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Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(PILKADA) secara langsung merupakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dilaksanakan 

secara langsung berdasarkan asas luber dan jurdil. Sebab diyakini bahwa 

PILKADA langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar 

menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Tim Sukses Pasangan Tetap Sujud – 

Rendra di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang melakukan 

berbagai program untuk memenangkan serta dapat membawa Kabupaten Malang 

menuju Kabupaten yang maju dan berkembang terutama di bidang pembangunan. 

Setidaknya ada 5 persyaratan untuk menjadi Tim Sukses, diantaranya: 

Profesional: Ahli dibidangnya dan berpengalaman, Integritas Diri: Jujur dan dapat 

dipercaya, Loyalitas: Konsisten terhadap dukungan kepada pasngan calon, 

Komitmen: Bekerja keras dan teguh dalam pendirian untuk, Kemenangan 

pasangan calon, Soliditas : Mementingkan kekompakkan sebagai anggota Tim 

Sukses. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui “Kinerja Tim 

Sukses” Pasangan Tetap Sujud – Rendra dalam pelaksanaan PILKADA langsung 

Periode Tahun 2005 – Tahun 2010 di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare 

Kabupaten Malang. 

Metode penelitian yang peneliti pergunakan adalah tipe penelitian 

deskriptif. Subyek penelitiannya adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Tetap Sujud 

– Rendra Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan anggota Tim 

Sukses yang diambil dari masing-masing divisi dan tokoh masyarakat serta 

pemuka agama yang sangat berpengaruh di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare 

Kabupaten Malang. Sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder, 

sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik interview dan 

dokumentasi. 

Dalam pelaksanaan PILKADA langsung Periode Tahun 2005 – Tahun 

2010 di Kabupaten Malang ada beberapa “Kinerja Tim Sukses” Pasangan Tetap 

Sujud – Rendra di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang 

diantaranya pembentukan kelompok pendukung di tingkat desa dan tingkat TPS 

melalui pembentukan kelompok pendukung di tingkat desa berjumlah 11 orang 

dengan jumlah TPS sebanyak 11, pendalaman bagi Tim sukses melalui 

penguasaan secara detail mekanisme pendaftaran, pemutakhiran data, dan 

persyaratan pemilih dan pemahaman terhadap prosedur penghitungan suara dan 

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa dan tingkat TPS, 

melaksanakan kampanye melalui metode ceramah dan diskusi, pidato/orasi, 



penyebaran spanduk/poster, pola kemitraan melalui pembangunan sarana dan 

prasarana untuk menunjang roda perekonomian di Kabupaten Malang. 

“Kinerja Tim Sukses” Pasangan Tetap Sujud – Rendra dalam pelaksanaan 

PILKADA langsung Periode Tahun 2005 – Tahun 2010 di Kabupaten Malang 

khususnya di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menunjukkan 

hasil yang meningkat, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian anggota 

KPD/K yang terbagi dalam 1 orang KPD/K menjaga 1 TPS yang mana masingmasing 

anggota KPD/K di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, adanya pendalaman bagi 

anggota Tim Sukses dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan 

PILKADA langsung ini dapat berjalan aman dan lancar, adanya pelaksanaan 

kampanye damai, dan pelaksanaan pembangunan dengan pola kemitraan di 

Kabupaten Malang, yang mana pembangunan tersebut mampu membawa 

Kabupaten Malang ke arah kemajuan.  

 


