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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur (pilgub) DKI Jakarta yang telah diselenggarakan pada 

tanggal 15 Februari 2017 lalu, tidak dapat dipungkiri cukup menarik perhatian. Tidak 

hanya masyarakat Jakarta saja yang mempunyai hak untuk memilih gubernur nya, 

melainkan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia merasakan euforia terkait 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Bahkan masyarakat menganggap pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta seperti hal nya Pemilihan Presiden (pilpres), istilahnya Pilgub 

rasa Pilpres.  

Pilgub DKI Jakarta tahun ini, terdapat tiga kandidat yang  berkompetisi untuk 

mendapatkan kedudukan sebagai Gubernur periode 2017-2022. Kandidat pertama 

Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan kedua sebagai petahana yang 

masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan ketiga mantan menteri era 

kepemimpinan Presiden Jokowi yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno.  

Berbagai kegiatan komunikasi politik tentunya dilakukan oleh tim sukses masing- 

masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Membentuk citra politik 

kandidat yang positif, sebagai figur pemimpin yang dibutuhkan, diidamkan, dan 

dipercaya untuk memimpin Jakarta kedepan agar bisa lebih baik lagi, terutama Jakarta 

merupakan Ibu Kota Negara Indonesia, sudah sepatutnya memberikan contoh yang 

baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Membentuk citra politik kandidat lazim 

dilakukan, karena kandidat salah satu dari produk politik  
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Pasangan calon nomor urut dua Basuki-Djarot sebagai petahana tentu paling 

menarik perhatian masyarakat, dengan kinerjanya yang bisa dikatakan sukses dalam 

membenahi Kota Jakarta di bawah masa jabatannya. Terbukti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia. Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby 

menuturkan, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok-Djarot mencapai 73,5 

persen. Prosentase tersebut, menurut Adjie, cukup menguntungkan bagi pasangan 

calon petahana (merdeka.com, 7 Maret 2017, 16.17 WIB). 

Sebelum memutuskan untuk maju ke Pilgub DKI 2017, Ahok sempat menyatakan 

bahwa akan maju secara independen tidak menggunakan partai pengusung, supaya 

ketika menjadi calon gubernur tidak harus membayar “mahar” kepada partai politik 

pengusungnya. Ahok memilih maju secara independen pada pilgub tahun ini, agar 

hanya memiliki hutang budi hanya kepada warga. Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) disebutkan akan mendeklarasikan diri sebagai calon 

Gubernur Independen pada bulan Mei mendatang (kompas.com, Kamis, 3 Maret 

2016, 08.04 WIB). 

Syarat untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai calon 

independen atau perseorangan, lebih berat dari calon yang diusung oleh partai politik. 

Pasal 42 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada tegas mengatakan pasangan calon 

kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka 

dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 

hingga 10 persen dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada 

sebelumnya. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 

2015, calon perorangan harus kumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar 

pemilih tetap sampai 2.000.000 orang. Untuk DKI Jakarta, jumlah DPT Jakarta dalam 

Pilkada 2012 adalah 6.996.951. Artinya, jika sepasang calon ingin mengajukan diri 
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untuk maju dalam bursa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017 lewat 

jalur indepen, pasangan tersebut harus memiliki setidaknya 7,5% atau sekitar 525.000 

KTP (rappler.com, 17 Maret 2016 | 21.09 WIB). 

Pengumpul KTP sebagai syarat pendaftaran, dan sebagai bentuk dukungan dari 

warga Jakarta kepada Ahok dengan jumlah yang cukup besar tentu tidak mudah. 

Dibutuhkan komunikasi politik yang baik, citra kandidat yang positif. Sehingga warga 

yakin dan mau mendukung Ahok. Tentunya warga tidak mau memberikan dukungan 

kepada sosok yang tidak tepat dan mampu untuk membangun DKI Jakarta.  

Hal tersebut tentu tidak mudah untuk didapatkan, dalam bukunya Firmanzah 

(2007 :62) menuliskan bahwa, persaingan untuk memperebutkan hati dan perhatian 

masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh partai politik dan kontestan untuk 

melakukannya, mereka membutuhkan media dan pers. Partai politik membutuhkan 

media dan pers untuk mendistribusikan produk politiknya. Umumnya, penyusun 

pesan politik dilakukan oleh tim sukses kandidat sebelum didistribusikan melalui 

media. 

Lalu untuk mendapatkan dukungan terhadap kandidat politik, tim sukses yang 

bertugas untuk menyusun serangkaian strategi poltik, dan branding politik. Tetapi 

Ahok dikabarkan akan maju secara Independen. Lalu siapa yang akan melakukan 

peran tim sukses bagi Ahok yang untuk melakukan serangkaian komunikasi politik, 

membranding Ahok, dan sekaligus mengkonstruksi citra positif Ahok? Umumnya, 

tugas tersebut dilakukan oleh tim sukses partai politik pengusung kandidat.  

Dari fenomena tersebut muncul organisasi relawan yang berbadan hukum yakni 

“Teman Ahok” berupaya mengumpulkan syarat minimum pengumpulan KTP yang 

ditentukan dikutip dari website resmi temanahok.com : 
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“Teman Ahok” adalah sebuah perkumpulan relawan yang didirikan sekelompok 

anak muda yang bertujuan untuk membantu dan menemani Gubernur DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, 

maju, dan manusiawi. “Teman Ahok” berfokus mengumpulkan KTP warga DKI 

dalam rangka mendukung Ahok menjadi Calon Gubernur Independen DKI Jakarta 

2017. Ini dilakukan untuk mendukung Ahok terus konsisten hanya merasa hutang 

pada rakyat, bukan pada partai politik(temanahok.com). 

Hingga akhirnya Teman Ahok berhasil mengumpulkan syarat minimum KTP 

yang ditentukan. Berbagai cara yang dilakukan mulai dari creative campaign di sosial 

media, penjualan merchandise untuk membiayai proses pengumpulan KTP. Hingga 

berpindah tempat dari mall ke mall untuk mendapatkan dukungan. Berbagai ide 

kampanye kreatif dilakukan. Juga membuat pemberitaan yang mampu membentuk 

citra Ahok sebagai pemimpin yang membawa perubahan positif di Jakarta.  

Kinerja nyata yang dilakukan Ahok untuk Jakarta, hingga ketegasan (gaya bicara 

yang apa adanya atau blak-blakan), serta berbagai kebijakan yang masih menjadi pro 

dan kontra di kalangan masyarakat, dilakukan untuk membuat Jakarta menjadi lebih 

baik lagi. Sehingga dapat membuat citra Ahok semakin positif. Kepuasan warga DKI 

Jakarta terhadap kinerja Ahok cukup tinggi, terbukti dengan beberapa survey yang 

dilakukan terkait kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah DKI Jakarta pada masa 

jabatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).    

Teman Ahok juga melakukan serangkaian strategi komunikasi politik, 

mengkonstruksi citra Ahok, bertindak sebagai tim sukses yang tidak dibayar. Hal ini 

merupakan sesuatu hal yang baru. Yang mana konstruksi citra dan komunikasi politik 

biasanya dilakukan oleh tim sukses partai politik maupun media (pers), tidak berasal 
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dari organisasi relawan seperti Teman Ahok. Di Indonesia hal seperti ini cukup baru, 

jarang ditemui ada organisasi relawan yang mau berjuang sukarela, tanpa bantuan 

dana dari tokoh politik yang akan mencalonkan sebagai Kepala Daerah. 

Berhasilnya “Teman Ahok” menghimpun KTP sebagai bentuk dukungan warga 

Jakarta kepada Ahok karena suksesnya konstruksi citra Ahok yang dibentuk dengan 

baik, dapat diterima warga, serta menjadi sosok yang diidamkan selama ini untuk 

membenahi Jakarta dari segala permasalahan yang ada. Mulai dari banjir, normalisasi 

sungai, revitalisasi birokrasi, sistem keuangan yang dilaporkan secara transparan (e-

budgeting), serta pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, fasilitas umum dan 

lainnya yang memberikan solusi dari berbagai masalah yang dialami warga Jakarta. 

Khusunya masyarakat Jakarta kalangan menengah kebawah.  

 Namun keputusan akhir Ahok adalah maju dengan jalur partai, dikutip dari 

kompas.com “Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih maju melalui 

jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017”. Hal 

itu disampaikan Basuki atau Ahok pada acara halal bihalal bersama relawan 

"Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang 

(kompas.com 27 Juli 2016 | 19:34 WIB).  

Jika dilihat dari kandidat pasangan calon nomor urut satu dan tiga, pihak yang 

melakukan komunikasi politik meliputi konstruksi citra, kampanye politik, dan 

serangkaian kegiatan lainnya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan masyarakat 

dilakukan oleh tim sukses dari partai politik. Berbeda dengan Ahok yang awalnya 

berencana Independent sehingga muncul organisasi relawan Teman Ahok, yang juga  

biasa dikenal dengan Ahokers (Ahok Lovers: para pendukung Ahok). Para Ahokers 

tentu memberikan seluruh kepercayaannya untuk mendukung Ahok. 

http://indeks.kompas.com/tag/basuki.tjahaja.purnama
http://indeks.kompas.com/tag/pemilihan.kepala.daerah
http://indeks.kompas.com/tag/ahok
http://indeks.kompas.com/tag/ahok
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Hal apapun yang disampaiakan oleh Ahok terkait kebijakan dan juga program 

kerjanya yang akan membuat Jakarta lebih baik, otomatis akan disebarkan lebih luas 

lagi info tersebut. Sehingga muncul Ahokers lain yang turut mendukung Ahok 

menjadi Gubernur di DKI Jakarta. Berbeda dengan pasangan calon lainnya, mereka 

tidak mempunyai sebutan khusus untuk relawannya seperti Ahokers, tidak ada Anis 

Lovers maupun Agus Lovers. Dilihat dari fenomena yang ada, loyalitas Ahokers 

cukup tinggi.    

Namun, keputusan Ahok untuk maju secara Independen sekaligus untuk 

mewujudkan keinginan “Teman Ahok” tidak bisa terwujud lagi. Uniknya, dengan 

keputusan memilih jalur partai, Teman Ahok tetap setia “menemani” Ahok. Terbukti 

dengan beberapa kegiatan kampanye, serta pemberitaan terkait kinerja Ahok 

disebarkan di website resmi sekaligus media sosial yang dimiliki. Hasil penjualan 

merchandise yang  dilakukan digunakan untuk membiayai serangkaian kegiatan 

mensukseskan Ahok dalam Pilgub mendatang.  

Pada bulan September 2016 muncul beberapa pemberitaan terkait pidato yang 

disampaikan oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Ahok menyampaikan pernyataan terkait 

Surat Al-Maidah yakni, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati 

kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, 

macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih 

karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya”.  

Dari pernyataan tersebut, terdapat kabar adanya penistaan agama yang dilakukan 

oleh Ahok terhadap QS. Al-Maidah 51 yang bermakna: “Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya 

bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di 
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antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka.  Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang dzalim”.  

Kejadian itu menjadi viral di dunia maya, pasca unggahan potongan video pidato 

Ahok yang dilakukan Buni Yani, bahwasannya Ahok menistakan agama, 

menyampaikan untuk jangan mau dibohongi menggunakan Al-Maidah yang melarang 

umat muslim memilih pemimpin yang bukan beragama islam(non muslim). Mayoritas 

warga Indonesia dan juga DKI Jakarta merupakan muslim, serta Ahok merupakan 

tokoh yang berbeda agama (nasrani) dan beretnis Tionghoa, bukan pribumi asli 

Indonesia, meskipun Ahok sudah berkebangsaan Indonesia. Fenomena tersebut 

menimbulkan pro dan kontra, hingga muncul Fatwa MUI yakni, Berdasarkan hal di 

atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-

Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. 

(berita.islamedia.id) 

Munculnya fatwa juga menimbulkan respon yang luar biasa dikalangan umat 

muslim seluruh Indonesia. Hingga muncul Aksi Bela Islam, yang pertama kalinya 

dilakukan pada tanggal 4 November 2016. Warga muslim dari berbagai daerah 

berbondong-bondong, berkumpul, untuk ikut Aksi Damai Bela Islam di Jakarta. 

Hingga viralnya Aksi ini yang dikenal dengan Aksi 411. Menuntut agar penista agama 

diberikan hukuman yang berat. Ahok dianggap memecah belah umat beragama dan 

negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, serta 

berbagai macam suku, dan ras yang ada, isu SARA merupakan hal yang sensitif bagi 

warga di Indonesia yang beragam.  
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Kasus yang dialami Ahok sangat serius, dimanakah Teman Ahok yang berjanji 

untuk menemani Ahok? Pada bulan September, awal mula munculnya kasus yang 

dialami Ahok, “Teman Ahok” mengadakan acara grand launching yang bertemakan 

“Teman Ahok: #TetapAhok”. Dalam press release yang dipublikasikan di website 

temanahok.com, juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan, 

Launching Teman Ahok #TetapAhok ini akan menjadi momen pengenalan gerakan 

baru Teman Ahok pada masyarakat. “Sesuai janji, kita akan kembali untuk tetap 

mensupport Ahok pada Pilgub 2017 mendatang. Acara Sabtu besok akan jadi momen 

kembalinya Teman Ahok dengan konsep baru” tutur Amalia.  

Menurut Amalia, Teman Ahok masih akan tetap mengandalkan aktivasi 

digital, fundraising, dan creative campaign. Amalia juga menegaskan, gerakannya 

tidak akan ikut memperbesar isu SARA dan sentimen personal yang dapat memecah 

belah kelompok masyarakat. 

Dalam press release tersebut juga disampaikan, “Hal ini karena Teman Ahok 

telah berkomitmen untuk ikut mengajak masyarakat Jakarta menjadi pemilih rasional. 

Teman Ahok menginginkan pemilih Jakarta untuk jadi standar tinggi dalam praktik 

berdemokrasi di Indonesia. “Kalaupun memilih Ahok, pilihlah karena memang kita 

mengakui kinerja dan potensi Ahok kedepan untuk Jakarta. Semangat ini yang ingin 

kita kembangkan kedepannya” tutur Amalia.  

Untuk pendanaan sendiri, Teman Ahok tetap akan mengandalkan 

penjualan merchandise. “Dengan berjualan ini, kita ingin menjaga konsep partisipasi 

publik yang selama ini dibangun Teman Ahok. Kita juga sudah konsultasi dengan 

KPUD DKI untuk merancang sistem pembayaran yang transparan agar mudah 

diaudit” ujarnya (temanahok.com ; 30 September 2016) 
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Pemberitaan yang ada di website resmi temanahok.com berisi konten bahwa 

Ahok mampu merubah Jakarta lebih baik lagi. Sesuai dengan citra Ahok yang dikenal 

sebagai sosok yang bersih, transparan dan profesional. Berjuang dengan sepenuh hati 

agar jalan Ahok menjadi Gubernur Jakarta mulus tanpa hambatan. Berbagai cara 

dilakukan untuk menarik simpati warga agar tetap teguh untuk mendukung Ahok. 

Memberikan informasi bahwa perjuangan Ahok untuk membangun DKI Jakarta 

belum selesai, butuh beberapa tahun kedepan untuk menuntaskan perjuangan yang 

telah di mulai.  

Terlepas dari pro kontra Ahok, yang batal untuk menjadi calon Independen, dan 

terjangkit kasus penistaan agama, hingga menerima penolakan yang cukup besar 

untuk menjadi Gubernur Jakarta periode 2017-2022, dianggap memecah belah, tidak 

pro terhadap rakyat kecil, gaya kepemimpinan yang cukup arogan. Organisasi relawan 

“Teman Ahok” tetap setia “menemani” Ahok, terlebih mereka tidak mendapat 

bayaran atau kucuran dana dari Ahok. Tetap rutin menggunakan media yang dimiliki 

untuk mengkampanyekan dan mendukung Ahok. Website Official Teman Ahok tetap 

mengalami pembaruan informasi, berita, artikel, dan sebagainya.  

Teman Ahok terus melakukan konstruksi citra melalui pemberitaan yang 

dipublikasikan di websitenya. Hal inilah yang membuat peneliti memiliki dugaan, 

apakah pemberitaan yang dilakukan oleh Teman Ahok murni bertujuan untuk 

membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi (pembangunan, pelayanan, fasilitas umum, 

dsbnya), atau terdapat hal-hal yang tersembunyi bahwasannya ada kepentingan 

politik, citra politik, atau bahkan transaksi politik yang telah dibentuk oleh pihak 

Ahok dan juga Teman Ahok.  
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Untuk melihat makna tersembunyi dan konstruksi citra yang dilakukan melalui 

website temanahok.com peneliti ingin mengetahui wacana lebih dalam lagi, dibalik 

pesan-pesan yang dipublikasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam bagaimana proses konstruksi citra yang dilakukan oleh 

Teman Ahok melalui websitenya. Terlebih pasca aksi damai 411 yang dipublikasikan 

di dalam website resmi temanahok.com, karena website tersebut merupakan induk 

media dari semua media sosial yang dimiliki oleh Teman Ahok.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka rumusan 

masalahnya adalah “Bagaimana konstruksi citra Ahok yang dilakukan oleh organisasi 

relawan Teman Ahok Pasca Aksi 411 melalui pemberitaan yang dipublikasikan 

melalui website resmi temanahok.com” ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini yakni untuk 

mengetahui wacana konstruksi citra Ahok yang dilakukan oleh Teman Ahok pasca 

aksi 411 (julukan penista agama dan ulama yang dialami oleh Ahok), yang 

dipublikasikan melalui website resmi temanahok.com periode November 2016 – 

Januari 2017.  
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D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis  

1. Penelitian ini memberikan referensi ilmu mengenai konstruksi citra tokoh 

politik melalui teks berita.  

2. Penelitian ini memberikan kontribusi beragamnya penelitian yang ada di ranah 

Ilmu Komunikasi dimanapun kalian berada.  

 

b. Manfaat Rekomendasi Kritik Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

1. Seharusnya sebagai organisasi relawan tidak hanya berpihak kepada tokoh 

politik saja, melainkan juga suara rakyat yang menginginkan sosok pemimpin 

seperti apa.  

2. Penelitian ini memberikan manfaat pada masyarakat bahwasannya harus lebih 

bersikap melek media (literacy media) dari berbagai pemberitaan yang ada 

khususnya pada berita-berita politik.  


