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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

IV.1 Deskripsi Objek Penelitian  

  1V.1.1 Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan  

      Tangerang Selatan adalah kota yang terletak di Provinsi Banten. 

Kota Tangerang Selatan dinobatkan menjadi kota mandiri sejak tahun 

2008. Kota Tangerang Selatan ini terletak 30 km di sebelah barat 

Jakarta dan 90 kilometer sebelah tenggara kota Serang, ibukota 

Provinsi Banten. Pada 27 Desember tahun 2006, DPRD Kabupaten 

Tangerang menyetujui adanya kota Tangerang Selatan yang terdiri 

atas 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, 

Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Serta 

telah menetapkan Ciputat sebagai pusat pemerintahan. 

(Tangerangselatankota.go.id, 2020) 

 

                Gambar 1. Lambang Kota Tangerang Selatan 

                       

                         Sumber: https://www.tangerangselatankota.go.id/  

 

      Wilayah kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh kali 

Angke, kali Pesanggrahan dan sungai Cisadane sebagai batas 

administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Tangerang Selatan 

berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah timur 
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dan utara, selain itu Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah 

yang menghubungkan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. 

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran 

rendah dan memiliki topografi yang relatif datar. 

(Tangerangselatankota.go.id, 2020)  

      Walikota Tangerang Selatan adalah pemimpin tertinggi di 

lingkungan pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Walikota 

Tangerang Selaran bertanggung jawab kepada gubernur provinsi 

Banten. Saat ini, Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat di Kota 

Tangerang Selaran adalah Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. 

Mereka berhasil memenangkan Pemiliham Umum Walikota dan 

Wakil Walikota Tangerang Selatan pada tahun 2020. Periode jabatan 

mereka adalah 2021-2024, dan tela dilantik oleh Bupati Banten, yaitu 

Wahidin Halim, pada tanggal 26 April 2021 di Pendopo Provinsi 

Banten, Kota Serang. (Tangerangselatankota.go.id, 2020) 

      Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2017-2019 diperkirakan 

1.244.204 jiwa dan luas wilayah sebesar 147,19 km² dengan 

kepadatan 8.453 jiwa/km². Struktur ekonomi di Kota Tangerang 

Selatan menunjukkan bahwa perekonomian didominasi oleh sektor 

tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi, perdagangan hotel dan 

restoran serta bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang 

memberikan kontribusi hampir 90%. Jika dilihat sejak tahun 2004 

hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil 

kontribusinya secara signifikan, sedangkan sektor tersier meningkat 

kontribusinya. (Tangerangselatankota.go.id, 2020) 

  IV.1.2 Peta Politik Tangerang Selatan Tahun 2020 

      Sejak Kota Tangerang Selatan menjadi daerah otonom pada tahun 

2008, Kota ini telah menyelenggarakan tiga kali pemilihan kepala 

daerah. Selama tiga kali itu pula, peta politik di Kota Tangerang 

berlangsung dinamis. Pada pemilihan kepala daerah pada tahun-tahun 

sebelumnya, partai yang selalu berhasil memperoleh suara tertinggi 

http://www.library.upnvj.ac.id/


39 
 

Clarisa Arfiandani, 2022 

Strategi Pemenangan Kampanye Politik Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

dalam Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 

UPN Veteran Jakarta , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -  www.repository.upnvj.ac.id] 

 

adalah partai Golkar. Maka dari itu peta perpolitikan di Kota 

Tangerang Selatan didominasi oleh partai Golkar. (Kompaspedia, 

2021) 

      Dalam Pilkada Tangerang Selatan taun 2020 pasangan calon yang 

berhasil memperoleh suara tertinggi adalah pasangan calon nomor 

urut tiga yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang diusung 

oleh partai Golkar. Perolehan suara yang berhasil didapatkan oleh 

pasangan calon nomor urut tiga ini merupakan bagian dari 

keberhasilan koalisi partai pendukung yaitu partai Golkar yang 

memang selama bertahun-tahun memegang dominasi yang cukup 

besar di kota Tangerang Selatan.  

      Ketua Umum DPP partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan 

bahwa partai Golkar jauh lebih unggul dari partai lainnya dalam 

kontestasi Pilkada pada tahun 2020. Airlangga menyebut dari hasil 

hitung cepat, partai Golkar unggul di 165 daerah dari 270 wilayah 

yang menggelar Pilkada 2020 di Indonesia. Total kemenangan partai 

Golkar sudah mencapai 61,11%. Dengan demikian data ini 

menunjukkan bahwa posisi Golkar kembali mendominasi beberapa 

wilayah di Indonesia dalam Pilkada tahun 2020.  (detiknews, 2020) 

      Ketua umum DPP partai Golkar Airlangga Hartanto juga 

mengatakan bahwa Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020 merupakan 

salah satu yang fenomenal karena melawan pasangan calon dari 

dinasti politik. Dimana, ketiga pasangan calon ini memiliki 

kekerabatan dengan tokoh politik yang ada di Indonesia. Golkar 

sebagai partai tunggal berhasil mengusung Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan memenangi pemilihan di daerah tersebut. Golkar 

bahkan berhasil lolos dari pertarungan partai besar lainnya seperti 

PDIP dan Partai Gerindra di Pilkada Tangsel tahun 2020. (detiknews, 

2020) 
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  IV.1.3 Profil Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan  

   Benyamin Davnie lahir di Pandeglang pada 1 September tahun 

1958. Ia merupakan lulusan tahun 1982 sebagai Sarjana Ilmu 

Pemerintahan, Universitas Pandjajaran, Bandung. Benyamin Davnie 

atau lebih dikenal dengan Bang Ben adalah seorang pejabat publik. Ia 

memulai kariernya sebagai tenaga kerja sukarela di Pemerintah 

Kabupaten Tangerang. Kemudian, ia menjadi Staff Pelaksana dan 

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kependudukan Bagian Pemerintah 

Kabupaten Tangerang. Pada tahun 1988 ia berhasil terpilih menjadi 

Camat di Ciledug dan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian, pada 

tahun 1991, ia menjadi Kepala Bagian Humas Kabupaten Tangerang, 

dan selanjutnya pada tahun 1993 dan 1995, ia juga berhasil terpilih 

sebagai Camat di Cisoka dan Tigaraksa, di Kabupaten Tangerang. ( 

Tangerangselatankota.go.id, 2020)                  

   Benyamin Davnie merupakan petahana sebagai Wakil Walikota 

Tangerang Selatan selama dua periode. Ia menjabat sebagai Wakil 

Walikota mendampingi Walikota Airin Rachmi Diany sejak 20 April 

2011 hingga 20 April 2021. Sebelum menjadi Wakil Walikota, 

Benyamin Davnie pernah mengikuti pemilihan Gubernur Banten pada 

tahun 2006, namun ia mengalami kekalahan. Benyamin Davnie kembali 

mencalonkan diri sebagai Walikota bersama Wakilnya Pilar Saga 

Ichsan dalam Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. 

 

   Gambar 2. Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan  
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Sumber: https://www.tangerangselatankota.go.id/  

 

   Pilar Saga Ichsan lahir di Bandung pada 14 Mei tahun 1991. Ia 

merupakan lulusan tahun 2013 sebagai Sarjana Arsitektur, Universitas 

Parahyangan, Bandung. Pada saat ini, ia sedang melanjutkan Studi 

Magister Arsitektur di Univeristas Parahyangan. Pilar Saga Ichsan 

dikenal sebagai pemuda yang inspiratif, ia dikenal sebagai pengusaha 

yang inovatif dan mudah diterima oleh seluruh kalangan. Kemampuan 

dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Pilar Saga Ichsan 

mendorongnya menjadi pemuda yang aktif di berbagai organisasi, 

seperti Klub Sepak Bolak Perserang, Karang Taruna di Provinsi Banten, 

Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Banten, dan sebagainya. ( 

tangerangselatankota.go.id, 2020) 

   Selain itu, Pilar Saga Ichsan adalah seorang pimpinan dalam 

beberapa organisasi seperti Bendahara Umum DPP Mahasiswa 

Pancasila dan Ketuan Harian DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan 

Seni Budaya Banten Indonesia. Pilar Saga Ichsan juga dikenal sebagai 

Politis muda yang santun dan bijaksana. Pilar Saga Ichsan dipercaya 
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untuk mendampingi Benyamin Davnie dalam mencalonkan diri sebagai 

Wakil Walikota di Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. ( 

tangerangselatankota.go.id, 2020) 

  1V.1.3 Visi dan Misi Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan  

     Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan memiliki lima visi dan 

misi untuk Tangerang Selatan ketika berhasil terpilih menjadi Walikota 

dan Wakil Walikota periode 2021-2024. Pasangan calon nomor urut 

tiga ini akan berusaha mewujudkan visi dan misi 2024 melalui 

transformasi ekonomi yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

unggul, infrastruktur yang saling terkoneksi, kota yang lestari dan 

birokrasi yang efektif dan efisien. Makna dari Tangerang Selatan 

unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan 

sebuah cita-cita kearah lebih baik dan berkesinambungan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawabam atas permasalahan-

permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan 

dioptimalkan. (Sipangsi Tangerang Selatan, 2020) 

     Berikut adalah lima visi dan misi Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan untuk Tangerang Selatan periode 2021-2024: (Sipangsi 

Tangerang Selatan, 2020) 

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul  

 Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui program: 

bosda, bantuan dan beasiswa berprestasi, peningkatakan 

pendidikan bebasis teknologi dan agama, peningkatakan prasarana, 

sarana dan kualitas pendidikan, beasiswa unggulan (1000 sarjana – 

1000 hafidz Qur’an), bantuan dan beasiswa kurang beruntung, 

layanan bis sekola terintegrasi dengan lingkungan Tangerang 

Selatan, penambahan cakupan pelayanan kesehatan, optimalisasi 

prasarana dan saranan penanganan sosial. Pencegahan atau 

penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakan 

atau memulihkan perekonomian.  

2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi  
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 Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui program: 

transportasi berbasis rel, LRT, MRT, pembangunan TOD, 

Optimalisasi kualiatas penataan kota dan jalan, pengurangan titik 

kemacetan, jalur pedestrian dan sepeda yang inklusif (ramah 

difabel, lansia dan anak-anak), jalur sepeda, pedestrian dan jalur 

disabilitas, pembangunan street furniture di jalan-jalan, penyediaan 

perlintasan (non flyover dan by pass), pemenuhan standar kapasitas 

dan lebar jalan, pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, 

peningkatakan cakupan layanan air bersih dan minum perpipaan, 

program pengelolaan akhir sampah, revitalisasi kondisi kebalikan 

dari rumah layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan rumah layak huni atau biasa disebut RUTLH, dan 

kawasan kumuh. Bedah dan penataan lingkungan, pembangunan 

infrastruktur wisata bertaraf Internasional. 

3. Pembangunan Kota yang Lestari 

 Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui program: 

pembangunan Tandom, situ dan sarana tempat berkumpul warga 

tingkat kecamatan (Civic Center atau community center), taman 

kita, bundaran dan bangunan ikonik, penyediaan ruang terbuka 

untuk interaksi antar komunitas, pembangunan infrastruktur wisata 

bertaraf Internasional, pengembangan dan pelestarian budaya 

berbasis teknologi, implementasi lingkungan minim sampah 

berbasis 3R, rumah, restoran dan minim sampah, pengembangan 

taman lingkungan perumahan dan balai waga, drainase lingkungan, 

jalan lingkungan dan penerangan jalan lingkungan, peningkatan 

prasaran dan sarana dalam penataan pemukiman kawasan kumuh, 

program tanaman khas Tangerang Selatan, penduduk terlayani air 

minum, gedung olahraga taraf tingkat kota.  

4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor 

Ekonomi Kreatif 

 Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui program: 

pendampingan enterpreneur ekonomi kreatif dan e-commerce, 
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pembentukan hub dan channeling bagi para pelaku ekonomi 

kreatif, pembangunan gedung pusat UMKM di lingkungan kantor 

Puspemkot, stimulus bagi UKM UMKM dan koperasi, koperasi 

sebagai pusat keuangan skala perbankan di Tangerang Selatan, 

optimalisasi koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah, 

peningkatan produktifitas pelaku bisnis dan produk unggulan, 

event skala Nasional dan Internasional, peningkatan kompetensi 

SDM, tenaga kerja dan peningkatan investasi.  

5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien 

 Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui program: 

implementasi lebih lanjut mengenai teknologi informasi dalam 

pelayanan (aplikasi perijinan, pembayaran pajak dan retribusi, tata 

kelola, diklat dengan LMS), penerapan kota aplikasi berbasis IT, 

Corporate University untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), 

pemetaan kebutuhan pegawai struktural, fungsional umum, dam 

fungsional tertentu, pemetaan organisasi birokrasi secara berkala, 

peningkatakan teknologi informasi pelayanan, pengembangan 

kompetensi ASN berbasis teknologi, beasiswa ASN, peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, open bidding kelurahan dan 

kecamatan, optimalisasi kinerja birokrasi, kerjasama pemerintah 

dan swasta dalam pembiayaan pembangunan dan penganggaran 

partisipatif. 

IV.2 Hasil Penelitian 

  IV.2.1 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 

Selatan Tahun 2020  

      Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 

tahun 2020 (Pilkada Tangsel) adalah pemilihan umum untuk memilih 

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode 2021-2024. 

Pemilihan ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) 

Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada 9 Desember tahun 

2020. Pemilihan ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga yang 

dilakukan secara langsung di Kota Tangerang Selatan. Walikota dan 
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Wakil Walikota yang nantinya terpilih akan dilantik pada 20 April 

2021 menggantikan Airin Rachmi Diany yang sudah menjabat 

sebagai Walikota selama dua periode sejak April 2011. (KPU 

Tangerang Selatan, 2020) 

      Terdapat tiga kandidat yang mencalonkan diri sebagai Walikota 

dan Wakil Walikota pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. 

Pasangan calon nomor urut 1. Muhammad dan Rahayu Saraswati, 

nomor urut 2. Siti Nur Azizah dan Ruhamaben yang, dan nomor urut 

3. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. (KPU Tangerang Selatan, 

2020) 

      Pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020 ini menjadi ajang tiga 

persaingan politik dinasti, ketiga calon tersebut berasal dari keluarga 

elite politik. Pasangan nomor urut pertama yaitu Muhamad dan Sara 

diusung oleh partai PDIP, Gerindra, PSI, PAN, dan Hanura. Pasangan 

ini memiliki kursi di DPRD Tangerang Selatan sebanyak 23 kursi. 

Mereka juga didukung oleh empat partai tanpa kursi di DPRD 

Tangerang Selatan yaitu, partai NASDEM, Perindo, Garuda, dan 

Berkarya. Muhamad merupakan mantan sekretaris daerah (sekda) 

Tangerang Selatan yang mengundurkan diri demi mencalonkan 

dirinya pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. Sementara itu, 

Sara atau Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan politik 

perempuan dari Partai Gerindra yang sekaligus keponakan dari 

Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto.  

      Lalu selanjutnya pasangan calon nomor urut dua adalah Siti Nur 

Azizah dan Ruhamaben yang diusung partai Demokrat, PKS, dan 

PKB dengan memiliki total 17 kursi di DPRD Tangerang Selatan. 

Azizah merupakan putri keempat dari Wakil Presiden Republik 

Indonesia yaitu Ma’ruf Amin. Azizah kini menjabat sebagai Wakil 

Sekretaris Jendral partai Demokrat, sedangkan Ruhamaben 

merupakan kader PKS dan merupakan mantan direktur keuangan 

Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMD) Tangerang Selatan PT. 

PITS.  
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      Terakhir, pasangan calon nomor urut tiga, Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan diusung oleh partai Golkar dengan total kursi 

sebanyak 10 di DPRD Tangerang Selatan. Mereka juga didukung oleh 

tiga partai tanpa kursi, yaitu PPP, PBB, dan Gelora. Benyamin 

merupakan petahana Wakil Walikota Tangerang Selatan selama dua 

periode bersama Airin Rachmi Diany, sedangkan Pilar Saga Ichsan 

adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, yang merupakan 

adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. 

      Berdasarkan hasil resmi perhitungan suara yang dilakukan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan, pasangan calon nomor 

urut tiga, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan berhasil 

memenangkan Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. KPU 

Tangerang Selatan menetapkan hasil resmi pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota pada Pilkada tahun 2020 dalam rapat Pleno terbuka 

rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kota. Dari total 594.711 

suara dari 2.963 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tangerang 

Selatan yang telah direkapitulasi, pasangan Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan memperoleh suara tertinggi sebanyak 235.734 

suara. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tangerang Selatan 

tahun 2020 mencapai 60,48%. Ternyata partisipasi pada Pilkada 

Tangerang Selatan tahun 2020 memingkat sebanyak 3,52% 

dibandingkan kontestasi pada tahun 2015 sebesar 57%. (KPU 

Tangerang Selatan) 

IV.2.2 Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Pasangan Benyamin Davnie dan  

Pilar Saga Ichsan 

   Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) Kota Tangerang Selatan, 

merilis hasil pengawasan kampanye menuju Pilkada Tangerang Selatan 

tahun 2020 terhadap pasangan calon nomor urut tiga, yaitu Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan pertanggal 26 September – 23 November 

2020. Selama masa kampanye dilakukan Bawaslu Kota Tangerang 

Selatan telah mempersiapkan pengawasan saat berlangsungnya proses 
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kampanye, kampanye dilakukan secara daring maupun tatap muka 

terbatas. (KPU Tangerang Selatan, 2020) 

Gambar 3. Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Pasangan Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam Pilkada Tangerang Selatan 

Tahun 2020 

 

Sumber: Bawaslu Kota Tangerang Selatan 

 

   Bawaslu mengatakan bahwa pengawasan terhadap Alat Peraga 

Kampanye (APK) dan jumlah kampanye yang dilaksanakan oleh calon 

nomor urut tiga ini sudah dilakukan pengawasan dan dipecah menjadi 

tujuh Kecamatan di Tangerang Selatan. Kecamatan-kecamatan tersebut 

terdiri adalah Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat 

Timur, Pamulang, dan Setu. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, 

Muhamad Acep menjelaskan bahwa pasangan calon nomor urut tiga 

hanya ada 42 APK yang dilaporkan, sementara di lapangan tim dari 

Bawaslu menemukan 550 APK, maka dari itu selisih yang terjadi cukup 

banyak. (Bawaslu Tangerang Selatan, 2020) 

   Bawaslu juga mengatakan bahwa jumlah kampanye yang 

dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tiga ini dilaksanakan 

sebanyak 529 kali. Pertemuan tatap muka (termasuk secara daring) 

dilakukan sebanyak 489 kali, pertemuan tatap muka terbatas secara 
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langsung sebanyak 40 kali dan penyebaran bahan kampanye sebanyak 4 

kali. Pertemuan tatap muka dijelaskan bahwa hal tersebut yang memang 

memperkenalkan pasangan calon secara langsung dan diperagakan oleh 

pasangan calon melalui media sosial seperti Instagram dan media daring 

seperti Zoom Meeting.  

   Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa pada 

kampanye menuju Pilkada tahun 2020 ini memang sangat membatasi 

pertemuan tatap muka dan turun langsung ke masyarakat, maka dari itu 

Bawaslu Kota Tangerang Selatan sangat menghimbau dan 

mengupayakan kampanye yang dilakukan mampu dioptimalkan oleh 

pasangan calon secara daring maupun tatap muka terbatas sesuai dengan 

jadwal yang diberikan oleh Bawaslu. (Bawaslu Tangerang Selatan, 

2020).  

   Alat peraga kampanye, media, dan lain-lain yang digunakan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada saat berkampanye sudah 

sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Bawaslu. Seluruh alat 

kampanye yang digunakan baik diterima oleh masyarakat dan tidak 

membahayakan masyarakat. Mengingat kampanye dilaksanakan 

ditengah pandemi Covid-19, maka dari itu pengasawasan juga sangat 

diperketat oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengantisipasi kampanye berkerumun sehingga nantinya khwatir 

akan membuat cluster Covid-19 baru di lingkungan masyarakat.  

   Hasil penelitian dari rekapitulasi menyatakan bahwa pengawasan 

kampanye pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dilakukan 

dengan baik dan berjalan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jenis 

APK pengawasan dan pelaksanakaan jumlah kampanye sudah sesuai 

dengan yang terjadi di lapangan.  

IV.2.3 Rekrutmen Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

   Tim pemenangan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

dibagi menjadi dua bagian yaitu kampanye dan tim penghubung. Tim 

kampanye adalah tim yang bertugas untuk menyusun strategi kampanye 

mulai dari mempersiapkan agenda kampanye sesuai jadwal pasangan calon, 
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membentuk strategi kampanye politik untuk membentuk image Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan selama kontestasi Pilkada, menyampaikan 

pesan politik, dan bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai perubahan yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Sedangkan tim 

penghubung bertugas dalam mengkomunikasikan agenda kampanye dan 

memperhatikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pasangan calon.  

   Tim pemenangan kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

sangat memperhatikan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19, 

maka dari itu tugas tim pemenangan kampanye dituntut untuk dapat 

menjalankan program dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

perlunya perubahan di masa pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19 

tim pemenangan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan tidak 

melakukan rekrutmen khusus.  

   Berdasarkan hasil penelitian tim pemenangan kampanye Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan dibentuk dengan sukarela dan seluas-luasnya 

untuk siapapun yang bersukarela dan memiliki keinginan untuk 

berpartisipasi dalam memenangkan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan. Pembentukan tim pemenenangan ini tidak adanya dorongan 

atau paksaan. Dengan demikian, pembentukan tim pemenenangan ini 

merupakan murni merekrut siapapun yang bersukarela dan memiliki 

keinginan untuk membantu proses kampanye dalam memenangkan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam Pilkada Tangerang Selatan 

Tahun 2020. Berikut susunan anggota tim kampanye dan penghubung 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan taun 2020.  

 

Tabel III. 

A.  Nama Tim Kampanye Pasangan Calon  

No Nama  Jabatan 

1. Hj. Airin Rachmi Diany Pengarah 

2. H. Moch Ramlie  Ketua 

3. Eeng Sulaiman Sekretaris 

4. Sheli Anisatullahi Bendahara 
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5. Yopi Rianda Ketua Bidang Advokasi 

6.  Subhan Agung Sulistyo Ketua Bidang Humas dan 

Media 

7.  Fikri Hamadi Ketua Bidang Kampanye 

8. Hartoyo Ketua Jaringan TPS 

9. H. Sukarya Ketua Tim Diklat 

10.  Agus Suhaemi Koordinator Unit Ciputat 

11. Najie Naman  Koordinator Unit Pamulang 

12. Ardiansyah Koordinator Unit Serpong 

13. M. Hafiz Abdullah Koordinator Unit Setu 

14. Raman  Koordinator Unit Serpong Utara 

15.  Wanih Koordinator Unit Pondok Aren 

16. Muhammad Eko Yusuf  Koordinator Unit Ciputat Timur 

 

                   Sumber: Info Pemilu KPU Tangerang Selatan 

 

Tabel IV. 

B.  Nama Penghubung Pasangan Calon 

No Nama  Jabatan 

1. Taufik Kurrahman  Legal Officer (LO) 

2. Hendi Mulyadi Legal Officer (LO) 

3. A. Rosadi Legal Officer (LO) 

 

                      Sumber: Info Pemilu KPU Tangerang Selatan 

 Pada akhirnya terbentuk tim pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan dimana orang-orang dalam tim kampanye tersebut berasal dari 

partai pengusung yaitu golkar, partai non parlemen seperti PPP, PBB, dan 

Gelora, juga perwakilan masyarakat dari tujuh kecamatan yang ada di 

Tangerang Selatan. Masyarakat yang mewakilkan kecamatannya, masing-

masing diberikan tugas untuk menyusun strategi kampanye untuk mengajak 

masyarakat lainnya mendukung Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. 
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IV.2.4 Media yang digunakan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan saat 

melakukan Kampanye  

    Penggunaan media massa dalam kampanye merupakan salah satu 

saluran komunikasi dari kandidat kepada masyarakat. Media massa memiliki 

cakupan yang lebih luas untuk memberikan informasi dimana saja dan kapan 

saja. Dalam kampanye modern seperti pada saat ini, media massa sering kali 

dijadikan sebagai strategu pembentukan citra dari para kandidat. 

Penyampaian produk-produk politik yang dibuat oleh para kandidat diolah 

dan dimanfaatkan sebagai cara menyampaikan kampanye melalui media 

massa.  

    Penggunaan media kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

pada Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 lebih mengutamakan media 

online seperti Instagram, dan Zoom Meeting. Penggunaan media online 

diutamakan oleh Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan karena melihat 

situasi kampanye masih dilakukan ditengah pandemi Covid-19, maka dari 

itu kandidat ini mengutamakan media online untuk melakukan kampanye 

untuk mengurangi kegiatan tatap muka. Namun, penggunaan media secara 

offline juga dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti 

pemasangan baliho, spanduk, dan billboard. Pemasangan baliho, spanduk, 

dan billboard diutamakan disebar di tujuh titik kecamatan yang ada di Kota 

Tangerang Selatan. 

IV.2.4.1 Instagram  

    Tim sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

mengutamakan strategi kampanye melalui online atau daring. Secara 

online mempersiapkan media sosial seperti Instagram. Instagram dari 

pasangan calon nomor urut tuga ini dibuat oleh tim pemenangan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dengan membuat akun yang 

fokus untuk melakukan kampanye. Hal tersebut dilalukan untuk 

memudahkan masyarakat mengakses dan memahami apa saja yang akan 

di bagikan dilaman instagram dari pasangan calon nomor urut tiga 

tersebut. Instagram yang dibuat oleh tim sukses menggunakan nama 

@benyaminpilar.  
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                                Gambar 4. Instagram Tim Pemenangan Benyamin dan Pilar           

 

                   Sumber: Instagram @benyaminpilar 

 

     Akun Instagram tim pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan berhasil diikuti oleh 701 pengikut. Akun Instagram ini memproses 

kegiatan apa saja yang dilakukan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

selama masa kampanye terbatas. Media sosial menjadi salah satu 

alternatif untuk mengoptimalkan kampanye secara online karena situasi 

pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk selalu melakukan 

kampanye secara tatap muka dengam masyarakat. Maka dari itu, tim 

sukses dari pasangan ini membuat akun Instagram untuk melakukan 

strategi kampanye secara online melalui media sosial, seperti di 

Instagram.  

IV.2.4.2 Zoom Meeting  

     Tim sukses dari Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dalam 

melakukan kampanye juga menyesuaikan dari kondisional, karena situasi 

pada saat kampanye di tengah pandemic Covid-19, maka dari itu aturan 

kampanye telah ditetapkan sesuai dengan peraturan KPU dan Bawaslu. 
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Sebenarnya, kampanye terbuka secara tatap muka dilarang dan lebih 

harus mengoptimalkan kampanye secara Daring, maka dari itu kampanye 

yang dilakukan paling utama adalah dengan menggunakan Zoom 

Meeting.  

     Cara tim sukses untuk mengoptimalkan kampanye melalui media 

Zoom Meeting ini adalah dengan membaginya perkomunitas, karena 

tidak seluruh masyarakat memiliki akses internet, maka dari itu kegiatan 

Zoom Meeting ini dilakukan dengan membaginya pekomunitas per 

kecamatan. Dengan demikian, di setiap daerah dibagi membagi menjadi 

beberapa komunitas yang sekiranya bisa mengkoordinasikan kegiatan 

kampanye secara daring tersebut melalui Zoom Meeting.  

     Koordinasi dari perkomunitas di 7 Kecamatan yang ada di Kota 

Tangerang Selatan untuk melakukan kampanye secara daring melalui 

Zoom Meeting dibuat jadwal secara berkala sesuai dengan ketetapan 

kampanye yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu Kota Tangerang 

Selatan.  

IV.2.4.3 Baliho 

     Kampanye menggunakan baliho menurut tim sukses Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan dinilai masih menjadi cara yang ampuh 

untuk mendongkrak popularitas pasangan calon ditengah perkembangan 

teknologi berbasis digital. Pemasangan baliho dinilah masih menjadi 

kampanye yang efektif untuk mendongkrak poplaritas pasangan calon 

menjelang Pilkada. Tidak dipungkiri bahwa masih ada segmen pemilih 

yang bisa dipengaruhi melalui cara-cara kampanye secara konvesional.  

 

Gambar 5. Baliho Kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan     
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       Sumber: newsdetik.com 

 

     Menurut tim sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, 

kampanye dengan baliho untuk saat ini masih dinilai menjadi cara 

yang paling efektif dan efeisien. Total baliho yang dibuat oleh tim 

sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan ini sebanyak 311 buah. 

Pemasangan baliho Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

disebarluaskan di 7 titik kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. 

Tujuan dari pemasangan baliho adalah agar masyarakat lebih 

mengenal terlebih dahulu siapa pasangan calon tersebut, namun 

selebihnya adalah di otpimalkan melalui media sosial, seperti 

Instagram.  

     Pemasangan Baliho di Tangerang Selatan juga harus 

memperhatikan kebersihan lingkungan, dimana Bawaslu mengawasi 

pemasangan baliho tidak boleh sembarangan diletakkan, karena akan 

merusak lingkungan. Maka dari itu pemasangan baliho sudah 

diberikan tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk dipasang 

baliho pasangan calon.  
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IV.2.4.4 Spanduk  

     Tim sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menjelaskan 

bahwa semua metode kampanye harus tetap digunakan untuk 

mengoptimalkan kampanye ditengah pandemi Covid-19, karena 

apabila terfokus hanya pada penggunaan menggunakan media sosial 

belum bisa mewakili apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. 

cara konvensional seperti pemasangan spanduk harus tetap dilakukan 

untuk meyakinkan masyarakat.  

              Gambar 6. Spanduk Kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan  

     

Sumber: Bawaslu Tangerang Selatan  

    

     Spanduk yang dikeluarkan oleh tim sukses Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan sebanyak 212 buah, kemudia disebar di 7 titik di 

setiap kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Pemasangan spanduk 

ini memang sangat diperhatikan, karena memang pemerintah juga 

sangat menganjutkan penggunaan spanduk dikurangi karena akan 

merusak lingkungan setelah masa kampanye. Maka dari itu, tim sukses 

sangat memperhatikan penyebaran spanduk maupun baliho disetiap 

daerah, guna mengurangi kerusakan lingkungan, terutama tidak 

meletakkan spanduk di pohon-pohon besar.  

     Spanduk dinilai masih menjadi cara yang efektif untuk 

memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat, sehingga 
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masyarakat bisa mengenal terlebih dahulu bagaimana gambaran 

pasangan calon yang sedang mengikuti kampanye. Perkenalan lewat 

media seperti spanduk memang memudahkan masyarakat mengenal 

seperti apa sosok pemimpin yang nantinya akan dipilih dan 

mengetahui rekam jejak yang pernah pasangan calon lakukan pada 

periode-periode sebelumnya.   

IV.2.4.5 Billboard 

 Pemasangan Billboard merupakan salah satu media luar ruang 

yang pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

urban. Billboard memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan promosi 

suatu informasi kegiatan dan membentuk pandangan masyarakt 

terhadap suatu fenomena. Pemasangan Billboard yang dilakukan oleh 

tim sukses Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menuju Pilkada 

merupakan salah satu kegiatan kampanye untuk memperkenalkan 

kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut mengikuti Pilkada 

Tangerang Selatan 2020.  

 Pemasangan Billboard memudahkan masyarakat untuk mengenal 

bagaimana sosok dari Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, serta 

terdapat cuplikan visi dan misi dari pasangan calon tersebut, sehingga 

masyarakat lebih mudah memahami apa yang sedang dijalankan oleh 

pasangan tersebut.  

 Pemasangan Billboard yang dilakukan tim sukses Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan disebarluaskan di berbagai titik 

Tangerang Selatan, terutama di jalan-jalan besar dan jalan utama kota 

Tangerang Selatan. Billboard dibuat oleh tim sukses dari Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan demi melancarkan strategi kampanye 

ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk lebih 

mengoptimalkan berjalannya kampanye dalam memperoleh suara dari 

masyarakat. Billboard yang dikeluarkan oleh tim sukses sebanyak 27 

buah.  

IV.2.4.6 Televisi 
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    Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menyampaikan 

visi dan misi, program kerja dan lain-lain dalam debat Pilkada 

Tangerang Selatan 2020. Debat kandidat Pilkada Tangerang Selatan 

akan digelar sebanyak dua kali, yaitu pada 22 November dan 3 

Desember 2020. Debat akan diasiarkan secara langsung dari studio 

Kompas TV. Sementara debat kedua akan disiarkan di Metro TV. Debat 

tersebut digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, 

mengingat angka penyebaram Covid-19 di Indonesia masih cukup 

tinggi. Dalam hal ini, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikora 

Tangerang Selatan dan perwakilan dari pendukung maupun tim sukses 

yang diperkenankan datang ke lokasi tersebut. (Kompas, 2020) 

       

     Gambar 7. Debat Publik Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

di Kompas TV  

               

Sumber: Kompas.com 

  

    Komunikasi politik melalui siaran televisi yang dilakukan pada 

saat debat ini berlangsung adalah dengan mengendepankan penyampaian 

informasi terkait visi dan misi, program kerja, presetasi yang telah diraih 

oleh Benyamin selama dua periode lalu bersama Airin Rachmi, dan 

janji-janji lainnya apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota 

Tangerang Selatan periode 2021-2024. Penyampaian visi dan misi di 
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optimalkan oleh Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan agar mudah 

dipahami dan diterima oleh para pendengarnya melalui siaran televisi.  

IV.3 Pembahasan  

1V.3.1 Strategi Pemenangan Kampanye Politik Pasangan Benyamin Davnie 

dan Pilar Ichsan 

    Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ini 

merupakan pemilihan kepala daerah ketiga yang dilakukan secara 

langsung di Kota Tangerang Selatan. Pilkada serentak yang dilakukan di 

Kota Tangerang Selatan ini, merupakan sebuah bagian dari demokrasi 

yang di mana masyarakat dapat memilih sosok pemimpin kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang memiliki intergritas, kopeten, dan mampu 

untuk mewujudkan wilayah tersebut.  

    Kemenangan pada Pilkada merupakan bentuk dari efektifitas dan 

efisiensi penerapan strategi kampanye politik sehingga sampai pada 

tujuan yang diinginkan. Strategi politik untuk kemenangan Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada Pilkada Tangerang Selatan Tahun 

2020 sangat dipengaruhi dari cara kandidat mempengaruhi pemilih agar 

mampu membentuk perilaku pemilih melalui kampanye yang dilakukan. 

    Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan mengandalkan 

kekuatan kampanye secara online atau daring melalui media sosial dan 

aplikasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kegiatan tatap muka, 

karena mengingat kegiatan kampanye tersebut dilakukan ditengah 

pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih cukup tinggi pada saat itu. 

Bentuk sosialisasi dengan melakukan kampanye secara online atau 

daring dilakukan oleh kandidat dengan menggunakan komunikasi dua 

arah. Komunikasi dua arah antara kandidat dengan masyarakat bertujuan 

untuk menemukan reaksi dari masyarakat sehingga mereka mampu 

mencerna apa yang telah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah 

dibuat.  

    Hubungan yang terjadi antara Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan dengan masyarakat di daerah pemilihannya merupakan wujud 

dari komunikasi politik yang dilakukan pada saat melakukan kampanye. 
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Hubungan ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan komunikasi dengan sesama sebagai sarana referensi guna 

melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan bersama.  

    Strategi kampanye harus dapat bersinergi sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan pada awal penetapan strategi politik. Hal tersebut 

untuk membentuk pengenalan kepada masyarakat terhadap kandidat 

sekaligus memperkenalkan program-program yang diusung oleh 

kandidat pada saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota. Untuk 

memperoleh dukungan sebagai bentuk simpati dari masyarakat, 

kampanye tidak hanya beorientasi pada mobilisasi massa, dari kampanye 

tersebut juga harus mampu memperoleh dukungan dari semua element 

yang terlibat dalam pasar politik.  

    Pembahasan skripsi ini akan menjelaskan bagaimana strategi 

pemenangan kampanye politik pasangan Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan dalam Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. Secara 

substansi, visi dan misi yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan adalah sejumlah gagasan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar dalam berbagai bidang 

terutama yang berpengaruh untuk masyarakat luas. Strategi kampanye 

politik dianggap sebagai sebagai senjata dalam memasuki pertempuran 

yang sesungguhnya.  

    Pertempuran sesungguhnya dialokasikan melalui kampanye politik 

yang akan dijalankan oleh kandidat pada masa kampanye berlangsung. 

Dengan mempersiapkan strategi kampanye politik yang optimal, mudah 

dikendalikan dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, maka hal 

tersebut akan menimbulkan rasa simpatik dan meraih suara dari 

masyarakat dengan mudah.  

    Tujuan dari mempersiapkan strategi kampanye politik adalah untuk 

mewujudkan cita-cita kandidat dalam memperoleh kemenangan pada 

saat Pilkada berlangsung. Strategi kampanye politik dalam 

mempersiapkan kampanye merupakan cara yang perlu diperhatikan, 

karena hal tersebut akan terus berjalan hingga Pilkada usai. Maka dari 
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itu, kandidat harus mampu mengendalikan strategi kampanye politik 

yang dipersiapkan oleh tim sukses maupun dari pribadi kandidat masing-

masing. Strategi politik dalam kampanye disusun dan dijalankan dengan 

baik demi membentuk masyarakat menjadi pemilih yang adil, jujur, dan 

bijaksana dalam memutuskan pemimpin yang ingin dipilihnya pada saat 

Pilkada berlangsung.  

1V.3.1.1 Komunikasi Politik Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

 Sesuai dengan pembahasan yang terdapat pada Bab II, teori yang 

digunakan pada penelitian ini adalah komunikasi politik. Komunikasi 

politik didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki 

implikasi dan juga memiliki konsekuensi terhadap aktivitas politik yang 

didalamnya terdapat pesan yang bermuatan politik, sehingga faktor ini 

yang membedakan dengan disiplin ilmu komunikasi lainnya (Cangara, 

2016:30).  

 Dalam konteks politiik, komunikasi politik merupakan cara 

berkomunikasi yang dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi 

mengenai kandidat, partai, dan program kerja yang dilakukan oleh para 

kandidat (komunikator) melalui saluran komunikasi yang ditujukan 

kepada sasarannya dengan tujuan untuk mengubah cara pandang, sikap, 

perilaku, dan pengetahuan pemilih sesuai dengan keinginan pemberi 

informasi.  

 Tujuan dari komunikasi politik itu sendiri adalah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat yang terjadi disekitarnya, 

mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikasi fakta, menyediakan 

diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik, dan 

membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-

lembaga politik. (Nair, 2011:21).  

 Merencanakan komunikasi politik harus memperhatikan pesan-

pesan politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar nantinya 

mampu diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga memudahkan 

mereka untuk memahami pesan-pesan apa saja yang ada dalam proses 

kampanye. Dalam merencanakan pesan-pesan politik merupakan suatu 
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kegiatan yang mutlak dan perlu dilakukan, baik oleh kelompok, pribasi 

maupun oleh lembaga atau organisasi yang terlibat dalam tim sukses 

kampanye dari kandidat.  

 Dalam komunikasi politik, pesan yang bersifat persuasif ditujukan 

untuk mengubah pendapat, persepsi, sikap dan perilaku dari masyarakat 

yang dituju. Pada hakikatnya pesan adalah usaha yang dilakukan secara 

terus menerus untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun 

tertulis demi mendapatkan simpatik yang terbaik dari berbagai elemen 

demi mencapai tujuan tertentu. 

 Ditengah pandemi Covid-19 ada beberapa kampanye politik yang 

digunakan oleh Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan bersama tim 

pemenangan dalam menjalankan kegiatan kampanye politik. Bentuk 

komunikasi politik yang digunakan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan bersama tim pemenangannya terbagi menjadi dua, yaitu 

komunikasi media massa dan komunikasi interpersonal:  

1. Komunikasi Media Massa Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan 

Media massa dianggap sebagai media yang memiliki 

peranan yang sangat penting dalam pembangunan politik. Karena 

media massa memiliki instrument teknologi yang independen dan 

produknya dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang 

besar. Selain itu, media massa menganggap bahwa ia memiliki 

fungsi sebagai perantara yang independent antara pemerintah dan 

publik. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi 

dan lain-lain.  

Dengan adanya media massa, kampanye dapat dijalankan 

dan menjadi terobosan baru dalam rangka menyebarkan dan 

menyampaikan pesan-pesan politik dan juga dapat lebih mudah 

mengenalkan kandidat kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

mudah mengetahui apa yang dilakukan kandidat pada saat 

melakukan kampanye. Adanya media dapat meningkatkan 
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elektabilitas secara signifikan dalam proses kampanye. 

Penyampaian pesan-pesan politik dapat di lakukan di berbagai 

macam tempat dan kondisi.  

Pemanfaatan media massa merupakan saluran komunikasi 

yang dianggap paling efektif dan efisien pada masa kampanye 

terutama di masa pandemic Covid-19. Kekuatan dan jangkauan 

yang luas mampu mendorong tercapainya tujuan politik. 

Penggunaan media massa dalam kampanye politik merupakan 

salah satu alasan komunikasi politik dengan cakupan wilayah 

yang luas.  

Dalam aktivitas kampanye politik, pasangan Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan memanfaatkan media massa, mulai 

dari media sosial, media cetak, dan juga media elektronik. Hal ini 

dikarenakan media massa memang dianggap lebih mudah 

menjangkau massa yang lebih luas.  

a. Media sosial  

Menggelar Pilkada serentak ditengah pandemic Covid-19 

mempunya tantangan tersendiri bagi pasangan calon, terutama 

pada saat melakukan kampanye. Kampanye yang biasanya 

identic dengan pengumpulan massa, menjadi terhambat karena 

dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko penyebaran Covid-

19. Melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, KPU 

Tangerang Selatan membuat aturan yang melarang kampanye 

dengan cara mengumpulkan kerumunan massa seperti 

mengadakan rapat, konser music, pawai, dan membatasi 

pertemuan tatap muka dengan masyarakat. 

 Sesuai dengan aturan KPU No 13 Tahun 2020 yang 

merevisi peraturan sebelumnya, pada pasal 58 dalam peraturan 

baru mengatakan bahwa para kandidat pada Pilkada serentak 

tahun 2020 harus mengutamakan kampanye di media sosial dan 

media daering. Kandidat yang melanggar akan mendapatkan 
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sanksi berupa penghentian dan pembubaran kampanye yang 

dilanggar selama 3 hari.  

Dalam menghabiskan massa kampanye, pasangan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menjalankan 

kampanye daring melalui aplikasi Zoom. Penggunaan aplikasi 

Zoom Meeting ini dikoordinasikan kepada perwkilan tim 

pemenangan dari masing-masing kecamatan. Pelaksanaan 

kampanye melalui Zoom Meeting dikoordinasikan sesuai 

dengan kapasitas yang ditentukan, karena penggunaan Zoom 

Meeting ini juga tidak bisa menampung banyak masyarakat, 

karena keterbatasan kapasitas. 

Penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini juga dilakukan 

dengan pendataan masyarakat, agar terkoordinasi dengan baik. 

Namun, memang tidak semua masyarakat dapat mengakses 

Zoom Meeting dikarenakan keterbatasan internet dan tidak 

semua masyarakat memahami aplikasi ini. Maka dari itu tim 

pemenangan dalam hal ini berusaha mengkoordinasikan 

dengan baik, masyarakat yang benar-benar bisa mengikuti 

kampanye melalui Zoom Meeting. Hal tersebut juga dikatakan 

oleh Pak Eko selaku tim pemenangan, yang mengatakan 

bahwa: 

“Cara yang kami ambil sebagai tim sukses untuk 

mengoptimalkan kampanye melalui media Zoom Meeting ini 

adalah dengan membaginya perkomunitas, karena ya yang kita 

ketahui bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki akses 

internet, maka dari itu kegiatan Zoom Meeting ini dilakukan 

dengan membaginya pekomunitas pada setiap kecamatan. Jadi, 

di setiap daerah dibagi membagi menjadi beberapa komunitas 

di 7 kecamatan yang sekiranya bisa mengkoordinasikan 
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kegiatan kampanye secara daring tersebut melalui Zoom 

Meeting1.” 

Tak hanya itu saja, pasangan ini bersama tim 

pemenangannya juga memanfaatkan media sosial untuk 

memperkuat popularitasnya. Media-media yang sering 

digunakan untuk menaikkan popularitasnya yaitu, Instagram, 

dan hal ini dibenarkan oleh bapak Ramlie selaku ketua tim 

pemenangan:  

“Kita juga menggunakan media sosial seperti Instagram, 

dan lain-lain, dalam hal ini kita sering berhadapan langsung 

dengan lawan lain, dan Alhamdulillah kita benar-benar 

menggunakan akun asli tim pemenangan Benyamin dan Pilar. 

Meskipun memang banyak Buzzer yang menggunakan akun 

palsu, namun kita sebisa mungkin mengantisipasi hal-hal 

tersebut sedari awal untuk memaksimalkan jalannya kampanye 

di media sosial, kita juga sudah mempesiapkan kelompok 

dibidang tersebut untuk mengupdate semua informasi yang 

terjadi di media sosial2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                             
1 Hasil Wawancara dengan Pak Eko, Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, 

pada tanggal 21  Maret 2020 
2 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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 Gambar 8. Kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di 

Instagram 

 

Sumber: Instagram @benyaminpilar  

Berdasarkan gambar diatas, akun media sosial Instagram 

sangat efektif untuk menarik simpati masyarakat di kalangan 

milenial maupun komunitas. Hal ini terbukti interaksi yang terjalin 

dalam dalam instagram tim pemenangan Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan memberikan unggahan yang menarik terkait 

aktivitas kampanye, maupun gambaran visi dan misi yang 

disajikan semenarik mungkin, agar menarik dan mudah dipahami 

masyarakat luas. Isi akun instagram tersebut berupa informasi 

kegiatan kampanye Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.  

b. Media cetak  

Sebagai pendukung dari keberhasilan kampanye politik, 

media cetak menjadi salah satu aspek penting untuk membantu 

menjalankan kegiatan kampanye politik. Maka dari itu, tim 
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pemenangan dari pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan menggunakan media cerak seperti alat peraga kampanye 

berupa baliho, spanduk, dan juga menggunakan bahan kampanye 

yang berupa banner dan lain-lain. Hal ini dibenarkan oleh bapak 

Ramlie selaku ketua tim pemenangan:  

“Terkait alat peraga kampanye, kami mengikuti aturan 

KPU dan Bawaslu. Baliho, spanduk, billboard media cetak lainnya 

kami anggap lebih memberikan informasi terhadap Calon yang 

kita usung (Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ikhsan), disamping 

menggunakan media sosial dan media lainnya.3” 

c. Media elektronik  

Tim pemenangan dari pasangan Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan menggunakan seluruh media untuk 

mensosialisasikan apa tujuan dari kampanye, termasuk media 

elektronik seperti televise. Hal ini seperti yang dibenarkan oleh pak 

Ramlie:  

“Media yang kita gunakan selama masa kampanye ini 

banyak, mulai dari media sosial instagram dan media elektronik 

seperti televisi, kampanye melalui televisi disiarkan di Kompas TV 

dan Mentro TV4” 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan melakukan 

kampanye melalui televisi dengan mengadakan debat kandidat 

sebanyak dua kali, yaitu pada 22 November dan 3 Desember 2020. 

Debat di televisi yang pertama disiarkan di Kompas TV, sedangkan 

debuat kedua disiarkan di Metro TV. Debat tersebut dilakukan dan 

dihadiri secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, 

karena mengingat angka penyebaram Covid-19 di Indonesia masih 

cukup tinggi. Dalam sebat ini, pasangan calon Walikota dan Wakil 

                                                             
3 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
4 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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Walikora Tangerang Selatan dan perwakilan dari pendukung 

maupun tim sukses yang diperkenankan datang ke lokasi tersebut 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjalankan strategi kampanye media yang digunakan tidak hanya 

media cetak dan media sosial, selain menggunakan kedua tersebut, 

tim pemenangan juga menggunakan media elektronik.  

2. Komunikasi Interpersonal Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dua 

orang atau lebi yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung 

melalui lisan, berikut komunikasi interpersonal yang dilaksanakan 

oleh pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan bersama 

tim pemenangannya.  

a. Kampanye Door to Door 

Kampanye door to door di masa pandemic Covid-19 dinilai 

lebih efektif daripada kampanye terbuka yang menimbulkan 

kerumunan. Karena dalam kampanye door to door tim 

pemenangan mengunjungi langsung ke rumah target 

masyarakat, ke berbagai pemukiman. Wilayah utama yang 

menjadi sasaran tim pemenangan adalah kecamatan Pondok 

Aren dan Pamulang. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian 

dan memastikan masyarakat agar memilih pasangan calon yang 

di kampanyekan. Hal ini dikatakan sangat efektif karena tidak 

mengumpulkan banyak massa, mengingat angka penyebaran 

Covid-19 menyebar luas. Hasil wawancara  dengan bapak 

Ramlie selaku tim pemenangan yang mengatakan:  

“Banyak sekali event yang menarik untuk kampanye di 

masyarkatat, baik langsung maupun Daring, seperti Gerebeg 

Warga yaitu program datang kepada warga masyarakat dan 

mengajak bernyanyi semua warga, dibuatkan video, sehingga 

sangat efektif karena masyarakat ikut sebagai pemereran dalam 
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event tersebut, sehingga didak berkesan monolog, dll program 

yang untuk menunjang kampanye kami5.” 

 

Gambar 9. Kampanye Door to Door diunggah melalui 

akun Instagram Tim Pemenangan Benyamin Pilar  

 

 

Sumber: Akun Instagram Tim Pemenangan 

@benyaminpilar 

Dapa ditarik kesimpulan bawa begitu pengaruhnya 

kampanye door to door yang dijalankan oleh tim pemenangan 

oleh narasumber bahwa alasan memilih pasangan Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan dikarenakan tim pemenangannya 

pernah mengunjungi Pondok Aren untuk mengadakan 

kampanye dan memberikan barang-barang berupa sembako dan 

lain-lain. Hasil wawancara dengan bu Yuyun selaku masyarakat 

                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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Pondok Aren yang merasakan langsung kampanye tatap muka, 

memberikan informasi sebagai berikut:  

“Pada saat kampanye tatap muka, pasangan calon bersama 

tim suksesnya mengajak kami masyarakat untuk bernyanyi, 

menyanyikan yel-yel, membagikan sembako seperti beras, 

indomie dan lainnya, dan juga tidak lupa memberikan barang 

untuk menjaga kebersihan ditengah pandemic Covid-19 seperti 

saat ini berupa pembersih tangan, tissue, sabun, dan masker6.”  

Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan beserta tim pemenangannya juga 

turut menjalankan kampanye door to door dalam 

menyampaikan pesan politik kepada masyarakat serta 

memastikan masyarakat Tangerang Selatan untuk memilih 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada Pilkada 

Tangerang Selatan tahun 2020.  

Selama masa kampanye door to door banyak hal yang 

dilakukan oleh tim pemenangan demi memperoleh suara 

terbanyak pada saat Pilkada. Salah satunya dengan mengajak 

semua masyarakat bernyanyi bersama dan menyuarakan yel-yel 

ala Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan selama masa kampanye banyak sekali, dan 

tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan 

berjaga jarak.  

IV.3.1.2 Kampanye Politik Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan 

  Strategi Kampanye politik memberikan kontribusi dalam 

menyajikan teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Hal 

tersebut bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan keinginan pemilih, 

dan memberikan hubungan yang baik dengan masyarakat yang nantinya 

akan memilih. Sehingga dari hubungan tersebut akan terbentuk hubungan 

                                                             
6 Hasil Wawancara dengan Bu Yuyun, Warga Pondok Aren yang memilih Benyamin Davnie dan 

PIlar Saga Ichsan, pada tanggal 28 Maret 2020 
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dan kepercayaan yang baik dari masyarakat, sehingga pada akhirnya 

memperoleh dukungan suara dari masyarakat.  

  Kontribusi strategi kampanye politik sangat berpengaruh terhadap 

kerja-kerja yang dilakukan oleh tim pemenangan, dan hal tersebut 

berpengaruh terhadap usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari 

pemilih. Strategi kampanye politik merupakan strategi yang diperlukan 

dalam melakukan kampanye, strategi ini dapat digunakan apabila partai 

politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya. Dalam hal ini, kampanye 

dapat berjalan dengan baik jika terdapat lebih banyak orang yang 

memiliki pandangan positif terhadap partai dan kandidat tersebut, 

sehingga hal ini semakin memudahkan partai maupun kandidat dari partai 

pengusung tersebut dalam menarik simpatik dari masyarakat.  

  Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan bagaimana 

bagaimana strategi kampanye politik yang digunakan Benyamin Davnie 

dan Pilar Saga Ichsan dalam Pilkada di Tangerang Selatan pada tahun 

2020 melalui strategi yang terdapat dalam kampanye politik. Yang 

termasuk kedalam strategi kampanye politik yaitu, positioning, branding, 

dan segmenting.  

  Penting untuk menjadi perhatian tim pemenangan mengembangkan 

strategi kampanye politik tersebut guna membantu menyusun 

perencanaan dalam memahami situasi dan perilaku dari masyarakat. 

Melalui hasil wawancara dengan informan, ketiga strategi kampanye 

politik tersebut akan dijelaskan untuk menjawab bagaimana strategi 

pemenangan yang dilakukan oleh tim pemenangan Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan. 

a. Segmenting 

Segmentasi perlu dilakukan untuk melakukan klasifikasi 

pembentukan tim pemenangan yang berasal dari partai pengusung, 

tiga partai non parlemen dan masyarakat yang tersebar di tujuh titik 

kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Pembentukan tim 

pemenangan dari berbagai kalangan dilakukan agar penerapan 

strategi kampanye dari tim pemenangan pasangan Benyamin 
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Davnie dan Pilar Saga Ichsan berjalan dengan efektif dan efisien. 

Menurut Pak Ramlie sebagai Ketua Tim Pemenangan:  

“Langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk tim 

pemenangan adalah dengan membuka akses seluas-luasnya 

kepada partai politik dan masyarakat untuk bergabung dengan tim 

pemenangan. Hal tersebut dilakukan karena syarat untuk 

mendaftarkan pasangan calon adalah adanya dukungan dari 

partai politik dan masyarakat.”7 

 Menurutnya dalam pembentukan tim pemenangan secara 

massif melakukan komunikasi dan membuka ruang kepada partai 

politik dan masyarakat untuk bergabung. Sehingga pada akhirnya 

tim pemenangan mendapatkan dukungan dari tiga partai non 

parlemen yaitu PPP, PBB, Gelora, dan mendapatkan dukungan dari 

masyarakat yang tersebar di tujuh titik kecamatan yang ada di Kota 

Tangerang Selatan.  

Setelah pembentukan tim pemenangan ada beberapa simpul-

simpul pemenangan yang dibentuk baik dari gabungan Partai 

Politik maupun organisasi aspirasi dari berbagai elemen. Kekuatan 

dukungan dari masyarakat maupun partai politik ternyata 

memberikan dukungan yang kuat sehingga mampu mencapai 

kemenangan.  

Dalam melakukan kampanye ini, tim pemenangan berusaha 

melakukan pementaan untuk mengindentifikasi ke seluruh daerah 

di Tangerang Selatan khusunya di tujuh kecamatan yang 

berpotensial untuk dapat diajak bergabung dalam pemenangan 

pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Tim 

pemenangan juga berusaha untuk menarik simpatik masyarakat 

dengan memperkenalkan banyak inovatif yang dapat 

disosialisasikan dalam mempertahankan elektabilitas dan 

                                                             
7 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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memberikan informasi kepada masyarakat hasil dari pembangunan 

yang dicapai Benyamin Davnie pada periode-periode sebelumnya.  

b. Branding 

 Branding yang dilakukan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan dilakukan melalui pengenalan prestasi-prestasi Benyamin 

Davnie selama dua periode sebagai Wakil Walikota mendampingi 

Airin Rachmi Diany. Sehingga upaya branding yang dilakukan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga ichsan beserta tim pemenangannya 

adalah memperliatkan keberhasilan dan presetasi-prestasi Benyamin 

Davnie selama menjadi Wakil Walikota selama dua periode.  

 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan bersama tim 

pemenangannya menyampaikan presentasi-presestasi dari periode 

sebelumnya yang berhasil dicapai oleh incumbet. Tim pemenangan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan berupaya untuk menjelaskan 

dengan baik presetasi-presetasi apa saja yang berhasil dibangun untuk 

Kota Tangerang Selatan pada dua periode sebelumnya. Hasil 

wawancara dengan ketua tim pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan, Pak Ramlie mengatakan bahwa: 

 “Banyak kiat-kiat inovatif yang dapat disosilisasikan dalam 

mempertahankan elektabilitas, dengan memberikan informasi 

kepada masyarakat dengan jelas dan gamblang dan benar bahwa 

hasil pembangunan yang dicapai oleh incumbent melalui media 

sosial dan secara daring. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri 

dalam kampanye, karena hasil dan capaian prestasi dalam 

pembangunan di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah 

dapat diakses melalui media sosial.”8 

  Upaya kampanye secara online melalui media sosial dan 

secara daring memperlihatkan presentasi-presentasi dari kandidat, 

terutama Benyamin Davnie sebagai incumbent selama dua periode. 

Benyamin Davnie berhasil meningkatkan pembangunan-

                                                             
8 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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pembanguna di Kota Tangerang Selatan selama dua periode bersama 

Airin Rachmi Diany. Maka dari itu dari pencapaian-pencapaian 

tersebut memudahkan kandidat semakin dikenal baik di mata 

masyarakat. 

  Benyamin Davnie dan Airin Rachmi Diany diklaim 

berhasil memperoleh banyak prestasi-prestasi untuk kota Tangerang 

Selatan. Kota Tangerang Selatan diklaim telah mengalami banyak 

perubahan yang cukup meningkat. Presetasi-prestasi yang berhasil 

diraih oleh Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie untuk kota 

Tangerang Selatan selama dua periode adalah Kota Tangerang 

Selatan berhasil dinobatkan oleh BPK RI sebagai salah satu Smart 

City, Kota layak anak hingga Kota layak Huni, Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) meningkat, Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

Angka kemiskinan yang terbilang rendah di Indonesia, Infrastruktur 

jalan lingkungan dan jalan penghubung sudah sangat nyaman dilalui, 

layanan kesehatan gratis melalui KTP elektronik dan lain-lain.  

  Keuntungan dari presetasi yang telah diraih oleh incumbent 

ternyata memberikan dampak positif dalam mendapatkan suara dari 

masyarakat. Masyarakat sendiri juga telah melihat berbagai 

peningkatan dari kualitas-kualitas pembangunan dari segi 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain di Kota Tangerang Selatan. 

Kampanye mengenalkan diri kepada masyarakat yang dilakukan 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan ini memberikan kesan yang 

baik untuk masyarakat melalui prestasi-prestasi Benyamin Davnie 

selama dua periode saat menjadi Wakil Walikota.  

  Dengan demikian, Branding kepada masyarakat melalui 

presetasi Benyamin Davnie merupakan keuntungan tersendiri untuk 

mendapatkan suara dari masyarakat. Hal ini dikarenakan incumbent 

pada periode sebelumnya yaitu Benyamin Davnie, mampu 

memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kota Tangerang 

Selatan, sehingga indeks pembangunan di Kota Tangerang Selatan 

tergolong cukup tinggi diantara kota-kota lain. Hal tersebut menjadi 
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daya tarik masyarakat di kota Tangerang Selatan untuk memilih 

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada Pilkada Tangerang 

Selatan tahun 2020.  

c.  Positioning 

  Dalam kontestasi politik pasti ada saja yang namanya 

persaingan antar lawan politik. Dalam hal ini maka kontestan wajib 

memiliki produk yang berbeda dan lebih menarik dari lawan. Hal itu 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan 

produk-produk yang ditawarkan oleh kandidat. Dalam hal ini, bentuk 

positioing yang ditanamkan di benak masyarakat oleh tim 

pemenangan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dari 

lawan pasangan calon dalam Pilkada Tangerang Selatan adala dengan 

memanfaatkan tagline “Tangsel Rumah Kita Bersama”.  

  Tagline yang dibuat Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan bersama tim pemenenangannya ini mewakilkan secara 

keseluruhan isi dari visi dan misi. Tagline “Tangsel Rumah Kita 

Bersama” merupakan tagline yang dibuat untuk memeriahkan 

kampanye dan memiliki makna bahwa Tangerang Selatan merupakan 

rumah bersama untuk seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya. 

Hal tersebut merupakan salah satu semangat Benyamin Davnie dan 

Pilar Saga Ichsan untuk membangun Tangerang Selatan menjadi kota 

yang lebih baik dan sejahtera. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ramlie  

selaku Ketua Tim Pemenangan: 

 “Salah satu keunggulan pasangan calon walikota adalah tawaran 

visi dan misinya, visi dan misi tersebut di tetapkan dalam rancangan 

RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang 

secara terperinci program tersebut dapat terserap melalui 

perencanaan yang matang dan berkesinambungan9. ” 

 Produk yang digunakan dalam strategi positioning ini adalah 

penguatan pada pengenalan visi dan misi Benyamin Davnie dan Pilar 

                                                             
9 Hasil Wawancara dengan Pak Ramlie, Ketua Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga 

Ichsan, pada tanggal 24  Maret 2020 
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Saga Ichsan saat terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota. 

Strategi dalam pengenalan produk yang dilakukan tim pemenangan 

ini lebih kepada menjelaskan lima visi dan misi yang nantinya akan 

berusaha diwjudukan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 

Selatan periode 2021-2024.  

  Misi pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang unggul yang nantinya akan dilaksanakan melalui program 

Bosda, batuan dan beasiswa prestasi, peningkatan pendidikan yang 

lebih meningkat berbasis teknologi, dan agama, lalu akan diupayakan 

peningkatan prasarana, sarana, dan kualitas pendidikan di Kota 

Tangerang Selatan. Misi kedua adalah pembangunan infrastruktur 

yang saling terkoneksi dengan program transportasi berbasis rel, 

MRT, dan LRT, pembangunan TOD, optimalisasi kualitas penataan 

kita dan jalan. Pengurangan titik kemacetan, dibuatnya jalur 

pedestrian dan sepeda yang inklusif.  

  Misi ketiga, yaitu membangun kota Tangerang Selatan 

yang lestari dilaksanakan melalui program-program pembangunan 

Tandon, Situ, dan sarana tempat berkumoul warga di tingkat 

kecamatan. Taman kota, bundaran, dan bangunan ikonik, penyediaan 

ruang terbuka untuk berkomunikasi antar komunitas. Misi keempat 

adalah berupaya meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi 

melalui program pendampingan enterpremeur ekonomi kreatif dan e-

commerce, pembentukan hubungan channeling bagi para pelaku 

ekonomi kreatif, pembangunan gedung pusta UMKM di lingkungan 

kantor Pusat Pemerintahan Kota. Dan misi terakhir yang kelima 

adalah membangun birokrasi yang efektif dan efisien melalui 

program penerapan kota aplikasi berbasis IT, Corporate University 

untuk Aparatur Sipil Negara, pemetaan kebutuhan pegawai struktural 

fungsional umum dan fungsional tertentu, yang terakhir melakukan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan melakukan open 

bidding kelurahan dan kecamatan.  

http://www.library.upnvj.ac.id/


76 
 

Clarisa Arfiandani, 2022 

Strategi Pemenangan Kampanye Politik Pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

dalam Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 

UPN Veteran Jakarta , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -  www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 Dari visi dan misi tersebut, tim pemenangan berusaha menguatkan 

keperacayaan masyarakat untuk memilih Benyamin Davnie dan Pilar 

Saga Ichsan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 

Selatan. Visi dan misi tersebut digunakan sebagai kesan yang baik di 

benak masyarakat agar mereka bisa membedakan produk yang 

diberikan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dengan produk 

dari kandidat lain.  

IV.3.2 Kendala yang dihadapi Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 

dalam menjalankan strategi pemenangan kampanye politik pada 

Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 

      Komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang memiliki 

konsekuensi terhadap aktivitas politik yang didalamnya terdapat pesan 

yang bermuatan politik. Sedangkan, strategi politik merupakan konsep 

yang digunakan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan, 

terutama pada saat melaksanakan kampanye menuju Pemilihan Umum.  

      Pentingnya peran komunikasi dan strategi politik membuat para 

kandidat di seluruh pemilihan Kepala Daerah berlomba-lomba 

menciptakan komunikasi dan strategi politik sebagai kunci keberhasilan 

dalam pemenangannya. Untuk itu penggunaan komunikasi dan strategi 

politik sebagai strategi dalam pemenangan Pilkada harus benar-benar 

dikaji secara optimal, termasuk kendala-kendala yang kemungkinan 

muncul dalam proses kampanye. 

      Kendala-kendala yang di hadapi tim pemenangan Benyamin 

Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada saat melakukan kampanye adalah 

pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi di Indonesia, sehingga 

membuat tim pemenangan dan kandidat harus mengurangi kegiatan tatap 

muka dan mengutamakan kampanye secara online. Menurut tim 

pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan terdapat kendala-

kendala yang dihadapi pada saat kampanye secara online maupun tatap 

muka.  

      Menurut tim pemenangan kendala-kendala yang dihadapi pada saat 

pelaksanan kampanye secara tatap muka salat satunya adalah waktu yang 
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terbatas dan komunikasi yang terkadang kurang maksimal, sehingga 

masih sering terjadi miss komunikasi, yang pada akhirnya mengubah 

ulang jadwal pelaksanaan kampanye. 

      “Adanya miss komunikasi zonasi antara tim sukses dan masyarakat 

di daerah yang ingin kami datangi untuk melaksanakan kegiatan 

kampanye, seperti adanya kenaikkan kasus Covid-19 di daerah tersebut, 

dan kami sudah mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan 

kampanye, tentu saja hal tersebut membuat kami harus mengubah jadwal 

kampanye dan mengelola waktu lagi semaksimal mungkin, maka dari itu 

terkadang memang karena lonjakan Covid-19 juga tidak menentu, maka 

dari itu hal-hal seperti itu yang menghambat kampanye kami.”10 

      Tim pemenangan berupaya untuk menentukan jadwal sesuai arahan 

yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu Tangerang Selatan, namun 

memang kejadian seperti itu tidak bisa selalu diantisipasi. Lonjakan 

angka penyebaran Covid-19 di Indonesia juga tidak dapat diprediksi di 

setiap daerahnya, maka dari itu hal-hal seperti itulah yang menjadi 

kendala tim pemenangan dan kandidat pada saat melaksankaan 

kampanye.  

      Perilaku masyarakat ditengah pandemi Covid-19 juga menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kampanye secara tatap muka. Masih banyak 

masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan dan menyepelekan 

Covid-19. Pada saat pelaksanaan kampanye, masyarakat masih ada yang 

membuat kerumunan, tidak mencuci tangan, dan sebagainya. Hal tersebut 

membuat tim pemenangan harus lebih ketat dalam mengawasi kampanye 

secara tatap muka. Seperti yang dikatakan oleh tim pemenangan yaitu 

bapak Eko sebagai berikut:  

      “Perilaku masyarakat menjadi bagian dari kendala kampanye 

ditengah pandemi Covid-19. Hal ini tentu saja menjadi hambatan kami 

dalam melaksanakan kampanye, dimana ada sejumlah masyarakat yang 

tetap memaksa komunikasi jarak dekat dengan kandidat dan enggan 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Pak Eko, Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, 

pada tanggal 21 Maret 2022 
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mematuhi protokol kesehatan, maka dari itu kami sebagai tim harus 

memberikan peringatan berulang kali untuk senantiasa menaati protokol 

kesehatan ditengah pandemi Covid-19 dan memberikan arahan bahwa 

harus mengubah kebiasaan baru ditengah pandemi Covid-19 yaitu 

dengan berjaga jarak.”11 

      Selain adanya kendala dalam pertemuan kampanye tatap muka 

terbatas, terdapat juga kendala-kendala dalam kampanye yang dilakukan 

secara online. Menurut hasil penelitian wawancara bersama tim 

pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, kendala-kendala 

yang ada dalam kampanye yang dilakukan secara online yaitu, masih 

banyak masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang belum bisa 

mengakses internet untuk membuka sosial media seperti instagram, dan 

menggunakan aplikasi zoom meeting untuk ikut serta menyaksikan 

kampanye yang dilakukan secara online atau daring. Masih banyak 

kendala-kendala seperti akses internet yang masih kurang memadai, cara 

menggunakan aplikasi zoom meeting, dan tidak semua masyarakat juga 

memiliki alat komunikasi seperti handphone dan laptop untuk mengakses 

internet.  

      Penggunaan zoom meeting yang menjadi salah satu cara terbaru 

untuk melakukan kampanye secara daring juga masih mengalami 

kendalan-kendala seperti masih adanya penyeledup yang bukan bagian 

dari pendukung Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan ikut masuk 

dalam pelaksanaan kampanye melalui zoom meeting, sehingga hal 

tersebut menjadi hambatan dalam melakukan kampanye. Tim 

pemenangan berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut, namun 

penggunaan media secara daring dapat di sabotase kapan saja meskipun 

sudah berusaha menghindari penyeludupan seperti itu.  

      Kendala lain yang dihadapi pada saat melakukan zoom meeting 

adalah pada saat kampanye dimulai terkadang masyarakat yang ikut 

masuk bisa melebihi kapasitas yang sebenarnya. Karena memang 

                                                             
11 Hasil Wawancara dengan Pak Eko, Tim Pemenangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, 

pada tanggal 21 Maret 2022 
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penggunaan zoom meeting juga tidak bisa diakses oleh kebanyakan 

orang, jumlah yang ditetapkan juga terbatas, maka dari itu kendala-

kendala seperti itu yang masih menjadi evaluasi tim pemenangan untuk 

lebih mengoptimalkan kampanye secara daring atau online, 

http://www.library.upnvj.ac.id/

