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ABSTRACT 

 

 

DEFEAT OF TOBRONI HARUN-KOMARUNIZAR IN THE REGIONAL 

ELECTION OF BANDAR LAMPUNG 2015 

 

 

By 

 

 

BAKTI SAPUTRA 

 

 

The defeat incumbent partner Tobroni Harun-Komarunizar on the 

implementation of the election in Bandar Lampung 2015. It should not be 

occured to remind the partner's background who has experiences in some 

fields. in fact, it has not been able to carry out this partner for winning the 

election of Bandar Lampung with the acquisition voicethat only reach 11.34%. 

 

The purpose of this reseach is to know whether the defeat factors of Tobroni 

Harun-Komarunizar in the regional election of Bandar Lampung. This research 

indicators are Sosiology approach, psychology approach, and rational 

approach. Reseach metodhology which is used is descriptive qualitative 

research. 

 

 

Final reserch shows that thebehavior of constituent is according to sosiological 

approach that is the defeat factor which is looked at the value of age, religion, 

occupation, and ethic. The constituent's behavior in Bandar Lampung is not 

influenced by sociological factor. Whereas, in psychology aproach, Tobroni 

Harun-Komarunizar have not been able to be considered as a figure who is 

figured by constituent in Bandar Lampung. Rational approach from the action 

of constituent through the value of candidate orientation, issue and imaging 

which show that the informationin vission and mission and a figure of Tobroni 

Harun do not come to the society. It can be concluded that the constituent in 

Bandar Lampung is a rational constituent. The cause of the defeating of 

Tobroni is rational enough. Another factor found by researcher is caused an 

internal conflict of PAN on making strength of supporting Tobroni Harun. 

Besides that, the success team is less in doing their mission. It was caused less 

of logistic which was given by Tobroni Harun-Komarunizar. 

 

Keywords: Behavior's Constituent, Defeat, Election. 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

KEKALAHAN TOBRONI HARUN-KOMARUNIZAR DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 2015 

 

 

Oleh 

 

 

BAKTI SAPUTRA 

 

 

Kekalahan pasangan incumbent Tobroni Harun-Komarunizar pada pelaksanaan 

pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Hal ini tidak semestinya terjadi 

mengingat latar belakang pasangan ini memiliki pengalaman diberbagai 

bidang. Namun nyatanya belum mampu membawa pasangan ini memenangkan 

pilkada Kota Bandar Lampung dengan perolehan suara yang hanya menembus 

angka 11,34%. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor kekalahan 

Tobroni Harun-Komarunizar pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar 

Lampung. Indikator dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis, 

Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

 

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa perilaku pemilih berdasarkan pendekatan 

sosiologis merupakan faktor kekalahan yang dilihat dari penilaian usia, agama, 

pekerjaan, dan etnis. Perilaku pemilih di Bandar Lampung ternyata tidak 

dipengaruhi oleh faktor sosiologis. Sedangkan pada pendekatan psikologis, 

Tobroni Harun-Komarunizar belum mampu dianggap sebagai figur yang 

ditokohkan oleh pemilih di Bandar Lampung.. Pendekatan rasional dari 

perilaku pemilih melalui penilaian orientasi kandidat, isu dan pencitraan 

menunjukkan bahwa informasi mengenai visi misi dan sosok Tobroni harun 

informasinya tidak sampai ke masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pemilih di Kota Bandar Lampung merupakan pemilih rasional sehingga 

kekalahan Tobroni sepenuhnya karena pemilih sudah sangat rasional.  Faktor 

lain yang ditemukan peneliti adalah dikarenakan konflik internal Partai Amanat 

Nasional dalam memperkuat dukungan Tobroni Harun. Selain itu tim sukses 

kurang melaksanakan tugasnya dengan maksimal di akibatkan karena 

kurangnya logistik yang diberikan Tobroni Harun-Komarunizar. 

 

Kata kunci : Pilkada, Kekalahan, Perilaku Pemilih, 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia yang secara eksplisit memahami dan bertegak dalam kedaulatan 

rakyat turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Sebuah 

demokrasi yang  terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi 

politiknya yang mengalami berbagai pendewasaan perilaku politik negara dan 

rakyatnya, kesemuanya adalah hal yang diharapkan akan bermuara pada 

sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri 

rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat dan orang yang 

banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari 

paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk 

memerintah.  

 

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan 

sebuah konsepsi negara yang ideal dalam menjawab persoalan dan penegakan 

kekuasaan rakyat. Hal yang mengarah kepada sebuah tipikal khusus dalam 

pengertian dalam menghasilkan kepemimpinan dan tertib politik negara yang  

mendekati sempurna dalam pengaturan hak politik masyarakat.  
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi konsensus politik nasional, yang 

merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan 

setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia 

sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Hal ini apabila dilihat dari perspektif 

desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru 

yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.  

 

Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi 

masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik 

di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk 

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi 

oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti  ketika berlaku sistem 

demokrasi perwakilan.  Pilkada juga memicu timbulnya figur pemimpin yang 

aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi.  

 

Pilkada serentak di indonesia diselenggarakan di 269 daerah Kabupaten /Kota 

dan Provinsi yang telah mengikuti pesta demokrasi tersebut. Berdasarkan 269 

Daerah tersebut dibagi menjadi 3 yaitu 9 Provinsi melakukan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Kabupaten melaksanakan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati dan terdapat 34 Kota melaksanakan pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Pilkada serentak diikuti dengan total ada 850 pasangan calon, 21 pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 713 pasangan calon Bupati dan Wakil 
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Bupati dan 116 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.  Terdapat 122 

peserta Pilkada 2015 merupakan Petahana, baik kepala daerah maupun wakil 

kepala daerah. Pilkada di Provinsi Lampung diselenggarakan di 8 

Kabupaten/Kota, diikuti oleh 27 Pasangan Calon. Berdasarkan catatan 

peneliti, terdapat 8 petahana/Incumbent yang kembali maju pada Pilkada 

serentak 2015 di Provinsi Lampung. Berikut Nama-nama Petahan yang 

kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. 

 

Tabel 1. Nama Petahana Pilkada Serentak di Lampung 2015 

No. Nama Petahana Posisi Kabupaten/Kota 

(1) (2) (3) (4) 

1. Rycko Menoza SZP Calon Bupati Lampung Selatan 

2. Eky Setyanto Calon Wakil Bupati Lampung Selatan 

3. Herman HN Calon Walikota Bandar Lampung 

4. Tobroni Harun Calon Walikota Bandar Lampung 

6. Mustafa Calon Bupati Lampung Tengah 

7. Bustami Zainudin Calon Bupati Way Kanan 

8. Ahmad Pairin Calon Walikota Metro 

8. 
Aries Sandi Dharma 

Putra 
Calon Bupati Pesawaran 

Sumber : KPUD Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

Pesta demokrasi Kepala Daerah secara serentak di Kota Bandar Lampung 

tersebut telah diselenggarakan pada 9 Desember dengan jumlah total pemilih 

mencapai 630.366 orang (Sumber data : KPUD Bandar Lampung 2015). 

Pilkada Kota Bandar Lampung diikuti beberapa partai politik yang ikut dan 

bersaing diantaranya adalah PDIP, Partai Demokrat,Partai PKS, Gerindra, 

Nasdem, PAN, Hanura, PKPI, dan PKB. Pilkada Bandar Lampung diikuti 

oleh 3 pasangan calon, menariknya dari ketiganya adalah merupakan 2 

kandidat incumbent. Adapun calon yang diusung partai-partai tersebut yang 
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ikut dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tanggal 9 desember sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2. Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar 

Lampung 2015 

Nomor 

Urut 

Pasangan Calon Walikota dan 

Wakil Walikota 
Partai Pengusung 

(1) (2) (3) 

1. Muhammad Yunus – Ahmad Muslimin Independent 

2. Herman HN – Muh. Yusuf Kohar 

PDIP, Partai 

Demokrat, partai 

Nasdem, PKB, 

Partai Gerindra, 

PKS. 

3. Tobroni Harun – Komarunizar 
PAN, PKPI, 

Hanura. 

Sumber: http//www.duajurai.com-4576562-hty- diakses pada tanggal 11 

Januari 2016 pukul 08.13 WIB 

 

Majunya kembali Herman HN dan Tobroni Harun yang keduanya sama-sama 

maju sebagai calon walikota Bandar Lampung menandakan periode pertama 

pasangan ini berjalan kurang harmonis dan menandakan bahwa keduanya 

bercerai dalam kontestasi Pilkada 2015. Kedua pasangan incumbent ini 

sebenarnya memiliki peluang yang sama untuk dapat memenangkan Pilkada 

Kota Bandar Lampung karena keduanya memiliki posisi tawar yang tinggi di 

masyarakat. 

 

Kedua kandidat incumbent ini kembali mencalonkan diri namun tidak dengan 

berpasangan lagi. Kedua nya mencalonkan diri dengan pasangan masing-

masing. Heman HN menggandeng pengusaha ternama di Bandar Lampung 

yakni Yusuf Kohar sedangkan Tobroni Harun menggandeng tokoh agama 

dan jawara Banten yakni Komarunizar. 
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Penelitian ini memfokuskan pada kiprah pasangan Tobroni Harun-

Komarunizar dalam kontestasi demokrasi lokal di Bandar Lampung. Fakta 

dibawah ini mungkin cukup membuktikan posisi penting Tobroni Harun-

Komarunizar serta berbagai dukungan masyarakat, antara lain sebagai 

berikut: 

 

1. Tobroni Harun merupakan mantan wakil walikota Bandar Lampung 

periode 2010-2015 

2. Tobroni Harun merupakan Ketua Partai Amanat Nasional Kota Bandar 

Lampung 

3. Tobroni Harun merupakan Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Bandar 

Lampung 

4. Tobroni Harun merupakan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 

(MTP IPHI) Kota Bandar Lampung 

5. Komarunizar sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung  

6. Komarunizar merupakan mantan Wakil Ketua Laskar Merah Putih 

Provinsi Lampung  

7. Komarunizar merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam masyarakat 

Banten. 

8. Pasangan ini mendapat dukungan dari DPD Srikandi Juang Nusantara 

Kota Bandar Lampung. 

9. Pasangan ini mendapat dukungan dari Persatuan Guru Honor Murni 

(PGHM) Bandar Lampung, PGSI Bandar Lampung, dan Persatuan Guru 

Nusatara (Perguntara) Bandar Lampung. 
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Sumber: http//www.duajurai.com-4576562-hty- diakses pada tanggal 11 

Januari 2016 pukul 08.13 WIB 

 

 

Data di atas kenyataanya belum mampu membawa pasangan Tobroni Harun-

Komarunizar memenangkan Pilkada Kota Bandar Lampung. Bahkan 

kekalahan yang diterima oleh pasangan ini hanya menembus angka 11,34% 

saja. Dukungan yang begitu banyak dan posisi keduanya yang memegang 

jabatan penting dari beberapa elemen di masyarakat nyatanya belum mampu 

untuk membawa pasangan ini memenagkan Pilkada. Hasil perolehan suara 

yang hanya mendapatkan suara sebanyak 11% menjadi sebuah tanda tanya 

besar atas kekalahan Tobroni Harun – Komarunizar. Berikut hasil perolehan 

suara Pilkada kota Bandar Lampung 2015. 

 

Tabel 2. Perolehan suara dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2015 

 

No. 
Pasangan calon walikota dan wakil 

walikota 
Persentase suara 

(1) (2) (3) 

1. Muhammad Yunus – Ahmad Muslimin 2,00% 

2. Herman HN – Muh. Yusuf Kohar 86,66% 

3. Tobroni Harun – Komarunizar 11,34% 

 Sumber: KPUD Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

 

Selayaknya pada Pilkada 2015 ini Tobroni Harun-Komarunizar memperoleh 

suara yang proporsional dengan latar belakang tersebut. Kenyataanya 

perolehan suara 11% yang diraih oleh pasangan Tobroni Harun-Komarunizar 

berbanding terbalik dengan fakta bahwa keduanya memiliki posisi strategis di 

Kota Bandar Lampung seperti yang telah disebutkan pada pembahasan diatas. 
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Pada penelitian ini asumsi yang digunakan peneliti adalah bahwa faktor 

kekalahan kepala daerah adalah karena faktor perilaku pemilih yakni bahwa 

kekalahan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah karena pendekatan 

sosiologis, psikologis dan rasional. Kemudian dalam pene,itian ini penelitian 

juga mengungkapkan asumsi bahwa politik aliran mempengaruhi kekalahan 

seseorang dalam pemilihan kepala daerah. Menurut geertz politik aliran 

adalah keadan berpolitik dimana partai-partai politik yang ada dikelilingi dan 

diikuti oleh sejumlah organisasi masa baik formal maupun non formal yang 

berpegang pada ideologi yang sama.  

Dalam penelitian tentang kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar maka 

asumsi peneliti diatas akan dicarikan sebuah fakta dari berbagai sumber 

informan mengenai mengapa Tobroni Harun-Komarunizar kalah dalam 

pemilihan kepala daerah Kota bandar Lampung 2015. 

Penelitian sebelumnya dalam skripsi yang berjudul Penyebab Kekalahan 

Pasangan Incumbent (Masriadi Martunus dan Nafriadi Hamdi). Pada Pilkada 

Bupati Tanda Datar Tahun 2005 menjelaskan bahwa penyebab kekalahan 

pasangan incumbent Masriadi Martunus dan Nafriadi Hamdi adalah pertama 

Electoral Regulation Yaitu proses pencalonan melalui partai politik, kedua 

Electoral Proses ini tidak bagusnya kinerja dan strategi tim sukses serta peran 

partai pendukung, kemudian Electoral Law Enforcement adalah lemahnya 

penegakan hukum selama Pilkada serta buruknya kinerja Panwaslu. 

Disamping hal di atas, penyebab lain yang menyebabkan kekalahan pasangan 

ini yaitu masalah figur pasangan dan komukasi politik. 
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Penelitian selanjutnya mengenai Pilkada, yang baru dilakukan di Provinsi 

Lampung adalah penelitian yang dilakukan oleh Monicha Anggraini (2015) 

dalam skripsinya berjudul: Faktor Penyebab Kekalahan Pasangan Zainal 

Abidin ( Incumbent) dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Utara. Dalam hasil dan pembahasan penelitian meneliti 

kekalahan seorang incumbent yang memfokuskan perilaku pemilih dari 

pendekatan rasional, yaitu untung rugi melihat kinerja kandidat pada periode 

sebelumnya. Sedangkan perilaku pemilih menggunakan punishment vote 

(suara penghukuman) dalam memberikan suara kepada kandidat tersebut 

berdasarkan rasa kekecewaan masyarakat.  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang 

dilakukan lebih aktual, penelitian ini pula dilakukan di Ibukota Provinsi 

Lampung maka akan sumber informasi yang didapat merupakan persepsi 

masyarakat perkotaan. Melihat apa sebenarnya yang mengakibatkan pasangan 

Tobroni Harun-Komarunizar yang notabene nya didukung oleh banyak 

kalangan kalah dengan presentase yang sangat jauh yaitu hanya memperoleh 

suara 11% saja.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu dilakukannya 

penelitian tentang kekalahan Tobroni Harun – Komarunizar pada pilkada 

Kota Bandar Lampung 2015. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  

“ Mengapa Kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 ? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini : Untuk 

mengetahui  kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015  

 

D. Kegunaan Penelitian  

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

 

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam 

bidang Akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu 

Pemerintahan dan menambah pengetahuan politik untuk mengetahui 

kekalahan seorang pemimpin di daerah pemilihannya sendiri.  

 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

terhadap seorang Wali Kota yang kalah di daerah pemilihannya sendiri. 

ketika akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin untuk 

mengevaluasi kebijakan sebelumnya yang buruk agar pemilih kembali 

yakin untuk memilih Wali Kota itu menjadi pemimpin kembali. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perilaku Pemilih 

 

1. Pengertian  Perilaku Pemilih  

 
Pada umumnya perilaku politik ditentukan oleh faktor internal dan individu itu 

sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor 

eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, 

ekonomi, dan lain sebagainya. Perilaku politik menurut Sastroatmodjo (1995: 3) 

adalah : 

“Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik, 

perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan 

untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang 

memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan 

masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik yang 

ditujukan oleh individu merupakan hasil pengaruh beberapa faktor, baik 

faktor internal maupun faktor eksternal, yang menyangkut lingkungan 

alam maupun sosial budaya”.  

 

Oleh karena itu perilaku politik merupakan tindakan masyarakat atau 

pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan 

terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun 

pelaksanaannya. Sebagai insan politik setiap warga negara tentunya 

melakukan tindakan politik, yang dalam penelitian ini lebih difokuskan 

pada perilaku pemilih yang juga merupakan bagian dari perilaku politik. 
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Sementara itu perilaku pemilih dalam hal ini diartikan oleh J. Kristiadi 

(1996 : 76) sebagai suatu keterikatan seseorang untuk memberikan suara 

dalam proses pemilihan umum berdasarkan psikologis, faktor sosiologis 

dan faktor rasionalitas pemilih atau disebut dengan teori Voting Behaviour. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perilaku adalah suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang yang terbentuk dari perwujudan suatu 

sikap. Maka disini disimpulkan bahwa perilaku pemilih adalah sejauh 

mana seseorang untuk bertindak atau melakukan tindakan yang berkaitan 

dengan politik, dalam hal ini yaitu penggunaan hak suara pada suatu 

pemilihan umum. Perilaku pemilih timbul dari isu-isu dan kebijakan-

kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik 

yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 

politik ditentukan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal.  

 

2. Pendekatan Perilaku Pemilih 

Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami 

perilaku pemilih, Surbakti (1999: 145) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengkaji perilaku pemilih 

diantaranya:  

1. Pendekatan struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari 

konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, 

sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan 

oleh setiap partai.  

2. Pendekatan sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih 

dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya pilihan seseorang dalam 
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pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial 

ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan 

kelas, pendapatan dan agama.  

3. Pendekatan ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah 

pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit 

teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.  

4. Pendekatan psikologis mengacu pada konsep yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa 

identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-

partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai 

tertentu. Konkretnya partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat 

dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain.  

5. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan 

produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya 

“ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil 

yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang 

ada. 

 

Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga dikemukakan oleh Nursal 

(2004 : 54), secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan 

sosiologis (Mazhab Columbia), pendekatan psikologis (Mazhab Michigan) 

dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan 

marketing).  
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1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)  

Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan 

sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan 

pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok. Asfar 

dalam Nursal (2004 : 55) mengungkapkan model ini dikenal sebagai 

model perilaku pemilih Mazhab Columbia. Cikal-bakalnya berasal dari 

Eropa. Menurut Mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya 

menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokkan sosial - usia, 

jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-

kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – mempunyai 

pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih.  

 

Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk 

sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Menurut Bone dan Ranney dalam 

Nursal (2004 : 56), ada tiga tipe utama pengelompokan sosial :  

 

1. Kelompok kategorial  

Kelompok kategorial terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau 

beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas 

politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompok. 

Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan faktor-faktor seperti 

perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan.  

2. Kelompok sekunder  

Kelompok sekuder terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang 

sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan 
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bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan 

kelompoknya. Kelompok sekunder dapat diklasifikasikan berdasarkan 

pekerjaan, status sosio ekonomi dan kelas sosial, serta kelompok-

kelompok etnis yang meliputi ras, agama, dan daerah asal.  

3. Kelompok primer  

Kelompok primer terdiri dari orang-orang yang sering dan secara 

teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Yang termasuk 

kedalam kelompok primer adalah pasangan suami isteri, orangtua dan 

anak, serta kelompok bermain (peer groups).  

 
2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)  

Menurut Nursal (2004 : 59) mazhab ini menggaris bawahi adanya sikap 

politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan 

sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. 

Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa 

jadi sejak seorang pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang 

calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orangtuanya, baik dari 

komunikasi langsung ataupun dari pandangan politik yang diekspresikan 

orangtuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi 

pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok 

pengajian, dan sebagainya. Pada dasarnya pendekatan psikologis ini 

adalah pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari 

proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang 

mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini yaitu :  
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1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi 

pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon 

(atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang 

dihormati oleh pemilih.  

2. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden 

dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya 

kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.  

3. Pendekatan Rasional  

Pendekatan rasional berkaitan dengan orientasi utama pemilih yaitu 

orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu 

berpusat pada siapa yang akan memerintah dan yang akan mampu 

mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. 

Sementara itu orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap 

pribadi kandidat.  

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa 

sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu 

bersangkutan, terutama peristiwa dramatis. Sementara itu, pendekatan 

rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, 

prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang 

kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga dan politik.  

 

Pendekatan rasional lebih melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai 

produk hitungan untung rugi. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, 
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pengetahuan dan mendapat informasi-informasi yang cukup. Tindakan 

mereka didasarkan bukan karena faktor kebetulan atau kebiasaan dan 

bukan merupakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum 

berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis.  

Ciri-ciri pemilih rasional meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut :  

1. Dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif.  

2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, 

atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain.  

3. Menyusun alternatif dengan cara transitif.  

4. Memilih alternatif yang tingkat prefensifnya lebih tinggi.  

5. Selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada 

alternatif-alternatif yang sama.  

 

4. Pendekatan Marketing  

Menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth dalam 

Nursal (2004 : 69) terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda 

yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :  

1. Isu dan kebijakan politik (issues and policies), merepresentasikan 

kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai 

atau kandidat politik jika menang kelak.  

2. Citra sosial (social imagery), menunjukkan stereotif kandidat atau 

partai (citra kandidat atau paratai di mata pemilih) untuk menarik 

pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai 

dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.  
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3. Perasaan emosional (emotional feelings), dimensi emosional yang 

terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang 

ditawarkan.  

4. Citra kandidat (candidate personality), mengacu pada sifat-sifat 

pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.  

5. Peristiwa mutakhir (current events), mengacu pada himpunan 

peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama 

kampanye.  

6. Peristiwa personal (personal events), mengacu pada kehidupan 

peribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh 

seorang kandidat.  

7. Faktor-faktor epistemik (epistemic issues), isu-isu pemilihan yang 

spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-

hal baru.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui teori perilaku pemilih 

dibagi kedalam beberapa pendekatan, namun pada umumnya pendekatan 

tentang perilaku pemilih ini dibedakan kedalam tiga pendekatan besar 

yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan 

rasional. Ketiga pendekatan besar tersebut yang mana satu sama lain 

saling melengkapi dan saling terkait.  

 

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas 

pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. 
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Ketiga pendekatan ini akan mengukur perilaku pemilih dalam pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015. Hal ini dikarenakan 

pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi lokasi penelitian yang 

berada di perkotaan sehingga tendensi memilih lebih mengarah pada 

ketiga pendekatan tersebut. 

 

B. Tinjauan tentang Demokrasi 

 

1. Sejarah Perkembangan Demokrasi 

 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat 

periode yaitu; periode 1945 –1959, periode 1959–1965, periode 1965 –

1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945 –1959 

dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer, sistem ini berlaku sebulan 

setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model 

demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya 

demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi 

peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan 

sosial politik. 

 

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi 

parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan 

afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada 

koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Hal ini 

mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integrasi 

nasional yang sedang dibangun.  Demokrasi pada periode 1959 –1965 ini 
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dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini 

adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis 

dan peranan tentara. 

 

2. Pengertian Demokrasi 

 

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “Demokrasi” 

terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratein/cratos 

yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan 

rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Berdasarkan sudut pandang terminologis, banyak sekali 

definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-

masingmemberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa 

definisi tentang demokrasi yaitu :  

 

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91), mengatakan bahwa : 

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik. 

 

Menurut Miriam Budiardjo (2010:59) mengatakan bahwa “Demokrasi 

dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh 

mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat 

dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui 
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sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara 

mengadakan Pilkada bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum 

khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi 

kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan”.  

 

Menurut Philippe C.Schmitter dalam Komaruddin Hidayat dan Azyumardi 

Azra (2008:36) mengatakan bahwa :demokrasi adalah suatu sistim 

pemerintahan di mana pemerintahan dimintai pertanggungjawaban 

atastindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang 

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan 

para wakil mereka yang telah terpilih. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan 

rakyat, karena itu kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau 

diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk 

mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan 

pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah serta 

peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan 

pertanggungjawaban wakil rakyat yang duduk di pemerintahan kepada 

rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung melalui pemilihan umum.  

 

Sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang 

mengandung pengertian tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, 
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pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh 

tanggung jawab. 

 

C. Tinjauan Tentang Pilkada  

 

1. Pengertian Pilkada 

 

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh 

rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah 

mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih 

baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyrakat setempat dapat 

terpenuhi. Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung 

oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing. 

 

Menurut Cangara (2011: 210) dalam pemilihan kepala daerah seperti 

gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus 

dilakukan pemilihan langsung. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini 

menyebabkan semua pihak terutama di kalangan para politisi dan elit 

daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung 

dalam pemilihan pimpinan daerah. 

 

Suharizal (2011: 34) mengatakan Pilkada merupakan perjalanan politik 

panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan 

kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara 

kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi Pilkada adalah 
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Pilkada, dimana secara prosedural dan subtansial adalah manifestasi dari 

prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, maka Pilkada sebagaimana 

Pilkada lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat 

akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. 

Apalagi Pilkada merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level 

lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional. 

 

 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai 

Pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan 

berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan 

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan 

mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh 

lapisan masyarakat. 

 

Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada 

konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. 

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada 

masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. 

Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang 

dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh 

masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Seperti yang 

diungkap Abdul Asri (Harahap 2005:122), mengatakan bahwa : 

 

“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di 

daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang 

lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi 

merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari 
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kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada langsung rakyat semakin 

berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana 

kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang 

seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan 

hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala 

daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan 

ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi 

demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya 

Pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat 

perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan 

rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari 

demokrasi yang melekat pada Pilkada hendaknya disambut masyarakat 

secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, 

aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang 

harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini. 

 

Menurut Prihatmoko (2005: 1-2) dipilihnya pemilihan kepala daerah secara 

langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada 

langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak 

dasar”masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh 

dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir 

kehidupan demokrasi tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada langsung untuk 

melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan 

tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat 

sendiri. 
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Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar 

terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pilkada 

merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pilkada 

dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan 

ditingkat lokal atau daerah. Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh 

masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan 

mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan. 

 

2. Parameter Pemilihan Kepala Daerah 

 

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila 

memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel 

Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati 

terwujudnya suatu  demokrati apabila : 

 

a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur 

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan 

pemilihan umum (Pilkada) yang diselenggarakan secara teratur dengan 

tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pilkada 

merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan  

Pilkada lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah 

pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar 

pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap 

kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk 

memberikan ganjaran atau human (reward and punishment) dalam 
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pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-

janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara 

tidak dipilih, sebaliknya  pejabat yang berkenaan di hati masyarakat 

akan dipilih kembali. 

 

b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan 

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu 

rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa 

kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang 

terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya, 

kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai 

politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu 

kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, 

demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat 

politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke 

Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain. 

 

c. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka 

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena 

semua orang atau kelompok mempunyai hak danalam meng peluang 

yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti 

Kepala Daerah,  sudah  seharusnya  peluang  terbuka  untuk  semua  

orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. Dinegara-negara totaliter dan 
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otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang 

atau sekelompok orang kecil. 

 

d. Akuntabilitas publik 

Para pemegang jabatan public harus dapat mempertanggungjawabkan  

kepada public apa yang dilakukan baik sebagi pribadi maupun sebagai 

pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya 

harus dapat menjelaskan kepada pdarublic mengapa mimilih kebijakan 

A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan 

efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan  KKN. 

Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. 

Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak 

saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan 

kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik 

merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, 

memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut. 

 

3. Definisi Makna dan Penyelenggara Pilkada 

 

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan 

implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 

5 tahun mendatang. Melalui Pilkadaterjadi pergantian pemegang 

kekuasaan secara teratur,damai dan berkualitas. Menurut Peraturan 

Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah,Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan 



 

27 

 

rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kotaberdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

 

Pilkada juga merupakan terobosan barudalam sistem politik Indonesia, 

khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala 

daerah dipilih melaui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut 

Pilkada, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk 

(2009:48 mengadakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk 

melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi 

demokrasi yang partisipatif. Pilkada merupakan pemilihan yang 

diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari 

perubahan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Menururt Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses 

politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. 

 

Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) UU no. 32 

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan 

adil. Berdasarkan landasan hukum di atas, Pilkada merupakan kegiatan 

pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu 

mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi 

proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media 

massa. 
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Sanit (1985: 157) mengatakan: proses pelaksanaan Pilkada berpengaruh 

langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah lakupara 

kontestan dan penyelenggara Pilkada langsung dihayati oleh anggota 

masyarakat yang mengetahuinya, baik pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengamatan, maupun melalui informasi. Selanjutnya sistem ini mengatur 

beberapa hal berikut ini yaitu jurus pencalonan kandidat, jurus 

pencoblosan suara, besar/bobot daerah pemilihan, lingkup daerah 

pemilihan dan jurus pengambilan keputusan. 

 

Rahman (2001: 170) bahwa sistem pemilihan, walaupun terlihat hanya 

suatu mekanise untuk menentukan komposisi pemerintah selama beberapa 

tahun kemudian, namun sesungguhnya merupakan sarana utama bagi 

partisipasi politik para individu dalam masyarakat yang luas, komplek dan 

modern, boleh jadi Pilkada merupakan kunci untuk menentukan suatu 

sistem yang demokratis. 

 

Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada 

dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam 

pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam 

menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat 

memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.Untuk dapat 

melaksanakan amanat UU NO.32 Tahun 2004, pasal 57 menyerahkan 

pelaksana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)sebagai berikut: 
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1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh 

KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan 

penyelenggaraanpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada 

DPRD. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pennohonan agar 

KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan 

ketidakindependenan KPUD  dalam penyelenggaraan Pilkada. KPUD 

bertanggungjawab kepada publik dan kepada DPRD hanya menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas. Dengan banyak kasus dalam Pilkada, dalam 

hal ini perlu adanya peningkatan kualitas Pilkada dengan memperhatikan 

beberapa hal berikut menurut Irtanto (2008: 161): 

 

1) Perhatikan iklim demokratisasi harus dimulai dari partai politik 

(terutama) yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan dalam 

proses penjaringan, penyaringan dan penetapan calon kepala 

daerah. Partai politik harus memiliki sistern dan mekanisme 

rekruitment calon kepala daerah yang demokratis. 

 

2) Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, benar-benar 

mencenninkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi. 

 

3) Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait 

dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan 

kontaminatif. 

 

4) Pemerintah harusbenar-benar independen dan tidak melakukan 

interpensi dalam bentuk apa pun. 
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5) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa 

tumbuh dan berkembang melalui pendidikan politik. 

 

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan 

Pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan 

juga keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah. 

Sebagaimana sebuah proses Pilkada, Pilkada merupakan bagian dari 

sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem 

politik Indonesia. Oleh karena itu Pilkada memiliki manfaat yang penting.  

Mubarok (dalam Irtanto 2008: 161-162) menyebutkan ada beberapa 

manfaat Pilkada sebagai berikut: 

 

a. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses Pilkada akan memenuhi kaidah 

proses demokratisasi di dua level struktural dan kultural. Di level 

struktural lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin 

luas. Kaidah 50 plus satu adalah angka rill dan mutlak merupakan 

cerminan dan representasi suara rakyat. Di level kultural proses Pilkada 

ditenggarai akan memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai 

transparansi, independensi dan kejujuran. 

 

b. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data terkurangi. 

 

c. Terkuranginya mekanisme politik uang.  

 

Menambahkan manfaat positif yang telah disampaikan Mubarok, Afiti 

(dalam Irtanto, 2008 : 163) memberikan manfaat lainnya adalah lahirnya 

pemimpin yang mengenal konteks lokal dan bertanggungjawab kepada 
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rakyat, dengan asumsi bahwa rakyat akan memilih orang yang mereka 

kenal dengan baik. Sementara itu Huda (dalam Irtanto 2008 : 162) 

menambahkan dua keuntungan positif yaitu Pilkada langsung memberi 

kesempatan yang luas untuk terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan 

kehendak mayoritas rakyat; stabilitas pemerintahan lebih terjaga 

berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Pilkada memiliki peranan yang 

strategi untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih 

pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat 

dibandingkan kepada partai politiknya. UU No. 32 tahun 2004 pasal 56 

ayat (2) mengatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik 

dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan 

perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota 

DPRD di daerah yang bersangkutan. 

 

D. Kerangka Pikir  

 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015 yang 

dilaksanakan pemilihan secara langsung di Provinsi Lampung untuk 8 

kabupaten/kota telah selesai. Khusus untuk Kota Bandar Lampung Pilkada ini 

diselenggarakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan 

kepala daerah ini dilaksanakan secara demokratis dan mempunyai 

kesempatan memilih pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya 
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tanpa ada paksaan dari siapapun. Berdasarkan perolehan suara Tobroni-

Komarunizar hanya memperoleh suara 11%. 

 

Untuk mengkaji dan memahami perilaku pemilih berdasarkan indikator-

indikator tersebut digunakan tiga pendekatan besar, yaitu :  

1. Pendekatan Sosiologis  

2. Pendekatan Psikologis  

3. Pendekatan Rasional  

 

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan perilaku pemilih seperti yang ada 

di atas dikarenakan pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi lokasi 

penelitian yang berada di perkotaan sehingga tendensi memilih lebih 

mengarah pada ketiga pendekatan, dimana pendekatan marketing tidak begitu 

ditampakkan oleh kontestan mengingat ruang lingkupnya tidak terlalu luas.  

Menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada diatas, yaitu tiga pendekatan 

besar dalam perilaku pemilih maka akan diketahui Kekalahan Tobroni Harun-

Komarunizar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015. 

Kekalahan pasangan Tobroni Harun-Komarunizar dengan perolehan suara 

tersebut diluar harapan yang bersangkutan. Dari pemikiran yang telah 

dijelaskan maka, peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:  
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Gambar 1. Kerangka Pikir : Kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015 

       
 

Perilaku Pemilih : 

1. Pendekatan Sosiologis :  

a. Usia 

b. Jenis Kelamin 

c. Agama 

d. Pekerjaan 

e. Etnis 

2. Pendekatan Psikologis : 

a. Ketokohan 

b. Identifikasi Partai 

3. Pendekatan pilihan Rasional :  

a. Orientasi Kandidat 

b. Isu dan Pencitraan 

 

 

Tobroni Harun- 

Komarunizar 

 

11,34% 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe penelitian 

 

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disebabkan karena 

data-data yang dikumpulkan dilapangan adalah data-data yang bersifat 

kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, dan gambar. 

Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan fenomena sosial yang diteliti. Tipe penelitian ini adalah 

deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nazir (1994) yang dimaksud 

penelitian deskriptif  

 

Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam 

meneliti atau menganalisis status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, atau suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. 

Tujuannya adalah mempelajari dan menggambarkan keadaan 

organisasi. Data-data yang dimiliki organisasi secara sistematik, 

faktual, dan akurat mengenai fakta, sikap, pandangan serta 

hubungan antara fenomena yang diteliti. 

 

Menurut Hadari Nawawi (Soerjono dan Abdurrahman, 1999:22) metode 

penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok yaitu: 

 

a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang pada saat 

penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat 

aktual. 
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b. Menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki 

sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. 

 

Metode deskriptif merupakan metode menentukan dan menafsirkan data 

yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data yang diteliti. 

Sedangkan metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. 

 

Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994:174) menyatakan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bersifat karakteristik, bahwa datanya 

dinyatakan dalam keadaan sewajarnya dan sebagaimana adanya dengan 

tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan tujuannya 

untuk menemukan kebenaran berupa generalisasi yang dapat diterima akal 

sehat manusia, terutama peneliti sendiri. Alasan peneliti menggunakan 

kualitatif adalah karena hasil dari penelitian yang bersumber dari informan 

dan akan dijelaskan secara deskripti. Pada penelitian kualitatif, penelitian 

ini memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai faktor-

faktor kekalahan Tobroni Harun –Komarunizar dalam pemilihan walikota 

dan wakil walikota Bandar Lampung 2015. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. 

Fokus penelitian bermanfaat bagi suatu pembatasan mengenai objek kajian 

yang diangkat. Dengan penetapan fokus yang jelas, membuat keputusan tepat 
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tentang data yang dikumpulkan dan mana yang perlu dibuang. Maka Fokus 

penelitian ini terdapat 3 pendekatan yang berkaitan dengan peliku pemilih 

yang mempengaruhi kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar, sebagai berikut: 

a) Pendekatan Sosiologis 

1. Usia  

Klasifikasi pemilih berdasarkan usia pemilih. 

2. Jenis Kelamin 

Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin pemilih. 

3. Agama  

Kalsifikasi pemilih berdasarkan agama yang dianut oleh pemilih. 

4. Pekerjaan 

Klasifikasi berdasarkan pekerjaan pemilih. 

5. Etnis 

Klasifikasi berdasarkan latar belakang etnis kandidat 

 

b) Pendekatan pilihan rasional 

1) Orientasi kandidat dan program partai 

Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses pelaksanaan 

pilkada. Melihat dari kualitas, kapasitas, integritas dan akuntabilitas 

kandidat yang tampil dalam pilkada akan sangat mempengaruhi 

pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, secara rasional 

masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-program 

yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar janji-
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janji belaka. Hal ini akan menentukan partisipasi politik secara 

rasional. 

2) Isu dan Pencitraan 

Faktor rasional dari isu serta pencitraan kandidat kepala daerah akan 

menjadi pertimbangan pemilih. Isu dan Pencitraan juga 

merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan 

dijanjikan oleh partai atau kandidat politik.  

 

C. Pendekatan Psikologis 

1. Ketokohan 

Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah 

ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, 

tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung diatasnya. Fokus 

penelitian ini selalu disempurnakan selain proses penelitian bahkan 

memungkinkan untuk dirubah pada saat berada dilapangan. Informasi 

akan didapatkan melalui informan yaitu masyarakat dan tim sukses 

kemenangan pasangan Tobroni Harun. 

2. Identifikasi partai 

Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai yang ada 

atau keterkaitan psikologis pemilih terhadap partai tertentu. 

Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat 

dengannya merupakan partai yang dipilih tanpa terpengaruh oleh 

faktor-faktor lain. Selain itu masih adanya keterikatan antara pemilih 

terhadap keluarga terutama orang tua, dalam hal ini partai yang selalu 

dijunjung oleh keluarga maka dia junjung pula. Artinya pemilih 



 

38 

 

melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasikan dari partai 

yang diikuti oleh orang tuanya. 

 

D. Lokasi penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam 

melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang di 

teliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung pada kelurahan Sukabumi 

Indah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bandar 

Lampung. pada tanggal 30-31 Maret dan 10 Juli 2016. Peneliti memilih 

lokasi karena Objek dari penelitian ini merupakan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung tahun 2015. 

 

E. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu 

atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian 

kuisioner yang biasa dilakukan peneliti (Umar, 2004:42). Adapun 

sumber data primer yang akan didapat pada penelitian ini adalah berupa 

wawancara dari: 

a. Tim Sukses pemenangan Tobroni Harun-Komarunizar 

b. Politisi Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung 
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c. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah 

Etnis Banten 

d. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah 

Etnis Batanghari Sembilan 

 

2. Data Skunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku 

literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

 

F. Informan  

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan 

informan yang ada, digunakan teknik purpose sampling   yaitu yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dari informan yang 

mengalami langsung situasi atau kejadian kemungkinan besar diperoleh 

informasi berhubungan dengan gambaran Faktor Kekalahan Tobroni Harun-

Komarunizar dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2015. Adapun informan 

pada penelitian ini adalah :  

a. Tim Sukses pemenangan Tobroni Harun-Komarunizar 

b. Politisi Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung 

c. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah 

Etnis Banten 
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d. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah 

Etnis Batanghari Sembilan 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Bentuk wawancara terhadap aparat dan masyarakat, digunakan untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap yang diperoleh secara langsung dari 

pihak yang terkait. Melalui wawancara dengan pihak terkait di dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. Tim Sukses pemenangan Tobroni Harun-Komarunizar 

b. Politisi Partai Amanat Nasional Kota Bandar Lampung 

c. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah Etnis 

Banten 

d. Masyarakat Kota Bandar Lampung Kelurahan Sukabumi indah Etnis 

Batanghari Sembilan 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Lexy J.Moleong (2000) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan 

untuk meramalkan. Pengumpulan bahan dokumenter seperti catatan-

catatan, arsip, dokumen-dokumen lain 
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H. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh dilapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan dalam 

mengolah data penelitian ini adalah: 

1. Editing, ialah kegiatan memeriksa hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan pihak terkait mengenai faktor kekalahan Tobroni Harun-

Komarunizar dalam Pilkada 2015. 

2. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil 

wawancara dengan pihak terkait mengenai faktor kekalahan Tobroni 

Harun-Komarunizar dalam Pilkada 2015. 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, 

dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk 

kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. 

 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Mathrew B.Miles dan A.Micheal Huberman (1992) 

sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data yang 



 

42 

 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung 

terus sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atau mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian 

tersebut. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna 

yang muncul dari data yang ada diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Gambaran Kota Bandar Lampung 

1. Orientasi Wilayah  

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh 

karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, 

pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan 

perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah 

yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian 

antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi 

pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat 

perdagangan, industri dan pariwisata. (Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung Tahun 2013). 

 

Berdasarkan Kota Bandar lampung dalam angka 2013, secara geografis 

Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20’ sampai dengan 50 30’ lintang 

selatan dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ bujur timur. Tepatnya 

berada pada Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau 

Sumatera, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, (2) 
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Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung, (3) Sebelah 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran, (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Secara administratif, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 

Km2 yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Sedangkan 

kondisi topografi Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 

500 meter diatas permukaan laut yang terdiri dari: (1) Wilayah pantai 

terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan, 

(2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara, (3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung 

bagian Utara, (4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat 

disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan 

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.  

 

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung  

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 Tahun 

1964 yang kemudian menjadi UU No. 14 Tahun 1964. Pada awalnya, 

Lampung merupakan keresidenan bagian Provinsi Sumatera Selatan. 

Wilayah Kota Bandar Lampung pada masa kolonial Hindia-Belanda 

termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk berdasarkan 
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Staatsbalat 1912 Nomor 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri 

dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota 

Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di 

sebelah utara Kota Telokbetong.  

 

Ibukota Onder Afdeling Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara 

Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan 

Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, 

melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang 

yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala Onder 

Afdeling Telokbetong.  

 

Pada masa kependudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong 

dijadikan Si (Kota) dibawah pimpinan seorang Sicho (bangsa Jepang) dan 

dibantu oleh seorang Fuku Sicho (bangsa Indonesia). Selanjutnya, sejak 

kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota 

Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga 

diterbitkannnya UU No. 22 Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota 

tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan 

dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.  

 

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota 

Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga 

pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya 

menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965), Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat 
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II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi 

Lampung.  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 

1983 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3254). Kemudian 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1998 tentang 

perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 17 

Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini.  

 

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah 

yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan 

dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis 

yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta 

Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain 

berisikan: “Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan 

seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” 

(Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 

777).  
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Hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 

18 November 1982 serta Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 tanggal 26 

Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah 

tanggal 17 Juni 1682 (http://bandarlampungkota.go.id/ diakses pada 

tanggal 19 April 2016) Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 

dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, 

maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 

kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan.  

 

Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 

Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD 

tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar 

Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 

kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 

kelurahan. Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan 

Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota 

Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan 

Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.Kota Bandar Lampung menjadi 

20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun tujuh kecamatan baru hasil 

pemekaran terdiri dari:  
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1. Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton.  

2. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah 

Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.  

3.  Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung karang barat.  

4. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling.  

5. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat.  

6. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur.  

7. Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung 

Barat.  

8. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung diakses pada tanggal 

19 April 2016). 

Seiring perkembangannya, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak 

cukup tinggi sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1 

persen per tahun. Hal itu mulai memicu pertumbuhan kota ini ke arah 

barat hingga Gedong Tataan; ke timur hingga Tanjung Bintang dan 

Bergen; serta ke utara hingga Kecamatan Natar. Pada tahun 1986-1989, 

Ditjen Cipta Karya Departemen pekerjaan Umum telah merancang konsep 

pengembangan Kota Bandar Lampung yang disebut Bandar Lampung and 

Surrounding Area (Blasa). Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong 

Tataan, Natar, Tanjung Bintang, dan Katibung bagian utara. (sumber : 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2014).  

 

B. Pilkada Kota Bandar Lampung 

 

Pilkada Kota Bandar Lampung telah digelar pada 09 Desember 2015 lalu. 

Ketiga pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi walikota dan 

wakil walikota itu masing-masing Muhammad Yunus-Ahmad Muslimin, 

Herman Hn-Yusuf Kohar dan Tobroni Harun-Komarunizar. Berdasarkan 

peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2008 tentang pedoman 

teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala diantaranya menyatakan, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

secara berpasangan sebagai satu kesatuan dan pasangan calon perseorangan 

(independen). 

 

 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah 

orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu 

kesatuan. Untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dari partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh kursi pada 

Pemilu Anggota DPRD sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi 

DPRD Kota Bandar Lampung. 

 

Berikut tabel 4.1 di bawah menunjukkan nomor urut dan partai pengusung 

dari masing-masing calon walikota dan wakilwalikota : 

 



 

50 

 

 

 

Tabel 4 

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 

2015 

 

Nomor 

Urut 

Pasangan Calon Walikota 

dan Wakil Walikota 

Partai 

Pengusung 

1 
Muhammad Yunus – Ahmad 

Muslimin 
Independent 

2 Herman HN – Muh. Yusuf Kohar 

PDIP, Partai 

Demokrat, partai 

Nasdem, PKB, Partai 

Gerindra, PKS. 

3 Tobroni Harun – Komarunizar 
PAN, PKPI, 

Hanura. 

 

Pilkada Kota Bandar Lampung yang diiukuti tiga pasangan calon tersebut 

memperebutkan 630.366 pemilih (Sumber data : KPUD Bandar Lampung 

2015) suara yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).  

 

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada. Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan pasangan Herman HN-Yusuf 

Kohar  terpilih sebagai wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung 

periode 2015-2020. Berdasarkan hasil pleno KPUD, pasangan Herman HN-

Yusuf memperoleh suara mutlak 86,66 persen dari jumlah daftar pemilih 

tetap (DPT) sebanyak 630.366 pemilih. Berikut adalah tabel  menunjukkan 

hasil pilkada Kota Bandar Lampung. 

Tabel 5. Perolehan suara dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2015 

 

No. 
Pasangan calon walikota dan wakil 

walikota 
Persentase suara 

1. Muhammad Yunus – Ahmad Muslimin 2,00% 

2. Herman HN – Muh. Yusuf Kohar 86,66% 

3. Tobroni Harun – Komarunizar 11,34% 

 Sumber: KPUD Kota Bandar Lampung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar Lampung 2015 di Kota Bandar Lampung melalui tiga 

pendekatan. 

 

 

1. Pendekatan Pilihan Rasional 

Orientasi kandidat, isu dan pencitraan. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pilkada Kota Bandar 

Lampung 2015 pemilih di Kota Bandar Lampung lebih rasional dalam 

mempertimbangkan visi misi serta kinerja calon kepala daerah dalam 

menentukan pilihan.  

 

2. Berdasarakan hasil penelitian, bahwa perilaku pemilih di Bandar 

Lampung termasuk dalam pendekatan pilihan Rasional dikarenakan 

pemilih melihat pada orientasi kandidat dan kinerja calon kepala 

daerah. 
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3. Asumsi bahwa kekalahan calon kepala daerah karena politik aliran 

mendapatkan fakta bahwa politik aliran tidak berjalan lagi di kalangan 

masyarakat. 

 

 

4. Berdasarkan penelitian, didapati juga faktor penyebab lain kekalahan 

Tobroni Harun-Komarunizar yakni :  

a. Tidak mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat 

Partai Amanat Nasional membuat kinerja tim sukses pemenangan 

dari PAN maupun diluar partai menjadi tidak maksimal. Sosok 

Tobroni dijadikan calon walikota disebabkan Tobroni memiliki 

hubungan yang baik dengan ketua umum PAN yakni Hatta Rajasa. 

DPP PAN hanya merasa tidak enak jika ketua DPD PAN Kota 

Bandar Lampung tidak dijembatani untuk maju dalam pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2015. 

 

b. Faktor utama dari kekalahan Tobroni Harun-Komarunizar karena 

tidak populis nya kedua sosok ini, Tobroni Harun tidak dikenal 

oleh masyarakat sebagai mantan wakil walikota dan Komarunizar 

sebagai sosok yang baru hadir dalam kontestasi politik di Kota 

Bandar Lampung.  
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B. Saran  

 

1. Setiap pasangan calon kepala daerah sebaiknya memberikan 

sosialisasi yang luas tentang program-program nya yang diwujudkan 

dalam visi-misi kandidat sehingga masyarakat akan 

mempertimbangkan pilihannya dengan mengetahui visi misi calon 

kepala daerah. 

 

2. Calon kepala daerah yang merupakan calon petahana sebaiknya 

membuatperbaikan program kerja yang ingin dilakukan ketika 

program terdahulu dianggap tidak berpihak pada salah kelompok.  

 

3. Pentingnya mensosialisasikan diri kemasyarakat dengan turun 

langsung sehingga masyarakat dapat menganal dan menjadikan 

pertimbangan bagi pemilih untuk memberikan suara. 

 

4. Calon kepala daerah memilih dengan tepat partai politik 

pendukungnya sehingga secara konsisten partai politik akan 

memberikan dukungan yang penuh dan loyalitas terhadap calon 

kepala daerah. 
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