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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak tahun 2004, tepatnya pada bulan Juni terjadi revolusi besar-besaran 

dalam pemilihan kepala daerah. Adanya pemilihan presiden secara langsung oleh 

rakyat dan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Kedua agenda besar tersebut telah menjadi akomodasi bagi rakyat untuk 

menuangkan aspirasinya secara langsung melalui pelaksanaan demokratisasi di 

daerah. Antusias masyarakat yang begitu besar tersebut melahirkan proses 

pemilihan kepala daerah secara langsung di tiap-tiap daerah di Indonesia. Sejak 

bulan Juni 2005, kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota yang 

sebelumnya dipilih oleh DPRD, dipilih langsung oleh rakyat. Dari metode 

pemilihan langsung ini, pemerintah mengharapkan untuk mengurangi tindak KKN 

antar anggota DPRD untuk meloloskan calon kepala daerah tertentu, meski tidak 

sesuai dengan hati dan pilihan rakyat. 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.6 Tahun 2005 tentang 

pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah pasal 56 ayat I menyatakan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.1 Peraturan tersebut 

telah menjadi penegasan dasar yuridis pelaksanaan pilkada secara langsung di 

                                                        
1 Asfar, Muhammad. 2005. Mendesain Managemen Pilkada. Surabaya: Eureka 
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tiap-tiap daerah di Indonesia. Di mana rakyat memiliki andil yang cukup besar 

untuk menentukan siapakah calon yang tepat menurut mereka. 

Hal ini pulalah yang menumbangkan model implementasi kebijakan top 

down (dari atas ke bawah) dan menegakkan model implementasi kebijakan bottom 

up (dari bawah ke atas). Melalui kebijakan bottom up, masyarakat dapat 

mengungkapkan pandangannya mengenai apa yang paling bermanfaat bagi 

kepentingan mereka.2 Pemerintah harus dapat memahami dan mendengarkan 

suara rakyat. Hal ini tentu berkaitan dengan Kepala Daerah yang mereka pilih 

yang nantinya akan menyuarakan pendapat-pendapat rakyat di daerah. 

Pemilihan Umum sebagai sarana berjalannya demokratisasi di Indonesia 

tak terlepas dari partisipasi. Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai 

suatu pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat, maka partisipasi 

merupakan sarana di mana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin 

melalui pemilihan runum dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin 

(pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang 

mengikat rakyat banyak. Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, 

partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan 

pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan 

proses demokrasi itu sendiri.3 

Pelaksanaan Pilkada secara langsung ini pun tak lepas dari berbagai 

kendala seperti halnya bayang-bayang masa lalu. Begitu pula pelaksanaan Pilkada 

                                                        
2 Salossa. 2005. Pilkada Langsung Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Yogyakarta: Media Pressindo 
3 Asfar Muhammad. 2005. Mendesain Managemen Pilkada. Surabaya: Eureka 
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untuk memilih Bupati. Berbagai praktik kecurangan seperti money politics dan 

pengatuh kekuasaan partai besar masih membayangi kemenangan calon Bupati 

baru. Praktik money politic hanya bergeser lokusnya dari yang dulu di tangan para 

elite DPRD, sekarang bergeser ke elite partai, broker politik,dan pemilih sendiri. 

Pilkada di daerah juga seringkali menimbulkan trauma mendalam baik yang 

dialami masyarakat, maupun calon kepala daerah sendiri. Berbagai cara, baik 

sehat maupun tak sehat digelar untuk mendapatkan posisi kursi panas kepala 

daerah ini. Seringkali pula timbul anarkisme massa pendukung calon kepala 

daerah dan pembangkangan sosial. 

Harapan banyak pihak terhadap Pilkada langsung dapat menumbuhkan 

partisipasi politik. Namun realitasnya dalam beberapa pelaksanaan pilkada 

langsung di Jatim juga masih saja rakyat banyak yang tidak antusias. Malahan 

fenomena golput sangat mencolok besarannya, seperti pilkada Kabupaten Gresik 

(30%), Kabupaten Ponorogo sebanyak 29%.4, bahkan yang golput dalam 

pemilihan walikota surabaya sebanyak 47,5%. Banyuwangi yang tidak memilih 

dalam pilkada tahun 2005 sebanyak 35%.5 Bahkan tidak jarang pula 

memunculkan konflik politik seperti di Tuban dan Banyuwangi. 

Penyelenggaraan Pilkada langsung sebagai pesta demokrasi di aras lokal, 

ternyata dinilai masih kurang demokratis. HaI ini karena di beberapa daerah masih 

diwarnai oleh tindakan anarkisme massa dan perselisihan (konflik) yang tidak 

kunjung usai. Di Banyuwangi, pelaksanaan pilkada pada 11 Juli 2005 yang 

dimenangkan oleh Pasangan Ratna Ani Lestari-Yusuf Nuris yang dicalonkan oleh 

                                                        
4 Kompas,2 Juli 2005 
5 KPUD Banyuwangi, 2005 
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Koalisi Partai Non Parlemenpun mengalami berbagai dilema. Hasil pilkada 

tersebut tidak diterima oleh berbagai kalangan terutama DPRD, Forum 

Banyuwangi Bersatu (FBB) dan Bupati hasil pemilu lokal tersebut dituntut 

mundur. 

Setelah masa jabatan Ratna Ani Lestari periode 2005-2010 habis, maka 

dimulai lagi pesta demokrasi. Pada saat itu yang lolos dari persyaratan hanya ada 

tiga pasangan calon yang lolos yaitu pasangan Abdullah Azwar Anas-yusuf, 

Widyatmoko, Jalal-Yusuf Nuris (Laris), dan Emilia Contessa-Zaenuri Ghazali. 

Hasil penghitungan quick count yang dilakukan LSI pada pilkada Banyuwangi 

dimenangkan pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko (Dahsyat) 

mencapai 50,98 persen. Pasangan ini unggul jauh dari dua pasangan lainnya. 

Sedangkan pasangan lain yakni Jalal-Yusuf Nuris (Laris) mencapai 31,6 persen 

dan pasangan Emilia Contessr-Zaenuri Ghazali (Emilia) dengan perolehan suara 

17,42 persen. 

Pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko menang dalam 

pilkada Banyuwangi karena mendapatkan dukungan dari berbagai parpol meliputi 

PDIP, Golkar,PKB, PKNU, PKS dan partai demokrat. Mengacu pada UU No.22 

tahun 2003 bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara 

langsung oleh rakyat dan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu di DPRD, dan atau 

memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu. Dari 

pandangan tersebut maka pasangan Abdullah Anwar Anas-Yusuf Widyatmoko 

mendapatkan suara dukungan mayoritas parpol. 
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Untuk menjabat di kursi panas ini tentu banyak strategi-sfategi jitu yang 

dilakukan. Begitu pula dalam pemilihan bupati agar mereka menang dalam 

pemilihan, salah satunya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para 

pemimpin pondok pesantren untuk meminta dukungan dalam pemilihan, karena di 

Banyuwangi merupakan salah satu wilayah tapal kuda. Di mana masyarakat 

Banyuwangi memilih calon kepala daerahnya terkadang melihat dari segi 

kesamaan parpol, latar belakang agama, apakah calon tersebut berasal dari 

keturunan pemimpin dari kalangan pengusaha, atau dari kaum intelektuat. Selain 

melalui pandangan tersebut, ada beberapa strategi untuk memenangkan 

kedudukan Bupati dan Wakil Bupati yang tak terlihat oleh masyarakat pada 

umumnya. Strategi ini khusus hanya para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah beserta para kelompok dan rekan-rekan pendukungnya saja yang 

mengetahui. Tak terlepas apakah cara ini bersih atau pun kotor. Namun pada 

hakekatnya pelaksanaan Pilkada seharusnya berjalan dengan free and fair. 

Dengan pelaksanaan Pilkada yang free and fair diharapkan akan menjamin 

legitimasi politik kredibilitas pemerintahan hasil Pilkada menumbuhkan 

kesadaran politik dan menciptakan antusiasme politik warga. 

Dengan mengacu latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul 

skripsi ini yaitu tentang “Strategi Pemenangan Pilkada Langsung di Kecamatan 

Licin Kabupaten Banyuwangi Periode 2010-2015 (Studi tantang Strategi 

Pemenangan Pilkada Langsung Pasangan Calon Abdullah Azwar Anas-Yusuf 

Widyatmoko. Diharapkan dengan studi kasus ini dapat membangun proses 

Pilkada secara langsung yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon 

kepala daerah Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam pilkada 

langsung periode 2010-2015 di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi pasangan calon kepala daerah 

Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam mengimplementasikan 

strategi pemenangan yang digunakan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Relevan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon 

kepala daerah Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam 

pilkada langsung periode 2010-2015 di Kecamatan Licin Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi pasangan calon kepala daerah 

Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam 

mengimplementasikan strategi pemenangan pilkada di Kecamatan 

Licin Kabupaten Banyuwangi 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap akan dapat 

memberikan arti bagi berbagai kalangan, antara lain bagi jurusan Ilmu 
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Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, maupun bagi organisasi 

politik terkait yang diteliti. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Secara akademis 

Memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk lebih maju dalam penelitian 

yang berikutnya akan di laksanakan, selain itu untuk acuan skripsi dan 

selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

menambah referensi dalam bentuk informasi tentang strategi Anas dalam 

pemilihan bupati langsung di Banyuwangi sebagai upaya peningkatan di 

bidang pengetahuan dan pemerintahan. 

2. Secara praktis 

Agar masyarakat mengetahui judul yang penulis tulis dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi dan masukan bagi 

pemerintah, jajaran elite politik, pengurus parpol dan dapat di jadikan 

referensi bagi masyarakat luas mengenai proses pilkada langsung sekaligus 

pembelajaran demokrasi. 

E. Defenisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti 

atau generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dpakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama atau suatu data dan lambang yang 

menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda-

beda.6 

                                                        
6 Rianti Adi dan Hari Prasaja, 1991. Langkah-Langkah Penelitian Sosial, Arcan, Jakarta: 17 
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Dalam penelitian ini konsep sangat penting artinya agar peneliti lebih 

memahami dengan mudah dan maksudnya lebih terarah. Perlunya mengemukakan 

batasan konsep, bertujuan untuk menggambarkan fenomena dalam penelitian 

dengan maksud agar mendapatkan pengertian yang sama antara membaca dan 

penulis di dalam memahami isi dari tulisan ini. adapun definisi yang dianggap 

perlu dan mempunyai kaitan dengan masalah sehingga harus ada penegasan 

adalah: 

1. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan den sasaran organisasi yang 

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi 

adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, 

sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh den terpadu 

mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan 

ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang 

dihadapi.7 Dalam penelitian ini, yang dimaksud stategi pemenangan yaitu 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai secara cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai kemenangan dalam suatu kompetisi. 

2. Pilkada langsung adalah proses pemilihan kepala daerah secara langsung 

untuk menciptakan suasana kondusif di antaranya: antusiasme dan 

semangat memiliki daerah tentu akan lebih kuat karena rakyat merasa 

berinteraksi langsung dengan bakal calon kepala daerah yang akan 

mengelola masa depan daerahnya. Disamping itu tingkat emosi yang lebih 

besar di antara anggota masyarakat karena merasa lebih berdekatan secara 

                                                        
7 http://www.bandiklatjatim.go.id/index.php/Strategi-dan-Program.html 
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psikologis dengan calon kepala daerah yang didukungnya. Pilkada secara 

langsung diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru di daerah 

yang berkualitas, bukan dihasilkan dari proses-proses konspirasi politik 

lokal. Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, 

khususnya menyangkut penerapan prinsip transparasi anggaran, partisipasi 

kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat 

didalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah.8 Dengan 

demikian pilkada langsung dapat dimaknai sebagai proses pemilihan kepala 

daerah yang dipilih secara langsung langsung oleh rakyat. 

F. Definisi Operasional 

Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakterstik variabel tersebut.9 Karena penelitian ini bersifat studi 

empiris, maka memerlukan data yang benar-benar valid dan sesuai keadaan di 

lapangan. Sehingga harus ditetapkan batasan-batasan untuk penelitian terlebih 

dahulu, dengan menentukan indikator-indikatornya terhadap data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini, sebagai indikator yang akan dijadikan sebagai orientasi 

untuk dikaji meyangkut Strategi Pemenangan Pilkada Langsung di Kecamatan 

Licin Kabupaten Banyuwangi Periode 2010-2015, adalah: 

1. Strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon kepala daerah 

Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam pilkada langsung periode 

2010-2015 di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, meliputi: 

 
                                                        
8 Nuruddin dan Rahmad K Dwi Susilo. 2006. Kebijakan Elit Politik Indonesia. Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar. Hlm: 181 
9 Suparmoko, M.1999. Metode Penelitian Praktis, BPFE, Yogyakarta. Hlm: 30 
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a. Strategi koalisi partai 

b. Strategi pendekatan terhadap masyarakat 

c. Strategi pendekatan terhadap tokoh masyarakat 

2. Kendala yang dihadapi pasangan calon kepala daerah Abdullah Azwar 

Anas-Yusuf Widyatmoko dalam mengimplementasikan strategi 

pemenangan pilkada di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, meliputi: 

a. Kendala dari masyarakat 

b. Kendala dari partai politik 

c. Kendala pendanaan 

3. Upaya pasangan calon Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam 

menghadapi kendala terkait dengan implementasi strategi pemenangan 

yang digunakan. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alasan 

agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti 

dalam hal ini strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon kepala daerah 

Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam pilkada langsung. Metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-

fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskripstif adalah untuk 

menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran 

tentang gejala sosial. 10 

                                                        
10 Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: hlm:35 
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Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deksriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian 

prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian atau subyek penelitian 

seseorang, lembaga masyarakat, nilai-nilai, dan lain-lain pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai adanya. Dalam penelitian ini 

penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang strategi pemenangan yang 

digunakan pasangan calon kepala daerah Abdullah Azwar Anas-Yusuf 

Widyatmoko dalam pilkada langsung di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian.11 Karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai 

strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon kepala daerah Abdullah 

Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam pilkada langsung di Kecamatan Licin 

Kabupaten Banyuwang, sehingga ditetapkanlah subyek penelitian yang dimaksud 

adalah: 

1. Tim Pemenangan Calon: (Bapak Syafii) 

2. PAC-PKB: (Bapak Arief F)  

3. Masyarakat: (Bapak Abdullah) 

4. Tokoh masyarakat: (Bapak Sumawi) 

 

                                                        
11 Soehartono, Irawan. 2001. Metode Penelitian Sosial. Bandung : hal 35 
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3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dimaksudkan agar peneliti mampu mengungkapkan 

fakta supaya mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kabupaten 

Banyuwangi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. 

Sehubungannya dengan hal tersebut, maka digunakan tekhnik pengumpulan data 

berupa pengamatan, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Menurut Gulo, 

pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian.12 

a. Wawancara atau Interview 

Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur yang mana teknik wawancara ini lebih bebas dalam 

mengungkap pertanyaan kepada informan. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk menemkan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.13 Dalam 

penelitian ini diperlukan informan yang dianggap memahami masalah 

yang diteliti. 

 

 

                                                        
12 Gulo, W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia. Hal: 115 
13 Sugiyono.2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 73 
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b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen resmi dalam 

menjajaki sumber tertulis sehingga memperkaya data. Disamping itu, 

metode dokumentasi akan membantu dalam proses menganalisa. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, serta dokumen yang berbentuk 

tulisan.14 

5. Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis data dapat diberi arti tentang makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. Untuk analisis data peneliti menggunakan 

teknik analisis data kualitatif. Menurut miles dan Huberman15 analisis data 

kualitatif teridiri dari: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang 

ada dilapangan sesuai dengn judul penelitian, untuk keudian dijadikan 

sebagai tambahan dalam penulisan. 

b. Reduksi Data 

Merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi ke 

dalam bentuk-bentuk simbol yang bisa menggambarkan keseluruhan 

data-data utamanya hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan 

penyederhanaan data yang kompleks ke dalam narasi-narasi pendek 

                                                        
14 Ibid hal 82 
15 Ibid hal 91 
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sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah 

sehingga dengan muda bisa difahami maknanya. 

c. Display Data 

Merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan lapangan 

(fieldnotes), sehingga data yang didapat sesuai dengan pokok yang 

dituju dalam penelitian. 

d. Verifikasi Data atau Conclusion Drawing 

Setelah data diolah atau disajikan, maka diambil beberapa alternatif 

yang terbaik untuk dijadikan bahan penyampaian informasi dan 

pengambilan keputusan guna kemudian diambil sebuah kesimpulan. 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sumber data yang lain di luar data itu untuk keperluan pembanding 

atau pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Dalam metode pemeriksaan keabsahan data ini dapat melalui 

perbandingan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi, 

membandingkan data hasil penelitian dengan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dianggap relevan, dengan membandingkan data hasil penelitian 

dengan teori.16 

                                                        
16 Meleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Hlm:178 


