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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa untuk menjamin pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta 

demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai 

syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksudkan perlu ditegaskan 

dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar 

atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah 

dijalankan. 

Kepolisian Daerah Sumatera Barat menilai potensi kerawanan dan 

konflik saat Pemilu Kepala Daerah Pilkada pada lima daerah yang ada di 

provinsi itu tinggi karena hanya diikuti dua pasang calon. Berdasarkan data 

dari KPU Sumbar ada lima daerah yang hanya diikuti dua pasang calon yaitu 
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Pilkada Gubernur Sumbar, Pilkada Kabupaten Pasaman, Pilkada Kota Solok, 

Pilkada Kabupaten Agam dan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman.
1
 

Pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera Barat diikuti sebanyak 827 

pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU masing daerahnya, 

122 orang diantaranya merupakan petahana. Dari jumlah tersebut, 20 

pasangan merupakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dua 

pasangan perseorangan dan 18 pasangan dari partai politik, yang akan 

mengikuti pilkada di sembilan provinsi. Untuk pasangan Bupati dan Wakil 

Bupati, KPU menerima 691 pasangan calon, berasal dari 223 kabupaten. Dari 

jumlah itu 127 merupakan pasangan perseorangan dan 564 dari jalur partai 

politik.
2
 

Pemilihan umum menjadi  salah  satu  tumpuan  bagi  sebuah negara  

yang  menjalankan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Aturan  utama  didalamnya 

adalah  terlaksananya  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  konsepsi  

pemilihan umum  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Karena  

menjadi  ukuran  derajat  demokrasi  suatu  negara,  pelaksanaan  harus dapat 

dilaksanakan dengan cara yang baik, jujur dan adil, tanpa ada paksaan 

terhadap individu sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Apalagi 

penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk 

lembaga-lembaga demokrasi lainnya.  

Dalam kontek demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau 

pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan upaya dalam mencari 

                                                             
1 Media Koran Online Harian Haluan Semen Padang, 11 Desember 2015, Hal 3 
2 Ibid 



3 
 

pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan 

adil. Salah  satu  prinsip  demokrasi  yang  terpenting  didalamnya  adalah 

pengakuan pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian masalah secara 

damai. 

Pilkada adalah kegiatan politik yang potensial menimbulkan konflik 

karena didalam prosesnya terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan serta 

persaingan yang kuat memperebutkan suata jabatan politik. Jika Pemilu 

Kepala Daerah memiliki kecendrungan terjadinya konflik yang intensitasnya 

bersifat lokal yang mengandung ancaman konflik yang lebih besar karena 

luas wilayahnya relatif sempit dan terbatasnya hal ini karena kondisi politik 

dan kuatnya kepentingan masyarakat yang beragam. Dalam pilkada, 

ketegangan dan konflik politik hadir sebagai realitas yang nyata, bukan 

realitas yang abstrak.
3
  

Konflik lokal seringkali antara lain disebabkan oleh aktor-aktor politik 

pusat terutama para pemimpin partai politik yang memaksakan kehendak 

dengan merendahkan calonnya dari pusat atau paling tidak harus mendapat 

persetujuan dari pengurus partai. Hal ini tidak saja merendahkan calon 

kepapla daerah, kadang-kadang mereka mengamankan calonnya agar terpilih. 

Fakta yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan pada pemilukada 9 Desember 

2015 menjelaskan bahwa adanya konflik lokal antar elit politik. Dan tidak 

mengherankan kalau sampai calon dari partainya tidak terpilih, mengganjal 

dengan berbagai cara dan argumen untuk menggagalkan calon terpilih yang 

                                                             
3
 Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 

18. 
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seringkali membawa persoalan isu primordialisme, isu agama, ras, kultural ke 

arena politik lokal. 

Pilkada sebagai salah satu instrumen demokrasi harus dipandang 

sebagai instrumen terbaik untuk menghasilkan pemimpin yang ideal yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secaara jujur mesti diakui 

bahwa pilkada memang belum mampu secara maksimal menjadi media untuk 

mengontrol kekuatan demokrasi. Namun pilkada memberi peluang dan 

memberi kepastian demokrasi yang transparan dan akuntabel apabila 

dilaksanakan karena akan sebanding dengan model pemilihan perwakilan.
4
 

Mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan bahwa 

pemicu utama masalah pilkada selama ini karena tidak akurat data pemilih. 

Masalah tersebut selain menimbulkan gugatan hukum, juga seringkali 

melahirkan gejolak akibat ketidakpuasan masyarakat karena ada yang 

kehilangan hak pilih, Akurasi, data pemilih, persyaratan calon kepala daerah 

yang tidak lengkap, konflik internal partai, KPUD tidak transparasi, 

pelanggaran kampanye dan perhitungan suara menurut mendagri merupakan 

masalah yang harus di atasi. 

Banyaknya kasus yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum 

di Indonesia mencerminkan bahwa belum berhasilnya penyelenggaraan pemilu 

sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi di 

Provinsi Sumatera Utara yang diteliti oleh Yusa Farchan, Partono dan Hadar N 

Gumay menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan pilkada langsung selama 2005-

                                                             
4
 Suharizal, 2011, Pemilukada; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. PT. Rajagrafindo 

Persada. Jakarta., hal 35 
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2007 di Provinsi Sumatera Utara masih diwarnai dengan beberapa 

permasalahan krusial, antara lain, pendaftaran pemilih, pencalonan, 

keberadaan desk pilkada, kampanye, netralitas penyelenggara pilkada, 

netralitas panitia pengawas (Panwas), partisipasi dan perilaku pemilih, waktu 

persiapan dan dana pilkada, peran dan perilaku partai politik, serta 

demonstrasi dan kekerasan massa.
5
  

Upaya meningkatkan kualitas pilkada, perbaikan sistem mutlak 

diperlukan, seperti menyempurnakan mekanisme pendaftaran pemilih, 

meningkatkan partisipasi pemilih, pendidikan politik pemilih, serta penguatan 

skill, kompetensi dan integritas penyelenggara pilkada. Begitupun yang 

terjadi di Kabupaten Solok Selatan Provinsi SUMBAR telah terjadi pada saat 

pemlihan kepala daerah telah usai, pesta demokrasi politik lokal tersebut 

masih menyisakan masalah. Sehingga seluruh pilkada dipastikan berakhir di 

Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab sejumlah mantan kandidat keberatan dan 

tidak puas terhadap hasil pilkada.  

Hal ini membuktikan sangat rendahnya partisipasi dan kesadaran 

politik masyarakat, sehingga KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, 

sering kali melakukan ikrar siap menang siap kalah, namun tetap saja timbul 

masalah masalah tersebut. Potensi pilkada menjadi sengketa sebenarnya telah 

diprediksi banyak orang dan akan berakhir di MK, sebab masing masing 

pihak sejak awal tahapan pilkada saling tuding melakukan kecurangan dan 

                                                             
5 Yusa Farchan, Partono dan Hadar N Gumay, 2016, Problematika Pilkada Langsung. Sumatera 
Utara.  Jurnal Renaissance Vol. 1/ No.1  
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pelanggaran. Mulai yang bersifat administratif, dugaan money politic, hingga 

perhitungan suara.  

Ada beberapa faktor yang memicu konflik pilkada di Kabupaten 

Solok Selatan pada 9 Desember 2015 silam. Pertama, perdistribusian model 

C6 banyak tidak sampai ditangan pemilih dan adanya penumpukan model C6 

oleh pasangan nomor urut I yaitu H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman 

yang tidak dibagikan kepada masyarakat. Banyaknya pemilih yang tidak 

dapat menggunakan hak pilihnya, selisih jumlah atau yang tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya sebagian besar adalah dikarenakan tidak diberikan 

surat panggilan atau model C6 sebanyak 12.748.
6
 

Kedua, pendataan pemilih yang dilakukan oleh pasangan urut II 

Khairunas dan Edi Susanto telah melanggar azas-azas penyelengaraan 

pemilihan. Sesuai dengan pasal 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

pemukthakiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Kepala 

Daerah atau Bupati. Pemilihan harus berpedoman kepada azaz-azaz : Madiri, 

Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Profesional, Akuntabilitas, Efiesiensi, 

Efektifitas. Data pemilihan umum  anggota legislatif tahun 2014 dihilangkan 

oleh pasangan nomor urut II, Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 

2015 berjumlah 6.608 pemilih sedangkan pada saat pemilu legislatif 

berjumlah 8.299 pemilih. sumber data yang digunakan untuk pemutakhiran 

berasal dari data Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah.
7
 

                                                             
6
 KPUD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, 2015 

7
 KPUD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, 2015 
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Ketiga, para elit yang bergelut di Pilkada masih menganggap politik 

hanya sebagai sarana untuk kekuasaan pribadi. Padahal, politik sangat identik 

dengan kepentingan umum. Inilah yang membuat para petarung di 

Pemilukada tidak pernah mau mengalah menerima kekalahan pasangan 

nomor urut II dari partai GOLKAR. Mereka inilah yang tidak pernah mau 

menghargai demokrasi. Pemilukada seharusnya menjadi mekanisme 

demokratis untuk mencari pemimpin terbaik. Supaya proses itu bisa terjadi, 

setiap figur kandidat seharusnya beradu program politik, gagasan, dan 

integritas. Itulah yang mestinya ditonjolkan melalui kampanye. Setelah 

kampanye usai, serahkan kepada rakyat untuk menentukan sikap politiknya 

melalui kotak suara. Apapun keputusan rakyat, setiap kandidat harus legowo 

untuk menghargai dan menerima.
8
 

Keempat, adanya intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaa pemilihan. Keterlibatan pemerintahan 

dan PNS dalam pemilihan terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tanggal 4 November 2015 tentang 

Tim Pemantauan  perkembangan politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan 

tahun 2015, bahwa ditemukannya beberapa aparatur pemerintah dan Pegawai 

Negeri Sipil, 1 hari sebelum dilaksanakannya pilkada yang melakukan 

kampanye hitam di beberapa rumah warga, Camat Sangir Batang Hari 

bertempat di TPS 1 dan TPS 2 Jorong Gasiak Nagari Lubuak Ulang Aling 

Selatan bahwa Camat mendatangi beberapa masyarakat dan Wali Nagari 

                                                             
8
 Media Koran Online Harian Haluan Semen Padang, 11 Desember 2015, Hal 1 



8 
 

menyampaikan agar masyarakat memilih pasangan nomor urut I. Dimana 

pada malamnya, Camat bersama Wali Nagari menginap dilokasi pemukiman 

tempat TPS. Adanya penjabat Sipil Negara terlihat secara langsung dalam tim 

sukses pasangan calon nomor urut I, Yaitu seorang Guru di Nagari Pasir 

Talang Kecamatan Sungai Pagu, yang ikut mengundang masyarakat untuk 

melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor urut I pada hari Jumat 

tanggal 23 Oktober 2015 dan kejadian tersebut telah dilaporkan oleh 

pasangan nomor urut II kepada Panwaslu akan tetapi tidak ada tanggapan.
9
  

Konflik- konflik yang terjadi diatas merupakan dasar/alasan gugatan 

yang diajukan oleh pasangan calon nomor II Khairunas dan Edi Susanto 

terhadap pasangan calon nomor  I H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman 

terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati 09 Desember 2015 yang berakhir 

di Mahkamah Konstitusi pada 12 Januari 2016, sehingga keterlambatan 

pelantikan kepala daerah kabupaten Solok Selatan sempat diundur sampai 

persidangan di Mahkamah Konstitusi selesai. 

Dengan demikian maka konflik pilkada Kepala Daerah Kabupaten 

solok selatan dapat dirumuskan seperti: (1) kecurangan dalam pilkada 

disebabkan oleh perebutan kekuasaan (2) terjadi proses konflik akibat dari 

kecurangan-kecurangan (3) konflik berlanjut sampai ke Mahkamah Konstitusi. 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat” 

                                                             
9
 Hasil Scan KPUD, Observasi individu, Sidang Gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

dapat dijadikan rumusan masalah dalam penilitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok 

Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ? 

2. Apa faktor penyebab konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015? 

3. Bagaimana Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015? 

C. Tujuan Penilitian 

Bagaimana ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai peneliti 

sehubungan dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui proses  konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab konflik Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan 2015 

3. Untuk Mengetahui penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015  
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D.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dan lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini, diharapkan menambah referensi ilmiah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan ilmu 

pemerintahan mata kuliah konflik dan konsensus. Serta sebagai 

pengembangan ilmu baru mengenai Bagaimana Konflik Kepala Daearah 

yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran bagi Panwaslu, KPUD, Partai 

Politik dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemilu dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi di 

Kabupaten Solok Selatan. 

b. Secara referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut tentang Konflik Kepala Daearah yang terjadi Di Kabupaten 

Solok Selatan Tahun 2015. 
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E. Definisi Konseptual 

1. Teori konflik politik 

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa konflik berhubungan dengan 

“benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan 

antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu 

dengan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda..
10

 

Menurut Maswadi Rauf, konflik lisan pun bisa dikategorikan sebagai 

konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa, “konflik lisan dapat 

dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di 

dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda 

fisik belum terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada tindakan kekerasan 

secara fisik, maka seharusnya tidak ada istilah seperti conflict of interest, 

conflicting ideas, dan lain sebagainya yang lebih banyak mengacu pada 

konflik lisan”.
11

 

Konflik politik memiliki dua aspek yaitu pada satu pihak, mereka 

beradu melawan masing-masing individu yang berujung merebut kekuasaan 

atau merebut perhatian dari mereka yang memegang kekuasan. Pada pihak 

lain, mereka menempatkan berbagai kelompok, kumpulan, atau unsur-unsur 

sosial melawan satu sama lain.
12

 Hal tersebut sering kali kita melihatnya 

dalam wilayah politik baik itu ketika masa pemilu berlangsung ataupun 

                                                             
10

 Surbakti Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta. Hal 149 
11

 Rauf maswadi, 2000. Konsensus Dan Konflik Politik, Jakarta. Hal 14 
12

 Maurice Duverger, 1998, Sosiologi politik, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 188. 
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ketika non pemilu, dan kekalahan pihak lawan merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan.
13

 

Kemajemukan dapat menimbulkan konflik, sebab sebagian besar 

masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, 

pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan 

dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber 

pengaruh tersebut. Jadi, Distribusi kekuasaan, pengetahuan, dan kekuasaan 

yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Akan 

tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena 

kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya 

menimbulkan konflik politik.  

Hal ini disebabkan adanya fakta, terdapat sejumlah masyarakat yang 

menerima perbedaan-perbedaan tersebut Perbedaan-perbedaan masyarakat 

ini baru menimbulkan konflik apabila sekelompok tersebut memperebutkan 

sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan 

kehormatan. Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. 

Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang 

merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh 

“titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan 

karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus 

ada (necessary condition) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan 

                                                             
13

 Achmad Fedyani saifuddin, konflik dan Integrasi , Jakarta: Rajawali Pers,1982. hal, 7 
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kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (subficient condition) untuk 

menimbulkan konflik.
14

 

2. Pilkada 

Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada 

beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan 

jawaban atas tuntunan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil 

presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara 

langsung, pemilukada diamanatkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 

1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Sebagai mana dinyatakan oleh Tip O Neiil mengatakan,”all politics is 

lokal”,
15

 yang berarti demokrasi akan berkembang subur dan terbangun 

kuat diaras nasional apabila tingkatan yang lebih rendah (lokal) nilai-nilai 

demokrasi berakar kuat. Pilkada secara langsung adalah perkembangan 

menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di Negeri ini, karena pemilukada 

langsung merupakan momentum pelekatan dasar fondasi kedaulatan rakyat 

dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. 

 

                                                             
14

 Surbakti Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta. Hal 152. 
15

 Indra J. Piliang, Januari 2005, UU. No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah: Peluang, 

Tantangan dan Prospek, makalah.   
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Pilkada sebetulnya merupakan alternatif untuk menjawab hiruk-piruk, 

gaduh, kisruh, dan jeleknya proses maupun hasil pilkada secara tidak 

langsung lewat DPRD dibawah UU Nomor 22 tahun 1999. Pilakada 

langsung menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera 

mungkin segala kelemahan dalam pilkada pada masa lalu. Pilkada 

bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan 

demokrasi lokal baik pada lingkungan pemerintah maupun lingkungan 

masyarakat.
16

 

Sehingga konflik pilkada merupakan basic dari konflik politikk yang 

diakibatkan oleh elit-elit politik yang mempunyai sejumlah kepentingan-

kepentingan yang berbeda sebagai contoh untuk memperebutkan 

kekuasaan dalam suatu jabatan politik. Konflik politik merupakan kegiatan 

kolektif warga masyarakat yang diatahkan untuk menentang keputusan 

politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa 

beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-

hubungan diantara partisipan politik.
17

 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian dan konsep yang 

ada dalam penelitian ini maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

membahas mengenai konflik dalam pemilihan kepada daerah di Kabupaten 

Solok Selatan tahun 2015. Hal ini dapat di ukur dengan indikator indikator 

                                                             
16

 Djohermansyah Djohan, 10 Januari 2005, Pilkada, Jangan ditunda!, artikel media Indonesia. 
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yang akan dianalisa sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah gambaran yang 

jelas mengenai konflik pemilihan Kepala Daerah. Konflik Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 : 

1. Proses konflik 

a. Bentuk-bentuk perlawanan para pihak 

b. Dampak konflik pemilihan pilkada langsung 

2. Sumber atau Penyebab Konflik : 

a. Kecurangan dalam pemilukada 

1. Aktor dalam konflik 

2. Formuli C6 tidak dibagikan kepada masyarakat 

b. Ketidakpuasan pasangan calon 

3. Penyelesaian konflik 

a. Mediasi melalui KPUD 

b. Proses sidang MK ( Mahkamah Konstitusi ) 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penilitian ini 

adalah metode kualitatif, dimana Menurut Bogdan & Tylor (1990) dalam 

Imam Gunawan mengemukakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 

menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di 
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lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan”.
18

 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Solok Selatan tahun 2015 ini, Penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif karena penulis memberikan gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian dan 

gambaran tentang fenomena-fenomena sebagai masalah atau kendala yang 

diselidiki dari keadaan dilapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Peneliti akan menjelaskan mengenai konflik Pilkada yang terjadi di 

Kabupaten Solok Selatan tahun 2015. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, akan tetapi 

penelitian terdahulu tersebut hanya akan dijadikan acuan dalam penelitian 

bukan sebagai dasar dari penelitian. Peneliti berusaha mengumpulkan data 

dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan data tersebut sesuai dengan 

fenomena di lapangan.  
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2. Sumber Data 

Dari penelitian ini selanjutnya akan ada dua macam sumber data. 

Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

 

a. Sumber Data Primer 

Data primer menurut Jonathan Sarwono adalah data yang 

berasal dari sumber asli pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk 

file-file atau dokumen-dokumen. Data ini harus dicari melalui 

narasumber yang disebut responden, yaitu orang yang kita jadikan 

sebagai objek penelitian atau informan.
19

 Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses 

wawancara dan hasil wawancara berupa kata-kata dan tindakan dari 

para informan, serta kenyataan yang diamati di lapangan. 

Data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi atau 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian serta 

wawancara yang dilakukan kepada informan. Responden dalam 

penelitian ini termasuk KPUD serta warga masyarakat. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak 

langsung dari narasumber atau data non primer. Data sekunder yang 

dimaksud bisa berupa sumber tertulis dan foto. Adapun yang termasuk 
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dalam bahan tulis adalah arsip, dokumen resmi baik dari desa, dari 

media massa maupun dari instansi yang bersangkutan, serta data 

statistik lainnya. 

Data yang diperoleh bukan bersumber dari lapangan penelitian, 

dalam hal ini berupa catatan-catatan, arsip, artikel atau literatur untuk 

melengkapi data primer. Selain itu, juga melalui studi dokumen. 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data arsip atau teori-teori tentang pendapat, dalil dan 

hukum serta lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi dan wawancara langsung, serta dokumentasi 

sebagai faktor pendukung dalam kelengkapan data dengan pihak terkait 

yang dalam konteks ini adalah KPUD Solok Selatan. 

a. Observasi  

Observasi menurut Margono  adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian 

pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa.
20

 Observasi yang akan penulis 

lakukan yaitu dengan cara menggali data mengenai variabel terkait 

yaitu Keputusan sidang MK serta data-data yang di anggap sebagai 

kecurangan 
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b. Wawancara ( Guide Interview ) 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan 

atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.
21

 

Wawancara secara langsung kepada subyek penelitia yaitu ketua 

KPUD beserta pihak-pihak yang terlibat didalam pemilukada 

Kabupaten Solok Selatan. Wawancara yang dilakukan peneliti 

bertujuan mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan kecurangan 

serta hasil yang telah diputuskan oleh MK. Peneliti akan mengajukan 

segala pertanyaan yang berkaitan dengan Konflik pemilihan kepala 

daerah. 

c. Dokumentasi    

Dokumentasi menurut Arikunto (1998, h. 236)  adalah suatu 

metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. 

Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk melengkapi dan 

memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat 

diperoleh data yang lengkap. Penulis juga akan melakukan 

dokumentasi langsung terhadap data yang diperoleh sesuai dengan 

variabel terkait yaitu Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Solok Selatan. Peneliti akan mendokumentasikan kegiatan penelitian 
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mulai dari tahap awal hingga tahap akhir penelitian sebagai bukti 

resmi dari penelitian.
22

 

4. Subyek Penelitian 

Peneliti akan lebih fokus meneliti tentang Konflik Pemilihan Kepala 

Daerah diKabupaten Solok Selatan dan Hasil keputusan yang telah 

ditetapkan oleh MK. Oleh karena itu peneliti akan mencari data terkait 

tentang hal tersebut yang akan diperoleh di KPUD Solok Selatan 2015 . 

Serta selain meneliti atau menggali data di KPUD, peneliti juga akan 

menggali data langsung ke narasumber yang dalam hal ini adalah KPUD 

serta masyarakat.  

Peneliti juga akan memfokuskan penelitian kepada KPUD Solok 

Selatan dan masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal 

ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa alasan yang membuat 

terjadinya Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Selatan. 

Oleh karena itu, peneliti menetapkan beberapa subyek yaitu : 

1. KPUD Kabupaten Solok Selatan ( ketua dan anggota)  :  2-3 orang 

2. Banwaslu/ Panwaslu     :  3 orang 

3. Tim sukses pasangan calon / partai pengusung calon :  2 orang 

3. Tokoh masyarakat Kabupaten Solok Selatan  :  3-4 orang 
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5. Lokasi Penelitian 

Penelitian nantinya akan dilakukan di KPUD yang terletak di 

Kabupaten Solok Selatan, serta masyarakat yang berada di kawasan Solok 

Selatan yang mengikuti pemilihan umum.  

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman.
23

 

Menurut Emzi Pengelolaan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :  

 

Sumber : Emzi ( 2010) 

Gambar 1.1 : Analisa Data Model Interaktif Miles dan Huberman ( 1992 ) 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
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dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
24

 Peneliti 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung ada KPUD 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diinginkan dalam 

penelitian tentang konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 

Selatan tahun 2015. 

2. Reduksi data  

Tahap kedua adalah reduksi data yang artinya Merangkum, dalam 

tahap ini peneliti akan merangkum poin-poin atau hal-hal penting dari 

apa yang didapatkan saat meneliti di lapangan, memilih hal-hal yang 

pokok, mencari hal-hal yang penting saja. Data yang diperoleh dari 

lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.  

3. Display Data 

Setelah data direduksi, tahap ketiga yaitu penyajian data yang 

merupakan Data yang sudah terangkum dijelaskan untuk 

menggambarkan proses Konflik Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan serta proses sidang MK. Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
25

 Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang 
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relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan cara 

menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk 

memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ditindaklanjuti 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

4. Pengambilan kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang artinya Pada 

tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang 

sudah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yangdiharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi menjadi 

teori jika didukung oleh data-data yang lain.
26

 Penarikan kesimpulan

merupakan hasil penilitian untuk menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh 

tentang konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan 

Tahun 2015 disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan 

masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan 

kesimpulan, temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau 

gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah 

diteliti. 

26
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