung. Selain menggunakan Twitter Ridwan Kamil untuk berinteraksi dengan 

warga Kota Bandung dan melancarkan kegiatan politiknya, Ridwan Kamil juga 

membuka “Klinik Curhat” dengan memanfaatkan Ask.fm Kamil (2014). Hal ini juga 

sebuah usaha seorang Walikota dalam membangun brand awareness, yang suatu saat 

akan berdampak baik terhadap seluruh program program yang direncanakan dalam 

beberapa waktu setelahnya, maksud dari berdampak baik adalah dapat dipastikan jika 

Ridwan Kamil merencanakan suatu program maka akan mudah mendapatkan 

dukungan dari masyarakat Kota Bandung karena tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap seorang Ridwan Kamil sangatlah tinggi. 

Bila disejajarkan proses personal branding Jokowi dan Ridwan Kamil hampir 

sama prosesnya, Jokowi dikenal meluas secara cepat karena kampanyenya di dunia 



4 
 

maya yang amat gencar, hampir seluruh media sosial digunakan oleh Jokowi dan juga 

simpatisannya dalam menyebarkan berita berita positif. Sedangkan Ridwan Kamil 

yang sejak awal menggunakan Twitter dan Facebook sebagai medianya mengajak 

masyarakat Kota Bandung untuk membangun Kota Bandung juga mulai 

menambahkan beberapa media sosial untuk mendukung jalannya proses personal 

branding yang ia jalankan. Ridwan Kamil adalah Walikota yang selalu update 

dengan perkembangan kehidupan di dunia maya, beberapa faktor yang membuatnya 

mudah di terima dikalangan muda Kota Bandung adalah kegemarannya aktif 

diberbagai sosial media, ditambah lagi usia Ridwan Kamil yang juga masih terbilang 

muda yaitu 43 tahun, dengan latar belakang pendidikan Ridwan Kamil yang tidak 

jauh dari bidang seni, juga semangat dan pandangan yang masih menggambarkan 

sosok anak muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

Target utama Ridwan Kamil adalah kalangan muda, karena kalangan muda 

Kota Bandung sangatlah apresiatif, aktif, kreatif, dan juga konsumtif, Ridwan Kamil 

menembak kalangan tersebut karena kalangan muda akan mudah menyebarkan suatu 

informasi dengan cepat melalui segala media, dan kalangan muda juga akan mudah 

mempersuasi orang tuanya untuk mendukung segala program dari Ridwan Kamil. 

Dengan demikian kepentingan politik Ridwan Kamil akan mudah terlaksanakan, 

karena terbantu dengan peran kalangan muda Kota Bandung dalam membantu 

melancarnya program program yang dicanangkannya Kamil (2014). Jika Jokowi 

melakukan blusukan untuk mengambil simpati dari kalangan dewasa DKI Jakarta, 

maka Ridwan Kamil bergerak dan menggerakkan massa melalui media sosial Twitter 

untuk memperoleh simpati dari kalangan muda Kota Bandung. Kecenderungan pesan 
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politik dalam Twitter yang terkait dengan personal branding Ridwan Kamil inilah 

yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kecenderungan pesan 

politik dalam Twitter Ridwan Kamil terkait dengan personal branding?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pesan politik dalam setiap postingan @ridwankamil yang terkait 

dengan personal branding. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan suatu ilmu. Berkaitan dengan judul penelitian, maka penelitian ini 

terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang secara umum 

diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi. 

D.1 Kegunaan Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Komunikasi untuk 

dijadikan bahan pemikiran praktisi dalam mengembangkan ilmu komunikasi yang 

berkaitan dengan pesan politik. 
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D.2 Kegunaan Praktis 

Dapat menjadi referensi bacaan untuk pemimpin maupun calon pemimpin 

dalam melakukan personal branding, agar dapat merencanakan pesan politik yang 

akan digunakannya dalam mengambil hati publiknya. 

 


