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Lampiran 2: Hasil Wawancara 

Hari/Tanggal/Pukul : Senin/8 Juni 2020/19.00 Wib   

Narasumber  : Agus Kusumah Dan Aban 

Tempat   : Kp Banceuy, Desa Langensari  

1. Strategi apa yang dilakukan oleh Bapak Agus Kusumah agar kampanye 

sukses dan berjalan lancar serta mendapat banyak dukungan dari 

masyarakat? 

Agus Kusumah : 

“Untuk menyiasati strategi dalam berkampanye saya dan timsukses 

melakukan berbagai pendekatan dalam berkomunikasi mulai dari 

komunikasi interpersonal, komunikasi antar kelompok seperti misalnya 

saya dan timsukses saya berkomunikasi dengan kelompok Rw tertentu yang 

kami datangi, namun yang paling penting dalam strategi kami adalah 

dengan lebih mementingkan komunikasi persuasif yang bisa mempengaruhi 

minat warga agar memilih saya dengan visi misi yang saya tawarkan, akan 

tetapi yang lebih penting dalam komunikasi persuasif ini adalah bagaimana 

saya bisa menyampaikan pesan kampanye dengan menarik, melalui 

berbagai cara seperti penggunaan simbol untuk no urut, kemudian yel-yel 

atau lagu yang kita gunakan saat pawai tidak lupa saya dan timsukses 

menggunakan poster sebagai media promosi untuk menyampaikan pesan, 

selain poster saya juga menggunakan media sosial seperti facebook dan 
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Instagram mengikuti perkembangan zaman agar pesan bisa tersampaikan 

dan diterima oleh berbagai kalangan”.   

2. Bagaimana cara pa kades agar pesan bisa diterima oleh masyarakat ? 

Agus kusumah: 

“Dari awal saya memiliki konsep tapi konsep itu ingin saya tuangkan ke 

beberapa orang mulai dari berbagai macam karakter, bebagai macam 

kalangan usia, yang ahirnya pada saat saya diundang untuk melakukan 

sosialisasi oleh masyarakat oleh setiap rw secara bergiliran sesuai waktu 

yang telah dijadwalkan, cara saya pribadi dalam menyampaikan pesan 

kampanye adalan dengan melakukan pendekatan kepada warga seperti 

bersosialisasi tentang program yang telah saya rencanakan, sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Melakuka komunikasi sangatlah penting dalam 

proses kampanye, karena dengan komunikasi yang benar saya dapat 

diterima di masyarakat”. 

Aban : 

“Memang benar kami selaku timsukses dari no urut 3 melakukan berbagai 

pendekatan dengan masyarakat dengan berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan cara bergiliran dan terus menerus ke berbagai rw yang ada di desa 

langensari, akan tetapi kita sebagi tim terbagi menjadi beberapa bagian dan 

tugas berdasarkan kalangan usia, seperti misalya kami menugaskan 

timsukses kami yang usianya lebih muda untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat yang lebih muda atau zaman sekarang lebih disebut dengan 

kaum milenial agar pesan kampanye lebih tepat sasaran karna orang yang 

menyampaikan pesan lebih berkompeten dibidangnya” 
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3. Apa hambatan yang pa kades alami saat berkampanye ?  

agus kusumah: 

“Saat proses kampanye pemilihan kepala desa hambatan yang saya alami 

salah satunya adalah masalah waktu, misalkan sulitnya mengatur jadwal 

pertemuan antar rw, tapi setelah adanya komunikasi yang baik antar rw 

tersebut maka alhamdulilah dilancarkan segalanya dan ada jalan 

keluarnya”. 

4. Cara apa yang dilakukan untuk mendapat dukungan dari berbagai 

kalangan? 

agus kusumah:  

“untuk mendapatkan dukungan dari bebagai kalangan tidaklah mudah kita 

harus benar-benar menyusun pesan kampanye yang benar-benar matang 

dan terkonsep sesuai dengan sasaran, seperti halnya gaya komunikasi yang 

harus disesuaikan ketika berhadapan dengan masyarakat, misalkan ketika 

melakukan komunikasi atau sosialisasi dengan masyarakat yang sebaya 

dengan saya, maka saya menggunakan pakaian dan gaya bahasa yang 

menyesuaikan kemudian jika saya sedang bersosialisai dengan anak muda 

atau kaum milenilai sayapun menyesuaikan cara berpakaian saya dan gaya 

Bahasa yang tidak ngolot atau mengikuti perkembangan zaman, tidak lupa 

juga saya menggunakan akun media sosial untuk menyampaikan pesan dan 

berkomunikasi dengan para masyarakat sesuai dengan kepentingan saya 

dan masyarakat. Media sosial sangat memberi pengaruuh besar terhadap 

perkembangan zaman, dimana saya bisa menggunakan media sosial untuk 

berkampanye dan lebih mudah untuk saya menyampaikan pesan terutama 

untuk masyarakat yang telah aktif menngunakan teknologi dan media 
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sosial. Seliain itu saya menggunakan simbol unuk no urut 3 yang berdeda 

dengan yang lain agar lebih menarik dan terkesan lebih kreatif agar 

meningkatkan minat masyarakat”. 

Aban: 

“Kami selaku tim sukses benar-benar mempersiapkan semuanya sekreatif 

dan semenarik mungkin agar pesan kampanye mudah disampaikan kepada 

masyarakat dan masyarakat lebih tertarik untuk mrmilih.Membuat pesan 

yang akan disampaikan menjadi lebih kreatif dan menarik sangat penting 

untuk menarik minat sasaran, namun tidak kalah pentingnya media 

penyampai pesan yang memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap 

suksesnya komunikasi, seperti yang dilakukan kandidat no urut 3 yang 

menggunakan media sosial facebook dan Instagram sebagai media untuk 

berkampanye” 

5. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya berdemokrasi 

terutama dalam hal pemilihan kepala desa ? 

Agus Kusumah: 

“Didalam pemilihan tahun kemarin betul-betul saya jadikan edukasi politik 

pada saat saya menjabat sebelumya saya memberikan sebuah pelayanan dan 

pembangunan pada masyarakat, dan pada saat pemelihan selanjutnya saya 

memberikan sebuah edukasi politik kepada masyarakat bagaimana caranya 

menciptakan atau membentuk opini di masyarakat bahwa masyarakat harus 

mempunyai jati diri tanpa mengandalkan materi yang saya jung-jung tinggi, 

kemudian saya jadikan edukasi politik kepada masyarakat yang ahirnya 

masyarakat mengerti dan merespon baik”. 

6. Bagaimana cara pengemasan pesan kampanye agar lebih kreatif? 
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Agus Kusumah : 

“Saya dan timsukes bekerja sama dengan kompak, timsukses saya dari 

berbagai kalangan dan berbagai basic pendidikan yang bermacam-macam. 

memiliki timsukses yang benar benar luar biasa yang telah menyiapkan 

semuanya dengan matang seperti pembuatan poster, penggunaan lambang 

atau symbol untuk no urut saya, menggunakan media sosial untuk sarana 

promosi, edukasi, dan penyampaian pesan kampanye. Tim sukses saya juga 

menggunakan media sosial dengan aktif untuk berkampanye, membuat 

slogan, yel-yel untuk kampanye membuat jadwal pawai, sampai membuat 

panggung sebagai sarana untuk membantu dan meunjang pemberian 

edukasi politik”. 

Aban: 

“Kami selaku timsuskses berusaha melakukan yang terbaik untuk kandidat 

no 3, dengan mendukung sepenuhnya serta menyiapkan konsep yang 

matang saat berkampanye, kita mengemas pesan kampanye sekreatif 

mungkin dan semenarik munkin untuk menarik minat masyarakat, seperti 

menggunakan slogan, yel-yel, simbol yang berbeda, selain itu kita 

menggunakan media cetak dan media sosial untuk menyampaikan pesan. 

Media cetak kita membuat poster yang di tiap rw dan media sosial kita 

gunakan facebook dan Instagram untuk enyampaiakn pesan kampanye, dan 

mengenalkan kandidat”. 

7. Apa kelebihan kampanye menggunakan pendekatan komunikasi 

dibandingkan dengan berkampanye menggunakan uang (money politik)? 

Agus kusumah : 
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“lebih baik menggunakan komunikasi karna menurut sebuah buku yang 

saya baca ada yang Namanya personal approach atau pendekatan secara 

pribadi, ketika tika menggunakan pendekatan secara pribadi disitu pasti 

muncul sebuah komunikasi, nah komunikasi itu yang akan melekat di 

ingatan masyarakat dan tak akan tergadaikan, tidak bisa dibeli dan sangat 

berharga ketika sebuah kemunikasi berjalan sehingga saling terkoneksi satu 

sama lain. 
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Lampiran 3: foto dokumentasi 

 

 

Calon Kepala Desa Kandidat No Urut 3 Agus Kusumah 

 

Wawacara dengan Agus Kusumah dan tim suksesnya 
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Foto saat kandidat no urut 3 melaksanakan kampanye 
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Foto saat pelantikan kepala desa Agus kusumah 
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Lampiran 4 

 


