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BAB II 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat Twitter dan penggunaannya 

oleh politisi, selain itu pada bab ini juga menjelaskan profil singkat dari enam 

calon gubernur yang diamati oleh peneliti. Sumber data pada bab ini didapatkan 

peneliti dari buku, jurnal, artikel di internet dan juga artikel dari surat kabar. 

A. Twitter 

1. Sejarah Twitter 

Pada era perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan 

banyak perusahaan yang berbasis teknologi mengembangkan aplikasi-aplikasi 

yang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi. Khususnya 

sejak kemunculan web 2.0 yang memungkinkan pengguna internet untuk 

berinteraksi dua arah. Kemunculan media jejaring sosial telah membantu 

manusia saling terhubung satu dengan yang lain, salah satunya adalah Twitter.  

Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblogging dengan 

fasilitas mengirim teks info pada akun pengguna dengan panjang maksimum 

140 karakter melalui SMS, pesan instan atau surat elektronik (Kusuma, 2009: 

4). Media jejaring sosial ini dikembangkan oleh Obvious Corp yang bertempat 

San Fransisco, Amerika Serikat. Twitter dibuat pada bulan Maret 2006 dan 

diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama oleh Jack Dorsey, Noah 

Glass, Bizz Stone, dan Evan Williams (Kusuma, 2009: 10). 
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Sejak diluncurkan tahun 2006, Twitter mengalami perkembangan pesat. 

Layanan servis ini secara cepat menjadi popular di dunia dengan 500 juta 

pengguna yang teregistrasi pada tahun 2012 dan mengumpulkan lebih kurang 

58 juta tweet  per hari (www.statisticbrain.com). Sebuah lembaga riset web 

bernama Alexa tahun 2012 menempatkan Twitter pada urutan ke-13 website 

yang paling banyak diakses di seluruh dunia dan Jakarta tercatat sebagai 

peringkat pertama kota dengan jumlah tweet  terbanyak di dunia. 

Logo Twitter dilambangkan dengan burung berwarna biru yang bernama 

“Twitter Bird”.  

 

Gambar 2.1. logo Twitter 

Sumber : https://twitter.com/logo 

Logo ini mulai digunakan pada tanggal 5 Juni 2012,  “Twitter Bird” 

tersebut didesain oleh Douglas Bowman yang terinspirasi oleh seekor burung 

biru yang biasa ditemui di pegunungan. Ikon unik lainnya dari media ini 

adalah adanya gambar ikan paus sedang ditarik delapan burung berwarna 

oranye dengan caption “Too many tweets! Please wait a moment and try 
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again”. Ikon ini muncul ketika tweet mengalami error jaringan akibat 

banyaknya orang yang mengirim tweet  secara bersamaan.  

Twitter memiliki fasilitas pencari (search) untuk mengetahui topik yang 

sedang ramai dibicarakan pengguna Twitter. Ketika menuliskan nama Jokowi 

maka akan muncul berbagai kaitan dengan tokoh tersebut, baik yang 

menggunakan tanda pagar (#JokowiBasuki) maupun yang tidak (jokowi). 

Username atau alamat akun ditandai dengan simbol “@” sehingga nama yang 

muncul adalah @jokowi_do2. 

Fasilitas pencari tidak hanya digunakan untuk mencari akun lain tapi bisa 

juga untuk mencari topik yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Dalam 

Twitter tanda pagar/tagar (#) digunakan untuk menjadi kata kunci dalam tweet 

yang dituliskan. Setiap orang yang tertarik dengan tanda pagar tersebut dapat 

bergabung dengan menuliskan tweet yang berhubungan dengan topik di tanda 

pagar tersebut. Semakin sering tanda pagar tersebut digunakan maka semakin 

besar peluang topik tersebut menjadi trending topic atau topik yang paling 

dibahas waktu itu. 

Pertemanan dalam Twitter memiliki istilah yang berbeda yaitu pengikut 

(followers) dan mengikuti (following). Istilah ini membedakan Twitter dengan 

media lainnya khususnya pada kemudahan untuk berinteraksi tanpa harus 

menunggu persetujuan satu dengan yang lainnya. Jika pengguna masuk ke 

dalam akun lain dan ingin mengetahui aktifitas dari akun tersebut maka 

disebut sebagai mengikuti (following). Sedangkan jika akun pengguna diikuti 

oleh akun lain maka akun tersebut disebut pengikut (follower).   
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Fasilitas pada Twitter untuk menjawab atau mengomentari pesan adalah 

reply atau reply all. Reply digunakan untuk memberi komentar pada satu akun 

dan reply all digunakan untuk mengomentari lebih dari satu akun. Simbol 

untuk reply maupun reply all ini adalah (RT). 

Pengguna Twitter dapat secara langsung mengirimkan tweet ke pengguna 

lainnya atau merujuk pada tweet akun lain dalam percakapan dengan 

menggunakan simbol “@” (Panagiotopoulos & Sams, 2012). Simbol “@” 

digunakan sebagai penanda alamat yang dituju, dengan adanya simbol ini 

menunjukkan bahwa pesan/ tweet tersebut ditujukan pada pemilik akun 

tertentu (Larsson&Moe, 2012:733). 

2. Penggunaan Twitter 

Meski termasuk dalam salah satu situs jejaring sosial, Twitter memiliki 

keunggulan yang tidak dimiliki oleh situs jejaring lain yaitu persebaran 

informasi yang lebih cepat, real time dan selalu ada pembaharuan baru 

(Larsson & Moe, 2012; Panagiotopoulos & Sams, 2012).  

Twitter juga didukung oleh adanya sistem “mengikuti” (following) yang 

memungkinkan pengguna bisa mengikuti sebanyak mungkin akun lain tanpa 

harus menunggu persetujuan dari pemilik akun (Larsson & Moe, 2012). Meski 

hubungan mengikuti akun lain ini tidak serta merta timbal balik -dengan kata 

lain tidak semua pemilik akun yang diikuti akan membalas mengikuti- namun 

dengan adanya sistem ini seorang pengguna sudah diuntungkan dengan 

kebebasan mengakses berbagai informasi pada halaman akun-akun ia ikuti, 

baik akun yang berasal di dalam maupun luar negeri.  
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Panagiotopuolus & Sams (2012) mengatakan pesan Twitter terbatas pada 

140 karakter dan mungkin disertai konten tambahan seperti tautan ke sebuah 

website, foto atau video, dengan mengirimkan pesan (tweet) tersebut pengguna 

Twitter berbagi pembaharuan ke jaringan pengikut akun mereka 

(Larsson&Moe, 2012.). 

Keunggulan ini memungkinkan penggunaan Twitter sebagai media untuk 

ekpresi diri, informasi hingga promosi dan bahkan penyampaian cerita 

pendek. Sehingga Twitter tidak hanya digunakan oleh selebriti, awam dan 

organisasi bahkan tokoh politik pun memanfaatkan media ini sebagai media 

berbagi informasi (Kusuma, 2009: 10).  

Dalam penelitian ini mengkaji penggunaan akun Twitter oleh kandidat 

Cagub DKI Jakarta dalam kaitannya dengan kampanye, untuk lebih 

memahami pola komunikasi yang digunakan masing-masing kandidat untuk 

berkomunikasi dengan pengikut akun mereka. Selain itu seiring bertambahnya 

pengguna Twitter (baik politisi maupun awam), menjadikan media ini sebagai 

teknologi yang menjanjikan untuk memenuhi harapan publik mengenai 

transparasi, keterbukaan dan interaktifitas dengan siapa pun.  

3. Akun Twitter Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 

Akun Twitter cagub yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

@bangfauzibowo milik Fauzi Bowo, @jokowi_do2 milik Jokowi, 

@FaisalBiem milik Faisal Basri, @alexnoerdin milik Alex Noerdin, 

@hendardji74 milik Hendardji Soepandji dan @hnurwahid milik Hidayat Nur 

Wahid. 
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Table 2.1 Profil Akun Twitter Masing-Masing Cagub 

Kandidat Fauzi 
Bowo 

Hendardji 
Soepandji 

Joko 
Widodo 

Hidayat 
Nur 

Wahid 

Faisal 
Basri 

Alex 
Noerdin 

Followers* 38,610 2,036 252,378 62,883 63,250 5,858 
Tweet Pribadi 4 173 19 3 64 118 

Tweet interaksi dengan 
pihak lain - 55 85 1 36 260 

*diakses tanggal 5 Oktober 2012 

B. Profil Masing-masing Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 

1. Fauzi Bowo 

Lahir di Jakarta, 10 April 1948. Fauzi Bowo didukung oleh 41 kursi 

parlemen yaitu Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, dan partai non parlemen 

PKB, PBB, Partai Matahari Bangsa, PKNU. Pendidikan yang pernah dijalani 

adalah S-1 Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 

Jakarta (1967); S-2 Fakultas Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah 

Universitat Braunschweig, Jerman (1976); S-3 Doktor Ingenieur Fakultas 

Fachbereich Architectektur/ RaumUnd Umweltplanung-Baungenieurwesen 

Universitat Kaisarslautern, Jerman (1999) (Takwin dkk, 2012a:37). 

Fauzi Bowo adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, pada 

Pilkada ini ia didampingi oleh Nachrowi Ramli sebagai calon wakil gubernur. 

Sebelumnya Fauzi pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 

(2002-2007) dan Sekretaris Wilayah Daerah DKI Jakarta (1998-2002). 

Penghargaan yang pernah diraihnya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

adalah menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya Bidang Keluarga 

Berencana tahun 2011 (www.bkkbn.go.id); Anugerah Pendidikan Inklusif 

2012 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (www.dikti.go.id); Bapak 

http://www.bkkbn.go.id/
http://www.dikti.go.id/
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Pekerja DKI Jakarta oleh Komunitas Hubungan Industrial Buruh dan Pekerja 

(www.beritasatu.com). 

Pada Pilkada tahun 2012 Fauzi Bowo mengusung konsep: Fokus bekerja 

menata Jakarta. Program kerja yang ditawarkan Fauzi adalah sebagai berikut:  

- Dalam bidang ekonomi Foke menekankan pada pengembangan kawasan 

ekonomi khusus untuk menciptakan lapangan kerja, menaikkan garis 

kemiskinan, menurunkan angka pengangguran. 

- Mengatasi Banjir: Normalisasi dan membangun waduk, pembebasan lahan 

di bantaran sungai, normalisasi sungai dan saluran drainase lain, 

melakukan penataan dan pembangunan situ, waduk dan kolam, revisi tata 

ruang wilayah untuk mengatur penggunaan lahan sesuai karakteristik dan 

fungsinya, membangun waduk sementara, membuat hujan rencana, Master 

Plan megapolitan, serta luapan air dari 13 sungai yang mengalir ke Jakarta. 

- Mengatasi Kemacetan: pengembangan angkutan massal, pembangunan 

infrastruktur, pengaturan transportasi, dan pembatasan kendaraan (Takwin 

dkk, 2012b:38).   

Akun twitter yang berkaitan dengan cagub Fauzi adalah @bangfauzibowo 

dan @FauziNachrowiMC. Akun Twitter yang digunakan peneliti adalah akun 

@bangfauzibowo yang merupakan akun Twitter pribadi cagub Fauzi. Tanda 

pagar yang dapat ditemukan dalam akun cagub Fauzi adalah #MajuTerusJKT. 

Pada 5 Oktober 2012 jumlah follower Twitter 38.610 akun. Tweet pribadi 
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berjumlah 4 dan tidak ditemukan tweet yang berkaitan dengan pengguna lain 

(berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012). 

2. Hendardji Soepandji 

Hendardji adalah salah satu calon gubernur independen yang pernah 

bertugas di militer dan mengumpulkan 419.416 suara untuk melengkapi syarat 

KPU. Cagub ini lahir di Semarang, 10 Februari 1952 (Pelupessy dkk, 

2012:37-38).  

Hendardji Soepandji dikenal sebagai jenderal purnawirawan bintang dua. 

Dia pernah menjabat Asisten Pengamanan KASAD dan sejumlah jabatan 

penting lainnya. Namanya mulai dikenal ketika menjabat sebagai Dan Pom 

Dam Jaya tahun 1997-1999, saat itu ia berhasil menguak para penimbun 

sembako akibat krisis moneter yang kala itu melanda Indonesia. Tak hanya 

itu, ia juga aktif dalam menangani beberapa kerusuhan yang ada di tahun 

1998. Karir militernya semakin cemerlang dan dibuktikan dengan dilantiknya 

Hendardji sebagai Wadan Puspomad (2002-2006) dan berhasil mengatasi 

kerusuhan di Timika dan Papua (www.merdeka.com).  

Dalam kampanyenya Hendardji maju sebagai calon gubernur independen 

dengan konsep “Independen untuk Perubahan”. Oleh karena itu program yang 

ditawarkannya untuk mengatasi permasalahan ibukota adalah sebagai berikut: 

- Transportasi: transportasi massal yang aman, murah dan terjangkau seperti 

busway dan monorel, perbaikan seluruh fasilitas publik termasuk busway, 
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penggantian kopaja dan metromini yang tidak layak dengan sistem hibah 

oleh pemerintah. 

- Mengatasi kemacetan: pembatasan kendaraan pribadi, serta upaya 

pembagian beban transportasi ke daerah sekitar (kegiatan bongkar muat 

barang bisa dilakukan di Merak atau Pelabuhan Banten sehingga 

mengurangi beban ke Jakarta) 

- Mengatasi banjir: memperluas ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, 

mensterilkan bantaran sungai, relokasi warga bantaran suangai dengan 

pembangunan rusunawan, serta memfungsikan kembali Kanal Barat dan 

Kanal Timur. 

- Mengatasi premanisme: Pre-emtif: bersihkan kumuh dan miskin, Prefentif: 

pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh 

pemuda setempat agar terwujud interaksi di antara mereka, serta represif: 

perbanyak kehadiran. 

- Tata ruang: peremajaan kota, ruang hijau minimal 20 persen, 

membersihkan kumuh dan miskin, mengevaluasi keberadaan SPBU, serta 

menjadikan Jakarta Utara sebagai waterfront city dan Jakarta Selatan 

menjadi barrier eco system. 

- Bidang ekonomi: penataan kembali pasar tradisional, UKM, dan PKL 

menciptakan lapangan kerja untuk 1 juta orang, serta relokasi PKL 

(Pelupessy dkk, 2012b:38).  

Akun Twitter yang berkaitan dengan Hendardji adalah @hendardji74, 

@HendardjiUntukDKI dan @terimakasihibu. Tanda pagar yang sering 
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digunakan Hendardji adalah #IndependenUntukJakarta dan #terimakasihibu. 

Pada 5 Oktober 2012 jumlah follower Twitter 2,036 akun. Tweet pribadi 

berjumlah 173 dan tweet yang berkaitan dengan pengguna lain sebanyak 55 

tweet (berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012).  

3. Joko Widodo 

Joko Widodo yang familiar dipanggil dengan sebutan Jokowi merupakan 

salah satu cagub yang maju dalam Pilkada dengan dukungan dari partai. 

Dukungan dari parlemen PDI-P dan Gerindra serta suara partai politik 

pendukung (suara DPRD Pemilu Legislatif 2009) untuk Jokowi dan 

pasangannya sebanyak 572.457 suara. Jokowi lahir di Surakarta tanggal 21 

Juni 1961. Lulusan S-1 Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta ini terpilih 

sebagai Wali Kota Surakarta selama dua periode (Hafiyah dkk, 2012a:37). 

Sebagai walikota, Jokowi berhasil mengubah Solo menjadi kota yang 

bersih. Dengan slogan “Berseri Tanpa Korupsi” Jokowi mampu menciptakan 

system pemerintahan Solo terhindar dari praktik korupsi. Jokowi juga 

menerapkan branding “Solo: The Spirit of Java” dan mampu mendongkrak 

prestasi Kota Solo. Langkah yang tergolong fenomenal yang pernah Jokowi 

lakukan adalah merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari untuk 

merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Sebelumnya tiga walikota tidak 

mampu melakukan relokasi, malahan pada tahun 1998 dan 1999 kantor 

walikota dibakar karena para pedagang menolak pindah. Pendekatan yang 

dilakukan Jokowi adalah melakukan komunikasi langsung secara rutin dan 

terbuka (disiarkan televise lokal), ia juga mengundang para coordinator 
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paguyuban pedagang untuk jamuan makan sebagai pendekatan dan 

silaturahminya sebagai walikota. Cara itu terbukti efektif karena akhirnya para 

pedagang tersebut rela dipindahkan tanpa gejolak (www.tribunnews.com) 

Program dan Visi Misi cagub Jokowi sebagai berikut : 

- Konsep: “Jakarta Baru” yaitu kota modern yang tertata rapi dan 

manusiawi, dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan 

melayani. 

- Transportasi: meningkatkan kapasitas angkutan massal yang hemat uang, 

ramah lingkungan, serta nyaman, mengganti moda angkutan yang tidak 

tepat untuk angkutan kota, yakni angkutan kecil secara bertahap dengan 

bus menengah dan besar, bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta 

untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan 

mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas 

daerah, menambah armada busway, dan menyempurnakan pelayanan 

BRT, mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bus 

dengan kendaraan yang jauh lebih layak, melanjutkan proses perintisan 

pembangunan MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota, 

melengkapi penyediaan transportasi massal dengan pembatasan 

penggunaan kendaraan pribadi, serta mengkaji penggabungan pengelolaan 

angkutan umum dengan pengelola perumahan dan jalan tol. 

- Mengatasi banjir: pembangunan embung untuk menangkap dan 

menampung air hujan di tiap kecamatan/kelurahan, membeli daerah 

tangkapan air agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan, 
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bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat 

otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di 

Jakarta, mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan 

kanal-kanal pembuangan air, memperbaiki drainase yang rusak dan 

mengganti drainase sesuai kapasitas tampung aliran air, mempercepat 

revitalisasi situ-situ di wilayah Jakarta, penerbitan regulasi yang mengatur 

tutup lahan jalan dan ruang terbuka yang mewajibkan penyediaan pori, 

serta menyelesaikan dan memelihara Cengkareng dan Cakung drain, serta 

Banjir Kanal Barat dan Timur untuk mengoptimalkan fungsinya. 

- Pendidikan: pendidikan gratis 12 tahun, pelayanan pendidikan untuk siswa 

dari keluarga tidak mampu diintegrasikan dalam Kartu Pelayanan 

Pendidikan Warga Jakarta, mengantisipasi bonus demografi 2020 dengan 

meningatkan program-program pelatihan kerja. 

- Kesehatan: memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan dari 

penggunaan SKTM menjadi Kartu Jakarta Sehat yang berlaku di RS 

pemerintah dan pembayaran ditanggung pemeritah, serta menyediakan 

puskesmas di pasar tradisional. 

- Tata ruang-permukiman: mengintegrasikan penataan ruang kota dengan 

penataan transportasi, memperlambat laju perubahan pemanfaatan lahan, 

menambah ruang-ruang terbuka, pembangunan blok one stop living, 

pembangunan apartemen sederhana di atas tanah Negara, mengatur 

regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk mengefektifkan 
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fungsi hunian, peremajaan RW kumuh, serta mengkaji pembentukan 

BUMD. 

- Bidang ekonomi: membangun mal khusus untuk PKL serta merevitalisasi 

pasar tradisional. 

- Pemerintahan: melaksanakan reformasi birokrasi, memublikasikan melalui 

website program yang sedang dikerjakan, kemajuan proyek, serta sistem 

pelayanan di kantor-kantor pelayanan administrasi untuk masyarakat, 

mengefektifkan fungsi UU Nomor 25 Tahun 2009, memperbaiki kualitas 

dan etos kerja pegawai, melakukan pengangkatan wali kota wilayah, 

direksi BUMD dan pejabat eselon II melalui proses “fit and proper test”, 

meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan polisi 

pamong praja melakukan kekerasan terhadap warga, gubernur atau wakil 

berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder, serta gubernur atau 

wakil hanya akan berada di kantor 1 jam saja sisanya meninjau proses 

pembangunan dan pelayanan publik di lapangan. 

- Kebudayaan: membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas, 

menyediakan ruang-ruang publik, mengembangkan pusat-pusat 

kebudayaan Jakarta di 6 wilayah administratif, serta merevitalisasi fasilitas 

kawasan Old Batavia (Hafiyah dkk, 2012b:38). 

Akun Twitter yang berkaitan dengan Jokowi adalah @jokowicentre, 

@Jokowi_Basuki dan akun resminya adalah @jokowi_do2. Tanda pagar yang 

ada dalam tweet Jokowi adalah #JakartaBaru. Pada tanggal 5 Oktober 2012 

jumlah followers berjumlah 252,378 akun dengan tweet pribadi sebanyak 19 
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dan tweet yang berkaitan dengan akun lain sebanyak 85 tweet (berdasarkan 

pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012).  

4. Hidayat Nur Wahid 

Lahir di Klaten, 8 April 1960. Pendidikan yang pernah ditempuh S-1 

Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi 

(1987); S-2, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi (1987); S-3, Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi tahun 1992 

(Hafiyah dkk, 2012c:37). 

Hidayat adalah mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 

2008-2009. Hidayat juga menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) mulai 21 Mei 2000 sampai 11 Oktober 2004. Bersama partai ini dirinya 

maju dalam pemilihan calon legislative daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang 

meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan 

Kota Surakarta. Hidayat meraih total suara 106.521 dan duduk di bangku DPR 

Komisi I yang membidangi Pertahanan Luar Negeri dan Informasi 

(www.merdeka.com). 

Program dan Visi Misi cagub Hidayat sebagai berikut :  

- Konsep: “Ayo Beresin Jakarta”: Coblos Batiknya  

- Transportasi: “Jihad Transportasi” yaitu kerja keras untuk perbaikan 

transportasi: tindakan radikal mengatasi keterlambatan soal eksekusi 

monorail. 
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- Mengatasi kemacetan: pengadaan daerah resapan air dengan bekerja sama 

secara efektif dengan Pemkot Depok dan Pemkot Bogor, membuat situ 

baru sebagai resapan air di Jakarta, melakukan pengerukan sungai seperti 

Sungai Pesanggrahan dan Kali Angke membenahi warga bantaran sungai 

yang menjadi korban banjir, menerapkan sistem kanal banjir barat dan 

timur, penataan daerah aliran sungai (DAS) dan “waterfront city”, 

mengatur air agar aliran permukaan tidak hilang, serta membangun sistem 

“reservoir” (penampungan air) bawah tanah. 

- Kesehatan: perbaikan manajemen pelayanan kesehatan, meningkatkan 

asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, membangun sistem 

pengawasan program kesehatan, serta memperluas pelayanan keluarga 

miskin untuk rawat jalan dan rawat inap. 

- Bidang ekonomi: meningkatkan kesempatan pengusaha kecil dan 

menengah. 

- Pemerintahan: bantuan pada biaya pernikahan, persalinan, dan pemakaman 

yang mahal, meningkatkan kesejahteraan penjaga makam. 

- Kesenian: menjadikan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kegiatan seni 

di Jakarta (Takwin dkk, 2012d:38).  

Akun Twitter yang berkaitan dengan Hidayat adalah @hnurwahid dan 

@HidayatDidik. Akun yang digunakan peneliti adalah @hnurwahid yang 

merupakan akun Twitter pribadi cagub. Tanda pagar yang dapat dijumpai 

dalam akun cagub Hidayat adalah #HidayatDidik. Pada tanggal 5 Oktober 

2012 jumlah followers sebanyak 62.883 akun dengan tweet pribadi sebanyak 3 
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tweet dan tweet yang berkaitan dengan akun lain sebanyak 1 tweet 

(berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012).  

Dukungan agar Hidayat maju dalam Pilkada DKI berasal dari parlemen 

Partai Keadilan Sejahtera (18 kursi) dan suara partai politik pendukung (suara 

DPRD Pemilu Legislatif 2009) 620.207 suara (Hafiyah dkk, 2012d:38). 

5. Faisal Basri 

Adalah calon gubernur yang menggunakan jalur independen untuk maju 

dalam Pilkada DKI. Dosen dan pengamat politik ini lahir di Bandung tanggal 

6 November 1959. Pendidikan yang ditempuhnya adalah S-1, Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1958) dan S-2, Bidang Ekonomi 

Pembangunan, Vanderbilt University AS (1988). Faisal Basri juga turut 

mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang menjadi cikal bakal Partai 

Amanat Nasional (Takwin dkk, 2012c:37).  

Faisal merupakan pendiri beberapa organisasi nirlaba seperti Yayasan 

Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. 

Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi UI, Faisal kemudian 

diangkat menjadi dosen mata kuliah baru yaitu Ekonomi Politik yang baru 

diperkenalkan FEUI pada akhir 1980-an. Pada tahun 2000, Faisal ditunjuk 

untuk menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Faisal juga 

mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua 

Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. 

Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional 

(www.merdeka.com).  
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Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibukota konsep program dan visi-

misi yang ditawarkan Faisal Basri adalah “Berdaya Bareng-Bareng”. 

Sedangkan untuk program-program yang ditawarkannya adalah sebagai 

berikut:  

- Transportasi: penataan ulang transportasi, pembenahan operasi kendaraan 

umum, serta pembatasan penggunaan kendaran pribadi. 

- Mengatasi banjir: mengembalikan fungsi sungai sebagai aliran air, tidak 

akan menggusur warga yang menghuni bantaran sungai, mengembalikan 

ruang publik ke fungsi yang sebenarnya, memperluas kembali RTH hingga 

mencapai 40 persen (30 persen RTH publik), serta membentuk Badan Tata 

Kelola Air. 

- Pendidikan: pendidikan gratis lebih dari 12 tahun bagi siswa pintar tapi 

tidak mampu. 

- Kesehatan: asuransi kesehatan bagi warga Jakarta, meningkatkan fungsi 

puskesmas di 27 kecamatan di Jakarta menjadi setara RS dan beroperasi 

24 jam, pengetatan aturan Pergub No 88/2010 mengenai kawasan dilarang 

merokok di Jakarta, menghapus semua iklan rokok di Jakarta, serta 

mengujikan materi ke MA terkait UU RSBI. 

- Permukiman: tidak akan menggusur, memberdayakan kaum miskin 

dengan program pembangunan Jakarta, mengelola air bersih dan sanitasi. 

- Bidang ekonomi: efisiensi dan penggunaan APBD yang dapat 

dipertanggungjawabkan, serta berbagi kemakmuran dan menyebarkan 

pertumbuhan ekonomi ke sekitar Jakarta (Takwin dkk, 2012d:38). 
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Akun Twitter yang berkaitan dengan Faisal Basri adalah @faisalbasri dan 

@TimFaisalBiem. Tanda pagar yang dapat ditemukan dalam akun Faisal 

adalah #bdayabareng2 yang merupakan motto dari visi dan misinya. Pada 5 

Oktober 2012 jumlah followers tercatat sebanyak 63,250 akun dan tweet 

pribadi sebanyak 64. Tweet yang berkaitan dengan pihak lain berjumlah 36 

tweet (berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012).  

6. Alex Noerdin 

Cagub Alex Noerdin maju dalam Pilkada dengan dukungan partai. 

Parlemen pendukungnya berasal dari Partai Golkar, PPP, PDS (18 kursi) dan 

non parlemen: Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 

Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai 

Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Banteng 

Kerakyatan, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, Partai Persatuan 

Nahdlatul Ummah, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Nasional 

Indonesia, Partai Merdeka, Partai Sarikat Indonesia (Pelupessy dkk, 

2012c:37). 

Alex merupakan lulusan S-1, Industri Universitas Trisakti, Jakarta (1980) 

dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (1981) ini 

merupakan Bupati Musi Banyuasin selama dua periode. Alex lahir di 

Palembang, 9 September 1950. Konsep yang ditawarkan oleh Alex Noerdin 

adalah “3 Tahun Bisa!”: Jakarta Bebas Macet dan Banjir dalam 3 Tahun.  
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Alex pernah menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin dalam dua periode 

berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012) namun ia mengundurkan diri di 

tengah periode kedua masa jabatannya, tepatnya pada 14 Juni 2008 untuk 

mengikuti pencalonan sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam Pilkada 

2008 – 2013. Dalam pemilihan tersebut, Alex terpilih menjadi Gubernur 

Sumatera Selatan, dan resmi bertugas sejak 7 November 2008 

(www.merdeka.com).  

Program yang ditawarkan Alex untuk mengatasi macet adalah 

penyelesaian 4 koridor, penambahan 5 koridor baru dan penambahan 1.000 

bus transjakarta, restrukturisasi trayek dan peremajaan angkutan umum, 

peningkatan kapasitas KRL, “double track”, dan penamahan gerbong, 

melanjutkan pembangunan monorel rute Senayan-Kuningan, integrasi 

antarmoda dan penataan terminal, stasiun serta penambahan SPBG, penerapan 

teknologi informasi untuk operasional angkutan umum, penerapan sistem tiket 

terintegrasi, pembangunan 10 unit “park and ride”, percepatan penyelesaian 

JORR, pembangunan “fly over”/ “underpass” di 24 persimpangan sebidang 

KRL, serta pembangunan MRT. 

Untuk program bebas banjir Alex menawarkan pengerukan 13 sungai, 4 

waduk, dan pembangunan 3 waduk baru, program padat karya pengendalian 

banjir kelurahan, pembuatan 2 juta sumur resapan dan 1 juta lubang biopori, 

pembangunan sistem polder dan peningkatan ketinggian tanggul di pantai 

utara Jakarta, serta reboisasi dan konservasi daerah hulu dan optimalisasi 

waduk, situ daerah hulu untuk menampung banjir dari hulu. 
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Untuk keamanan ibukota dibagi menjadi empat yaitu tindakan preventif 

(pencegahan), pre-emtif (cegah tangkal), korektif (evaluasi) dan integratif. 

Untuk tindakan preventif akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam keamanan lingkungan (siskamling), penguatan komponen 

ketentraman dan ketertiban (hansip), penguatan stakeholder keamanan (Polri 

dan TNI) dan pengembangan infrastruktur dan sistem keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Tindakan pre-emtif (cegah tangkal) dilakukan 

pembentukan jaringan pengamanan sampai tingkat RT, mengaktifkan sistem 

komunikasi dan pelaporan secara terstruktur dan pemasangan sarana-

prasarana, seperti CCTV obyek-obyek vital dan daerah rawan. Untuk tindakan 

korektif akan dilaksanakan penegakan hokum dan penindakan secara tegas 

dan terukur. Sedangkan tindakan integratif akan dilakukan optimalisasi Dewan 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), peran Badan Koordinasi 

Intelijen Daerah (Bakorinda), dan peran Pusat PengendalianKetegangan Sosial 

(Pusdalgangsos) dan Krisis (Pusdalisis). 

Untuk program pendidikan Alex menawarkan membebaskan pelajar SD, 

SMP, SMA/SMK dan madrasah dari biaya iuran komite sekolah, program 

sekolah gratis negeri, serta bantuan untuk sekolah swasta. Di bidang kesehatan 

Alex menjanjikan akan membebaskan semua warga Jakarta dari biaya 

pengobatan, serta program berobat gratis (Pelupessy, 2012d:38).  

Akun Twitter yang berkaitan dengan Alex Noerdin adalah @alexnoerdin 

dan @3tahunbisa. Tanda pagar yang dapat ditemukan dalam tweet Alex 

Noerdin adalah #3tahunbisa, #AlexNono6 dan #wongkito. Pada 5 Oktober 
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2012 jumlah followers tercatat sebanyak 5,858 akun dengan jumlah tweet 

pribadi sebanyak 118 dan tweet yang berkaitan dengan pihak lain sebanyak 

260 tweet (berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 Oktober 2012).  

 

 

 


