
I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Negara

Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara

demokrasi. Hal ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi

bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis ini terdiri dari anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian rakyatlah yang berdaulat, yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menentukan cara

bagaimana ia harus diperintah. Pelaksanaan pemerintah dari, oleh, dan untuk

rakyat yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat itu dilimpahkan kepada DPR

yang menjadi inti dari MPR.

Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat. Oleh

karena itu di Indonesia, terdapat sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat

yang disebut pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu

bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu

dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. (Haryatmoko, 2003:22)
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Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara

yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan yang

lahir melalui pemilu adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat.

Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara

tertib, teratur, dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati

opini orang lain. Di samping itu lebih lanjut, akan lahir suatu masyarakat yang

mempunyai daya kritis yang tinggi, dalam arti memilih yang terbaik menurut

keyakinannya.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena

pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat

(demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar

kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak

ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, dalam sistem pemerintahan yang

demokratis harus diatur sedemikian rupa, sehingga rakyatnya ikut serta dalam

pemerintahan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan

adanya pemilu, rakyat memiliki hak untuk ikut serta atau berpartisipasi

memilih atau dipilih dalam pemilu. (Dahlan, 1993:94)

Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih

di negara Indonesia terbagi atas dua yaitu hak pilih aktif (memilih) dan hak

pilih pasif (dipilih). Di Indonesia hak memilih diberikan kepada warga

negaranya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Pemilu. (Kansil, 1986:3)
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Pemilu mengandung nilai-nilai demokrasi. Implementasi nilai-nilai demokrasi

dalam pemilu yaitu mencerminkan nilai kebebasan, nilai kejujuran, nilai

keadilan dan nilai keterwakilan. Dimana pemilih diberi kebebasan penuh

untuk memilih dan mendukung calon yang diinginkan sesuai dengan hati

nuraninya, diberikan hak yang adil untuk mengikuti proses pemilu dan hasil

akhir dari pemilu adalah terwujudnya keterwakilan dari orang-orang yang pro

rakyat. (musniumar.wordpres.com, akses 13/03/2015 Pukul 20:57)

Pemilu sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih pemimpin saat ini

sudah menjadi tradisi dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat,

termasuk dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Di Universitas Lampung

(Unila), pemilu yang lebih dikenal dengan Pemilihan Raya (Pemira)

diasumsikan sebagai sistem politik mahasiswa. Pemira di Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik (FISIP) merupakan pesta demokrasi yang diadakan setiap

tahun. Pemira bertujuan untuk memilih sosok yang akan memimpin

mahasiswa di FISIP. Organisasi yang melakukan Pemira adalah Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM).

BEM sebagai organisasi kemahasiswaan merupakan wadah pembelajaran bagi

mahasiswa yang ingin menyalurkan aspirasinya. Sebagai kelompok elit

pemuda dan agen of change dalam masyarakat, mahasiswa merupakan

komunitas yang dinamis dalam mengakomodasi sebuah perubahan, paling

peka dalam mengkaji kondisi krisis. Artinya, mahasiswa dapat dikatakan

sebagai generasi alternatif penerus bangsa. (Pratama, Jurnal Politik, akses

04/02/2015 pukul 09.45 WIB)
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Peran BEM dalam masyarakat sangat penting. Selain kumpulan agen of

change, mahasiswa yang tergabung dalam BEM dikategorikan juga sebagai

social control dan iron stock. Mahasiswa tidak hanya sebagai agen perubahan

seperti pahlawan melainkan sebagaimana mahasiswa sepantasnya menjadi

agen pemberdayaan setelah perubahan yang berperan dalam pembangunan

fisik maupun non fisik sebuah bangsa yang kemudian ditunjang dengan fungsi

mahasiswa selanjutnya yaitu kontrol sosial, kontrol budaya, kontrol

masyarakat dan kontrol celah-celah adanya kedzaliman.

Mahasiswa sebagai agen perubahan, terbukti ketika terjadinya tragedi 1998.

Tragedi ini menempatkan posisi mahasiswa sebagai ujung tombak dalam

gerakan perubahan. Gerakan perubahan terbesar yang pernah dilakukan oleh

mahasiswa ialah menuntut lengsernya Presiden Soeharto. Perjuangan

menuntut lengsernya Soeharto memang tercapai walaupun pada saat itu harus

dibayar dengan mahal karena hilangnya empat nyawa mahasiswa Tri Sakti

dan Tragedi Semanggi I dan II. (Imran 2012:27)

Setelah peristiwa 1998, tidak dapat dipungkiri bahwasannya mahasiswa telah

menjadi bagian dari masyarakat. Mahasiswa menjadi panutan dalam

masyarakat, berlandaskan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya,

norma-norma yang berlaku disekitarnya dan pola berfikirnya. Dengan segala

pemikiran masyarakat tentang aktivis mahasiswa yang bernanung di BEM,

maka kedudukan BEM mulai diperhitungkan. (Artikel-Makalah-

Belajar.blogspot.com. akses 23/03/2015 Pukul 19:27 WIB)



5

Kedudukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang diperhitungkan oleh

masyarakat rupanya juga dianggap sangat penting bagi mahasiswa di kampus

sehingga diperebutkan. Faktanya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas Lampung (Unila) terdapat kelompok-kelompok

mahasiswa yang berlatarbelakang serta dengan pemahaman mereka masing-

masing yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi organisasi BEM FISIP

Unila.

Hampir setiap pergantian kepemimpinan Gubernur BEM FISIP Unila selalu

menarik perhatian kalangan mahasiswa. Ternyata keberadaan mahasiswa di

kampus diwarnai oleh latar belakang eksternal. Disamping itu juga, adanya

kotak-kotak berdasarkan jurusan yang latarbelakangnya berbeda-beda

tersebut. Lembaga eksternal kampus yang ada di FISIP Unila yang masih

berkibar namanya hingga saat ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Masing-masing

mahasiswa dengan background berbeda tersebut berlomba-lomba

memerebutkan kedudukan kursi kekuasaan di FISIP Unila. Dalam

memerebutkan kekuasaan ini terjadilah persaingan.

Adanya persaingan ini dapat dilihat melalui latarbelakang organisasi dari para

Gubernur BEM yang pernah menjabat di FISIP Unila sebagaimana yang

ditunjukkan pada tabel berikut:
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Tabel 1. Data Kepemimpinan BEM FISIP Unila 2008-2014

No. Nama Latar Belakang Jurusan Periode
1. Boy Mareta HMI Ilmu Pemerintahan 2008-2009
2. M. Ershad HMI Hub.Masyarakat 2009-2010
3. Arde Non Eksternal Ilmu Komunikasi 2010-2011
4. Mijwad.S HMI Sosiologi 2011-2012
5. Fahmi. M Non Eksternal Adm. Negara 2012-2013
6 Robby. R HMI Ilmu Pemerintahan 2013-2014

Sumber: DPM- FISIP Unila, Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pada prinsipnya terdapat

organisasi eksternal kampus yang juga ikut berkompetisi dalam

memperebutkan kepemimpinan lembaga kemahasiswaan atau dalam konteks

yang dimaksud adalah BEM FISIP Unila. Berdasarkan data yang diperoleh

kepemimpinan organisasi BEM FISIP Unila periode 2008 hingga 2014 ada

empat mahasiswa yang notabenenya berlatarbelakang HMI. Dinamika ini

yang menjadikan organisasi eksternal kampus terus berkompetisi agar tetap

dapat mengibarkan sayapnya di FISIP Unila.

Tidak hanya HMI dan KAMMI yang memiliki ego kampus namun juga ada

PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia). Ketiga organisasi ini

memiliki semangat yang pantang menyerah dalam merekrut kadernya.

Semangat pantang menyerah ini yang menjadikan mereka orang yang gigih

dalam memenangkan pertempuran. Sebab, eksistensi organisasi ditentukan

oleh masa yang besar dan ini menjadi modal utama agar organisasinya tetap

menjadi nomor satu dalam birokrasi kampus. Dengan adanya masa yang besar

maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kompetisi di kampus,
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organisasi eksternal dapat memenangkan kekuasaan yang diinginkan.

(Zinevodka.blogspot.com. akses 24/03/2015 pukul 09.40 WIB)

Setelah satu periode kepengurusan Robby Ruyudha sebagai Gubernur BEM

FISIP Unila Tahun 2013, BEM FISIP Unila kembali menyelenggarakan

Pemira. Sebelum Pemira dilaksanakan ada banyak tahap yang harus dilewati

oleh para kandidat yang mencalonkan diri. Salah satunya adalah debat

kandidat. Debat kandidat pada saat itu bertemakan “Masyarakat Ekonomi

Asean”. Tiga pasangan kandidat yang mencalonkan diri telah siap untuk

mengikuti Pemira. Namun, menjelang Pemira ada satu pasang kandidat yang

mengundurkan diri. Tinggal dua pasang kandidat yang bertahan hingga pemira

dilaksanakan yaitu pasangan Bambang Irawan dan Toto Sudiyanto serta

pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki.

Pada pemilihan Gubernur BEM FISIP Unila tanggal 5 November 2014 terpilih

nomor urut 2 yaitu pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki yang

notabenenya adalah kader HMI mengalahkan pasangan nomor urut 1 yaitu

Bambang Irawan dan Toto Sudiyanto yang latarbelakangnya Forum Studi

Pengembangan Islam (FSPI) lembaga internal kampus yang lebih cenderung

berkoalisi ke organisasi eksternal KAMMI dengan perolehan suara sebagai

berikut:
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Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih per Jurusan

Daftar
Pemilih Tetap

Jumlah Suara
Pemilih

Jumlah
Suara Sah

Persentase

Ilmu Pemerintahan 579 Suara 396 Suara 68 %

Sosiologi 519 Suara 282 Suara 54 %

Adm. Negara 455 Suara 299 Suara 66 %

Adm. Bisnis 566 Suara 221 Suara 39 %

Ilmu Komunikasi 477 Suara 246 Suara 52 %

Hubungan Internasional 63 Suara 41 Suara 65 %

Hubungan Masyarakat 193 Suara 109 Suara 56 %

Adm. Perkantoran dan
Sekretaris

112 Suara 41 Suara 36 %

Pusdok Informasi 132 Suara 53 Suara 40 %

Sumber: Pansus Pemira - FISIP Unila, Tahun 2014-2015

Tabel.3 Tingkat Partisipasi Tidak Memilih per Jurusan

Daftar
Pemilih Tetap

Jumlah Suara
Pemilih

Jumlah
Suara Tidak

Memilih
Persentase

1 2 3 4

Ilmu Pemerintahan 579 Suara 183 Suara 32 %

Sosiologi 519 Suara 234 Suara 46 %

Adm. Negara 455 Suara 156 Suara 34 %
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1 2 3 4

Adm. Bisnis 566 Suara 345 Suara 61 %

Ilmu Komunikasi 477 Suara 231 Suara 468 %

Hubungan Internasional 63 Suara 22 Suara 35 %

Hubungan Masyarakat 193 Suara 84 Suara 44 %

Adm. Perkantoran dan
Sekretaris

112 Suara 71 Suara 64 %

Pusdok Informasi 132 Suara 79 Suara 60 %

Sumber: Pansus Pemira - FISIP Unila, Tahun 2014-2015

Hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan saudara

Zirwan sebagai Ketua Pansus Pemira, diketahui bahwa daftar pemilih tetap

berjumlah 3096 suara, Jumlah Suara sah adalah 1688 suara. pasangan Adrian

Soedrajad dan Wilanda Rizki memperoleh 930 suara, pasangan Bambang

Irawan dan Toto Sudiyanto memperoleh 758 suara sah, 1382 suara Golongan

Putih (Golput) dan 26 suara tidak sah. Pada PEMIRA tahun 2014 ini

terjadinya Golput yang mencapai 1382 suara terjadi dikarnakan pertama,

kurangnya simpatik mahasiswa terhadap kedua kandidat, kedua terbentur

dengan adanya perkuliahan saat PEMIRA dan kurangnya strategi pendekatan

personal dari kandidat terhadap mahasiswa (Hasil wawancara pada tanggal

20/03/2015)
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Tabel 4. Hasil Akhir Suara Pemilihan Raya FISIP Unila Tahun 2014

1 2

Daftar Pemilih Tetap 3096 Suara

Jumlah Suara Sah 1688 Suara

Pasangan Bambang Irawan dan Toto Sudiyanto 758 Suara

Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki 930 Suara

Golongan Putih (Golput) 1382 Suara

Suara Tidak Sah 26 Suara

Sumber: Dokumen Pemira - FISIP Unila, Tahun 2014-2015

Pada awalnya, pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki didukung penuh

oleh dua jurusan yang ada di FISIP Unila yaitu Hubungan Masyarakat dan

Ilmu Pemerintahan dengan perolehan suara yaitu, 109 suara sah jurusan

Hubungan Masyarakat dan 396 suara sah jurusan Ilmu Pemerintahan.

Sedangkan Bambang Irawan dan Toto Sudiyanto memiliki 221 suara sah dari

jurusan Administrasi Bisnis dan 299 suara sah dari jurusan Administrasi

Negara. Jika dilihat dari hasil suara untuk jurusan Hubungan Masyarakat di

tambah dengan hasil suara Ilmu Pemerintahan maka sudah jelas terlihat bahwa

pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki kalah suara. Namun, hasil

akhir menunjukkan bahwa pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki

terpilih sebagai pemenang dengan perolehan suara yang terdapat pada tabel di

atas.
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Kenyataan yang terjadi dibalik kemenangan Adrian Soedrajad dan Wilanda

Rizki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FISIP Unila periode 2014-

2015, tidak hanya mengandalkan kedua jurusan tersebut. Melainkan adanya

strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan gubernur dan wakil

gubernur BEM FISIP ini. Strategi pemenangan pasangan Adrian Soedrajad

diawali dengan pemetaan yang dibentuk oleh pasangan Adrian Soedrajad

Bersama Tim pemenangannya. Pemetaan tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. Pemetaan Suara Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki

No. Jurusan Jumlah Suara Penanggung Jawab

1. Ilmu Pemerintahan 396 Vico Bagja

2. Sosiologi 282 Rizki Ananda

3. Administrasi Negara 2 Putra R

4. Administrasi Bisnis 8 Nick

5. Ilmu Komunikasi 25 Gusti

6. Hubungan Internasional 14 Santori

7. Hubungan Masyarakat 109 Pasda

8. Administrasi Perkantoran 41 Santori

9. Pusdok Informas 53 Bram

930 Putra R

Sumber: Tim Pemenangan Pasangan Adrian dan Wilanda

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Santori, mahasiswa D3 APS

dan salah satu Tim Pemenangan pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda
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Rizki pada tanggal 1 mei 2015 diketahui bahwa hasil akhir suara jurusan APS,

Sosiologi, Pusdok mendukung penuh pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda

Rizki.

Strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan Adrian Soedrajad dan

Wilanda Rizki didasarkan pada fakta bahwa kompetisi dan rivalitas

(Persaingan) antar calon dalam memenangkan Pemilihan Gubernur BEM

FISIP merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Fakta yang

terjadi dilapangan menurut Hazi Kurnia mahasiswa jurusan Ilmu

Pemerintahan dan Santori mahasiswa jurusan D3 APS menjelaskan:

“pertama, adanya persaingan antar calon dalam memperebutkan suara
pemilih. Kedua, adanya kampanye hitam dari pihak lawan, ketiga adanya
isu yang menyatakan bahwa suara mutlak dari beberapa jurusan dimiliki
oleh pasangan lawan. Keempat, adanya persaingan organisasi eksternal
kampus. Kelima, kondisi mahasiswa yang beragam akan pemahaman
mahasiswa masing-masing, serta yang keenam adalah kondisi mahasiswa
yang tidak peduli dengan adanya pemira”. (Hasil wawancara, tanggal
13/02/2015)

Fakta tersebut yang melatarbelakangi pasangan Adrian dan Wilanda

membentuk tim pemenangan. Tim pemenangan ini yang melakukan strategi

pemenangan pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki. Untuk itu penulis

tertarik meneliti proses yang dilakukan pasangan Adrian Soedrajad dan

Wilanda Rizki bersama tim sukses dalam pembentukan strategi serta

menggunakan strateginya dalam meraih simpati mahasiswa di semua jurusan

FISIP Unila. Mengingat strategi dapat berubah dalam waktu singkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, strategi pemenangan yang digunakan

oleh pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki menarik untuk diteliti.
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Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi yang dijalankan oleh

Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki bersama tim pemenangannya serta

proses pembentukan strategi dalam rangka melakukan pendekatan secara

persuasif untuk mendapat dukungan sehingga Adrian Soedrajad dan Wilanda

Rizki dapat menduduki posisi Gubernur BEM FISIP Unila.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda

Rizki dalam Pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2014?

2. Apakah Organisasi Eksternal Ikut Terlibat dalam Merumuskan Strategi

Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajat dan

Wilanda Rizki dalam Pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui Keterlibatan Organisasi Eksternal dalam Merumuskan

Strategi Pemenangan Pasangan Adrian Soedrajad dan Wilanda Rizki
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D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunanaan teoritis penelitian ini meliputi:

Sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk memperdalam

teori-teori serta ilmu pengetahuan mengenai strategi pemenangan dalam

pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa.

2. Kegunaan praktis penelitian ini meliputi:

Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi tim pemenangan dalam

pemilihan umum atau pemilihan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa.


