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A. Latar Belakang 

 

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan 

rakyat indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang – undang dasar negara 

republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan 

untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun 

independen menurut (Gerald E. Caiden: 1982: 212-222) mengatakan ada 2 cara 

dalam melakukan rekruitmen pejabat publik baik secara pemilihan langsung 

oleh masyarakat atau penduduk setempat atau dengan cara di tunjuk yang biasa 

didengar dengan demokrasi keterwakilan
1
. Pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah semula dilakukan melalui pemilihan oleh 

DPRD, namu sejak berlakunya undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat PILKADA. 

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada juni 2005. Pilkada diselenggarakan 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau kabupaten/kota dengan 
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diawasi oleh panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Seiring dengan berjalannya waktu,ketentuan pilkada mengalami perubahan 

dengan ditandai keluarnya Undang – Undang 22 tahun 2007 tentang 

penyelenggara pemilihan umum. Dalam Undang – Undang tersebut ditegaskan 

bahwa pemilihan kepala daerah  dimasukan ke dalam rezim pemilu, sehingga 

secara resmi bernama Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 

atau disingkat Pemilukada. Perubahan kembali di lakukan pada tahun 2011, di 

tandai dengan terbitnya undang – undang baru mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yaitu Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan pemilu. Di dalam undang – undang ini, istilah yang digunakan 

adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota . 

Provinsi Lampung selaku salah satu provinsi di pulau Sumatra, pada tahun 

2014 telah melakukan pergantian kepala daerah menyusul habisnya masa 

jabatan Sjahroedin ZP setelah ia memegang jabatan 2 periode antara tahun 2004 

– 2009 dan 2009 - 2014. Pada saat pendaftaran calon gubernur dan calon wakil 

gubernur dibuka terdapat 5 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.  

Pihak KPU Provinsi Lampung setelah melakukan verifikasi berhasil 

menetapkan 5 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bakal maju 

sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah di provinsi lampung yaitu (i) 

Herman HN – Zainudin Hasan, (ii) Amalsyah Tarmizi – Gunadi Ibrahim, (iii) 

Ridho Ficardo – Backhtiar Basri, (iv) Berlian Tihang – Mukhlis Basri, (v) 
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Alzier Dianis T – Lukman Hakim
2
. Namun pada tanggal 23 Januari 2014 

pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Amalsyah Tarmizi - Gunadi 

Ibrahim dari jalur perorangan (Independen)  menyatakan mengundurkan diri 

dari pencalonan dengan alasan mengurangi ketegangan politik yang mungkin 

akan terjadi.   

Pengunduran diri pasangan calon Amalsyah Tarmizi – Gunadi Ibrahim ini 

membuat kontestasi politik yang semula diikuti oleh 5 pasangan calon gubernur 

dan calon wakil gubernur berubah menjadi 4 pasangan saja. Sesuai dengan 

jumlah pasangan calon yang akan mengikuti pemilukada, KPU Provinsi 

Lampung pada tanggal 25 febuari 2014 menetapkan nomor urut calon pasangan 

gubernur dan calon wakil gubernur Lampung serta partai politik yang menjadi  

pengusungnya. Secara berurutan pasangan Berlian Tihang - Mukhlis Basri 

memperoleh nomor urut 1,  disusul pasangan Ridho Ficardo - Bakhtiar Basri di 

nomor urut 2, pasangan Herman HN - Zainudin Hasan di nomor urut 3, dan 

Alzier Dianis T - Lukman Hakim di nomor urut 4.
3
 

Setelah penetapan calon serta nomor urut telah dilakukan, KPU Provinsi 

Lampung kemudian membuka masa kampanye bagi masing – masing pasangan 

calon untuk menarik pendukung sebanyak – banyaknya. Kegiatan kampanye itu 

dijadwalkan berlangsung sejak tanggal 23 Maret – 5 April 2014. Dalam 

kampanye pemilukada tersebut, pihak KPU telah mengatur sistem kampanye 

setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur guna mengantisipasi 
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terjadinya konflik antara massa pendukung. Disadari bahwa persaingan antara 

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung sangatlah ketat karena 

yang bersaing adalah tokoh daerah yang mempunyai latar belakang yang 

berbeda. Dalam konteks ini strategi dalam kampanye juga merupakan bagian 

dasar dalam menentukan langkah para calon gubernur untuk menarik masa 

sebanyak – banyak nya sehingga dapat memperoleh suara yang tinggi. Pada 

tanggal 5 April masing – masing pasangan calon telah mengakhiri masa 

kampanye. Setelah masa kampanye dan masa tenang usai proses politik 

memasuki tahapan yang paling dinantikan yaitu tahan pemungutan suara pada 

tanggal 9 April 2014 yang bertepatan dengan pemilihan legislatif (Pileg). 

Berdasarkan rapat pleno tanggal 17 April 2014, KPU Provinsi Lampung 

kemudian mengumumkan perolehan suara masing – masing pasangan calon 

sebagai berikut : (1) Pasangan berlian Tihang – Mukhlis Basri memperoleh 

606.566 suara (14,96 persen), (2) Pasangan Ridho ficardo – Bachtiar Basri 

memperoleh 1.818.533 suara (44,96 persen), (3) Pasangan Herman HN – 

Zainudin Hasan memperoleh 1.342.763 suara (33,12 persen), (4) Pasangan M. 

Alzier Dianis T – Lukman Hakim memperoleh 288.272 suara ( 7,11 persen)
4
. 

Penyelenggaraan pemilukada untuk memilih calon gubernur dan calon 

wakil gubernur Lampung ini menarik untuk dikaji karena didasarkan beberapa 

alasan. Pertama pemilukada ini diselenggarakan serentak dengan pemilihan 

legislatif secara serentak ini semula menuai pro dan kontra akibat perbedaan 

kepentingan gubernur dan KPU. Situasi tersebut pada awalnya membuat 
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pengamat politik yang khawatir bahwa penyelenggaraan akan mengalami 

kegagalan. Namun diluar prediksi penyelenggaraan tersebut ternyata berjalan 

dengan lancar serta sukses.  

Kedua kemenangan pasangan Ridho Ficardo – Bachtiar Basri menjadi 

diluar dugaan. Hal ini disebabkan bukan saja karena partai pengusung 

utamanya (Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial) sedang dilanda krisis 

kepercayaan, melainkan pula karena pasangan Ridho Ficardo – Bachtiar Basri 

bukanlah figur yang populer di Provinsi Lampung. Sosok Bachtiar Basri 

memang dikenal di Tulang Bawang Barat setelah ia menjabat sebagai bupati 

dalam beberapa tahun terakhir, namun demikian Bachtiar Basri belum begitu 

dikenal di level Provinsi Lampung. Sementara itu sosok Ridho Ficardo 

merupakan figur yang benar – benar baru dalam peta politik di Provinsi 

Lampung. Penulis tertarik untuk mengkaji strategi kampanye dalam 

kemenangan pasangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dengan melihat 

beberapa faktor yang terjadi sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk 

dikaji. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis memili pasangan Ridho 

Ficardo dengan Bachtiar Basri dalam objek penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung 2014 

? 

2. Bagaimanakah strategi pemenangan pasangan calon Gubernur Ridho 

Ficardo dengan Bachtiar Basri dalam pemilihan kepala daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2014? 
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3. Faktor-faktor apakah yang mendorong kemenangan pasangan calon 

Gubernur Ridho Ficardo dengan Bachtiar Basri dalam pemilihan kepala 

daerah Provinsi Lampung tahun 2014? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan 

Gubernur Lampung 2014 ? 

2.  Untuk mengetahui strategi pemenangan pasangan calon Gubernur Ridho 

Ficardo dengan Bachtiar Basri dalam pemilihan kepala daerah Provinsi 

Lampung tahun 2014? 

3.  Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendorong 

kemenangan pasangan calon Gubernur Ridho Ficardo dengan Bachtiar 

Basri dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung tahun 2014? 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama berkaitan dengan 

pelaksanaan Otonomi Daerah tentang rekruitmen pejabat publik. 

2.  Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sebagai bahan masukan atau pembelajaran dan pengetahuan bagi 

masyarakat umum 


