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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Ridwan Kamil 

Ridwan Kamil lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971, 

Emil nama sapaan akrabnya, beliau merupakan anak kedua dari lima 

bersaudara. Ridwan Kamil sebenarnya menyukai berimajinasi sejak masa 

kecil. Beliau suka membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di 

luar negri. Sejak kecil Ridwan Kamil memiliki semangat kewirausahaan. 

Beliau bersekolah di SDN Banjarsari III Bandung tahun 1979 hingga 

1984, ketika sekolah dasar beliau telah menjual es mambo buatannya 

sendiri. Selama bersekolah, Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang 

aktif dan cerdas. Selain aktif di OSIS, Paskibra dan klub sepak bola, beliau 

selalu masuk dalam rangking lima besar di kelasnya. 

Setelah tamat sekolah dasar beliau kemudian melanjutkan 

pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung kemudian di SMA negeri 3 

Bandung pada tahun 1987 hingga 1990. Setelah tamat SMA, beliau 

kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung 

(ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur dari tahun 1990 

hingga 1995. Lulus dari ITB, beliau memilih untuk bekerja di Amerika 

Serikat. Tapi hanya empat bulan bekerja beliau berhenti karena dampak 

krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar 

pekerjaanya. Beliau tidak langsung pulang ke Indonesia, beliau bertahan di 
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Amerika sebelum akhirnya mendapat Beasiswa di University of 

California, Berkeley. 

Selagi mengambil S2 di Universitas tersebut Ridwan Kamil 

bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Pada 

tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan 

dua tahun kemudian mendirikan Urbane, firma yang bergerak dalam 

bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Ridwan Kamil 

aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan 

Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design 

Consultan SOM, EDAW (Hong Kong dan San Fransisco), dan SAA 

(Singapura). 

(https://www.biografiku.com/2014/09/biografi-ridwan-kamil-walikota-

bandung.html,  diakses pada tanggal 19 September 2014, pukul 14:00 

WIB). 

Urbanner adalah firma yang didirikan oleh Ridwan Kamil dan 

teman-temannya. Nama Ridwan Kamil terkenal berkat desain arsitektur 

yang penuh kreasi hingga berhasil meraih berbagai penghargaan mengenai 

desain. Pada tahun 2013, beliau berpasangan dengan Oded Muhammad 

Danial untuk maju bertarung di Pilkada kota Bandung yang diusung oleh 

partai Gerindra dan PKS. Beliau berhasil memenangkan Pilkada Bandung 

dengan memperoleh suara sebesar 45,24%. 

Ridwan Kamil selalu berinovasi pada setiap tugasnya. Beliau 

banyak melakukan program-program pro rakyat dan membesarkan nama 

https://www.biografiku.com/2014/09/biografi-ridwan-kamil-walikota-bandung.html
https://www.biografiku.com/2014/09/biografi-ridwan-kamil-walikota-bandung.html
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Bandung di mata Internasional. Hingga puncaknya, saat kota Bandung 

berhasil menjadi tuan rumah Konferance Asia Afrika (KAA) yang tidak 

lepas dari sentuhan Bapak Walikota Ridwan Kamil. Berikut penghargaan 

yang diraih Ridwan Kamil: 

1. Urban Leadership Award dari Univ Pensylvania, AS, 2013. 

2. Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif, 2012. 

3. Winner Internasional Young Design Entrepreneur of the Year 

from British Council Indonesia, 2012. 

4. Indonesia Green Award “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, 

Green Building Rasuna Epicentrum, 2012. 

5. Green Leadership Award for Al-Irsyad Mosque from BCI Asia, 

2011. 

6. Top 5, Best Building of The Year 2010 from ArchDaily for Al-

Irsyad Mosque. 

7. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award, 2010. 

8. Winner third prize : Design Competition Suramadu Mosque. 

2010. 

9. The 6th Winner of The Best Design Architecture Consultant, 

Citradata Award. 

(http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-ridwan-

kamil/, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 14:00 WIB). 

 

http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-ridwan-kamil/
http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-ridwan-kamil/
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B. Akun Instagram @ridwankamil 

Zaman sekarang, para politikus tidak hanya mengandalkan media televisi 

untuk menyapa masyarakatnya atau menyiarkan ide-ide mereka. Mereka juga 

mengandalkan media sosial, salah satunya Instagram. Ridwan Kamil tercatat 

sebagai kepala daerah yang juga seorang bintang Instagram dengan pengikut 

mencapai 8 juta akun. Angka tersebut menjadikan Ridwan Kamil sebagai 

tokoh politik Indonesia terpopuler di Instagram setelah Presiden Joko Widodo 

selaku Presiden di Indonesia yang memiliki 8,2 juta pengikut. Angka tersebut 

terbilang cukup fantastis hingga hampir menyamai ke populeran seorang 

Presiden RI, yang mengingat bahwa Ridwan Kamil merupakan politikus yang 

belum lama terjang karirnya dari seorang Presiden Jokowi. 

”Jadi orang Indonesia itu interaksi trafficnya tinggi kalau kontennya itu 
humoris.” Kata Ridwan Kamil di Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.  

Ternyata pria yang akrab disapa Kang Emil ini telah melakukan observasi 

terhadap pengguna media sosial di Indonesia. Dipernyataannya Ridwan Kamil 

bukan berarti menganjurkan para kepala daerah harus melawak di Instagram. 

Ridwan Kamil mengatakan yang dilakukannya adalah memberi kombinasi 

antara pesan yang serius dengan memakai gaya bahasa humoris.  

“Jadi konten boleh serius tapi dengan bahasa humoris, itu traffic lebih 
tinggi,” dia menambahkan. 

“Fotonya boleh apa pun, tapi captionnya menarik. Jadi humoris saya 

tekstual bukan gambar,” ucapnya menjelakan. 
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Ridwan Kamil memang sering memahami hal-hal yang sedang populer di 

zaman now, sehingga berinteraksi dengan penggemarnya dia dapat 

memberikan humor-humor yang asik dalam akun media sosial miliknya.  

(https://m.liputan6.com/tekno/read/3336963/ridwan-kamil-ungkap-rahasia-

popularitasnya-di-instagram, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, pukul 14.00 

WIB). 

Ridwan Kamil tentu tidak sendiri untuk mengelola akun media sosial, 

khususnya Instagram. Ridwan Kamil disebut menggunakan administrator atau 

sering disebut admin untuk mengelola akun Instagramnya. Ketika ditanya soal 

siapa orang yang mengelola akun sosialnya, pria yang akrab disapa Kang Emil 

titak menjawab, selalu merahasiakan identitas sang admin. 

“Iya (admin @ridwankamil) ada dua orang. Rahasia dong biar penasaran,” 
Ujar Ridwan kamil. 

Dua orang admin tersebut, kata Ridwan Kamil terdiri dari satu orang laki-

laki dan satu orang perempuan. Ridwan Kamil mengatakan, alasannya 

menggunakan jasa administrator untuk menyampaikan hal-hal informatif 

kepada para pengikutnya di media sosial. Hal tersebut katanya sekaligus 

memudahkan Ridwan Kamil dari kesibukannya.  

“50% status masih dari saya, yang ada tanda „admin‟nya berarti dari 

admin.” Ujar Ridwan Kamil. 

(http://jabar.tribunnews.com/2018/01/21/siapa-admin-yang-kelola-akun-

media-sosial-ridwankamil-nih-begini-jawaban-kang-emil, diakses pada 

tanggal 20 Mei 2018, pukul 15.00 WIB). 

https://m.liputan6.com/tekno/read/3336963/ridwan-kamil-ungkap-rahasia-popularitasnya-di-instagram
https://m.liputan6.com/tekno/read/3336963/ridwan-kamil-ungkap-rahasia-popularitasnya-di-instagram
http://jabar.tribunnews.com/2018/01/21/siapa-admin-yang-kelola-akun-media-sosial-ridwankamil-nih-begini-jawaban-kang-emil
http://jabar.tribunnews.com/2018/01/21/siapa-admin-yang-kelola-akun-media-sosial-ridwankamil-nih-begini-jawaban-kang-emil


6 
 

C. Karakteristik Followers  Instagram @ridwankamil 

Ridwan Kamil memang dikenal sebagai politikus yang sangat aktif di 

media sosial, terutama Instagram. Selain aktif, dia juga mengunggah foto atau 

video yang diberi caption yang lucu dan menghibur. Tidak heran jika 

masyarakat menganggapnya sebagai pemimpin daerah yang sangat kekinian 

dan gaul. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah followers akun 

Instagram miliknya. Ridwan Kamil menyampaikan peningkatan followersnya 

tersebut melalui unggahan foto di akun Instagramnya pada, Senin 1 Mei 2017. 

Ridwan Kamil mengatakan bahwa followersnya mengalami peningkatan 

sebanyak 1,2 juta pengikut.  

Karakteristik followersnya pun sangat bermacam-macam dari berbagai 

kalangan, namun yang paling aktif adalah kalangan anak muda dan remaja. 

Ridwan Kamil bahkan tidak segan-segan menyentil kaum anak muda dan 

remaja yang masih jomblo dengan memberikan saran-saran yang unik dan 

aneh. Meski demikian, bukan berarti dia tidak pernah serius, dia pun sering 

mengabarkan mengenai berbagai kegiatannya dan mensialisasikan program 

yang digulirkan. Agar porsinya seimbang, unggahan serius di media sosial 

sekitar 60 persen, sedangkan yang berupa candaan sekitar 40 persen.  

Ridwan Kamil menjadi sosok yang peduli dengan kehidupan pemuda. 

Bahkan dalam unggahannya di Instagram. Ridwan Kamil sering mengajak 

remaja untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis. 

“Camkanlah wahai barudak, tong dilila-lila. Panjeg dina galur najan awak 
lebur bisi kabogoh direbut batur. #ReboNyunda.” Ujar Ridwan Kamil lewat 

akun @ridwankamil. 
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Dengan mengutip berita dari Liputan6.com dengan judul “Pria „Jomblo‟ 

Cendrung Meninggal Lebih Cepat”. Ridwan Kamil ini ingin mengingatkan 

para remaja untuk tidak menunda pernikahan. Arti dari caption unggahan 

Ridwan Kamil adalah “Tetap lurus dalam satu tujuan meski tubuh akan 

hancur, karena bisa-bisa nanti pasangan direbut oleh orang lain. Unggahan itu 

ditulis dalam bahasa sunda, karena setiap hari rabu ada kebijakan Rebo 

Nyunda di Kota Bandung. Kelebihan dalam berkomunikasi dalam bahasa anak 

muda dan tidak canggung untuk berkomunikasi lintas generasi adalah salah 

satu rahasia yang membuat Ridwan Kamil digemari oleh anak muda dan 

remaja. 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3052151/, diakses pada tanggal 9 

Agustus 2017, pukul 14.42 WIB). 

D. Kepemimpinan Ridwan Kamil di Bandung 

Mochamad Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil adalah 

Walikota Bandung dengan masa bakti tahun 2013 – 2018. Menurut silsilah 

keluarga, Ridwan Kamil berasal dari etnis Sunda, dimana ayahnya berasal dari 

Subang. Selain itu, ternyata beliau terlahir dari keluarga pejuang almarhum 

kakeknya yang bernama Panglima Hazibullah di Jawa Barat. 

Tidak heran mengapa beliau mewarisi darah seorang pejuang, dimana 

Ridwan Kamil berjuang untuk memajukan Bandung sebagai kota juara. 

Sebuah kota yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dan juga membawa 

dampak yang baik bagi banyak orang, terutama warga Bandung. 

Kepemimpinan yang dijalankan oleh Ridwan Kamil selama masa 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3052151/
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kepemimpinannya adalah memimpin dengan akhlak dan keteladanan. Beliau 

mejelaskan bahwa kepemimpinan yang dia lakukan adalah dengan cara 

memberikan contoh yang baik. 

Ridwan Kamil berusaha untuk dapat merepresentasikan wajah kota 

Bandung yang mencerminkan perilaku positif. Beliau memaparkan bahwa 

sebagai seorang pemimpin, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan 

sangatlah diperlukan. Menurut Kang Emil, kualitas kepemimpinan berada 

pada akumulasi dari keputusan yang diambil. Kepemimpinan yang baik adalah 

kepemimpinan dengan setiap pengambilan keputusan yang berdampak positif. 

Oleh sebab itu, dalam setiap kebijakan yang beliau ambil, Ridwan Kamil 

selalu berusaha untuk menghadirkan berbagai keputusan yang bermanfaat bagi 

banyak orang, terutama bagi para warga Bandung. Sebagai seorang pemimpin, 

beliau menyadari bahwa tugasnya adalh membawa perubahan dan 

mengakselerasikan kemajuan. Walikota Bandung yang memiliki segudang 

prestasi dan penghargaan ini merasa bangga jika para warganya justru 

memiliki inisiatif untuk adanya perubahan. 

Ridwan Kamil mengatakan bahwa perubahan tidak harus selalu datang 

dari inisiatif pemerintah. Maka dari itu, beliau sangat senang mengedepankan 

partisipasi dari masyarakat dalam menentukan arah kebijakan Kota Bandung. 

Beliau membentuk banyak tim penasihat Walikota yang berasal dari berbagai 

elemen masyarakat. Setidaknya ada 12 tim kebijakan Walikota yang setiap 

saat beliau minta pertimbangan ketika akan mengeluarkan kebijakan. Sebagai 
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seorang pemimpin, tentu Ridwan Kamil sudah memiliki perencanaan yang 

matang untuk setiap program dan juga kebijakan yang akan beliau ambil.  

Setelah terpilih menjadi Walikota Bandung, Ridwan Kamil bergerak 

dengan berbagai program untuk membuat Kota Bandung semakin maju 

dengan mottonya yaitu Bandung Juara. Berikut ini beberapa program 

unggulan yang beliau gagas untuk mendukung setiap visi misi dari 

kepemimpinan yang beliau lakukan selama masa jabatannya. 

1. Gerakan Pungut Sampah 

Gerakan pungut sampah adalah program untuk mengajak warga 

Bandung agar cinta lingkungan. Gerakan Pungut Sampah (GPS) biasanya 

diterapkan disekolah-sekolah, yaitu pada hari tertentu para siswa bergiliran 

untuk melaksanakan GPS tersebut. Program ini bermanfaat agar 

masyarakat lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari 

banyaknya sampah yang menumpuk. Selain itu juga, melalui program ini 

masyarakat dapat menjaga dan mencintai lingkungan di Kota Bandung. 

2. Bus Bandros (Bandung Road on The Street)  

Bus Bandros adalah bus yang memiliki dua tingkat, dimana bus ini 

beroprasi mengelilingi Kota Bandung. Bagi wisatawan, baik domestik 

maupun mancanegara yang ingin menaiki bus ini, biaya yang dikeluarkan 

hanya sebesar Rp10.000 saja. Melalui program ini, maka daftar wisata 

yang ada di Kota Bandung akan bertambah. 
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3. Jumat Bersepeda 

Jumat bersepeda adalah program dimana warga Bandung 

diharapkan setiap hari Jumat melakukan aktifitasnya dengan menggunakan 

sepeda, seperti pergi ke kantor ataupun bersekolah. Program ini bertujuan 

untuk mengajak warga Bandung agar cinta lingkungan. Selain itu, dengan 

berjalannya program ini, jumlah volume kendaraan akan berkurang dan 

juga mengurangi tingkat kemacetan serta mengajak warga Bandung untuk 

hidup lebih sehat. 

4. Bus Pelajar Gratis Setiap Hari 

Progrram ini sangat menguntungkan bagi para siswa sekolah, 

karena mereka tidak perlu kerepotan untuk mencari transportasi. Waikota 

menyediakan sarana Bus Sekolah gratis setiap harinya. Melalui program 

ini diharapkan para siswa semakin antusias untuk bersekolah.   

5. Bandung Sejuta Biopri 

Program ini menghimbau agar setiap RT dan juga RW di Kota 

Bandung  memasang biopri. Dengan demikian, banjir akan semakin 

berkurang sekaligus meningkatkan cadangan air. 

(https://www.finansialku.com/gaya-kepemimpinan-ridwan-kamil/ diakses pada 

tanggal 23 Mei 2018, pukul 07:00 WIB). 

 

https://www.finansialku.com/gaya-kepemimpinan-ridwan-kamil/

