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Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan telah menyelenggarakan

pemilihan kepala desa tahun 2013. Kandidat Cecep Sofiuddin Ali merupakan

kandidat memiliki metode keunikan tersendiri dalam strategi politik sehingga

mampu terpilih sebagai kepala desa. Strategi politik yang digunakan yaitu Syifatul

Ulum. Strategi politik tersebut belum pernah diterapkan oleh para kandidat dalam

pemilihan kepala desa sebelumnya. Cecep Sofiuddin Ali sebagai tokoh agama

yang cukup dikenal baik oleh masyarakat dan kesederhanaannya mampu terpilih

sebagai kepala desa dalam pemilihan kepala desa Way Hui pada tahun 2013.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemenangan Cecep

Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung

Kabupaten Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini meliputi merawat ketokohan dan pemantapan kelembagaan,

menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Cecep Sofiuddin Ali dalam

merawat ketokohannya yakni dengan cara menjaga kepribadian dan nama baik

saya di lingkungan masyarakat, menghargai semua lapisan masyarakat, tidak

adanya pembedaan status, ikut memikirkan nasib petani, menampung aspirasi dan

keluhan masyarakat, penepatan janji dalam visi-misi, mengayomi masyarakat

melalui kepercayaan, ketulusan, kejujuran. Pemantapan kelembagaan dilakukan

dengan pertemuan silahturahmi, mendengarkan keinginan masyarakat, pertemuan

rutin Tim Sukses, konsolidasi Tim Sukses, memantapkan dan mengoptimalkan

Tim Sukses pengusung dan elemen pendukung.

Kedua, Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dalam memahami

masyarakat dengan cara memahami karakteristik demografis, sosial, formal

consideation, partisan preferences dan objek politik, ikut turun langsung ke

masyarakat, memfasilitasi UKM, mengadakan forum diskusi dengan masyarakat,

membuat organisasi wadah kepemudaan. Metode yang ditetapkan yakni Syifatul

Ulum berorientasi untuk melihat dan meneliti kondisi masyarakat dan daerah

dengan melakukan survei, kunjungan ke ruang publik serta pendekatan secara

langsung dan sosialisasi menyampaikan program-program Cecep Sofiuddin Ali.

Media yang digunakan yaitu media cetak yang terdiri dari Koran, majalah lokal

dan media elektronik seperti pesan singkat melalui SMS dan radio.

Ketiga, seni berkompromi Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Sukses SAHABAT

dengan metode Syifatul Ulum dalam membangun konsensus antara lain

melakukan pendekatan secara menyeluruh dan membangun kesepakatan politik

bahwa Cecep Sofiuddin Ali berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik
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dari periode sebelumnya terhadap masyarakat. Pendekatan juga dilakukan kepada

sesepuh, perangkat desa dan semua lapisan masyarakat untuk bekerja membangun

desa. Kebersediaan membuka diri Cecep Sofiuddin Ali yakni membuka diri

kepada seluruh lapisan masyarakat saya lakukan dengan cara open house

menerima tamu (masyarakat) di rumah, mudah dijumpai di kantor maupun di

rumah, tidak ada pembedaan status dan ikut bersosialisasi dengan semau lapisan

masyarakat.
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