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ABSTRAK 

 

 

KEKALAHAN PASANGAN CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN 

GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018  

 

 

Oleh 

 

Destriana Hutabarat 

 

 

Pasangan M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri merupakan pasangan petahana 

yang kalah pada pemilihan gubernur Lampung tahun 2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal kekalahan pasangan 

petahana ditinjau dengan teori analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats)yang dikaji kedalam modalitas kontestasi politik. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yaitu kelemahan dan ancaman 

yang dikaji dalam modalitas kontestasi politik menjadi penyebab kekalahan 

petahana. Kelemahan sosial menunjukkan bahwa kurangnya kualitas petahana 

dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dilihat dari tingginya angka 

kemiskinan, kondisi birokrasi yang masih berada pada zona kuning atau sedang, 

pembangunan infrastuktur dan kondisi aliran listrik yang kurang stabil. 

Kelemahan ekonomi rendahnyadukungan dana kampanye yang dimiliki petahana 

dan mundurnya salah satu partai pendukung dari koalisi pemenangan petahana 

dan bergabung dengan tim Arinal dan Chusnunia serta tim yang kurang maksimal 

dalam kampanye. Ancaman sosialpetahana yaitu adanya isu negatif terhadap 

petahana dan terjadinya politik uang masif yang dilakukan oleh salah satu 

kandidat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kelemahan dan 

ancaman menjadi penyebab kekalahan petahana pada pilkada Lampung tahun 

2018.    

 

Kata kunci : Pemilihan Gubernur, Kekalahan Petahana, Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE DEFEAT OF AN INCUMBENT CANDIDATES IN THE ELECTION 

OF THE LAMPUNG GOVERNOR 2018 

 

 

By 

Destriana Hutabarat 

 

The candidate pair of M. RidhoFicardo and BachtiarBasriare the incumbentswho 

lost the election of Lampung governor in 2018. This study aimed to determine the 

internal and external factors of the defeat of incumbent couples reviewed with the 

theory of SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) that are 

examined into the modalities of political contestation. This study used qualitative 

research method. The results showed that internal and external factors are 

weaknesses and threats that are examined in the modalities of political 

contestation to be the cause of the incumbents defeat. Social weakness suggests 

that the lack of quality in improving the welfare of peoples lives seen from the 

high number of poverty, bureaucratic conditions that are still in the yellow or 

medium zones, development of infrastructure and electricity flow conditions 

which is unstable. The low economic weakness of the campaign funds has its 

incumbent and the prorogation of one of the supporting parties of the incumbent 

coalitions and joins the Arinal and Chusnunia teams and also the less optimal 

team in the campaign. The social threat is a negative issue against the current and 

the massive political occurrence of money conducted by other candidate 

pair.Based on this, the researcher concluded that the weaknesses and threats were 

the cause of theincumbent defeat in the regional election of Lampung 2018. 

 

Keywords: Governor Election, Defeat of Incumbents, Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu manifestasi dari demokrasi di Indonesia yaitu adanya 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang disebut pilkada. Munculnya 

gagasan pilkada pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat 

untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pilkada merupakan suatu 

kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses 

seleksi terhadap pemimpin. Menang atau kalahnya suatu kandidat ditentukan 

oleh suara rakyat dalam pemilihan. Implementasi pilkada menjadi salah satu 

ciri demokrasi yang secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan 

kebijakan negara. 

  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilihan kepala daerah 

adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan–jabatan politik tertentu. 

Hak politik setiap masyarakat bisa teraktualisasi tanpa adanya intervensi dari 
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pihak manapun. Masyarakat dalam memberikan hak suaranya dapat 

mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan pilihannya. Figur calon 

seperti ketokohan, popularitas, moralitas merupakan latar belakang yang 

sangat penting dalam penentuan pilihan saat pemilihan, hal ini merupakan 

modal dasar sebagai kandidat. 

 

Hanafi (2014: 1-16) Pilkada menjadi suatu ajang bagi daerah untuk 

menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan dapat 

mengemban amata rakyat. Kandidat dalam pilkada tidak hanya diikuti oleh 

pendatang baru, petahana juga kerap ikut serta dalam pelaksanaan pilkada. 

Nikmah (2015: 100-107) Petahana adalah mereka yang menduduki jabatan 

serupa yang hendak mengamankan jabatannya dari ancaman serangan 

pendatang baru atau lawan. Petahana menjadi lawan yang sulit untuk 

dikalahkan oleh pendatang baru. Petahana memiliki keuntungan yang tidak 

dimiliki oleh pendatang baru seperti kinerja yang sudah terealisasi saat 

menjabat sebelumnya, lebih memahami pola kelembagaan serta memiliki 

basis massa yang baik dalam konstituen maupun relasi politik.  

 

Petahana memiliki kesempatan menang dalam pilkada lebih besar karena 

selama menjabat kandidat petahana dapat melakukan soft campaign dengan 

mengatasnamakan pemerintah. Kandidat petahana tentu tidak asing lagi bagi 

sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah bagi petahana dalam 

pelaksanaan kampanye. Sejatinya petahana sebagai pemegang kendali 

kekuasaan akan mudah memenangkan pertarungan dibandingkan pendatang 
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baru dengan keistimewaan yang dimiliki oleh petahana dan tidak dimiliki 

oleh kandidat lain.  

  

Pilkada kembali digelar dan diselenggarakan secara serentak di Indonesia 

pada 27 Juni 2018. Pilkada tersebut berdasarkan data KPU diikuti sebanyak 

171 daerah di seluruh Indonesia. Daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 

kota dan 115 kabupaten. Sebanyak 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan 

gubernur terdapat 6 petahana gubernur yang mengikuti pemilihan tersebut, 

yaitu Provinsi Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Riau, Papua dan 

Lampung.  

Tabel 1. Nama Petahana pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 

Sumber : diolah oleh penulis 2018 

 

No. Nama Kandidat Persen Provinsi Petahana 

1 

Ganjar Pranowo – Taj Yasin 58,78% 
Jawa 

Tengah 
Menang 

Sudirman Said- Ida Fauziyah 
41,22% 

 

2 

Murad Ismail-Barnabas Orno 40,83% 

Maluku Kalah Said Assagaff - Anderias Rentanubun 31,16% 

Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath 28,01% 

3 

Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar 31,45% 

Maluku 

Utara  
Kalah 

Abdul Gani – M. Al Yasin Ali 30,06% 

Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin 25,49% 

Muhammad Kasuba-Abdul Madjid 

Husen 

11,59% 

4 

Lukas Enembe – Klemen Tinal 67,54% 

Papua  Menang Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias 

Suwae 

32,46% 

5 

Syamsuar – Edy Nasution 38,20% 

Riau  Kalah 
Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno 24,24% 

Muhammad Lukman Edy– Hardianto 17,67% 

Firdaus - Rusli Effendi 19,89 % 

6 

Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim 37,78% 

Lampung Kalah 
Herman Hasanusi – Sutono 25,73% 

M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri 25,46% 

Mustafa – Ahmad Jajuli 11,04% 
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Tabel 1 tentang Nama Petahana pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 di atas 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada 27 Juni 2018 diikuti oleh calon 

petahana di enam (6) provinsi di Indonesia. Namun, dari keenam provinsi 

tersebut hanya ada dua (2) kandidat yang mampu unggul dari pesaingnya 

masing–masing, yaitu petahana Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Papua. 

Empat petahana lainnya yaitu Provinsi Riau, Maluku, Maluku Utara dan 

Lampung tumbang atau kalah dari pendatang baru yang lebih unggul di 

provinsi masing-masing. Kandidat petahana dalam pilkada tidak menjamin 

untuk dapat menang sekalipun mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki 

oleh pendatang baru.   

Boyne (2009: 1273-1284) menyebutkan bahwa kecenderungan studi 

akademis selama ini memang menunjukkan bahwa petahana memiliki resiko 

kekalahan yang kecil, dikarenakan petahana dapat memanfaatkan pengaruh 

media dan dukungan kondisi ekonomi. Selain itu, Carmichael (1990:713-726)  

dan Ragsdale (1981: 201-218) juga mengungkapkan bahwa petahana 

memiliki popularitas yang tidak diragukan lagi yang akan membuat 

penantang atau lawan susah untuk mengatasinya. Berdasarkan kondisi yang 

ditemukan pada pelaksanaan pilkada di Provinsi Lampung 2018 ternyata hal 

ini tidak berlaku dengan perolehan hasil yang menunjukkan kekalahan 

petahana terhadap kandidat lain.  

 

Direktur eksekutif Charta Politika Yunanto Wijaya memberikan pendapatnya 

tentang calon incumbent atau petahana yang mengalami kekalahan dalam 

pilkada 2018 sebagai berikut : 
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“Kekalahan petahana cukup mengejutkan mengingat mereka memiliki 

popularitas, tingkat keterpilihan, dan modal finansial yang relatif lebih 

besar dari pada calon non petahana. Calon petahana biasanya kalah jika 

ada kejadian luar biasa, misalnya kriminal atau korupsi. Akan tetapi, jika 

tidak ada kejadian tersebut namun petahana kalah berarti masyarakat 

menganggap kinerja petahana selama ini memang kurang optimal dan 

belum memuaskan. Implikasinya, masyarakat menginginkan pemimpin 

baru”. (Bimo Wiwoho, cnnindonesia.com, diposting 7 Juni 2018 diakses 8 

Oktober 2018 Pukul 16.03 Wib) 

 

Fenomena kekalahan petahana dalam pilkada di Indonesia bukanlah hal yang 

baru. Berdasarkan data Litbang Kompas menyatakan bahwa pada pilkada 

serentak 2017 yang diselenggarakan di 101 daerah terdapat 43,53% petahana 

tidak terpilih kembali atau kalah. Data pilkada serentak tahun 2015 juga 

mencatat bahwa 42,1% petahana gagal untuk terpilih kembali (Ardy 

Purnawan Sani, SuaraJakarta.com, diposting 28 Februari 2017 diakses 7 Mei 

2019 Pukul 09.25 Wib).  Kembalinya petahana dalam pilkada tidak menutup 

kemungkinan beberapa kelompok masyarakat menolak kehadiran kandidat 

tersebut untuk kembali memimpin daerahnya. Banyaknya peluang yang 

dimiliki petahana dari kandidat lain seolah menjadi sebuah kewajiban jika 

petahana harus menang lagi dalam pilkada, namun kenyataannya ketika 

petahana kembali dalam ranah pilkada, tidak semua kandidat petahana dapat 

memenangkannya.  

Provinsi Lampung ikut serta berpartisipasi pada pemilihan gubernur 2018. M. 

Ridho Ficardo – Bachtiar Basri merupakan kepala daerah yang sedang 

menjabat atau petahana mempunyai keuntungan lebih dan tidak dimiliki oleh 

kandidat pendatang baru. Petahana yang mempunyai keuntungan lebih tidak 

menjamin menang kembali pada saat pilkada, hal ini dapat dibuktikan dengan 
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perolehan jumlah suara yang diperoleh pada saat pilkada Provinsi Lampung 

pada Juni 2018. 

 

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 

2018 

 

Sumber : Lampung.kpu.go.id 

 

Berdasarkan Tabel 2 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi 

Lampung 2018,  menunjukkan bahwa dari calon petahana Lampung tidak 

dapat kembali terpilih pada pilkada 27 Juni 2018 lalu, bahkan dapat dilihat 

bahwa kandidat petahana yaitu pasangan calon M. Ridho Ficardo–Bachtiar 

Basri berapa pada urutan ke-3 dengan perolehan suara 1.043.666 yaitu hanya 

mampu mencapai 25,46% dari keseluruhan suara yang sah. Sebanyak empat 

kandidat yang bersaing memperebutkan kursi jabatan sebagai gubernur, 

petahana ini untuk urutan keduapun tidak mampu bersaing terhadap 

lawannya. 

 

Kegagalan seorang petahana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut misalnya lawan kandidat 

yang terlalu kuat, kecurangan kandidat yang tidak termasuk pelanggaran, 

penyampaian pesan oleh tim kampanye yang tidak menarik serta kinerja 

petahana selama memerintah yang kurang memuaskan masyarakat atau 

kurang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dari petahana 

No. Nama Perolehan Suara Persen. 

1.  M. Ridho Ficardo– Bachtiar Basri 1.043.666 25,46% 

2.  Herman Hasanusi – Sutono 1.054.646 25,73% 

3.  
Arinal Djunaidi – Chusnunia 

Chalim 
1.548.506 37,78% 

4.  Mustafa – Ahmad Jajuli 452.454 11,04% 
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dalam pilkada menunjukkan bahwa petahana tidak mampu menjalankan tugas 

pemerintahan seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga menyebabkan 

masyarakat beralih dukungan terhadap kandidat lain.  

 

Fenomena kegagalan petahana yang dialami ketika ikut berpartisipasi 

kembali dalam pilkada dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut 

telah dibuktikan oleh beberapa peneliti terdahulu. Aruan (2013 :75-82), hasil 

penelitian diperoleh dengan membandingkan dua calon petahana dan menarik 

10 bidang garis besar indikator kinerja dan kualitas petahana.  Indikator 

tersebut terdiri dari bidang pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, 

keagamaan, olahraga, pariwisata, industri, pertanian, ketenagakerjaan dan 

perdagangan. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

petahana berbeda. Calon petahana Ahmady dari Kabupaten Mojokerto 

memperoleh kemenangan telak dengan tingkat kepuasan masyarakat 

mencapai 73,2% berbeda dengan calon petahana dari Kabupaten Jember yaitu  

Syamsul Hadi Siswoyo, yang menunjukkan bahwa 94% masyarakat tidak 

puas dengan kinerjanya, sehingga penelitian ini menyimpulkan masyarakat 

dalam menentukan pilihannya lebih didasarkan pada pilihan rasional terhadap 

kinerja petahana.  

 

Peneliti lain melihat dengan menggunakan teori pragmatisme dan perilaku 

pemilih. Izar dan Hasan (2018: 177-194), hasil penelitian menyatakan bahwa 

faktor ketidakpuasan masyarakat pada kepemimpinan Illiza Saaduddin 

Djamal menjadi penyebab kekalahan petahana. Permasalahan seperti 

susahnya memperoleh air bersih sebesar 77%, faktor kejenuhan masyarakat 
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terhadap Illiza Saaduddin Djamal sebesar 73%, faktor isu gender sebanyak 

54%, dan faktor swing voters yang berbalik mendukung pasangan lawan 

Aminullah Usman sebanyak 68%. Selain itu, faktor visi misi yang ditawarkan 

oleh pasangan ini juga dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Kota Banda Aceh, sehingga memunculkan sifat pragmatisme masyarakat 

yang membutuhkan pemimpin baru yang dapat mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.  

 

Kegagalan lain dilihat dengan menggunakan teori political marketing mix 

yaitu karena pemasaran politik yang gagal. Basri (2013 : 30-39), penelitian 

ini menyatakan bahwa pemasaran politik pasangan petahana Diah Soenarsasi 

- Milhouse Teddy Sulistio dalam visi dan misi yang dibawa serta hubungan 

kedua calon yang buruk yang mengakibatkan hubungan antar tim 

pendukungpun buruk. Keadaan ini menjadikan perencanaan tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya, waktu yang terbatas  untuk kampanye justru banyak 

tersita untuk menangani persoalan komunikasi yang tidak kunjung 

dipecahkan. Kegagalan alat promosi yang lebih cenderung ke media cetak 

seperti baliho, spanduk dibanding kampanye terbuka sehingga menyebabkan 

petahana ini kalah dalam pilkada. 

 

Peneliti yang lain juga melihat kegagalan calon petahana menggunakan teori 

pemasaran. Gunawan (2017: 1-5) memfokuskan pada pelaksanaan dimensi 

TERRA atau Tangible (berwujud), Emphaty (perhatian), Responsiveness 

(cepat tanggap menanggapi permasalahan) serta Reliability (mewujudkan 

janji) dan Assurance (jaminan). Pada saat menjabat Ahok sebagai petahana 
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dianggap kurang mewujudkan pembangunan fisik bagi masyarakat ekonomi 

lemah seperti pengadaan reklamasi di pantai Utara, kurang perhatian dengan 

mengadakan penggusuran, kurang tanggap terhadap kemacetan, dan tidak 

mampu menepati janji dalam mengatasi masalah banjir dan pengadaan rumah 

susun gratis. Komunikasi yang mengandung isu SARA yang disampaikan 

oleh Ahok terhadap agama Islam juga menjadi salah satu penyebab kekalahan 

pasangan ini.  

 

Teori yang dipakai oleh peneliti selanjutnya adalah teori SWOT yaitu 

mendeskripsikan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) yang dimiliki oleh kandidat dan dikaji 

dalam modal sosial, politik dan ekonomi untuk melihat kecenderungan 

penyebab kekalahan petahana. Triyanti (2018: 1-16) penelitian ini 

menyatakan bahwa pilkada Jepara tahun 2017 diikuti oleh 2 kandidat yang 

merupakan bupati dan wakil bupati Jepara pada periode sebelumnya. 

Penelitian ini membandingkan modalitas petahana, Subroto merupakan Wakil 

Bupati Jepara sebelumnya lebih dominan dalam modal politik dan ekonomi. 

Sedangkan, pasangan Ahmad lebih unggul dalam modal sosial yang 

dimilikinya. Kemenangan diperoleh oleh Ahmad yang mempunyai kekuatan 

sosial.  Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat Jepara lebih memilih calon 

kepala daerah berdasarkan kedekatan psikologis atau kedekatan sosial dalam 

menentukan kepala daerah Jepara. 

 

Beberapa hasil penelitian di atas menyatakan bahwa petahana dengan 

keuntungan yang tidak dimiliki kandidat pendatang baru yang kembali ikut 
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dalam pilkada dapat memperoleh kekalahan. Pasangan petahana M. Ridho 

Ficardo–Bachtiar Basri juga mengalami kegagalan yang sama. Pada saat 

pilkada kemenangan dan kekalahannya akan dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor internal, sama halnya dengan kandidat petahana. 

Keadaan inilah yang mendorong penulis melihat pada faktor eksternal dan 

internal sebagai penyebab kegagalan pasangan petahana M. Ridho Ficardo–

Bachtiar Basri. 

 

Faktor internal dan eksternal dapat diketahui dengan menggunakan teori 

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) dari suatu pasangan 

kandidat. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang berada 

serta peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal kandidat. Faktor 

internal dan eksternal ini dapat dikaji dengan menggunakan modal dasar 

kandidat yaitu modal ekonomi, politik dan sosial. Apabila kelemahan dan 

ancaman lebih banyak dari kekuatan dan peluang kandidat tersebut dapat 

mengalami kekalahan. Demikian sebaliknya, apabila kekuatan dan peluang 

lebih banyak dari kelemahan dan ancaman maka kandidat tersebut akan 

mudah memperoleh kemenangan. 

 

Kegagalan petahana juga terjadi pada pilkada Provinsi Lampung 2018 yang 

yang diikuti oleh kandidat petahana, dimana kandidat ini gagal untuk kembali 

memimpin periode kedua di Provinsi Lampung. Salah satu hal yang menarik 

berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU yang dilakukan di tempat 

pencoblosan M. Ridho Ficardo yaitu di Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung 

Utara, Bandar Lampung petahana ini mengalami kekalahan terhadap kandidat 
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lain. Fenomena penolakan oleh masyarakat bahkan terjadi terhadap pasangan 

petahana di tempat M. Ridho Ficardo mencoblos.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui faktor kekalahan petahana 

pasangan M. Ridho Ficardo–Bachtiar Basri pada pilkada Lampung 2018,  

penulis menggunakan teori SWOT yang dikaji dalam modal politik, modal 

sosial, dan modal ekonomi sebagai acuan penelitian. Penelitian tentang faktor 

kekalahan petahana, penulis mengambil judul penelitian tentang “ Kekalahan 

Pasangan Calon Petahana pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018”.   

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah apa faktor penyebab kekalahan pasangan petahana M. Ridho Ficardo - 

Bactiar Basri pada pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018? 

 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor penyebab kekalahan pasangan Petahana M. Ridho Ficardo- 

Bactiar Basri pada pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018, ditinjau dengan 

teori SWOT 
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D. Manfaat Penulisan 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan pengetahuan akademis 

mengenai faktor kekalahan pasangan Petahana M. Ridho Ficardo - Bactiar 

Basri dalam pilkada Provinsi Lampung tahun 2018 yang disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal yang dikaji dalam modal politik, modal sosial 

dan modal ekonomi.  

 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

yang menangani langsung masalah yang berkaitan tentang kekalahan 

petahana dalam pilkada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep Demokrasi 

 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi 

langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini 

berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang 

dibentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada 

sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di 

kota Yunani Kuno khususnya Athena. Secara umum demokrasi adalah 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah 

pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh 

hampir semua orang. 

 

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, 

dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. 

Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan 

sebesar-besarnya kepada rakyat. Pelaksanaan suatu demokrasi yang 

ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk 
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orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan 

pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam 

suatu system demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah 

suatu system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 

(goverment of the people, by the people for the people). 

 

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) adalah 

bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat 

dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu 

pemilihan umum. Pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut 

terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang 

bersangkutan.  

 

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang 

dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama 

rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit 

pemegang kekuasaan. Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” 

adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi 

pemerintah, baik dilakukan secara langsung. Pengawasan melalui 

pendapat dalam ruang publik (public sphere) semisal oleh pers, ataupun 

diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat 

di parlemen.  

 

Pemerintah “untuk rakyat” (goverment for the people) adalah bahwa setiap 

kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah 

bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan 
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pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Kesejahteraan rakyat, 

keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama 

dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah. 

 

Menurut Joseph Schumpeter dalam (Sorensen 2003:14), demokrasi secara 

sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih 

pemimpin politik. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih salah satu 

diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing memperoleh suara. 

Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada 

masa pemilihan inilah disebut demokrasi. Metode demokrasi menurut 

Schumpeter adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan 

politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan 

melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. 

 

Demokrasi disebabkan oleh individu dan kelompok, oleh aktor sosial yang 

berjuang untuk demokrasi. Adam Przeworski dalam (Sorensen 2003:48) 

membuat terobosan analisis mengenai pilihan-pilihan yang diambil oleh 

aktor-aktor penting dalam mengerakkan suatu demokrasi dalam suatu 

negara. Titik tolaknya adalah tantangan bahwa pada dasarnya demokrasi 

memperkenalkan suatu derajat ketidakpastian dalam proses politik.  

 

Kehidupan berdemokrasi, tidak ada satu kelompokpun yang yakin bahwa 

kepentingannya yang akan menang. Kelompok yang paling kuat, baik 

pengusaha dalam maupun luar negeri, birokrasi, angkatan bersenjata atau 

elemen-elemen istimewa lainnya, harus siap menghadapi kemungkinan 

bahwa mereka bisa saja kalah dalam proses demokrasi terhadap 
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kepentingan kelompok lain, dengan kata lain dalam demokrasi aktor 

politik dapat memilih reformasi kebijakan yang menyerang kekuatan atau 

hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok dominan.   

 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi rakyat yang menggunakannya, 

karena demokrasi merupakan hak masyarakat dalam menentukan sendiri 

jalannya organisasi masyarakat negara terjamin. Demokrasi merupakan 

wadah bagi rakyat untuk menyalurkan suara mereka. Indonesia menganut 

demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang  

dalam penyelenggaraannya berlandaskan konstitusi yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945.   

 

 

B. Konsep Pemilihan Umum 

 

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan 

umum dalam suatu negara. Pemilu adalah representasi dari sistem 

demokrasi. Pemilu merupakan suatu sarana atau cara yang dapat 

digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam 

pemilu itu sendiri merupakan hak istimewa yang diperoleh oleh rakyat 

untuk menentukan para wakilnya yang dapat duduk di pemerintahan. 

 

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai peneyelenggaraan 

pemerintahan tentu menerapkan pemilihan umum atau pemilu, yang 

merupakan media bagi rakyat untuk menyetakan kedaulatannya, secara 

ideal, pemilu atau general election bertujuan agar terselenggara perubahan 
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kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan 

mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.  

Pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya masyarakat 

sebagai pemenang kedaulatan akan : 

1. Mempengaruhi konrak sosial. 

2. Memilih pemerintahan baru 

3. Menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan yang baru. 

Istilah kontak umumnya dikenal dalam ilmu hukum dan ekonomi yang 

mengandung makna perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setara, 

dimana kedua belah pihak menyepakati sejumlah persyaratan yang 

mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.  

 

Menurut J.J. Rousseau dalam (Mariana dan Paskarina 2008:5) istilah 

kontrak sosial untuk menyebutkan konsep negara yang dilandasi perjanjian 

antara pemerintah dengan yang diperintah, sebagai suatu bentuk kontrak 

sosial, pemilu memuat perjanjian antara rakyat dengan mereka yang diberi 

mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kontrak ini dibuat oleh 

partai pemenang pemilu sebagai bukti bahwa programnya sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Kerika seseorang memberikan suara kepada salah 

satu partai atau kandidat, maka hakikatnya suara tersebut menjadi simbol 

persetujuan rakyat terhadap program-program partai atau kandidat 

tersebut.    
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Konsep pemilu juga merupakan suatu rekayasa sosial (Mariana dan 

Paskarina 2008:7), secara konseptual rekayasa sosial adalah suatu konsep 

yang netral yang mengandung makna upaya mendesain suatu perubahan 

sosial sehingga efek yang diperoleh dari perubahan tersebut dapat 

diarahkan dan diantisipasi. Pemilu relevan untuk mendorong pelembagaan 

nilai-nilai demokrasi dalam stuktur dan kultur masyrakat. Pemilu tidak 

hanya dimaknai sebagai media kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, 

namun juga sebagai media untuk pendidikan politik dimana para pihak 

terlibat dalam mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.  

 

C. Konsep Pemilihan Kepala Daerah 

 

Menurut Brian C. Swith dalam (Suharizal 2011:9), munculnya perhatian 

terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan 

bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya 

demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini 

berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi 

di daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas 

di tingkat nasional.  

 

Pemilihan kepala daerah yang disebut dengan pilkada yang merupakan 

bentuk dari demokratisasi lokal. Demokrasi mengklaim rakyat adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi. Berawal dari masuknya demokrasi di 

Indonesia, maka kekuasaan yang absolute bertransformasi menjadi 

kekuasaan konstitusional, publik menjadi penentu jalannya pemerintahan 
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dan pemegang kekuasaan. Kekuasaan rakyat kemudian direpresentasikan 

dalam pemilu yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan 

memilih pemimpin. 

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian 

rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, 

baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/ 

wakil walikota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. 

Berdasarkan hal ini maka terlaksanalah pilkada yang diadakan pada Juni 

2018, termasuk pemilihan gubernur di provinsi Lampung.  

 

Menurut Prihatmoko (2005:56) pemilihan kepala daerah dilakukan dengan 

rakyat menyeleksi secara langsung calon kepala daerah di wilayahnya. 

Mereka memilih calon kepala daerah yang menurutnya mampu memimpin 

dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga 

kesejahteraan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan kepala 

daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat setempat 

demi kemajuan daerah mereka masing-masing. Melalui pemilihan kepala 

daerah, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya 

dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa 

depan sebuah negara.  
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Suharizal (2012:182) menyatakan dari sisi substansi, pilkada diharapkan 

bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang dinilai rakyatnya terbaik 

untuk melakukan perubahan. Pilkada merupakan satu tahap pencapaian 

baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada secara 

langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah 

tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. 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, jika demokrasi tidak bisa dijaga 

kedaulatannya maka akan berimbas buruk bagi masyarakat dan negara.  

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala 

daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang 

berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang 

menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis oleh masyarakat.  

 

Peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas 

daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka 

berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada kepala daerah 

sebagai manajer daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang 

menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung 

kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang 
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yang menjabat kepala daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya 

tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.  

 

D. Konsep Petahana  

 

Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansi 

dengan cara memilih kandidat dan kemenangan ditentukan oleh perolehan 

suara terbanyak. Posisi petahana dalam konteks pilkada menjadi sorotan, 

apalagi jika petahana maju bersama wakil yang sama-sama menjabat pada 

periode sebelumnya. Petahana adalah calon yang menduduki jabatan 

serupa sebelumnya. Konteks politik memandang petahana sebagai the 

holder of a political office. Istilah ini digunakan dalam pemilu untuk 

membedakan pertarungan antara pemegang jabatan dan bukan pemegang 

jabatan.  

 

Konteks pencalonan petahana dalam sebuah pilkada, tentu membutuhkan 

beberapa modal yang kemudian dapat menjadi satu kekuatan dalam 

memperoleh dukungan atau suara masyarakat. Marijan (2006:91) 

mengungkapkan bahwa setiap calon yang akan maju dalam pilkada harus 

memiliki tiga modal. Modal-modal tersebut yakni modal sosial, modal 

politik, dan modal ekonomi. Semakin besar pasangan calon yang mampu 

mengakumulasi tiga modal ini, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala 

daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari 

proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari 

salah satu faktor atau modalitas tertentu.    
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Modal sosial, politik dan ekonomis menjadi hal yang perlu dipersiapkan 

oleh kandidat. Namun, sebagai kandidat petahana tentu memiliki 

kelebihan juga kekurangan. Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks 

Politica Indonesia dan Direktur Strategi Pemenangan Pilkada (LI) Latin 

Institute dikutip dari Latompinews.com bahwa petahana mempunyai 

keuntungan. Pertama, petahana menguasai 80% infrastruktur perangkat 

daerah yang memudahkan mereka menggerakan dan memobilisasi tim 

suksesnya dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) petahana bisa 

mendesain pencitrannya.  

Kedua, kecenderungan pengusaha memberi dukungan ke petahana sebab 

selama lima tahun antara petahana terjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dan kecenderungan menjaga hubungan baik dengan para 

pengusaha baik yang lokal maupun nasional untuk memudahkan langkah-

langkah politik petahana. Ketiga, ada nilai-nilai sosial yang telah 

diperbuatnya sekecil apapun, tetapi itu bisa dijadikan kemasan untuk 

membangun opini publik dan ditambah dukungan keluarga besar SKPD 

yang kecenderungan ke petahana walaupun seandainya kinerja petahana 

kurang optimal.  

Keempat, petahana diringankan biaya politik secara pribadi karena 

program politik petahana kecenderungan berjalan berbarengan program 

SKPD, bahkan 95% petahana menang ataupun kalah dalam pemilihan 

tidak menggunakan biaya pribadi untuk biaya politiknya. Petahana juga 

diuntungkan dengan posisinya, legitimasi yang dimilikinya sebelum  
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pilkada berlangsung menjadi faktor penting dalam mendesain apapun yang 

diperlukan untuk kepentingan pilkada mendatang. 

Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang dimiliki, petahana juga 

memiliki kekurangan diantaranya:  pertama, kecenderungan petahana 

akan diserang lawan-lawannya dengan black campaign, sebab ada 

berbagai macam celah yang bisa digunakan lawan nya untuk menyerang 

petahana, bisa melalui media, penyampaian lisan dari mulut ke mulut oleh 

tim dan relawan lawan-lawannya, khususnya yang berkaitan dengan 

kinerja sebagai kepala daerah. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua 

sektor mampu dituntaskan oleh petahana karena berbagai macam kendala 

atau mungkin karena ketidakmampuan seorang petahana mengelolah aset 

daerah yang dipimpinnya.  

 

Kedua, ketakutan akan kekalahan dalam setiap pilkada lebih besar 

dirasakan seorang petahana, rasa malu lebih besar, keinginan akan 

kekuasaan yang lebih dominan karena sudah merasakan menjadi orang 

nomor satu di daerah, dan jika ada kaitannya dengan korupsi, baik yang 

mungkin dilakukannya sendiri maupun keluarganya. Ketiga, kalau 

petahana kalah, maka akan susah lagi bangkit karena kepercayaan diri 

seorang petahana yang kalah akan hilang. Kelemahan petahana lainnya 

justru berasal dari apa yang dianggap menguntungkan.  

 

Secara politik, kegagalan petahana terpilih kembali merupakan pertanda 

bahwa mereka tidak mampu membangun akuntabilitas kepada masyarakat. 

Kegagalan ini biasanya berkaitan dengan persepsi masyarakat bahwa 
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kepala daerah dipandang memiliki kekurangan-kekurangan di masa 

kepemimpinannya dan adanya praktek-praktek penyalahgunaan 

kekuasaan. 

 

E. Konsepsi  SWOT  

 

Humphrey (2005: 81) Teori SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats) berasal dari penelitian yang dilakukan di Stanford Research 

Institute 1960-1970. Latar belakang analisis SWOT berasal dari 

kebutuhan untuk mencari tahu mengapa suatu perencanaan bisnis bisa 

gagal. Penelitian tersebut di danai oleh Fortune 500 untuk mengetahui apa 

yang bisa dilakukan tentang kegagalan ini. Tim peneliti tersebut adalah 

Albert Humphrey, Marion Dosher, Otis Benepe, Robert Stewart, dan 

Birger lie.  

 

SWOT adalah sebuah singkatan dari S adalah Strength (kekuatan), W 

adalah Weakness (kelemahan), O adalah Opportunity (peluang) dan T 

adalah Threat (ancaman). Solihin (2012: 164) analisis SWOT merupakan 

salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu 

masalah yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Analisis 

SWOT dapat menggambarkan sesuatu yang terjadi bukan sebagai 

pemecahan masalah.  

 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan suatu strategi, analisis didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat 
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menimbulkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan 

kebijakan, dengan demikian strategi harus menganalisis faktor-faktor 

kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam kondisi yang ada.    

 

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah 

berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor. Kekalahan petahana 

pada pilkada disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Masalah 

yang timbul dalam majunya seorang kandidat menuju pilkada, diperlukan 

penelitian yang sangat cermat sehingga menemukan strategi yang sangat 

cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul. Beberapa 

pertimbangan yang perlu dihadapi menurut analisis SWOT yaitu : 

  

1. Kekuatan (Strengths)  

Komponen pertama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah 

Strengths. Kekuatan merupakan unsur-unsur yang dapat diunggulkan 

oleh seorang kandidat dalam menghadapi kontes pemilihan kepala 

daerah. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang 

dilayani atau ingin dilayani oleh kandidat. Kekuatan merupakan 

kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komperatif bagi 

kandidat. Kekuatan terdapat pada politik, ekonomi, citra, sosial, dan 

faktor lain.  
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2. Kelemahan (Weaknesses)  

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki 

kandidat baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi 

penghalang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Keterbatasan 

atau kekurangan yang dimiliki kandidat secara serius akan 

menghambat untuk maju dan memenangkan dalam pemilihan kepala 

daerah. Keadaan politik, keadaan ekonomi dan keadaan sosial 

merupakan sumber penting dalam kelemahan.  

 

3. Peluang (Oppertunities)  

Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi 

kandidat, komponen ini mencakup pada pencarian kemungkinan serta 

kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber 

peluang.  

 

4. Ancaman (Treats)  

Tujuan dari analisis ancaman ini adalah agar kandidat bisa mencari 

jalan keluar atau solusi untuk mengatasi suatu masalah. Ancaman 

adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan ketika 

seorang kandidat akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Ancaman 

merupakan pengganggu utama bagi posisi kandidat untuk 

memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah. Faktor kekuatan dan 

kelemahan terdapat pada kandidat, sedangkan peluang dan ancaman 

merupakan faktor lingkungan yang dihadapi oleh kandidat. 
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Analisis SWOT dilakukan dua analisis, yaitu analisis internal dan analisis 

eksternal. Analisis internal memiliki elemen yang berhubungan dengan 

produk organisasi, pelayanan, struktur, sumber daya (keuangan, tenaga 

kerja, teknologi, informasi prosedur, dan strategi yang dijalankan saat ini). 

Analisis eksternal memiliki elemen lingkungan sosial yang meliputi 

politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan lingkungan tugas atau aktivitas 

yang meliputi kompetisi, produk baru atau proses, perubahan kekuatan 

atau kebutuhan. 

 

 

F. Modalitas Kontestasi Politik 
 

 

Modalitas dalam pilkada memiliki peran penting, karena modal 

merupakan syarat utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

Teori SWOT yang melihat faktor kekalahan petahana M. Ridho Ficardo–

Bachtiar Basri pada pilkada Lampung tahun 2018, memfokuskan pada 

modal politik, modal sosial dan modal ekonomi yang dimiliki oleh M. 

Ridho Ficardo–Bachtiar Basri. Modal tersebut merupakan modal utama 

yang harus dimiliki petahana untuk mengikuti pilkada.  

Secara konseptual, tiga modal utama yang harus dimiliki M. Ridho 

Ficardo–Bachtiar Basri dalam pilkada  adalah modal politik, modal sosial 

dan modal ekonomi. Kacung Marijan (2010: 184) ketiga modal utama 

dalam kandidat pilkada memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya 

keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, diantara 

ketiganya sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Artinya, M. 
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Ridho Ficardo–Bachtiar Basri memiliki peluang besar terpilih manakala 

memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Argumen yang terbangun 

adalah bahwa semakin besar pasangan kandidat yang mampu 

mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala 

daerah. Adapun modal tersebut adalah : 

1. Modal sosial 

 

Modal sosial merupakan sumber daya sosial yang bisa digunakan 

sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan 

bersama didalam kelompok. Latar belakang sosial yang dimiliki calon 

bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, 

ketokohannya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi 

kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial 

yang harus dimiliki kandidat. Modal ini berkaitan dengan membangun 

relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga 

diperoleh karena kepercayaan. Kekuasaan yang dilanggar, maka dapat 

menyebabkan masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada 

pemegang kekuasaan. 

 

Modal sosial adalah modal yang dapat diperoleh oleh petahana selama 

menduduki suatu jabatan. Artinya, selama masa jabatan petahana 

membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, baik pada aspek 

pembangunan fisik, pendidikan, pelayanan dan aspek lain yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial ini 

dikumpulkan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan 
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harapan dalam pilkada mendatang petahana dapat kembali terpilih. 

Hubungan-hubungan yang diawali pada masa kampanye dengan 

program-program kerja sebagai komitmen awal, tentu akan menjadi 

modal penting bagi petahana.  

 

2. Modal ekonomi  

 

Modal ekonomi ini berkaitan dengan sponsorship, petahana mengusai 

akses ekonomi. Modal kedudukan sebagai bupati, walikota atau 

gubernur yang sedang menjabat, seorang kandidat memiliki 

kesempatan yang lebih besar untuk menguasai akses ekonomi 

dibanding kandidat lain. Kemudahan akses ekonomi tentunya 

memudahkan seorang kandidat untuk mendapatkan dana untuk 

pembiayaan kampanye. Dana tersebut bisa dimanfaatkan pihak 

petahana untuk melakukan banyak hal. Pelaksanaan pilkada, dana 

memang bukan segalanya tetapi sangat penting keberadaanya. 

 

Menurut Sahdan dan Haboddin (2009: 122) bahwa proses politik 

pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Kebutuhan 

dana menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi 

lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal 

yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) 

faktor, yaitu: 

 

1) Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan 

membeli partai politik sebagai kendaraan politik.  
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2) Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon 

membutuhkan banyak biaya.  

3) Alat untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek 

politik uang. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat 

kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara. 

 

3. Modal politik  

 

Modal politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, 

kekuasaan tersebut bisa dioperasikan atau dapat berkontribusi terhadap 

keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan 

umum. Kandidat dalam pilkada memerlukan dukungan politik diusung 

dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi 

politik yang mengajukan kandidat dalam pilkada untuk mengisi 

jabatan politik di dalam pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat 

melalui pilkada.  

 

Pilkada merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit 

dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit dalam 

politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Persentase kandidat 

yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil 

kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan 

kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan 

dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan.  
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Kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu 

otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu 

dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai 

(koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang 

sangat menentukan karena pilkada sebagai arena kontestasi tidak 

terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat.  

 

Haryanto (2005:72) dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga 

harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari 

kekuatan-kekuatan non politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, 

profesi dan lainnya. Kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi 

yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat 

posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan 

pemerintahan. Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan 

partai politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari 

organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan 

pilkada. 

 

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat pada kandidat, sedangkan 

peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan yang di hadapi oleh 

kandidat. Ketiga modal utama sangat berpengaruh dan menjadi modal 

dasar dalam menentukan menang atau kalahnya seorang kandidat, 

sehingga untuk menentukan faktor kekalahan petahana dalam pemilihan 

gubernur Lampung 2018, pada penelitian ini teori SWOT melihat dari 

sudut pandang politik, sosial dan ekonomi yang dimiliki petahana. 
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G. Kerangka Pikir 

 

Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut 

Indonesia dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Masyarakat dihadapkan kepada pilihan-pilihan calon pemimpin yang 

disukai pada waktu pelaksanaan pilkada, dengan demikian kompetensi 

diantara masing-masing calon pemimpin sangat kuat terjadi di pilkada. 

Upaya-upaya untuk memenangkan kompetisi tersebut menjadi hal yang 

sangat signifikan dalam penentuan kemenangan bagi kandidat yang ikut 

bertarung. 

  

Pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan setiap pemilih mempunyai 

kesempatan memilih pemimpin sesuai dengan keinginan hati nurani 

pemilih. Berdasarkan perolehan suara pada pilkada gubernur Lampung 

2018,  pasangan petahana M. Ridho Ficardo hanya mampu menduduki 

peringkat ketiga dari empat kandidat, yaitu sebanyak 25,46%  perolehan 

suara. 

 

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kekalahan pasangan petahana 

pasangan M. Ridho Ficardo–Bachtiar Basri pada pemilihan gubernur 

Lampung 2018, maka penulis akan menggunakan teori SWOT (Strenght , 

Weakness, Opportunities, dan Threats), yaitu faktor eksternal dan internal 

penyebab kekalahan pasangan petahana, yang dikaji dengan modalitas 

kandidat  yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. 
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Teori SWOT, mengkaji faktor internal dan eksternal dengan menggunakan 

modal politik, modal sosial dan modal ekonomi.  

1. Modal politik merupakan dukungan politik, baik dari rakyat maupun 

dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi 

dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang 

bermaksud mengikuti kontestasi di dalam pemilihan kepala daerah 

secara langsung, baik di dalam tahap pencalonan maupun di dalam 

tahap pemilihan. Jabatan politik, pengalaman mengorganisasi masa, 

keturunan (bangsawan atau penguasa), kekuatan terhadap pengambilan 

keputusan publik, reputasi dan legitimasi merupakan modal penting 

yang harus dimiliki kandidat untuk memperoleh modal politik dengan 

maksimal. 

 

2. Modal sosial berguna untuk membangun relasi antara masyarakat 

dengan kandidat sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat untuk 

kandidat. Modal ini berupa jaringan dalam dan luar negeri kandidat, 

status dalam masyarakat seperti pendidikan, agama, adat dan lain 

sebagainya, kekuatan pengaruh dalam. 

 

3.  Modal ekonomi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung 

membutuhkan biaya yang besar. Modal ekonomi tersebut berupa 

kekayaan (finansial, material sumbangan atau pribadi), kekuatan 

pengaruh dalam masyarakat di bidang ekonomi dan birokrat 

pemerintahan. 
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Berdasarkan tinjauan di atas maka penulis dapat menggambarkan skema 

alur pikir penelitian ke dalam kerangka penelitian secara gamblang, seperti 

kerangka pikir berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir : Kekalahan Pasangan Petahana M. Ridho 

Ficardo dan Bacthiar Basri pada Pemilihan 

Gubernur Lampung 2018. 

Kekalahan pasangan petahana M. Ridho Ficardo–

Bachtiar Basri pada pemilihan gubernur Lampung 

2018 

Faktor kekalahan petahana 

SWOT 

Faktor Internal: 

Kelemahan dan kekuatan 

dikaji dalam Modal 

politik, sosial, ekonomi 

Faktor Eksternal: 

Ancaman dan peluang 

dikaji dalam Modal 

politik, sosial, ekonomi. 

Perolehan 

suara 

(25,46%) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu merupakan suatu 

penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses 

dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi. Menurut Smith dalam Emzir (2011 : 20), studi kasus 

dapat menjadi berbeda dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh 

fakta bahwa studi ini berfokus pada satu “unit tunggal” atau “suatu sistem 

terbatas”. Menurut Merriam dalam Emzir (2011:20) keterbatasan dapat 

ditentukan dengan menanyakan “apakah terdapat suatu batasan pada jumlah 

orang yang terlibat dapat diwawancarai atau suatu jumlah waktu tertentu 

(untuk observasi) 

 

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang digunakan dalam usulan 

penelitian, fokus penelitian, proses, turun lapangan, analisis data, 

kesimpulan data hingga sampai dengan penulisannya tidak menggunakan 

numerical measurement. Penelitian kualitatif menggunakan proses 

pengukuran berbasis pengumpulan data konsep guna menemukan indikator, 
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kemudian direfleksikan melalui proses deskripsi data yang interaktif. 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial berdasarkan penciptaan gambaran logistik yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan dan disusun 

dalam sebuah latar almiah.  

Menurut Miles dan Huberman (Silalahi 2012:284) penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari 

deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang 

proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dengan data kualitatif 

kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, 

menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan 

memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih 

condong dapat membimbing untuk memperoleh penemuan-penemuan yang 

tidak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.  

 

Bodgan dan Taylor dalam (Moleong 2006:3) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.  
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Menurut Bogdan dan Taylor juga mengatakan bahwa pendekatan kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan 

holistik. 

 

Penelitian kualitatif menurut Hajar (Silalahi 2012:286) berjuang untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial 

dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih 

dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial 

yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang 

kenyataan-kenyataan. 

 

Alasan peneliti menggunakan kualitatif adalah karena hasil dari penelitian 

yang bersumber dari informan dan akan dijelaskan secara deskriptif. 

Penelitian kualitatif, memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam 

mengenai penyebab kekalahan petahana M. Ridho Ficardo dan Bacthiar 

Basri pada pemilihan gubernur Provinsi Lampung 2018. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk 

membatasi kajian penelitian. Fokus penelitian yang tidak ditentukan akan 

menyebabkan melimpahnya data yang diperoleh dan berakibat pada 

ketidakjelasan penelitian. Fokus penelitian memiliki peranan yang penting 

dalam mengarahkan peneliti. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor 

kekalahan pasangan petahana M. Ridho Ficardo-Bahctiar Basri pada 

pemilihan gubernur Provinsi Lampung tahun 2018.  

 

Fokus penelitian untuk mengetahui faktor penyebab kekalahan pasangan 

petahana M. Ridho Ficardo-Bahctiar Basri dengan menggunakan faktor 

internal dan eksternal dari teori SWOT yaitu dengan melihat Strength, 

Weakness, Opportunity dan Threat, dikaji dalam modal politik, sosial dan 

ekonomi. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3. Fokus Penelitian dengan Bentuk Indikator dan Sub-Indikator 

Kekalahan Petahana M. Ridho Ficardo-Bahctiar Basri pada 

Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 

 

No. Indikator Sub-indikator 

1 
Faktor Internal S dan W  

( Kekuatan dan kelemahan) 

Kekuatan dibidang sosial, 

ekonomi dan politik. 

Kelemahan dibidang sosial, 

ekonomi dan politik. 

2 
Faktor Eksternal O dan T 

 ( Peluang dan Ancaman) 

Peluang dibidang sosial, ekonomi 

dan politik. 

Ancaman dibidang sosial, 

ekonomi dan politik. 

Sumber : dikelola oleh penulis tahun 2018 
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C. Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dan untuk memperoleh data yang 

akurat. Penetapan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan 

tujuan penelitian, lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab kekalahan petahana pada pilkada 

Lampung tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, yaitu 

pada lembaga, tokoh dan masyarakat terkait atau yang berhubungan untuk 

diperoleh informasi terkait kekalahan petahana dalam pilkada di Provinsi 

Lampung tahun 2018.  

 

D. Informan 

 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Informan ditentukan dengan menggunakan tehnik 

purpose sampling yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Penggunaan purposive sampling untuk menentukan anggota sampel 

yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitian. Selain itu, informan juga 

merupakan sumber informasi yang mengalami langsung situasi atau kejadian 

sehingga kemungkinan besar akan diperoleh informasi berhubungan dengan 

faktor kekalahan calon pasangan petahana M. Ridho Ficardo-Bacthiar Basri.  

 

Adapun informan dalam penelitian ini sesuai adalah, tim pemenangan dari 

pasangan petahana M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Badan Pengawas 
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Pemilu Provinsi Lampung (Bawaslu), pengamat politik, mahasiswa, tokoh 

masyarakat Provinsi Lampung.  

 

Tabel 4. Informan 

No.  Nama Informan Jabatan/ Sebagai 

1.  Arma Yanti Sanusi  Anggota Tim pemenangan Arinal 

– Chusnunia 

2.  Maliki Ahyar Anggota Tim Pemenangan M. Ridho 

Ficardo-Bachtiar Basri 

3.  Dr. Robi Cahyadi K, S.IP.,M.A Pengamat Politik 

4.  Ricky Ardian Anggota Bawaslu 

5.  Rahmad Tokoh Masyarakat 

Sumber :diolah oleh penulis tahun 2019 

 

E. Sumber Data 

 

Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber. Data 

dapat dikumpulkan dari latar data yang berbeda. Sumber data yang dimaksud 

adalah latar data yang natural dimana fenomena atau  peristiwa secara normal 

terjadi. Data juga dapat bersumber dari dalam organisasi yang dinamakan 

sumber atau data ekstern. Sugiyono (2012: 225) menyebutkan sumber data 

(ekstern) dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan tambahan 

data seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini dapat diperoleh 

dari berbagai sumber sebagai berikut  

 

a. Data Primer 

 

Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer 

diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini 



41 
 

 
 

diperoleh dengan mengadakan metode wawancara terhadap informan yang 

telah ditentukan yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian tentang 

kekalahan petahana pada pilkada Provinsi Lampung tahun 2018.  

 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini 

dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang 

tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder dapat ditemukan berupa: 

 

1. Model DC 1 Sertifikat Rekapitalisasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. 

2. Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur. 

 

3. Laporan 1-Audit LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana 

Kampanye)  Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur Lampung 

Tahun 2018. 

4. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, website.  

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

 

Menurut Irawan (2000:84) data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat, 

segala sesuatu itu dapat berupa dokumen, batu-batuan, pohon, manusia. 

Berkaitan dengan rangkian kegiatan penulisan yang dilakukan maka 

tentunya diperlukan data-data yang relevan dengan fokus penulisan untuk 

dianalisa dan memperoleh gambaran umum sebagai hasil penulisan. 
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Pengumpulan data merupakan suatu proses mencari data yang diperlukan 

dalam penulisan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memporelah data 

dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang 

akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan yang dijadikan sumber data. Menurut Nasir (2005:234) 

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat bantu yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).  

 

Metode wawancara ditujukan kepada beberapa informan yaitu, tim 

pemenangan petahana, tim pemenangan dari salah satu lawan politik, 

Bawaslu Provinsi Lampung, pengamat politik dan salah satu tokoh 

masyarakat. Wawancara dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 

Januari 2019 sampai 2 April 2019 untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. 

 

 

2. Dokumentasi 

Data dokumentasi dapat disebut data sekunder. Data-data dokumentasi 

tersebut digunakan menjadi alat untuk penjelas dan konfirmasi atas 
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data-data yang didapat dari hasil wawancara. Adapun data sekunder 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Model DC 1 Sertifikat 

Rekapitalisasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi 

Lampung Tahun 2018, daftar riwayat hidup kandidat, laporan 1-Audit 

LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye)  

Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dan 

artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, website.  

 

G. Tehnik Pengelolaan Data 

 

Teknik pengolahan data menurut Effendi, Tukiran dan Sucipto 

(Singarimbun, 1999:240) terdiri dari : 

 

1. Editing ialah cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang 

telah diperoleh saat penelitian, baik yang diperoleh melalui wawancara 

maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan atau kesalahan 

mengenai penyebab kekalahan pasangan M. Ridho Ficardo dan Bacthiar 

Basri .  

 

2. Interpretasi ialah memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil 

penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan 

jawaban yang diperoleh dengan data lain.  
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H. Tehnik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh, untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan. Sugiyono 

(2013:121) pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan 

tehnik trianngulasi data. Maleong (2005:330) menyatakan bahwa triangulasi 

data adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding dari data 

tersebut. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh 

melalui wawancara, dan dokumentasi.  

 

I. Tehnik Analisis Data 

 

Menurut Ulber (Silalahi, 2006:304) bahwa analisis data adalah proses 

penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam 

suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisa data merupakan 

bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data 

tersebut dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah penulisan. Analisis data dilakukan apabila data empiris yang 

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data ini diperoleh dari aneka macam cara seperti 

wawancara, observasi maupun melalui dokumen-dokumen yang ada.   

 

Menurut Erliana dkk (2005:211) analisis data adalah suatu kegiatan yang 

dinamis dan kreatif dengan bantuan teknik statistik yang bersifat mekanistik. 
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Dalam buku yang sama dijelaskan analisis data merupakan kegiatan 

pengolahan data yang dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data. Analisis 

data sering disebut sebagai penyiapan data (data preparation). 

 

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber (Silalahi, 2012: 311), kegiatan 

analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ulber 

menambahkan secara bersamaan berarti reduksi, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin 

merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan 

secara umum yang disebut analisis. Adapun langkah-langkah yang diambil 

penulis dalam analisis data adalah sebagai berikut :  

 

1. Reduksi data  

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan informasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan dalam mereduksi 

data yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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Penulis akan mengumpulkan data mengenai faktor kekalahan calon 

petahana M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri baik primer dan sekunder. 

 

2. Penyajian data  

 

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melihat data yang disajikan, tentu dapat memudahkan dalam 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.  

 

3. Menarik kesimpulan  

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari makna, pola, 

model, karakteristik, mula-mula kesimpulan belum jelas tetapi kian 

meningkat akan menjadi terperinci, hal-hal penting yang ditemui dan 

diverifikasi kemudian ditarik kesimpulan.  



47 
 

 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM  

 

 

 

A. Kondisi  Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Lampung 

 

1. Kondisi  Sosial Masyarakat Provinsi Lampung 

  

 

Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat 

adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat 

Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian 

besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat 

Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan 

Lampung Pedalaman. Provinsi Lampung memiliki motto dalam 

lambang daerahnya, motto ini berbunyi “Sang Bumi Ruwa Jurai”. 

Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, 

sedangkan Ruwa Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan 

masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung.  

 

Suku Banten, suku Bugis, Jawa, dan Bali juga ada yang menetap di 

Lampung. Suku-suku ini masuk ke Lampung sejak Pemerintah 

Hindia Belanda pada tahun 1905 memindahkan orang-orang dari 

Jawa dan ditempatkan di hampir semua daerah di Lampung. 

Kebijakan ini terus berlanjut hingga 1979, batas akhir Lampung 
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secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi daerah tujuan 

transmigrasi. Namun, mengingat posisi Lampung yang strategis 

sebagai pintu gerbang pulau Sumatera dan dekat dengan Ibu Kota 

Negara, pertumbuhan penduduk yang berasal dari pendatang pun 

tetap saja tak bisa di bendung setiap tahunnya. 

Pada umumnya masyarakat Lampung mendiami kampung yang 

disebut dengan Tiyuh, Anek, atau Pekon. Beberapa kampung 

tergabung dalam satu marga, sedangkan kampung itu sendiri terdiri 

atas beberapa buway. Pada setiap buwat atau gabungan buway 

terdapat rumah besar yang disebut Nuwou Balak. Biasanya Nuwou 

Balak ini merupakan rumah dari kepala kerabat yang merupakan 

pemimpin klan dari kebuwayan tersebut, yang disebut juga dengan 

punyimbang bumi. 

Provinsi Lampung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi 

Sumatera Selatan ini didirikan pada tanggal 18 Maret 1964 

berdasarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1964. 

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang 

merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk 

Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi 

kelautan. Gunung Berapi teraktif di Indonesia yaitu Gunung Krakatau 

yang dijadikan sebagai kawasan cagar alam ini terletak di Selat 

Sunda atau berada sekitar 41 mil (65,98 km) dari Kota Bandar 

Lampung. 
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Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung 

ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung 

Karang–Teluk Betung. Kotamadya Tanjung karang – Teluk Betung 

tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 telah 

diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung 

sejak tanggal 17 Juni 1983. 

 

Adminitratif Provinsi Lampung dibagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 

Kota. Berikut ini adalah daftar 13 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kota 

Metro dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. 

Tabel 5. Nama Kabupaten, Ibukota, Luas Wilayah dan Jumlah 

Kecamatan di Provinsi Lampung 

 

No. 
Nama 

Kabupaten/Kota 
Ibukota 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Jumlah 

Kecamatan 

1 Lampung Tengah Gunung Sugih 3.802,68 28 

2 Lampung Utara Kotabumi 2.725,87 23 

3 Lampung Selatan Kalianda 700,32 17 

4 Lampung Barat Liwa 2.142,78 15 

5 Lampung Timur Sukadana 5.325,03 24 

6 Mesuji Wiralaga Mulya 2.184,00 7 

7 Pesawaran Gedong Tataan 2.243,51 11 

8 Pesisir Barat Krui 2.907,23 11 

9 Pringsewu Pringsewu 625,00 9 

10 Tulang Bawang Menggala 3.466,32 15 

11 TulangBawang Barat Panagaran Jaya 1.201,00 8 

12 Tanggamus Kota Agung 3.020,64 20 

13 Way Kanan Blambangan Umpu 3.921,63 14 

14 Bandar Lampung Tanjung Karang 296,00 20 

15 Metro Metro Pusat 61,79 5 

     Sumber : bps Provinsi Lampung tahun 2018. 
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2. Kondisi  Budaya Masyarakat Provinsi Lampung 

 

 

Kebudayaan di Lampung merupakan perpaduan kebudayaan Arab, 

Cina, dan India. Kebudayaan tersebut tidak terlepas dari sejarah yang 

menyebutkan Lampung sebagai jalur perdagangan dunia, sehingga 

banyak budaya dari luar Indonesia yang mempengaruhi kebudayaan 

Lampung. 

Kemajemukan merupakan kekayaan budaya bangsa namun di sisi 

lain memiliki potensi konflik. Letak geografisnya Provinsi Lampung 

cukup strategis, karena merupakan pintu gerbang pulau Sumatera 

yang menjadi lalu lintas antara pulau Jawa Sumatera, hal ini menjadi 

pendorong masyarakat Lampung menjadi heterogien. Masyarakat 

Lampung sadar akan keragaman ini sehingga Lampung tetap dalam 

suasana kondusif, walaupun ada terkadang ada konflik  namun sejauh 

ini masih dapat di atasi, kesigapan dari pemerintah yang senantiasa 

melakukan koordinasi/konsultasi dengan melibatkan seluruh instansi 

terkait. 

Penggunaan bahasa Lampung pada daerah perkotaan masih sangat 

minim akibat heterogenitas masyarakat perkotaan dan karena itu 

penggunaan bahasa Indonesia lebih menonjol. Daerah pedesaan, 

terutama pada perkampungan masyarakat asli Lampung penggunaan 

bahasa Lampung sangat dominan. Bahasa Lampung terdiri dari dua 

dialek, pertama dialek “O” yang biasanya digunakan oleh masyarakat 

Pepaduan, meliputi Abung dan Menggala serta dialek “A” dan 
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umumnya digunakan masyarakat Saibatin, seperti Labuhan meringis, 

Pesisir Krui, Pesisie Semangka, Belalau, Ranau, Pesisir Rajabasa, 

Komering, dan Kayu Agung..  

Filsafat budaya Lampung merupakan pengertian, makna, pendapat 

atau paham, pandangan hidup, dan rancangan cita-cita yang telah ada 

di pikiran masyarakatnya. Filsafat budaya Lampung yang bukan saja 

berasal dari penduduk asli, melainkan juga budaya yang dibawa para 

pendatang. Oleh karena itu, budaya lokal dalam masyarakat Lampung 

adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena 

didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup manusia yang 

berbeda satu sama lainnya. Meski budaya Lampung bersifat plural 

dan dinamis, akulturasi yang terjadi dapat bersinergi dan berguna 

bagi pembangunan daerah.  

 

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Provinsi Lampung 

 

Mata pencaharian masyarakat Lampung berfokus pada 

pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, 

karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu dan lain 

sebagainya. Selain itu, di beberapa pesisir, terdapat komoditas 

perikanan seperti tambak udang untuk tingkat nasional dan 

internasional.  

 

Provinsi Lampung merupakan Provinsi gerbang Sumatera, di 

Lampung sangat potensial berkembang jenis industri. Mulai dari 
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industri kecil (kerajinan) hingga industri besar, terutama di bidang 

agribisnis. Industri penambakan udang termasuk salah satu tambak 

yang terbesar di dunia setelah adanya penggabungan usaha antara 

Bratasena, Dipasena dan Wachyuni Mandira.  Selain itu, terdapat 

pabrik gula yaitu Gunung Madu Plantitation dan Sugar Group yang 

merupakan pabrik gula terbesar di Lampung. 

 

Industri agribisnis di Lampung banyak dalam mengelolaan ketela 

(ubi) , kelapa sawit, kopi robusta, lada, coklat, kokoa, nata de coco 

dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga macam-macam komoditi 

daerah, seperti peternakan, pertambangan ( batubara, andesit, aspal), 

pertanian ( padi jagung, alpukat dan sebagainya), perkebunan (kelapa 

sawit, kakao, karet) perikanan dan kehutanan. 

 

Selain itu, Lampung juga mempunyai kerajinan Tapis Lampung. 

Kain Tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk 

kain sarung terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan 

dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Kerajinan ini dibuat oleh 

wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis (muli-muli) yang 

pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk 

memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Kain Tapis 

saat ini diproduksi oleh pengrajin dengan ragam hias yang 

bermacam-macam sebagai barang komoditi yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi. 
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B. Peta Politik di DPRD Provinsi Lampung   

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri 

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. DPRD Provinsi mempunyai tugas legislasi, anggaran 

dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di 

provinsi.  

Lampung mempunyai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

yang terdiri dari 85 anggota yang lolos pada pemilihan 9 April 2014. 

Sebanyak 22 orang merupakan anggota yang sudah pernah menjabat pada 

periode sebelumnya dan 63 anggota lainnya merupakan anggota baru di 

DPRD. Anggota DPRD Lampung diduduki sebanyak 10 Partai yaitu: 

Tabel 6. Nama Partai Politik dan Jumlah Kursi dalam DPRD Provinsi 

Lampung Tahun 2018 

Nama Partai Jumlah Kursi 

PDIP 17 

Demokrat 11 

Gerindra  10 

Golkar  10 

PKS 8 

PAN 8 

Nasdem 8 

PKB 7 

PPP 4 

Hanura 2 

     Sumber : Data DPRD Provinsi Lampung 
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Selain terdiri dari aktivis, anggota DPRD Lampung  juga mempunyai 

anggota mantan pejabat daerah dan calon kepala daerah. Anggota tersebut 

antara lain adalah Mozes Herman (mantan Walikota Metro), Noverisman 

Subing (mantan Wakil Bupati Lampung Timur), Agus Revolusi (mantan 

calon wakil Bupati Lampung Selatan), Yamzani Yasin (mantan calon 

wakil kota Bandar Lampung), Ririn Kuswantari (mantan calon Bupati 

Pesawaran), Pattimura (mantan calon Bupati Pesawaran), Suprapto 

(mantan calon Bupati Mesuji), Hantoni Hasan (mantan calon Wakil 

Walikota Bandar Lampung), dan Yozi Rizal (mantan calon Wakil Bupati 

Way Kanan). 

 

Selain itu, tiap daerah di Provinsi Lampung juga mempunyai anggota 

DPRD yang sering disebut dengan DPRD Tingkat II yang berada di dalam 

Kabupaten atau Kota. Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan 

mempunyai anggota DPRD dari berbagai partai politik yang menang 

dalam pemilihan legislatif tahun 2014.  
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Tabel  7. Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik pada Pemilihan Legislatif  Tahun 2014 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPU Provinsi Lampung 

 

 

Kabupaten/Kota  Demokrat PDIP Golkar PKB PAN PKS PPP NasDem Gerindra PKPI Hanura PBB 

Lampung Tengah 5 9 9 5 3 6 1 - 9 2 1  

Lampung Utara 6 7 5 4 4 4 1 3 6 1 2 2 

Lampung Selatan 7 8 6 3 7 5 - 4 7 - 3 - 

Lampung Barat 4 13 3 3 2 2 2 2 2 2 -  

Lampung Timur 5 9 6 7 4 7 - 6 6 - - - 

Mesuji 2 7 4 1 5 2 - 8 6 - - - 

Pesawaran 2 7 5 4 7 4 3 4 4  2 2 

Pesisir Barat 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 

Pringsewu 3 7 6 2 4 5 3 3 6 1 - - 

TulangBawang 1 7 3 2 4 2 1 3 5 - 2 - 

TulangBawang 

Barat 
6 4 3 3 3 2 1 1 4 - 3 - 

Tanggamus 5 11 5 2 5 3 4 3 4 - 3 - 

Way Kanan 7 5 4 4 2 1 2 3 7 - 5 - 

Bandar Lampung 5 10 5 1 7 5 4 5 5 1 2 - 

Metro 4 4 3 2 3 3 - 2 3 - 1 - 
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C. Dinamika Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 

 

Pemilihan Gubernur Lampung 2018 digelar pada 27 Juni 2018. 

Pelaksanaan pilkada serentak menjadi kontestasi politik lokal sebagai 

wujud demokratisasi ditingkat lokal. Pada tahun ini Pemilihan Gubernur 

Lampung diikuti empat pasangan calon yang sudah mendapat rekomendasi 

resmi dari partai politik pengusung yang duduk di kursi DPRD Lampung. 

Salah satu calon merupakan pasangan petahana M. Ridho Ficardo dan 

Bachtiar Basri.  

Provinsi Lampung berdiri tahun 1964 sampai saat ini telah dijabat oleh 9 

(sembilan) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berturut-turut sebagai 

berikut : 

1. Koesno Danu Upoyo menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari 

tahun 1964-1966. 

 

2. Hi. Zainal Abidin PA menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari 

tahun 1966-1972. 

 

3.  R. Soetiyoso menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari tahun 1972-

1978. 

4. Yasir Hadibroto menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari tahun 

1978-1988. 

 

4. Poedjono Pranyoto Menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari tahun 

1988-1998. 

 

5. Drs. Oemarsono menjabat gubernur / KDH Tingkat I dari tahun 

1998-2002. 

 

6. Hari Sabarno Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Pembina 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, 2002-

2004 

 

7. Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH menjabat gubernur dari tahun 2004-

2008 
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9. Drs. Syamsurya Ryacudu menjabat gubernur dari tahun 2008-2009 

10.Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH menjabat gubernur dari tahun 2009-

2014. 

 

11. M. Ridho Ficardo, SPi, M.si menjabat gubernur dari tahun 2014-

2019. 

 

Sedangkan pejabat yang pernah menduduki Wakil Gubernur Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Drs. A. Subki Harun menjabat Wakil Gubernur dari tahun 1984-

1988. 

 

2. Drs. Man Hasan menjabat Wakil Gubernur dari tahun 1989-1993. 

 

3. Drs. Suwardi Ramli menjabat Wakil Gubernur bidang 

Pemerintahan dari tahun 1994-1998. 

  

4. Drs. Oemarsono menjabat Wakil Gubernur bidang Ekonomi dan 

Pembangunan dari tahun 1994-1998. 

 

5. Drs. Syamsurya Ryacudu menjabat Wakil Gubernur dari tahun 

2004-2008. 

 

6. Ir. MS. Joko Umar Said, MM menjabat Wakil Gubernur dari tahun 

2009-2014. 

 

7. Bachtiar Basri menjabat Wakil Gubernur dari tahun 2014-2019. 

 

Pemilihan Gubernur kembali digelar yang diikuti oleh Empat pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung diketahui masing-masing 

masih menjabat sebagai Kepala Daerah di Provinsi Lampung, sebagai 

berikut, berdasarkan nomor urut Pasangan Calon Gubernur 2018. 
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Tabel 8. Pasangan Calon yang masih Menjabat  

 

No. 

Urut 

Nama Pasangan 

Calon 
Jabatan 

1 M. Ridho Ficardo– 

Bachtiar Basri 

Gubernur – Wakil Gubernur ( 2014-

2019) 

2 Herman Hasanusi – 

Sutono 

Wali Kota ( 2016-2021) – Sekertaris 

Provinsi (2016 – 2019) 

3 Arinal Djunaidi – 

Chusnunia Chalim 

Ketua DPD Partai Golkar – Bupati 

Lampung Timur (2017-2022) 

4 
Mustafa – Ahmad Jajuli 

Bupati Lampung Tengah (2016-

2021) – Anggota DPD  

             Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019 

 

Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 

mewajibkan kepala daerah petahana untuk cuti jika yang bersangkutan akan 

mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Berdasarkan peraturan 

tersebut pasangan M. Ridho Ficardo– Bachtiar  Basri menerima cuti selama 

proses pemilihan. 

  

Pasangan calon diusung oleh partai politik. Pasangan nomor urut satu yang 

merupakan petahana M. Ridho Ficardo– Bachtiar  Basri diusung oleh Partai 

Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra , 

pasangan nomor urut 2 Herman Hasanusi – Sutono diusung oleh PDI 

Perjuangan, pasangan nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim 

diusung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Mustafa – Ahmad Jajuli diusung oleh 

Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanura.  

 

Berdasarkan hasil pemilihan, pasangan  Arinal Djunaidi – Chusnunia 

Chalim ditetapkan sebagai Gubernur terpilih dengan perolehan suara 
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37,78% atau sebanyak 1.548.506. Pasangan ini berhasil unggul 

dibandingkan pasangan calon lainnya, bahkan pasangan petahana yang 

mempunyai keuntungan sebagai petahana berada pada urutan ketiga dengan 

perolehan suara 25,46% atau sebanyak 1.043.666. Sementara itu, berikut 

merupakan profil pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Gubernur 

Provinsi Lampung Tahun 2018 yaitu :  

 

 Profil pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri 

 

1. M. Ridho Ficardo 

 

Nama Lengkap   : M. Ridho Ficardo 

Tempat dan tanggal lahir  : Bandar Lampung, 20 Juli 1980 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD  : SD Gunung Madu, Lampung Tengah 

 SLTP  : SMP Satya Dharma Sujana, Lampung Tengah 

 SLTA  : SMA Al Kautsar Bandar Lampung 

Universitas : S1 Universitas Padjajaran Jawa Barat, S2 di Universitas 

Indonesia dan S3 Universitas Indonesia. 

 

M. Ridho Ficardo selain di dunia pendidikan, ia juga aktif di berbagai 

organisasi. M. Ridho Ficardo pernah menjabat sebagai Kepala 

Pemerintahan Putera Perkemahan Wirakarya Nasional Sulawesi 

Tenggara, Ketua Dewan Adat Agung, Anggota Tim Keamanan dan 

Keselamatan Raimuna Nasional Prambanan Yogjakarta, penasehat 

DPK APINDO Tulang Bawang, Ketua Ikatan Alumni Lemhannas RI 
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(IKAL) Provinsi Lampung, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Partai Demokrat Provinsi Lampung, Ketua Umum Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung dan pengalaman 

organisasi lainnya.  

  
Selain itu, ia memiliki pengalaman di dunia pekerjaan diantaranya 

yaitu, Direktur Utama PT. Mulia Sejati pada tahun 2003-2013,  

Direktur Utama PT. Kasih Nusantara Abadi pada tahun 2006-2013, 

Direktur Utama PT. Tunas Sriwijaya Sejahtera pada tahun 2006-2013, 

Direktur Utama PT. Super Hijau pada tahun 2007-2013 dan Direktur 

Utama PT. Berkat Alam Mulia pada tahun 2007-2013. 

 

Tahun 2014 beliau mencalonkan sebagai gubernur Lampung. M. 

Ridho Ficardo diusung oleh Partai Demokrat, sekaligus menjadi Ketua 

DPD Partai Demokrat. M. Ridho Ficardo berhasil menjadi gubernur 

Provinsi Lampung berpasangan dengan Bahctiar Basri untuk periode 

2014-2019. M. Ridho Ficardo menjadi gubernur pada usia 34 tahun 

dan termasuk gubernur termuda di Indonesia. Pada tahun 2018 M. 

Ridho Ficardo kembali mencalonkan menjadi gubernur Provinsi 

Lampung akan tetapi mengalami kegagalan terhadap kandidat lain. 

 

 

2. Bahctiar Basri 

 

Nama Lengkap   : H. Bahctiar Basri, SH,MM 

Tempat dan tanggal lahir  : Bandar Lampung, 30 Desember 1953 

Riwayat Pendidikan  : 
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 SD  : SDN 6 Kotabumi, Lampung Utara 

 SLTP  : SMPN 1  Kotabumi, Lampung Utara 

 SLTA  : SMAN 1 Kotabumi, Lampung Utara  

Universitas : S1 Universitas Islam Indonesia dan S2 Universitas 

Bandar Lampung. 

 

Bahctiar Basri sebelum menjabat menjadi Wakil Gubernur Lampung, 

beliau pernah menjabat sebagai Kasubag Tata Pemerintahan Hukum 

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1983, kemudian menjadi 

Camat Sumberjaya di Kabupaten Lampung Barat dan selanjutnya 

menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat pada tahun 2011-2014. 

Bahctiar Basri mengundurkan diri karena terpilih menjadi Wakil 

Gubernur Lampung dan tugas-tugasnya beralih kepada Wakil Bupati 

Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad.  

 

 

 Profil Pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi – Hj.Chusnunia, 

M.Si,M.Kn,Ph.D 

 

1. Ir. H. Arinal Djunaidi 

Nama Lengkap   : Ir. H. Arinal Djunaidi 

Tempat dan tanggal lahir  : Tanjung Karang, 17 Juni 1956 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD  : SDN 17 Kampung Sawah Bandar Lampung 

 SLTP  : SMPN 2 Tanjung Karang 

 SLTA  : Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) 

Universitas : Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 
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Beliau mempunyai pengalaman pekerjaan diantaranya, sebagai Kasi 

Penyuluhan Pemerintah Bandar Lampung, Kasi Penyuluhan Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung, Kasi 

Pengembangan Agri Bisnis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Lampung, Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Tanaman 

Pangan Dan Holtikultura Kota Metro, Kepala Dinas Pertanian dan 

Dinas Kehutanan Pemerintah Kota Metro Asisten Pembangunan 

Sekretaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Sekretaris Daerah, Asisten 

Kesejahteraan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Sekretaris 

Daerah, dan Sekretaris Provinsi Lampung tahun 2014-2015.  

 

Beliau juga mempunyai pengalaman dibidang organisasi seperti, Ketua 

Umum Senat Mahasiswa Universitas Lampung, Pengurus Dewan 

Mahasiswa Fakultas Pertanian, Ketua Umum HMI Lampung, Wakil 

Ketua HIPMI Lampung, Komisaris GAPENSI Lampung, Wakil Ketua 

KNPI Lampung, Ketua KNPI Lampung, Sekretaris Umum Partai 

Insinyur Indonesia Lampung dan Ketua DPD Partai GOLKAR 

Provinsi Lampung. Arinal Djunaidi juga merupakan pemenang 

pemilihan gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2023. 

 

2. Hj. Chusnunia, M.Si,M.Kn,Ph.D 

Nama Lengkap   : Hj. Chusnunia, M.Si,M.Kn,Ph.D 

Tempat dan tanggal lahir  : Karang Anom, 12 Juli 1982 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD  : SDN 2 Sumber rejo 
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 SLTP  : SLTPN 3 Jabung 

 SLTA  : SMUN 1 Mayong, Jepara 

Universitas : IAIN Wali Songo, Semarang, Universitas Nasional 

Sekolah Pascasarjana, Universitas Indonesia, Universitas 

Malaya. 

 

Beliau merupakan satu-satunya calon perempuan pada pilkada 

gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Chusnunia adalah sosok yang 

memiliki berbagai pengalaman dibidang pekerjaan maupun organisasi, 

bahkan beliau sudah pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten 

Lampung Timur pada periode 2015-2020. Calon pemimpin perempuan 

sendiri ternyata tidak menjadi penghalang untuk duduk di kursi 

pemerintahan, Chusnunia mampu bersama menjadi wakil gubernur 

terpilih pada pilkada Provinsi Lampung pada periode 2019-2023. 

 

 Profil Pasangan Drs. H. Herman HN, MM - Ir. Sutono, MM 

 

1. Drs. H. Herman HN, MM 

Nama Lengkap   : Drs. H. Herman HN, MM 

Tempat dan tanggal lahir  : Menggala, 17 Mei 1956 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD  : SDN 1 Pagar Dewa 

 SLTP  : SMPN 1 Tanjungkarang 

 SLTA  : SMAN 1 Tanjungkarang 
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Universitas : D-3 Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Lampung, S-1 Administrasi Negara, Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Lampung, S-2 Magister 

Manajemen Universitas Bandar Lampung.  

 

Terhitung mulai tahun 1977 sampai tahun 2010, berbagai posisi yang 

sangat penting pernah dijabat oleh beliau, diantaranya sebagai Kepala 

Biro Keuangan, Kepala Badan Peneneman Modal Serta Kepala Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung. Pada tahun 2010 Herman HN 

dipercaya oleh masyarakat banyak untuk memimpin Kota Bandar 

Lampung sebagai Walikota. Pada pilkada gubernur 2018 Provinsi 

Lampung, Herman HN tidak dapat menduduki jabatan sebagai 

Gubernur Lampung.   

 

2. Ir. Sutono, MM 

Nama Lengkap   : Ir. Sutono, MM 

Tempat dan tanggal lahir  : Karang Anyar, 28 Juli 1958 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD  : SD Karang Anyar 

 SLTP  : SMP Karang Anyar 

 SLTA  : SMA Karang Anyar 

Universitas : S-1 Institut Pertanian Bogor, S-2 Universitas Satyagama.  

 

Ir. Sutono, MM sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur 

Provinsi Lampung, sudah pernah menjabat sebagai Kepala Badan 

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi 
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Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Asisten 

Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, 

Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2017. 

Selain itu, beliau juga aktif dalam berorganisasi seperti Ketua DPD 

HA IPB, Ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perhimpunan 

Penyuluhan Pertanian dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) 

Perhimpunan Penyuluhan Pertanian terbilang dari tahun 2016, dan 

pada tahun 2018 beliau adalah calon Wakil Gubernur Lampung.     

 

 Profil Pasangan Ir. Hi. Mustafa, M.H – H. Ahmad Jajuli S.IP, M.Si 

 

1. Ir. Hi. Mustafa, M.H  

Nama Lengkap   : Ir. Hi. Mustafa, M.H 

Tempat dan tanggal lahir  : Lampung Tengah, 27 Juli 1975 

 

Mustafa adalah sosok pengusaha yang terjun ke dunia politik. Beliau 

pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah sebelum 

menjadi Bupati Lampung Tengah pada periode 2016-2021. Mustafa 

sering dijuluki sebagai Bupati ronda karena sering menyerukan 

program ronda kepada warganya. Beliau pernah bergabung dengan 

Partai Golkar, selanjutnya pindah ke Partai Nasdem. Pada tahun 2016, 

ia diangkat sebagai Ketua DPW Nasdem Lampung. Menjabat selama 2 

tahun sebagai Bupati, Mustafa maju mencalonkan diri sebagai 

Gubernur Lampung. Namun, tidak lama setelah hal ini Mustafa 
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berurusan dengan KPK terjerat kasus dugaan suap terhadap DPRD 

Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD Tahun 2018. 

 

2. H. Ahmad Jajuli S.IP., M.Si 

Nama Lengkap   : H. Ahmad Jajuli S.IP, M.Si 

Tempat dan tanggal lahir  : Serang, 11 Mei 1968 

Riwayat Pendidikan  : 

 SLTA  : SMA Serang Banten 

Universitas : S-1 Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Ilmu Pemerintahan, S-2 Universitas Terbuka Administrasi 

Publik. 

 

Ahmad Jajuli sebelum menjadi calon wakil gubernur provinsi lampung 

mempunyai pengalaman pekerjaan sebagai Instruktur Kursus 

Indonesian Institute Of America (IIA) Education Service, Dosen 

Pendidikan Agama Islam ABA YUNISLA Bandar Lampung, 

Komisiaris bimbingan belajar Al-Qolam Bandar Lampung, Anggota 

DPRD Provinsi Lampung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 

2004-2009, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung 

periode 2009-2014, dan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi 

Lampung periode 2014-2019. Selain itu beliau juga aktif di berbagai 

organisasi. Beliau pernah menjadi Ketua Umum DPW PKS Lampung 

2003-2004. 
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VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Kalahnya pasangan petahana  M. Ridho Ficardo–Bachtiar Basri pada 

pilkada Provinsi Lampung 2018 disebabkan faktor internal dan 

faktor eksternal berdasarkan teori SWOT. Faktor internal terdiri dari  

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), dan faktor eksternal 

terdiri dari peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dikaji 

dalam modal sosial, modal ekonomi dan modal politik.  

 

Munculnya petahana dalam pilkadatentu menerima kekuatan yang 

tidak dimiliki oleh pasangan calon lain. Posisi sebagai petahana 

mendorong  M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri menjadi pasangan 

calon yang tidak asing lagi dan sudah lebih dikenal oleh masyarakat. 

Selain itu, sebagai calon petahana juga memperoleh keuntungan 

dalam penghematan dana kampanye yang disebut campaign 

discountyang diterima oleh petahana melalui kegiatan pemerintahan 

atau pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat menjadibentuk 

kampanye oleh petahana bahkan sebelum proses pilkada 

berlangsung.Akan tetapi, hasil akhir perolehan suara pada pilkada 

Lampung 2018 menyatakan kekalahan dari petahana. Hal ini 



126 
 

menunjukkan bahwa keuntungan yang dimiliki petahana tidak 

mampu mengalahkan kelemahan dan ancaman yang diterima oleh 

petahana.    

Faktor internal kelemahan (weaknesses) menunjukkan faktor 

kekalahan petahana. Kurangnya ketokohan petahana dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

infrastrukur.  

 

Petahana juga mempunyai kelemahan ekonomi yaitu dalam 

penyediaan dana kampanye. Pada pilkada tahun 2014 dibidang 

ekonomi petahana menerima dukungan dana dariPT. Sugar Group 

Company namun pada pilkada tahun 2018 PT. Sugar Group 

Company beralih memberi dukungan terhadap lawan politik M. 

Ridho Ficardo–Bachtiar Basri yaitu dari pasangan calon Arinal 

Djunaidi–Chusnunia Chalim. Kelemahan dalam penyediaan dana 

atau ekonomi menyebabkan pelaksanaan kampanye dan sosialisasi 

kurang maksimal. Keberadaan dana menjadi salah satu pendorong 

berjalannya proses kampanye. Kondisi ini menimbulkan kekuatan 

dari lawan dan menjadi kelemahan bagi petahana.  

 

Kelemahan politik menjadi salah satu penyebab kekalahan petahana 

yaitu mundurnya PAN dari koalisi pemenangan petahana dan beralih 

memberi dukungan terhadap pasangan calon Arinal Djunaidi–
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Chusnunia Chalim menyebabkan berkurangnya dukungan partai 

terhadap petahana. 

 

Faktor ancaman (threats) juga menjadi penyebab kekalahan dari 

pasangan petahana. Ancaman sosial yang diterima oleh petahana 

yaitu adanya isu negatif yang beredar dalam masyarakat tentang 

kedekatan M. Ridho Ficardo dengan salah satu perempuan yang 

mengakibatkan karakter M. Ridho Ficardo menjadi buruk pada 

sebagian masyarakat. Ancaman ekonomi yang diterima yaitu dalam 

penyediaan dana kampanye yang rendah hal ini berakibat pada 

lemahnya tim pemenangan dalam melakukan sosialisasi atau 

kampanye dalam masyarakat serta adanya ancaman politik. 

Ancaman politik petahana adalah adanya politik uang yang 

dilakukan oleh  pasangan Arinal Djunaidi–Chusnunia Chalim yang 

berjalan secara masif. Kesadaran politik masyarakat yang masih 

rendah menyebabkan politik uang mampu mempengaruhi pilihan 

masyarakat pada saat adanya pemilihan. Kondisi – kondisi inilah 

yang menyebabkan kekalahan petahana pada pilkada Provinsi 

Lampung tahun 2018.  

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan,  maka saran pada penelitian ini diantaranya: 

1. Kurang maksimalnya kinerja dari pasangan petahana. Sebaiknya 

M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri sebagai petahana mampu 
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menunjukkan kinerja terbaiknya untuk melakukan pembangunan 

dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta 

dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, 

hubungan dengan elit dan partai politik harus tetap terjaga 

dengan baik untuk dapat memudahkan petahana untuk 

mendapatkan dukungan pada saat adanya pilkada. 

 

2. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus mampu 

menentukan pilihan sesuai dengan kualitas kepemimpinan calon 

wakil masyarakat dalam pemerintahan. Kesadaran politik 

masyarakat harus lebih ditingkatkan agar mampu menentukan 

pilihan tanpa dibarengi dengan adanya proses pembelian suara 

atau adanya politik uang yang beredar. 
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