
Setelah proses dan dinamika politik yang
hiruk pikuk terkait dengan koalisi antar
partai politik jelang Pilpres 9 Juli 2014

akhirnya publik Indonesia memiliki hanya dua
poros pasangan calon presiden dan wakil pre-
siden. Kedua poros pasangan tersebut adalah
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)
dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pasangan Jokowi-JK diusung oleh PDI-P,
Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura.
Sedangkan Pasangan Prabowo-Hatta diusung
oleh Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan
PBB.

Belakangan Pasangan Prabowo-Hatta
mendapatkan dukungan baru dari Partai Gol-
kar di menit-menit akhir. Sebelumnya Ketum
Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), yang diberi-
kan mandat sepenuhnya oleh Rapimnas untuk
menentukan langkah pencapresannya atau
arah koalisi partai gagal mencapai titik temu
dengan Ketum PDI-P, Megawati Soekarno-
putri, meskipun sudah melakukan pertemuan
beberapa kali. Pada akhirnya ARB menjatuh-
kan pilihannya pada pasangan Prabowo-Hatta.

Dengan hanya ada dua pasangan capres-
cawapres pada Pilpres 2014 tentu persaingan
antar kedua kubu akan lebih sengit karena ke-
duanya dipastikan berhadapan secara head to
head. Bagaimana peta kekuatan dari masing-
masing pasangan tersebut, inilah barangkali
yang akan menjadi fokus utama tulisan ini.

Dari sisi mesin politik partai, di atas kertas
Pasangan Prabowo-Hatta lebih unggul dari
Pasangan Jokowi-JK. Secara sederhana jika
dikalkulasikan, suara partai-partai politik
pengusung Pasangan Prabowo-Hatta totalnya
mencapai kurang lebih 48,93%. Sedangkan
suara partai pengusung Pasangan Jokowi-JK
hanya berjumlah sekitar 39,97%.

Belum lagi kalau dilihat dari kemampuan
mesin politik partai dalam menggalang dan
menggerakkan kekuatan kader dan simpati-
san. Pasangan Prabowo-Hatta diuntungkan
oleh kemampuan mesin politik Golkar yang
diakui masih lebih unggul dari semua partai di
Indonesia. Ditambah lagi dengan kemampuan
mesin politik PKS yang juga dianggap berha-
sil dalam menggerakkan kader dan simpati-
sannya.

Namun, mesin politik bukanlah faktor uta-
ma dalam setiap hajatan pemilu. Khusus da-
lam konteks pemilu di Indonesia justru faktor
figur menjadi kekuatan kunci untuk meraih
simpati dari publik. Banyak contoh kasus da-
lam pemilu atau pilkada di negeri ini di mana
yang muncul sebagai pemenang adalah orang
yang mengandalkan pada kekuatan figurnya
meskipun tidak didukung banyak partai.

Dalam konteks rivalitas head to head anta-
ra Prabowo dan Jokowi dari sisi kekuatan fi-
gur terdapat beberapa dimensi yang berbeda.
Ada survei menarik yang dilakukan Indikator
Politik Indonesia pada April kemarin. Pada di-
mensi sisi ketegasan dan wibawa, sosok Pra-
bowo ternyata lebih unggul dengan 51% dan
52% sementara Jokowi hanya memeroleh
29% dan 37%. Namun, pada dimensi kejujur-
an/bisa dipercaya/amanah dan perhatian pada
rakyat, Jokowi mendapatkan suara yang lebih
banyak dengan 44% dan 55% sedangkan Pra-
bowo hanya 30% dan 23%.

Dalam situasi seperti ini, kehadiran cawa-
pres sejatinya bisa menjadi penutup kelemah-
an dari setiap capres. Sayangnya Hatta Rajasa
sebagai cawapres Prabowo kurang bisa menu-
tupi kelemahan Prabowo pada dimensi keju-
juran dan kesederhanaan yang dikalahkan Jo-
kowi. Sementara JK kemungkinan besar bisa
menutupi kelemahan Jokowi pada dimensi ke-
tegasan yang dikalahkan Prabowo, sebab JK
juga dikenal sebagai orang yang tegas dan be-
rani mengambil keputusan meski dengan risi-
ko (taking risk).

Dari sisi elektabilitas, meskipun tren suara
dukungan Prabowo mengalami peningkatan
sedangkan Jokowi sebaliknya mengalami pe-
nurunan, tetapi elektabilitas Jokowi tetap ber-
ada di atas Prabowo. Menurut survei yang di-
lakukan CSIS pada Maret lalu jika diadu seca-
ra head to head Jokowi unggul dengan 54,3%
dari Prabowo yang memperoleh dukungan
28,3%.

Pada sisi ini kehadiran JK lagi-lagi akan
menguntungkan Jokowi. Dari aspek elektabi-
litas JK jelas jauh lebih tinggi dari Hatta. Dari
sisi representasi daerah, memang Prabowo
dan Jokowi yang sama-sama mewakili suku
Jawa diuntungkan oleh kehadiran cawapres-
nya yang juga berasal dari non-Jawa. Hanya
saja JK lebih unggul dari Hatta karena diang-
gap lebih merepresentasikan daerah Indonesia
bagian timur. Sementara Hatta yang berasal
dari Palembang tidak dianggap merepresenta-
sikan Indonesia bagian Barat.

Gaya Komunikasi Politik
Aspek lain yang juga dapat memberikan

pengaruh pada keterpilihan capres adalah ga-
ya komunikasi politik. Jika dianalisis secara
head to head dalam hal gaya komunikasi poli-
tik terdapat perbedaan yang berbeda secara

diametral antara Prabowo dan Jokowi seperti
yang kerap terlihat dari penyampaian pesan-
pesan politik keduanya di ruang-ruang publik.

Prabowo lebih mengandalkan retorika po-
litik yang lugas, formal dan cenderung menja-
ga jarak dengan khalayak. Hal seperti ini bu-
kan hanya terlihat dalam komunikasi verbal,
tetapi juga dalam komunikasi nonverbal. Pra-
bowo, misalnya, kerap memakai pakaian safa-
ri ala pejabat atau terkadang berbau militer. Ia
juga berkali-kali tampil dengan menunggang
kuda di depan publik yang kian menambah
keberjarakannya dengan khalayak.

Sementara itu, gaya komunikasi politik Jo-
kowi lebih bersifat cair, nonformal, dan cen-
derung tidak menjaga jarak dengan khalayak.
Hal ini juga terlihat bukan saja dalam komuni-
kasi verbal, melainkan juga dalam komunikasi
nonverbal. 

Dalam aktivtas blusukan yang sudah men-
jadi trademark-nya, Jokowi kerap memakaian
stelan kemeja putih dan celana hitam yang no-
tabene merupakan pakaian kebanyakan rakyat
Indonesia sehingga membuatnya lebih mudah
membaur dengan rakyat.

Pada sisi lain, gaya komunikasi politik
verbal Prabowo cenderung lebih agresif. Hal
tersebut. misalnya, terlihat dalam serangan-se-
rangan dan sindiran-sindiran yang sering di-
lancarkan Prabowo terhadap orang atau ka-
langan tertentu seperti yang terlihat dalam ka-
sus Batu Tulis. Demikian pula setiap kali di-
singgung masalah keterlibatannya dalam ka-
sus HAM di masa lalu, Prabowo cenderung
memberikan reaksi yang keras.

Pada saat yang sama gaya komunikasi po-
litik verbal Jokowi cenderung lebih defensif.
Hampir tidak pernah publik mendengar Joko-
wi melakukan serangan atau sindiran verbal
terhadap tokoh atau kalangan lain. Sebalik-
nya, setiap kali mendapatkan serangan bahkan
serangan yang mengandung fitnah sekalipun,
reaksi Jokowi cenderung lebih tenang. Ungka-
pannya yang kini sangat terkenal “aku rapo-
po” agaknya dapat menggambarkan kecende-
rungan tersebut.

Dari perbandingan beberapa aspek yang
tersebut di atas, hemat penulis Pasangan Jo-
kowi-JK memiliki kans yang lebih besar da-
ripada Pasangan Prabowo-Hatta untuk me-
menangi Pilpres 2014. Pemilihan JK sebagai
cawapres menjadi nilai lebih yang mampu
menutupi kelemahan Jokowi selama ini, di
mana hal tersebut tidak terjadi pada pasang-
an rivalnya.
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Soal Netralitas TNI 

Pemilu merupakan salah sa-
tu pilar demokrasi sebagai wa-
hana perwujudan kedaulatan
rakyat untuk melahirkan peme-
rintahan yang demokratis. Mes-
kipun TNI merupakan bagian
dari rakyat, mereka tetap tidak
dilibatkan untuk ikut memilih
pada pelaksanaan Pilpres 2014
ini. Soal netralitas ini juga diku-
atkan dalam UU TNI Nomor
34/2004. 

Panglima TNI Jenderal TNI
Moeldoko meminta seluruh pra-
jurit TNI untuk tetap pada ko-
mitmen netralitas TNI. Pangli-
ma juga memberikan penekanan
kepada seluruh prajurit bahwa
komando kendali TNI sepenuh-
nya berada di tangan Panglima
TNI. Sehingga tidak ada prajurit
TNI yang blok-blokan terhadap
aliran-aliran politik apapun.

Meskipun anggota TNI me-
miliki hak seperti warga negara
yang dijamin oleh UUD 1945,
namun berdasarkan realitas sosi-
al dan karakteristik kehidupan
berbangsa dan bernegara, pem-
batasan realita politik dan tidak
melibatkan diri dalam politik
praktis harus tetap dilakukan.

Mereka harus berpegang te-
guh pada komitmennya untuk
tetap netral dan tidak terlibat da-
lam politik praktis. Kita tidak
bisa membayangkan apabila
anggota TNI berpihak pada sa-
lah satu parpol tertentu, seperti
terjadi pada era orde lama. Me-
reka terpecah belah karena ber-
pihak pada parpol tertentu.

Selain soal netralitas TNI,
masyarakat juga diharapkan un-
tuk tetap menjaga situasi yang
kondusif ini agar pelaksanaan Pe-
milu 2014 bisa berjalan dengan a-
man dan damai. Dengan menjaga
situasi yang kondusif, secara ti-
dak langsung masyarakat telah
membantu pihak keamanan dan
penyelenggara dalam menyuk-
seskan Pilpres 2014.

Agung Wiratama
Margonda Raya 274

Depok, Jawa Barat
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