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BAB I 

A.Latar Belakang 

 Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan demonstrasi massif (massive 

demonstration) yang dilakukan oleh mahasiswa menandai di bukanya kran 

kebebasan untuk di seluruh aspek kehidupan. Kran kebebasan politik merupakan 

dampak yang paling nampak jelas terlihat. Pengalihan sistem sentralisasi menjadi 

desentralisasi serta maraknya partai politik yang dibarengi dengan tumbuh 

kembangnya calon wakil dan/atau pemimpin rakyat hasil proses opurtunitis 

merupakan akibat reformasi  demokrasi yang menaruh harapan (hoping) bagi 

seluruh rakyat indonesia. 

 Dimensi demokratisasi yang berjalan pasca reformasi di indonesia antara lain 

bertambahnya jumlah partai politik, berubahnya sistem pengisian pejabat publik 

dan bertambahnya daerah otonom. Sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 

tentang otonomi daerah, jumlah daerah otonom  di Indonesia  baik provinsi 

maupun kabupaten/kota bertambah signifikan. Sampai akhir bulan oktober tahun 

2009 jumlah daerah otonom sebanyak 524 daerah otonom, terdiri dari 33 daerah 

provinsi, 398 daerah kabupaten dan  93 daerah kota 

 Daerah otonom atau otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang 

perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat 

kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan 
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parastatal, ataupun kepada pemerintah daerah tau organisasi non-pemerintah1. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah 

memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya 

sendiri baik secara struktural pemerintahan formal maupun non- pemerintahan. 

Dengan demikian maka dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sudah 

seharusnya masyarakat di daerah bersangkutan berhak penuh untuk memilih dan 

mengangkat pemimpin mereka. 

 Oleh karena itu, guna menegakkan keadilan serta keterbukkan sebagai prinsip 

dasar demokrasi, maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dibutuhkan 

sebuah sistem dan atau lembaga yang mampu mengakomodasi seluruh 

kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sistem 

dan/lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 

sesuai dengan tugas dan wewenang yang termaktub dalam pasal 66 UU No. 

32/2004 tentang otonomo daerah. 

 Dalam konteks otonomi daerah, sejak bergulirnya reformasi, pilkada 

merupakan ajang pesta demokrasi yang rawan muncul konflik dengan berbagai 

unsur yang melatar belakanginya. Konflik dalam pilkada adalah konflik yang 

mengacu pada konflik antar kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat baik 

yang terorganisir maupun tidak terorganisir, ini terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan dan persepsi, perbedaan dukungan, pendapat, serta hal-hal lain 

                                                        
1 Mas’ud Said,M,Drs,Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, (Malang: UMM  press 2008) 
,hlm.5 
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seperti perbedaan persepsi masyarakat terhadap buruknya penyelenggara pemilu 

di topang dengan terpengaruhnya konstituen atas calon yang didukungnya.  

 KPUD sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan 

pemilihan umum di tingkat daerah memiliki kewajiban yang hampir sama dengan 

KPU pusat yaitu mempersiapkan segala perangkat dan kelengkapan guna 

kelancaran pelaksanaan agenda demokrasi lokal tersebut inilah yang kemudian 

harus di persiapkan KPUD Kabupaten Bima dalam pesta demokrasi  warga 

Kabupaten Bima. 

 Eksistensi KPUD dengan kenetralannya mampu (“minimal”) membangun 

optimistik masyarakat agar dapat menerima semua kosekuensi jika terjadi 

unsatisfied terhadap hasil pilkada. Sehingga kinerja  KPUD sebelum pemilihan 

harus menjadi sorotan publik tentang sejauh mana performace lembaga tersebut. 

 Sebab, fakta dilapangan selama ini yang muncul adalah kekacauan pemilihan 

kepala daerah di seluruh indonesia adalah bukan karena hanya kualitas 

pemahaman masyarakat yang rendah sehingga muncul konflik akibat masyarakat 

belum siap menerima kosekuensi demokrasi yang menganut suara mayoritas 

sebagai pemenang, akan tetapi konflik yang muncul di masyarakat adalah ketidak 

beresan lembaga penyelenggara pemilu (KPUD) dalam melaksanakan tahapan-

tahapan pilkada. Misalnya adalah pendataan pemilih tetap (DPT), permasalahan 

logostik pemilu sampai pada regulasi yang bias terhadap penafsiran aturan 

perundan-undangan diatasnya. 
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 Kondisi demikan terjadi dimana-mana di seluruh Indonesia tak terkecuali 

Kabupaten Bima, pelaksanaan peemilihan kepala daerah di Kabupaten Bima 

memang sebagaimana kita ketahui bersama kesuksesan pilkada bima masih 

menyisahkan berbagai masalah. Ini terlihat sekali kejadian- kejadian yang ada 

dimasyarakat dimana tindakan demonstran yang menolak hasil pilkada, sampai 

pada pertikaian para elit politik khususnya kontestan yang kalah atau kurang puas 

dengan hasil pilkada tersebut. 

 Munculnya konflik dalam pilkada menjadi sebuah tanda tanya besar terhadap 

iklim demokrasi di Indonesia, konflik pilkada itu bisa terjadi karena beberapa hal 

diantaranya adalah ketidaksiapan penyelenggara pemilukada terhadap proses 

pilkada itu sendiri mulai dari penetapan pemilih tetap, penetapan calon pilkada 

yang penuh dengan intrik politik, selain ketidaksiapan lembaga penyelenggara 

pemilu, faktor konflik pilkada lain adalah ketidak-siapan para calon pemimpin 

lokal tersebut menerima hasil pemilu dengan demikian maka akan timbulnya 

kecurigaan  luar biasa kepada pihak-pihak yang dianggapnya bertanggung jawab 

terhadap kekalahannya karena ada kecurangan yang menguntungkan salah satu 

pihak serta merugikan pihaknya.  

 Oleh karena itu, penelitian mengenai konflik pilkada di kabupaten Bima ini 

merupakan suatu upaya untuk melakukan identifikasi tentang konflik yang terjadi 

di Bima serta latar belakangi terjadinya konflik tersebut. 

 Selain itu, untuk menjelaskan konflik pilkada di kabupaten Bima, penulis 

juga berusaha melukan penjelasan tentang gambaran kondisi social politik di 
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kabupaten bima sebelum penyelenggaraan pemilu dan pasca pemilihan kepala 

daerah.gambar social politik yang dimaksud yaitu adanya aksi demostran yang di 

lakukan di kantor KPUD Kab Bima, di temukan kasus money politik yang di  

duga dilakukan oleh salah satu calon terpilih, selain itu di kalangan PNS di 

lakukan mutasi, Hal ini dilakukan agar supaya mampu membuat suatu penilai 

perbahan-perubahan apa yang terjadi dikabupaten bima setelah dan sebelum 

pilkada.  

B.Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan permasalahan dan penjelasan di atas dapat diambil sebuah 

rumusan masalah yang akan menjadi point pokok penyusunan penelitian ini 

dengan sebuah pertanyaan singkat, yakni ; 

a) Bagaimana dinamika social politik pilkada Kabupaten Bima 2010? 

b) Faktor apa yang melatar belakangi konfik dan bagaimana resolusi 

pasca pilkada di Kabupaten Bima 2010? 

C.Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan hal hal yang melatarbelakangi konflik di 

Kabupaten Bima pasca pilkada serta resolusi  konflik pilkada bima. 
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D.Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

a. Secara akademik, Menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai salah satu prasyarat Peneliti dalam menempuh  program S1 

di Universitas Muhammadiyah Malang dan mendapatkan gelar 

Sarjana Ilmu Politik. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini di harapkan sebagai acuan dalam pembelajaran bagi mahasiswa 

ilmu pemerintahan dalam menganalisis  konfik yang terjadi pasca pemilihan 

kepala daerah, dan semoga tulisan ini bisa  menambah wawasan dalam 

pemahaman politik Indonesia khususnya di daerah rawan konfik. 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual bersandar pada tema penelitian, maka dapat di temukan 

konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar peneliti dan pembaca 

memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Sehimgga dengan memperhatikan 

tema dan latar belakang permasalahan maka penulis memberikan definisi 

konseptual sebagai berikut:  

a. Dinamika Sosial Politik 

Yang di maksud wujud dari perubahan yang di inginkan dalam suatu tatanan 

dinamika kekuatan yang di miliki oleh sekelompok social dengan penuh semangat 

dalam pola pikir yang terus ada untuk memanfaatkan kekuatan pilitik menjadi alat 
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untuk menyatukan sikap dan prilaku yang menimbulkan perubahan dalam 

kelompok masyarakat local, wujud dari adanya dinamika merupakan proses dari 

perbedaan pendapat sebagai alat untuk memperjuangkan untuk memperebutkan 

kekuasaan dan menyatukan kepentingan masyarakat.2 

b. Konflik  

Menurut Ralf Dahrendorf, hubungan konflik atau pertentangan social adalah 

semua hubungan di antara kumpulan kumpulan individu yang menyangkut suatu 

perbedaan tujuan yang bertentangan dalam bentuknya yang paling umum berupa 

keinginan ke dua belah  pihak yang bersaing untuk mencapai sesuatu yang hanya 

bersedia untuk satu pihak atau sebagian saja3. Sedangkan dalam pandangan kaum 

Marxian, konflik dipandang sebagai gejala social yang selalu hadir dalam 

masyarakat.4 

Penulis mengambil kesimpulan dari ke dua teori di atas bahwa konflik 

merupakan gejala social yang terjadi di setiap wilayah yang hidup pada suatu 

tempat, gejala konflik karena ketidakpuasaan individu sehingga konflik bisa 

terjadi dan tidak diselesaian dengan cepat dan tepat. 

 

                                                        
2 www.//najwazun.warpress.com/2010/03/02/menakar-perkembangandemokrasi-
di-aras-lokal//) 

3 Nurhasiam, Moch.  konflik dan dinamika pilotik local: kelas pemodal-Negara 
versus Masyarakat. Jakarta: Pusat penalitian Politik –LIPI(P2P – LIPI. 2002. 
).hlm.13  
4 Ibid.hlm.9 
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F. Defenisi Operasional 

Devinisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan arah 

penelitian.atau dapat dikatakan bahwa definisi operasional adalah suatu informasi 

ilmiah yang amat membantu penelitian lainnya yang ingin menggunakayangn 

variable yang sama dalam pengembangkan penelitian serupa.Adapun dengan 

memacu judul tentang Dinamika Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Bima-NTB, maka devinisi operasional dapat di rinci sebagai berikut: 

.A. Dinamika Social Politik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima 

1. Faktor-Faktor Social Politik yang dimaksud :  

a. Penyebab dalam Pencalonan,  

b. Penyebab dalam Proses Pemilihan (Pencoblosan) dan 

c. Faktor Mutasi Pegawai Sebelum Pemilihan dan Sesudah Pemilihan 

B. Konflik Politik Pasca  Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima 

    a. Konflik Pra dan  Pasca Pemilihan Kepala Daerah 

    b. Resolusi Konflik Politik Pemilihan Kepala Daerah 

G.Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif. 

Artinya penulis semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau 
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mendiskripsikan keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud membuat 

kesimpulan atau generalisasi5. 

Dengan demikian peneliti berupaya menggali data kemudian mendiskripsikan 

secara tepat mengenai sifat,keadaan atau hubungan tertentu dalam masyarakat 

mengenai pernyataan social sesuai dengan variable dalam indikator yang 

berkenaan dengan penelitian ini. 

2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah seorang atau atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga nara sumber data dapat terkmpul, karena dianggap menguasai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran penelitian6 

  Subjek Penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi yang 

mengetahui kondisi pasca pemilihan pilkada yakni: 

a.  Ketua KPUD  Kabupaten Bima  

b. Anggota Pengadilan Negeri Raba Bima 

c. Masyarakat: Tim Sukses Pendukung ke Empat Partai. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kabupaten Bima-NTB 

 

                                                        
5 Endang Poerwanti, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, (Malang: UMM Press, 1998)  hlm.27 

6 Arkinto Suharsimi, Prosedur Penelitian, ( Jakarta :Rineka Cipta, 2002)  hlm.138 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya7.  Sedangkan menurut Lexy Moleong data primer 

adalah  kata-kata,serta tindakan obyek yang diamati dan diwawancarai 

merupakan sumber data yang utama ataupun primer. Sumber data 

utama di dapat melalui tape, pengambilan foto, atau film.sumber data 

yang peneliti gunakan adalah berupa kata-kata yang peneliti peroleh 

dari sumber informan yang peneliti interview8. 

Dengan demikian penulis mendapatkan informasi yang lebih lengkap 

karena berhdapan langsung dengan sumber yang tepat dalam 

memahami terhadap apa yang akan diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain . 

Jadi dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari 

sumbenya. Peneliti hanya sebagai pemakai data9. 

Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat 

pribadi, kita harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan10. 

                                                        
7 Hermawan Wasito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama,1995) 
hlm.69 

8 Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: mPT Remaja Rosdakarya, 2002) 
hlm.112 

9 Ibid; hlm.69 
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Dengan demikian dapat di paham bahwa,dalam peneltian ini, penulis 

hanya secara instan memperoleh data-data dari instasi terkait kemudain 

diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti sesua dengan kategori dan 

variable. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Metode observasi, yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan secara 

langsung terhadapa objek penelitian 

b. Metode dokumenter, yaitu  metode yang digunakan dengan mencatat dan 

menganalisa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan masalah dan 

tujuan penelitian ini. 

c. Metode wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam 

kepada informan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

6. Analisa data 

 Dalam melakukan analisa data ini peneliti menggunakan analisa data 

kualitatif yaitu mengumpul data kemudian dilakukan analisis secara kritis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data, yaitu proses analisis yang mempertegas dan 

mempertajam suatu data yang terkumpul sesuai dengan tujuan 

penelitian 

                                                                                                                                                        
10 Nasution S, Metode Research, (Bandung: Jemars,1982) hlm.163 
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b. Display data, yaitu suatu rakitan organisasi, informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan berkaitan dengan 

kedalaman table sesuai dengan data yang diperoleh 

c. Menarik Kesimpulan, yaitu menarik sebuah kesimpulan terhadap data-

data yang terkumpul sehinga dapat menjawab penelitian yang 

dimaksud oleh peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


