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I . PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini juga 

sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemilihan umum, rakyat berperan 

penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan 

struktur pemerintahan.  Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan 

hak rakyat dalam pemilihan umum. Pilkada di mata masyarakat hanya 

dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elite lokal untuk 

mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan.  Partai politik adalah organisasi 

warga negara yang memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan 

kekuasaan terhadap pemerintahan melalui proses pemilihan umum untuk 

mencapai tujuan bersama yang deal disepakati anggota partai. 

 

Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum kepala 

daerah atau populer dikenal dengan istilah pilkada sejak tanggal 1 Juli tahun 

2005, baik untuk memilih pasangan gubernur/wakil, pasangan bupati/wakil 

serta pasangan walikota/wakil walikota seluruh provinsi, kabupaten, dan 

kotamadya, Indonesia telah memilih para pemimpin mereka secara demokratis 

dan transparan.  Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
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Pemerintah daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

(UU 22/2007) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukan 

kedalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. 

 

Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah 

Pilkada DKI Jakarta tahun 2007.  Perubahan ketentuan mengenai pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan tuntutan konsekuensi 

dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan 

pemerintahan di tingkat lokal (local government). Rakyat telah lama sekali 

menghendaki pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan 

secara langsung untuk mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat yang makin 

baik akan meningkatkan apresiasinya terhadap politik sehingga membuatnya 

lebih kritis dalam menyikapi setiap fenomena kenegaraan.  

 

Pilkada selama ini dirasakan memberi ruang partipasi politik bagi rakyat. 

Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara 

sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat, Partisipasi politik rakyat tentu 

tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem 

kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami 

perubahan, mulai dari Orde Baru sampai pada Reformasi.  Politik di era 

reformasi terhadap penguatan demokrasi sebagai harapan dari akhir transisi 

demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan 

Pemilu sejak tahun 2004 dan Pilkada tahun 2005 secara langsung. 
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Konsekuensi logis dari perubahan atmosfer politik tersebut melahirkan 

dinamika dan intensitas artikulasi politik yang makin tampak di tengah ranah 

kehidupan sosial politik, setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi 

politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja, tapi juga oleh Pilkada 

baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Makna pilkada selain 

merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih 

menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-

lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan 

pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, 

berkualitas, diakui, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. 

 

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah 

untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut 

harkat dan martabat rakyat daerah.  Masyarakat daerah yang selama ini hanya 

sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini 

masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan 

terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.  

 

Sistem pilkada secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang 

telah berlaku sebelumnya.  Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang 

memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga 

masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas 

pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating mass 

(massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. 

Pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian 
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preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan 

atau perilaku politiknya. 

 

Fenomena dan keadaan politik dalam Pilkada ini salah satunya adalah adu 

strategi yang di lakukan oleh masing-masing kandidat.  Setiap kandidat 

memiliki strategi khusus dan tersendiri untuk meraih simpati dan dukungan 

dari para pemilih.  Adu strategi yang dimaksud disini adalah suatu persaingan 

yang dilakukan para kandidat melalui berbagai macam cara.  

 

Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan pemenangan 

secara hati-hati dalam kampanye, sebab jika penetapan strategi salah atau 

keliru maka hasil yang diperoleh akan berakibat fatal, terutama kerugian dari 

segi waktu, materi dan tenaga. Selain itu para kandidat juga harus bisa 

membaca perilaku pemilih di suatu daerah tertentu untuk bisa meraih 

kemenangan di suatu tempat yang menjadi sasaran utama lokasi kemenangan. 

 

Perilaku Politik seseorang bisa berbeda-beda, partai politik merupakan sarana 

bagi warga Negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan 

Negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan negara.  Perilaku pemilih dalam 

pilkada itu sangat penting, dikarenakan apabila pelakasanaan pilakada itu 

berjalan sukses maka tentu saja perilaku pemilih itu sukses juga.  Perilaku 

politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum.  
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Seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang diinginkan pemilih, 

artinya pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan atas seberapa besar 

kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok pemilih. 

Perilaku memilih dalam pemilu adalah respon psikologis dan emosional yang 

diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung suatu partai politik 

atau kandidat dengan cara mencoblos surat suara.  Pemberian suara kepada 

salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi 

pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

 

Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang 

dimiliki arah tempat memberikan suara.  Nilai yang di maksud di sini adalah 

preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu 

melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika 

seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai 

tujuan.  Keterpilihan seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang 

diinginkan pemilih, artinya pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan 

atas seberapa besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau 

kelompok pemilih. 

 

Seorang calon yang berkuasa, merupakan tugas dan kewajiban mereka untuk 

memuaskan para pemilih dengan menunjukkan suatu kinerja yang baik.  

Peluang yang dimiliki seorang incumbent merupakan suatu faktor tertentu, 

dilihat dari siapa sosok sang incumbent.  Punishment vote terlihat atas 

penilaian seorang pemilih yang dapat mengalihkan pilihannya ke calon lain 
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atau memberikan suara penghukuman terhadap calon tersebut apabila calon 

tersebut tidak mampu untuk menjaga kinerja pada periode sebelumnya.  

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah diadakan di kabupaten 

Lampung Utara, salah satunya adalah Pemilihan calon Bupati dan Wakil 

Bupati yang di laksanakan pada 19 September 2013, pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati bertujuan dapat membawa masyarakat Kabupaten Lampung 

Utara ke arah yang lebih demokratis. 

 

Tabel 1 : Rekapitulasi daftar pemilih pada pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 

No Nama Kecamatan Jumlah 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Pemilih 

LakiLaki 

Pemilih 

Perempuan 

Jumlah 

1 Abung Barat 14 52 7.082 6.966 14.048 

2 Abung Kunang 7 24 3.446 3.372 6.818 

3 Abung Pekurun 9 27 4.384 4.281 8.665 

4 Abung Selatan 16 86 17.828 17.501 35.329 

5 Abung Semuli 7 44 8.735 8.387 17.122 

6 Abung Surakarta 9 55 10.217 10.125 20.342 

7 Abung Tengah 11 38 6.133 5.939 12.072 

8 Abung Timur 12 81 13.178 12.875 26.053 

9 Abung Tinggi 8 31 6.254 6.207 12.461 

10 Belambangan Pagar 7 38 6.438 6.299 12.737 

11 Bukit kemuning 8 77 14.797 14.297 29.094 

12 Bunga Mayang 11 65 12.000 11.098 23.098 

13 Hulu Sungkai 10 30 5.242 5.267 10.509 

14 Kotabumi Kota 13 115 20.414 21.212 41.626 

15 Kotabumi Selatan 14 137 22.934 23.127 46.061 

16 Kotabumi Utara 8 64 10.782 10.391 21.173 

17 Muara Sungkai  11 30 5.330 5.199 10.529 

18 Sungkai Barat 10 30 4.445 4.373 8.818 

19 Sungkai Jaya 9 20 3.577 3.572 7.149 

20 Sungkai Selatan 11 50 8.452 8.458 16.910 

21 Sungkai Tengah 8 32 5.783 5.472 11.255 

22 Sungkai Utara  15 67 12.411 11.944 24.355 

23 Tanjung Raja 14 73 11.846 11.048 22.894 

 Total 247 1.266 221.708 217.410 439.118 
(Sumber : KPUD Lampung Utara) 
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Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten lampung Utara di ikuti oleh 4 

pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Keempat calon pasangan tersebut 

adalah: Pasangan nomor urut 1 (Agung-Paryadi) diusung PKS, Hanura, PKB, 

PPP, dan PKPI; pasangan nomor urut 2 (Yusrizal - Yoyot) diusung Partai 

Demokrat tanpa koalisi; pasangan nomor urut 3 (Kesuma Dewangsa - 

Supeno) diusung PPPI berkoalisi dengan gabungan 20 partai nonparlemen, 

dan pasangan nomor urut 4 (Zainal Abidin - Anshori Djausal) diusung oleh 

PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PBR, PKPB, dan PBB serta didukung Partai 

Golkar. 

 

Tabel 2 : Hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  

Lampung Utara tahun 2013 

No  Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 Agung Ilmu Mangkunegara - Paryadi 162.427 (49,19%) 

2 Yusrizal - Yoyot Sukarno 34.778 (10,53%) 

3 Kesuma Dewangsa - Supeno 5.812 (1,76%) 

4 Zainal Abidin – Anshori Djausal 127.163 (38,51%) 

(Sumber : KPUD Lampung Utara) 

Berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan Komisi PemilihanUmum 

Daerah (KPUD) Lampung Utara hari Senin 23 September 2013, menetapkan 

pasangan Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi sebagai pemenang pilbup 

2013. Abdi meraih dukungan 49,19% (162.427 suara).  Agung telah 

menyingkirkan tiga pasang  yang menjadi rival politiknya di Pilkada. Zainal 

Abidin-Anshori Djausal 38,51% (127,163 suara), M. Yusrizal-Yoyot Sukarno 

10,53% (34.778 suara), dan Kesuma Dewangsa-Supeno 1,76% (5.812 suara). 
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Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kekalahan 

pasangan Zainal Abidin dan Anshori Djausal yang diluar dugaan, karena 

sangat jarang sekali ditemukan bahwa incumbent mengalami kekalahan. 

Incumbent pada umumnya memiliki basis massa yang kuat dan mempunyai 

jaringan politik yang luas, dan dari segi pemerintahan biasanya incumbent 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi staf-staf atau 

satuan kerja dibawahnya untuk mendukung kembali dalam pemilihan calon 

bupati yang kedua kalinya. Pada kenyataannya pasangan Zainal Abidin dan 

Anshori Djausal justru menuai kekalahan.  

Masyarakat mempunyai penilaian yang valid terhadap incumbent atas apa 

yang telah diberikan kepada masyarakat selama menjabat. Ketidakpuasan 

masyarakat atas apa yang telah diberikan Zainal Abidin kepada masyarakat 

Lampung Utara membuat masyarakat menjatuhkan suara penghukuman 

(punishment vote).   

 

Melihat probability hasil Pilkada selama ini, perbandingan kemenangan 

incumbent dan non incumbent berkisar 60:40 persen. Didukung fakta 

sebelumnya seperti yang terjadi dalam pilkada kota Jambi. Fenomena ini 

menurut Pengamat Politik Jambi, Jafar Ahmad dikarenakan salah satunya 

oleh faktor kinerja.  Menurutnya, orang tidak puas dengan kinerja incumbent 

bukan mutlak karena kinerjanya buruk.  Tapi tidak puas karena tidak 

memperoleh informasi dengan kinerja incumbent. Penyebab lainnya juga 

sikap apatisme pemilih terhadap incumbent. Apatisme ini karena tidak 
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berhasil atau gagal mengkomunikasikan dirinya sebagai orang baik dan 

perduli dengan masyarakat. 

  

Selama menjabat calon incumbent tidak mampu mewujudkan janji-janji 

politik yang telah terlanjur diumbar ketika masa kampanye dulu, seharusnya 

janji-janji politik itu harus diakui pernah mampu memikat para pemilih. 

Namun setelah menjabat sering kali calon incumbent mengingkari janji yang 

menjadikan masyarakat berusaha mencari calon alternatif yang menurut 

mereka mampu mendengarkan keinginan masyarakat.  Pendatang baru yang 

dipilih masyarakat karena karakteristik pemilih yang ingin mencoba hal yang 

baru, sosok figur calon juga menjadi pertimbangan dan visi misinya saat 

kampanye.   

 

Pemilihan Kepala Daerah partai hampir dipastikan tidak memiliki kontribusi 

besar untuk sang calon, yang memiliki kontribusi besar itu sang calon sendiri.  

Kekalahan yang dialami incumbent pada pilkada di Jambi menunjukkan 

bahwa kekalahan incumbent mengindikasikan pemilih semakin rasional.  

Sikap apatisme pemilih dikarenakan calon yang ingkar janji, dan kinerja yang 

buruk merupakan tolak ukur penilaian masyarakat pemilih.  

  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab kekalahan 

pasangan Zainal Abidin (incumbent) dan Anshori Djausal dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk  

mengetahui faktor penyebab kekalahan pasangan Zainal Abidin (incumbent) 

dan Anshori Djausal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung 

Utara 2013. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

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

bidang Akademik mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menambah 

pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan kekalahan 

Incumbent 

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

kandidat Incumbent pada umumnya agar dapat dijadikan bahan evaluasi 

terhadap pencalonan kepala daerah. 

 


