
 

STRATEGI PEMENANGAN PASANAGAN RADEN ADIPATI SURY DAN 
EDWARD ANTONI DALAM PEMILUKADA SERENTAK 2015 

DI WAY KANAN 
 
 

 
 
 

Skripsi 
 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memperoleh Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S. Sos ) 

dalam Ilmu Ushuluddin 
 

Oleh 

 

RASNIATI 
NPM. 1331040025 

 
 
 
 

Jurusan Pemikiran Politik Islam 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 
1438 H/ 2016 M 

  



 

STRATEGI PEMENANGAN PASANAGAN RADEN ADIPATI SURY DAN 
EDWARD ANTONI DALAM PEMILUKADA SERENTAK 2015 

DI WAY KANAN   
 
 
 
 
 

Skripsi 
 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  

dalam Ilmu Ushuluddin 
 

 

 

Oleh 

RASNIATI 
NPM. 1331040025 

Jurusan Pemikiran Politik Islam 

 

 

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si 
 Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M. IP 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 
1438 H/ 2017 M 

  



 

ABSTRAK 

 

STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN RADEN ADIPATI SURYA DAN 
EDWARD ANTONI DALAM PEMILUKADA SERENTAK 2015  

DI WAY KANAN 

Oleh 

RASNIATI 

 Pemilukada adalah salah satu pesta demokrasi yang ada di Indonesia, 
Pemilukada langsung (dan serentak) juga merupakan salah satu terobosan poitik 
yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan bagian dari 
proses pendalaman dan penguatan demokrasi (deepening and strengtheing 
democracry) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Strategi 
Pemilukada yaitu cara dan metodelogi yang digunakan kandidat dalam 
pemilukada, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan 
kandidat, serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk partai politik. 
Dalam pemilukada penyusunan dan pelaksanaan strategi sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan dalam pemilukada.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan 
pasangan Raden Adipati dan E. Antoni  dalam pemilukada serentak 2015 di Way 
Kanan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field research” yang 
dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada 
hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 
yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat dengan bertujuan untuk 
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

 Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa Strategi yang dilakukan oleh 
pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni dalam pemilukada serentak 
2015 di kabupaten Way Kanan yang pertama dilakukan adalah survei lapangan, 
melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan 
lawan serta peluang yang bisa di manfaatkan. Kedua mengembangkan isu-isu 
yang ada, mengangkat isu-isu kelemahan lawan. Ketiga pendekatan kepada 
masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyrakat, sehingga 
benar-benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Keempat menjaga 
komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar 
tim dan menjaga kesolidan tim. 

  Namun dalam semua strategi yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan 
strategi dan penyusunan serta pelaksanaan yang tepat dan baik sehingga dapat 
mencapai tujuan bersama. Teori yang digunakan dengan strategi yang dilakukan 
oleh pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni, berdasarkan hasil 
wawancara peneliti menemukan kesusaian.     
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MOTTO 

 “Berilah aku seratus orang tua, dengan seratus orang itu aku akan 

memindahkan gunung semeru, tapi beri aku sepuluh pemuda, dengan 

mereka aku akan menggoncangkan dunia” (Presiden Pertama RI : 

Ir.Soekarno) 

  مآَء َوإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَملَئَِكِة إِنِّى َجاِعٌل فِى اْألَْرِض َخلِْیَفًة  َقالُواْ أََتْجَعُل فِْیَھا َمْن ُیْفِسىُد فِْیَھا َوَیْسفُِك الدِّ

ُس لََك  َقاَل إِنِّى أَْعلَُم َماَال َتْعلَُمونَ   َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. 
Mereka berkata: “Mengapa  Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 30) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Maksud dari judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan 

membahas tentang Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati dan 

Edward Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan. 

Strategi menurut Stephanic K. Marcus adalah sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.1 Strategi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus.2 Strategi yang dimaksud dalam judul ini 

yaitu tentang berbagai cara dan metodelogi yang digunakan oleh kandidat 

baik pada aspek internal maupun aspek ekternal. 

Pemenangan yang berasal dari kata menang yang artinya dapat 

mengalahkan (musuh, lawan, saingan) atau unggul, jadi maksud 

pemenangan dalam judul ini adalah usaha, cara atau proses yang dilakukan 

oleh kandidat untuk menang dalam pemilukada serentak tahun 2015. 

Pemilukada Serentak adalah singkatan dari Pemilihan Kepala 

Daerah untuk melahirkan pemimpin daerah, “Gubernur, Bupati, Walikota 

                                                             
1 Husein Umar, Strategi Management In Action, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 

2001), h. 30-31 
2 Departemen Pendidikan Nasioal Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta, 

2001), h. 1092 



 

yang masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota pilihan secara demokrasi.3 Pemilukada Serentak 

yang dimaksud penulis dalam judul ini adalah pemilihan kepala daerah 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh daerah yang ada di 

indonesia pada tanggal dan waktu yang bersamaan.  

Berdasarkan penjelasan judul tersebut, maka yang dimaksud 

penulis dalam judul “Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati dan E. 

Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan” adalah upaya 

atau cara-cara yang tengah dilakukan pasangan Bupati dan Wakil Bupati 

Raden Adipati dan Edward Antoni  dalam usaha untuk memenangkan 

dirinya dalam pemilukada serentak 2015 di kabupaten Way Kanan.  

B. Alasan Memilih Judul 

Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul tersebut 

sebagai judul penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni mampu 

mengalahkan incumben yang berprestasi serta langkah yang di 

lakukan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni dalam 

mengemas kampanye politiknya sehingga mampu meyakinkan 

voters (pemilihnya). 

2. Mudah untuk mendapatkan data dilokasi penelitian 

                                                             
3 Sekretariat Jenedral MPR RI, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, (Jakarta, 2012), h.134  



 

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan Pemikiran 

Politik Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sarana 

dan biaya yang tidak berlebihan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemilukada tahun 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan 

pada tanggal 09 Desember 2015, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung adalah untuk ketiga kalinya di Kabupaten Way Kanan 

yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 kemarin. Kabupaten 

Way Kanan memiliki dua pasang calon yang ikuti oleh pasangan No urut 1 

Bustami Zainudin dan Adinata yang di usung oleh partai politik diantaranya 

PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, dan Partai NasDem. Pada No urut 2 ada 

Raden Adipati Surya dan Edward Antoni yang di usung oleh partai politik 

yaitu Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, dan Partai Amanat 

Nasional.4  

Kabupaten Way Kanan memilki 14 kecamatan yaitu Kec. Bahuga, 

Kec. Banjit, Kec. Bardatu, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Bumi Agung, Kec. 

Gunung Labuhan, Kec. Kasui, Kec. Negara Batin, Kec. Negeri Agung, Kec. 

Negeri Besar, Kec. Pakuan Ratu, Kec. Rebang Tangkas, dan Kec. Way Tuba. 

Mayoritas penduduk Kabupaten Way Kanan bekerja sebagai petani, dari 14 

kecamatan yang ada di Way Kanan ada 12 kecamatan yang memenangkan 

                                                             
4 Sumber: Data KPU Way Kanan, 2015  



 

pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni, 2 kecamatan yaitu Kec. 

Bahuga dan Kec. Kasui memenangkan pasangan Bustami dan Adinata. 5 

Berbicara masalah pemilukada sangat erat kaitannya dengan 

pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota  sistem sosial yang 

dikenal oleh dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung 

atau tidak langsung.6 Seorang pemimpin merupakan seorang intelektual, 

orang yang cerdas, berakal, cendikiawan, dan mudah memahami sesuatu. 

Dengan kata lain ia mempunyai kecerdasan intelektual tinggi atau inteligensia 

(intelligence) dan seorang intelegensia-seorang cerdik pandai atau 

cendikiawan.7 

Seorang pemimpin adalah tokoh “panutan” atau sentral figur, teladan 

bagi rakyat dan masyarakat yang dibawah kepemimpinannya. Hal ini 

merupakan suatu sikap dan perbuatan yang teramat sulit, dengan demikian 

seorang pemimpin itu merupakan suri tauladan bagi umatnya, dan 

memerlukan konsistensi serta kepribadian yang agung. Sebab ia menjdi pusat 

perhatian semua lapisan masyarakat.8 Maka untuk menjadi seorang pemimpin 

itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Secara garis besar kriteria 

calon pemimpin berdasarkan ketentuan syar’i dan suri tauladan yang telah 

ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin, maka seorang 

                                                             
5 Ibid 
6 Wirawan, Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 275  
7 Ibid. h. 284  
8 Zaenal Arifin, Etika Kepemimpinan Umar Abdul Aziz, Skripsi Jurusan Pemikiran Politik 

Islam Fakultas Ushuluddin, (2006) h.3 



 

pemimpin harus memiliki kriteria dan syarat-syarat sebagai berikut: islam, 

laki-laki, baligh, berilmu, dan tidak ambisi. 

Pemilukada dilaksanakan di Indonesia  dalam proses mencari seorang 

pemimpin kepala daerah, pemilihan kepala daerah  di Indonesia sudah 

mengalami beberapa kali perkembangan, dari pemilukada yang dipilih 

melalui pemilihan tidak langsung yang diwakili oleh DPRD dan satu 

diantaranya dipilih oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2005 pemilihan umum 

kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan UU yang 

telah disahkan yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan pertama kali 

diselenggarakan pada tanggal 01 Juni 2005 di Indonesia, dan pada tanggal 09 

Desember 2015 dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak 

di beberapa daerah. 

Tentu sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat judul tersebut, 

kerena pasangan Raden Adipati dan E. Antoni dapat mengantongi suara 12 

kecamatan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, dari 12 

kecamatan yang unggulkan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward 

Antoni penulis sempat melakukan wawancara dengan beberapa penduduk 

dari 3 kecamatan yaitu:  

1. Kec. Banjit ada 5 orang penduduk dan 5 orang ini terdiri dari orang tua 

atau dewasa. 

2.  Kec. Rebang Tangkas ada 7 orang 4 diantaranya orang tua atau dewasa, 

dan 3 lainnya remaja. 



 

3.  Kec. Baradatu ada 5 orang, 3 diantaranya orang tua atau dewasa dan 2 

lainnya anak remaja. 

Ada beberapa alasan bagi mereka sehingga pada akhirnya 

memutuskan pilihan mereka kepada pasangan Raden Adipati dan E. 

Antoni, bapak suwardi adalah salah seorang dari penduduk pasar banjjit 

yang memberikan alasan mengenai infrasrtuktur jalan masa kepemimpinan 

bupati Bustami tidak berjalan dengan efektif, masih banyak jalan yang 

berlubang dan tidak layak untuk digunakan, apalagi dari di kec. Banjit dan 

kec. Rebang tangkas. Jalan kebanjit khusus didesa simpang asam sampai 

kesumber baru, desa ulak mandang ke pasar banjit itu mengalami 

kerusakan yang sangat parah ketika melewati di jalan desa ulak mandang 

menuju kepasar banjit banyak sekali pengguna jalan yang mengeluh 

karena terkadang ada mobil yang nyangkut karena jalannya yang sudah 

sangat rusak parah, terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan kec. Rebang 

tangkas, jalan dari desa kasui sampai desa gincing itu rusak parah, dan ada 

beberapa desa lainnya.9 

Akian adalah salah satu dari pendduk pasar banjit yang kecewa 

dengan masa kepemimpinan Bustami karena banyak janji yang tidak 

terlaksana dan tidak ditepati oleh Bustami, kesejahteraan ekonomi 

masyarakat yang kurang akibat dari infrastruktur jalan yang tidak merata 

banyak mobil yang enggan melewati desa-desa tertentu karena melihat 

                                                             
9 Suwardi, wawancara dengan penulis, Toko Terang Elektronik, Pasar Banjit, 15 Februari 

2015  



 

jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati, dari pada mereka mengganti 

kerusakan mobil yang besar lebih baik mereka tidak  melewati jalan itu, 

sehingga merusak perekonomian bagi masyarakat. 10 

Misdi salah seorang penduduk rebang yang tidak puas dengan 

kinerja Bustami  karena mereka menilai dari pembangunan jalan yang 

tidak merata dan kecawa dengan kinerja Bustami, dan ada juga yang 

menjawab untuk memberikan kesempatan kepada orang baru yang ingin 

memimpin kabupaten Way Kanan dengan harapan bisa memperbaiki 

kinerja bupati yang dahulu dan bisa lebih bertanggung jawab atas janji dan 

amanat masyarakat serta lebih memperhatikan masyarakat dan  pro 

terhadap masyrakat secara menyeluruh. 11     

Maka dari uaraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati dan E. Antoni dalam 

Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan”.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi yang dilakukan 

pasangan Raden Adipati dan E. Antoni dalam pemilukada serentak 2015 

di Way Kanan? 
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2015  
 
11  Misdi, wawancara dengan penulis, Toko Terang Elektronik, Pasar Banjit, 16 Februari 

2015  
 



 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui strategi yang 

dilakukan pasangan Raden Adipati dan E. Antoni  dalam pemilukada serentak 

2015 di Way Kanan. 

F. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian: 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana pembanding bagi dunia ilmu pengetahuan 

dalam menambah kajian tentang strategi pemenangan kandidat 

pada pemilukada serentak 2015. 

2. Secara Praktis  

a. Memberikan masukan kepada calon bupati dan wakil bupati 

dalam pemenangan pemilukada. 

b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa jika suatu saat ada 

yang membahas judul dan perkuliahan yang terkait dengan 

pembahasan judul ini. 

G. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang 

serupa dengan judul proposal skripsi ini. Akan tetapi, jika karya ilmiah 

yang membahas permaslahan yang serupa pernah penulis temukan, untuk 

mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk 



 

mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan lebih terbit 

terlebih dahulu daiantaranya:  

pertama, Strategi-Strategi dan upaya politik di Indonesia dalam 

pilkada serentak, karya MB. Zubkhrum Tjenreng dalam bukunya yang 

berjudul Pilkada Serentak (Penguatan Demokrasi di Indonesia), Depok 

2016. Fokus kajian pada gambaran kondisi pilkada serentak di Indonesia 

dan strategi-strategi atau upaya politik dalam pilkada serentak di 

Indonesia. 

Kedua, Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Masyarakat, Studi pada Dewan Perwakilan Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pesawaran, karya Dede 

Munawwaroh, Pemikiran olitik Islam, Fakultas Ushuluddin, 2013. Fokus 

kajian permasalahan tentang langkah-langkah yang dilakukan DPD Partai 

Keadilan Sejahtera Kabpaten Pesawaran dalam meningkatkan dukungan 

politik dalam pemenangan pemilu legislatif di kabupaten pesawaran. 

Bagaimana bentuk dan pelaksanaan strategi yang dilakukan PKS dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten pesawaran, dan 

pengaruh strategi PKS terhadap peningkatan elektabilitas PKS kabupaten 

pesawaran.  

Ketiga, partisipasi politik masyarakat persepektif islam studi pada 

pilkada di kelurahan perumnas way halim kota bandar lampung. Karya 

andi irawan, jurusan pemikiran politik islam, fakultas ushuluddin, 2001. 

Fokus kajiannya tentang relefansi antara partisipasi politik perspektif islam 



 

dengan bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat perumnas 

way halim pada pemilukada kota bandar lampung. Dimana bentuk 

partisipasi politik yang dilakukan masyarakat direlefansikan dengan 

konsep perpolitikan dalam islam. 

Terdapat kesamaan pembahasan dengan karya penulis yaitu sama-

sama membahas tentang stategi dan pilkada serentak, sedangkan yang 

membedakan karya penulis dengan karya-karya tersebut yaitu penulis 

fokus pada strategi yang dilakukan pasanagan Raden Adipati dan E. 

Antoni dalam pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Way Kanan. 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau “field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah 

kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis 

apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. 

Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.12 

 

 

                                                             

12Kartini Kartono, PengantarMetodelogiRisetSosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 
32. 



 

b.    Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 

subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.13 Dalam hal ini 

penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan strategi pasangan Raden Adipati dan E. Antoni dalam 

pemilukada di Way Kanan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya.14 Dalam hal ini penulis menjadikan pasangan Raden 

Adipati Surya & Edward Antoni, dan beberapa tim sukses dari pasangan 

Raden Adipati dan Edward Antoni sebagai responden dalam mencari data-

data. 

 

 

                                                             

13Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 
63. 

14M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2002), h. 81  



 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, 

dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.15 Data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. 

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, 

karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak 

ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua 

sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan 

validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis 

menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan 

                                                             

15Ibid. 



 

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.16 Teknik ini 

memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan 

mendalam. 

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara 

tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan 

yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.17 

Interview dibedakan kedalam dua macam, yaitu pertama responden 

dan yang kedua informan. Responden adalah sumber data primer sebagai 

objek sasaran penelitian, sedangkan informan ialah sumber data sekunder, 

data dari pihak lain tentang responden. 18 

Wawancara memiliki alat pengumpulan data yang disebut dengnan  

pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-

benar dapat dimengerti oleh pengmpul data, sebab dialah yang akan 

menannyakan dan menjelaskan kepada responden. 

Wawancara ini dapat menbantu peneliti untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya 

                                                             
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998), h. 145-146 
17Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.85 . 
18 Abdurrahmat Fatoni,Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,(Jakarta: 

PT.Rineka Cipta,2011),h.105 



 

dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan 

mewawancarai bapak Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan, 

bapak Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way kanan dan beberapa Tim 

Sukses dari pasangan bapak Raden Adipati Surya dan Edward Antoni, 

serta beberapa masyarakat dari satu kecamatan yang mayoritas memilih 

pasangan tersebut dalam pemlukada serentak 09 Desember tahun 2015 di 

Way Kanan, jumlah keseluruhan yang peneliti wawancarai yaitu 30 orang 

yang terdiri dari data primer dan sekunder. 

b. Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan 

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan 

metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang 

artinya barang barang tertulis. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.19 

4. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola 

data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua 

jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa 
                                                             

19Ibid., h. 149. 



 

dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif 

yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.20 

Penulis menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik 

kesimpulan akhir. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum”. 

  

                                                             
20Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993), 

h. 132. 



 

BAB II 

PEMILUKADA DAN STRATEGI KANDIDAT 

 

A. PEMILUKADA  

1. Pengertian  

Pemilukada adalah Pemiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung dan demikratis.21 Pemilukada dilandaskan pada semangat otonomi 

daerah yang digulirkan setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998 dan 

untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Namun pemilukada baru terlaksana pada 

tahun 2005 mengingat mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan, 

terutama perundangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan 

di daerah seluruh Indonesia. 

Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 12 tahun 

2008 tentang Peemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 

14 tahun 2010. Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk mewujudkan 

pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan 

kewenangan yang utuh dalam rangka memilih kepala daerah yang benar-benar 

mengetahui situasi dan kondisi daerah yang dipimpinnya, karena diharapkan 

kepala daerah terpilih adalah orang-orang daerah yang bersangkutan (putra 

daerah). Namun saat sekarang ini sangat sulit untuk menemukan seorang putra 

                                                             
21 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 



 

daerah yang benar-benar ingin memajukan daerahnya sendiri, menjadi polimik 

tersendiri bagi kita sebagai anak bangsa akan merosotnya rasa perjuangan untuk 

daerah dan bangsa kita sendiri.  

Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah, haruslah 

dipandang dalam berbagai sudut pandang. Namun, yang terpenting adalah melihat 

ke dalam aturan tentang status dan peran secara normatif dari seorang kepala 

daerah tersebut. Ada dua peran yang harus dimainkan oleh seorang kepala daerah, 

yakni pertama, ia harus berperan sebagai kepala daerah otonom, yang mempunyai 

tugas dan wewenang untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Kemudian peran 

kedua, kepala daerah khususnya untk daerah provinsi, ia harus berperan selaku 

wakil pemerintah pusat di daerah, yang bertugas dan memiliki wewenang untuk 

mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten 

kota. Pelaksanaan pemilukada serentak juga bertujuan untuk meningkatkan 

keefesienan dalam sebuah pemerintahan. 

Pelimpahan tugas dan wewenang gubernur dalam menjalankan kekuasaan 

pemerintahan di daerah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2000. Peran Gubernur, di mana pada hakikatnya secara formal pemerintah 

provinsi tidak memiliki rakyat, karena sudah terdesentralisasi dan menjadi milik 

pemerintah kabupaten dan kota, namun demikian karena ikatan sosial dan etnis 

hubungan kekerabatan tersebut semakin akrab dan ikatan kekerabatan itu semakin 

meluas dan merasakan hubungan tersebut menjadi suatu pola hubungan antar 

kedaerahan. Peran pemerintah provinsi hanya bersifat sebagai fasilitasi dan 



 

pengawasan jalannya pemerintahan sebagaimana kedudukannya selaku wakil 

pemerintah pusat di daerah, untuk menjamin rasa persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.22 

Pemilukada langsung (dan serentak) merupakan salah satu terobosan 

politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. 

Pemilukada adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi 

(deepening and strengtheing democracry) serta upaya mewujudkan tata 

pemerintahan yang efektif.23   

Pelaksanaan pemilukada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut 

realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip 

kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik.24 Kini, pilkada 

tidak hanya dilaksankan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga 

serentak sebagaimana yang dijelaskan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.25 Kebebasan individu dan persamaan 

hak politik hanya sebagai formalitas yang membodohi masyarakat, karena dalam 

menentukan seorang kepala daerah masyarakat hanya memiliki hak memilih 

namun yang menentukan tetaplah dari golongan partai politik. Sehingga partai 

politik terlihat seperti yang mempunyai hak penuh dalam menentukan seorang 

                                                             
22 Siswanto Sunarno,Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,(Jakarta,Sinar 

Grafika,2008),h.128-129 
23 Zubakhrum Tjenreng,Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di 
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24 Ibid,h.42 
25 Rambe Kamarul Zaman,Perjalanan Panjang Pilkada Serentak(Jakarta,PT Mizan 
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pemimpin, dengan mencalonkan kader-kader yang di anggap unggul dalam 

partainya. 

Sejak disahkannya UU No. 8 Tahun 2015, konstalasi politik di aras lokal 

pun menjadi berubah. Perdebatan politik hukum pemilukada itu menemukan 

ujungnya. UU No. 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemilukada dilaksanakan 

secara langsung dan serentak.26 Dengan hadirnya pemilukada serentak, menjadi 

gambaran bahwa pemilukada langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 itu 

mengalami penyempurnaan. Penyempurnaannya dengan dilaksanakan secara 

serentak dalam tujuh gelombang dan pada akhirnya akan dilaksanakan secara 

serentak di seluruh Indonesia (pada tahun 2027).27 

2. Landasan Hukum Pemilukada 

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD 

Negeri RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan 

daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahunn 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.28 Adapun yang menjadi dasar hukum 

adalah Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Peemerintahan Daerah dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 tahun 2010.    

                                                             
26 Ibid,h.65 
27 Ibid,h.68 
28Op.Cit,h.54 



 

 Berdasarkan Undanng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah idatur tentang 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai 

dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diajukan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung 

jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan 

laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada 

DPRD, dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan 

tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.29 Adapun yang menjadi dasar hukum adalah 

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No. 14 tahun 2010.  

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pemilukada 

serentak antara lain: UU No. 22/2014, Perppu No. 1/2014; UU No. 1/2015, dan 

UU No. 8/2015. Selain itu, peraturan perundag-undangan tentang pemerintahan 

daerah perlu disebutkan juga karena pelaksanaan pemilukada serentak terkait erat 

dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintahan di tingkat lokal. Adapun 

peraturan perudangan tentang pemerintahan daerah yang paling relevan saat ini 

adalah UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perppu No. 2/2014 tentang 
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Perubahan Atas UU No. 23/2014, dan terakhir UU No. 9/2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.30 

Demikian pun berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pemilukada serentak 

yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan 

yuridis, antara lain (1) PKPU No. 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Pemilukada Serentak; (2) PKPU No. 3/2015 tentang Tata Kerja Pemilukada 

Serentak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; (3) PKPU 

No. 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu; (4) PKPU No. 5/2015 

tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat; (5) PKPU No. 6/2015 tentang 

Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak; (6) PKPU No. 7/2015 

tentang Kampanye Pemilukada Serentak; (7) PKPU No. 8/2015 tentang Dana 

Kampanye; (8) PKPU No. 9/2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah; (8) PKPU 

No. 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara; (9) PKPU No. 

11/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan.31       

3. Sejarah Pelakasanaan Pemilukada Serentak 

Di Indonesia telah berkali-kali dilangsungkan pemilihan umum yang di 

sebut-sebut pesta demokrasi Pancasila. Satu kali sewaktu pemerintahan orde lama 
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dan enam kali sewaktu pemerintahan orde baru, serta dua kali selama era 

reformasi. Umumnya, ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai 

di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Sistem Distrik, Sistem ini per lokasi (daerah 

pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang 

sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara akan terbuang. Tetapi karena wakil 

yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akrab dengan 

wakilnya (prsonen stelsel). Satu distrik biasanya satu wakil (single member 

constituancy).  

Sistem Proporsional, Sistem ini perjumlah penduduk pemilih. Misalnya 

40.000 penduduk pemilih 1 wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih 

adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan pemilu (multi member 

constituency),  yang dikenal lewat tanda gambar (lisjsten stelsel), sehingga wakil 

dan pemilih kurang akrab. Tetapi sisa dapat digabung secara nasional untuk kursi 

tambahan. Dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena 

suara pemilih dihargai. 

Indonesia berada di tengah-tengah kedua sistem ini (sistem campuran) 

dalam pemilihan selama orde baru, tetapi sedikit cenderung agak mirip pada 

sistem proporsional.32  

Setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 

Mei 1998, terdapat 4 perubahan mendasar dalam mekanisme Pemilu. Pertama, 

kembalinya sistem ‘multi-partai’ dari sistem ‘tri-partai’ dalam Pemilu yang 
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direalisasikan pada 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Kedua, pada Pemilu 

2004, Pemilu diadakan dua kali, Pemilu pertama unttuk memilih wakil-wakil 

rakyat dan Pemilu kedua untuk memilih presiden secara langsung. Perubahan 

ketiga, dengan dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2005 (tentang pemilihan, 

pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PEMILUKADA (pemilihan 

umum kepala daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 

tahun 2004. Perubahan keempat, pada pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan perhitungan suara menggunakan suara terbanyak dan bukan nomor 

urut caleg. Keempat perubahan mendasar ini telah mempengaruhi sistem, struktur, 

intensitas persaingan, dan perilaku institusi-institusi yang terlibat dalam setiap 

Pemilu baik nasional maupun di daerah. 

Pemilu yang diadakan tahun 2009 adalah yang kesepuluh kalinya 

semenjak Indonesia merdeka. Seperti sudah disebutkan, Pemilu pertama kali 

diadakan tahun 1995 dan yang terakhir di lakukan di tahun 2009. Berbeda dengan 

pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2004 memulai babak baru kehidupan 

demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia akan memilih 

presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihan presiden 

dilakukan melalui mekanisme yang ada di MPR. Tidak jarang proses ini melalui 

lobi-lobi politik, padahal pengambilan keputusan melalui lobi politik dianggap 

praktik yang Machiavelli-istik (Haris, 2001). Pihak-pihak yang bisa memberikan 

tekanan melalui  proses tawar-menawar politik akan berpeluang besar dalam 

memenangkan pemilihan di parlemen.  



 

Sehingga tidak jarang keputusan yang dihasilkan di MPR berbeda dengan 

keinginan rakyat. Hal ini terjadi di Indonesia di tahun1999, di mana PDI 

memenangkan jumlah perolehan suara dalam Pemilu, namun gagal mengantarkan 

Megawati menjadi presiden. Hal ini juga telah menyadarkan publik akan 

pentingnya dilakukan pemilihan presiden secara langsung. Hasil proses ini bisa 

kita lihat dengan adanya perubahan mendasar Pemilu 2004 dari pada Pemilu 

sebelumnya, yaitu diberikannya hak rakyat Indonesia untuk menetukan sendiri 

presiden mereka melalui Pemilu secara langsung, bebas, dan terbuka.33 

Perubahan politik yang sangat radika terjadi di Indonesia antar lain 

ditandai dengan runtuhnya orde baru yang menerapkan sistem politik yang 

otoritarian, yang kemudian berubah sistem politik demokrasi. Demikian pula 

sistem pemerintahan yang sentralisasi berubah desentralisasi yang lebih dikenal 

dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya pemilihan 

kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilukada langsung 

merupakan proses politik untuk memilih para kepala daerah secara langsung yang 

diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ketentuan tentang pemilukada langsung merupakan kemajuan demokrasi di 

Indonesia yang menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tersebut.34 

Pemilukada langsung dianggap lebih demokratis dengan dua 

pertimbangan. Pertama, Pemilukada langsung memberi kesempatan yang lebih 

luas untuk tampilnya/terpilihnya kepala daerah sesuai dengan kehendak mayoritas 
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34 Irtanto,Dinamika Politik Lokal,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar; 2008),h.159 



 

rakyat. Kedua, dengan Pemilukada langsung maka stabilitas pemerintahan lebih 

terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD  (Ni’matul 

Huda diadopsi oleh Ilkkodar, 2005: 84) 35 

Sejak ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah, mulai terjadi harmonisasi hubungan antar 

kewenangan rakyat dan pemerintah. Pasal 1 dan 3 UU No. 8 Tahun 2015 

menetapkan bahwa rakyat diberikan amanah penuh menetukan pemimpin 

daerahnya, meskipun pelaksanaannya diatur secara serentak oleh pemerintah.36 

Pelaksanaan pemilukada secara langsung dinilai sudah cukup baik, namun masih 

adanya kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Pemilukada langsung 

memberikan peluang korupsi dari berbagai pihak dan tidak sedikit menimbulkan 

konflik serta kesenjangan antar masyarakat didaerah tersebut. Maka di 

sempurnakan lagi lagi dengan dilaksanakan pemilukada langsung secara serentak 

sebagai evaluasi dari pelaksanaan pemilukada langsung yang telah dilaksanakan 

sebelumnya.  

Maka pada masa sekarang ini pelaksanaan pemilukada tidak hanya 

dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga dilaksanakan 

secara serentak sebagaimana yang dijelaskan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 

9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Dearah. Melalui UU No. 8 Tahun 2015, 

                                                             
35 Ibid,h.162 
36 Rambe Kamarul Zaman,Perjalanan Panjang Pilkada Serentak,(Jakarta,PT. Mizan 

Publika,2016)cet.1,h.24 



 

memberikan skema ulang tahapan pemilukada serentak menjadi tujuh 

Gelombang. 37 

B. STRATEGI KANDIDAT 

1. Pengertian Kandidat 

Kandidat adalah calon atau bakal calon.38 Peserta dalam pemilihan umum 

kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai 

politik sebagaimana dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi 

persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah 

kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah 

dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.39 

2. Pengertian Strategi Kandidat 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang 

artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian 

strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang 

artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer 

yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (The Art of General), atau 

suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi 

ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari 
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segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum 

mereka mengerjakannya”. 

Karl Von Clausewitz (1780-1831) merumuskan strategi ialah “ suatu seni 

menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang,” sementara 

Marthin-Anderson (1968) merumuskan “Strategi adalah seni dimana melibatkan 

kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia 

dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan 

efesien. Strategi yang dimaksud yaitu tentang berbagai cara dan metodelogi yang 

digunakan kandidat pemilukada, baik pada aspek internal atau yang dikenal 

dengan tim pemenangan kandidat, serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses 

yang dibentuk partai politik.  

David Horowitz dalam Art of Political War (Seni dari politik perang) 

terdapat enam prinsip dalam strategi politik yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Politik adalah perang dengan peralatan lain; 

b. Politik adalah perang memperebutkan posisi; 

c. Dalam politik yang menang adalah penyerang; 

d. Posisi didefenisikan dengan kekuatan dan harapan; 

e. Senjata politik adalah simbol ketakutan dan harapan; dan  

f. Kemenangan selalu berada di pihak rakyat. 

Pada sebuah realita dimasyarakat sebuah kemenangan yang dinyatakan 

berpihak kepada rakyat ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, 

karena seoarang pemimpin yang telah mengubar banyak janji demi mendapatkan 



 

keyakinan masyarakat dan setelah terpilih menjadi lupa akan janji dan masyarakat 

yang memberikan kepercayaan dan memberikan sebuah kekuasaan menjadi wakil 

dari masyarakat. 

Strategi kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah adalah suatu cara 

yang dilakukan oleh para calon untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan 

peluang dari lawan. Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang di 

kembangkan oleh para praktisi. Oleh karena itu, para pakar strategi tidak saja lahir 

dari kalangan yang memiliki latar belakang militer, tetapi juga dari propesi lain, 

misalnya pakar strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, Thomas 

Schelling berlatar belakang ekonomi, dan Albert Wohlsetter berlatar belakang 

matematika. Adapun strategi yang ditempuh untuk memenangkan perebutan 

kekuasaan secara legal di daerah adalah lewat pemilihan umum. Masing-masing 

elit mempunyai tatik dan strateginya sendiri untuk memuluskan kepentingan 

kekuasaan. Namun, seperti dikatakan oleh Bambang Purwoko, bahwa pada 

kenyataannya Pilkada belum menjadi jaminan bagi lahirnya proses demokrasi, 

meski sudah ada regulasi yang mengatur.40 Penyusunan dan pelaksanaan strategi 

mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Taktik digunakan 

dalam strategi untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, sedangkan strategi 

digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang sehingga dapat dikatakan 

tanpa strategi, taktik tidak dapat digunakan. Perencanaan strategi suatu proses dan 

perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, 

sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai. 
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Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat 

definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik 

dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima, sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

yang optimal.” Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan SWOT sebagai 

peralatan untuk menganalisis:  

S = Strengths – kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai 

W = Weakness – kelemahan-kelemahan yang ada pada partai 

O = Opportunities – peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh partai 

T = Threats – ancam-ancaman yang bisa ditemui oleh partai.41  

 Pemilihan strategi harus ada hal-hal yang diprioritaskan dalam perang, 

yang pertama yang harus dilakukan adalah menyerang strategi lawan, yang kedua 

adalah menghancurkan aliansi lawan, yang ketiga menghancurkan analisa lawan, 

dan yang ke empat menyerang tentara lawan dan yang terakhir yang menduduki 

kota yang dibentengi lawan. Oleh karena itu pengenalan terhadap pihak lawan 

adalah sangat penting.  

 Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerluka 

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

atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi 
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waktu, material dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang 

harus disembunyikan leh para ahli perencanaan kampanye.42 

Sebuah kampanye menurut Kotler dan Roberto (1989) “Campaign is an 

organized effort conducted by one grup (the change agent) which intends to 

persuade others (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain 

ideas, attitudes, practices and behavior”. Kampanye ialah sebuah upaya yang 

diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk 

memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, 

sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa 

didramatisasi. Oleh karena itu Richard A. Joslyn dalam Swanson (1990) 

melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama 

yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik. Dalam praktik, tidak sedikit 

kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga yang 

berhasil karena dirancang dengan baik sesuai oleh ahli yang berperan sebagai spin 

doctor. 43 

Komunikator dalam kajian komunikasi menjadi sumber dan kendali semua 

aktivitas komunikasi. Karena itu jika suatu proses kampanye tidak berhasil 

dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator (juru 

kampanye), karena komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, 

memilih media yang tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. 

Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, kominikator memegang 
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peranan yang sangat penting. Untuk itu seorang komunikator yang akan bertindak 

sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya 

kreativitas. 44 

Kampanye yang di lakukan didalamnya terdapat pesan yang harus 

dipahami oleh seorang juru kampanye. Maka pesan dalam kampanye haruslah 

memiliki teknik-teknik tertentu dalam penyusunan pesan. Berbicara penyusunan 

pesan, maka yang dimaksud pesan dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu 

yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan 

diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna.45 

Maka ada tiga teori yang membicarakan tentang penyusunan pesan yaitu : 

a. Over power’em theory. Teori ini menuntujukan bila pesan sering kali 

diualang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu akan berlalu dari 

khalayak. 

b. Glamour theory. Suatu pesan (ide) yang dikemas dengan cantik, 

kemudian ditawarkan dengan daya persuasi, maka khalayak akan 

tertarik untuk memiliki ide itu. 

c. Don’t tele’em theory. Bila suatu ide tidak disampaikan kepada orang 

lain, maka mereka tidak akan memegangnya dan menanyakannya. 

Karena itu mereka tidak akan membuat pendapat tentang ide itu. 
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3. Tujuan Strategi Kandidat 

Pemilihan strategi yang tepat akan menjadi sangat penting, agar proses 

pemenangan bisa efektif dan efesien (secara politik dan ekonomi). Disinilah 

pentingnya bagi para kandidat dan elemen pendukung mendesain dan menyusun 

rencana strategi pemenangan kontestasi pemilihan kepala daerah. Pemilihan 

strategi tentu ditujukan untuk tiga hal yaitu pertama, untuk mengetahui peluang 

persentase kemenangan sebelum penyelenggaraan pilkada dilaksanakan. Kedua, 

untuk mengetahui siapa sesungguhnya lawan politik yang kuat,  dan ketiga, untuk 

mengetahui berapa resource finansial yang harus dipersiapkan. 

Ketiga tujuan tersebut tentu masih menjadi informasi awal menuju hasil 

akhir, yaitu memenagkan pilkada (kemenangan). Oleh sebab itu pengetahuan dan 

pemahaman yang mendasar soal berbagai strategi dan cara untuk melewati 

seluruh proses dan tahapan pikada merupakan hal yang tidak bisa di tawar lagi.46 

Keberhasian dalam sebuah strategi politik erat kaitannya dengan 

pemasaran politik, dalam sebuah pemasaran politik sedapat mungkin diawali 

dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang biasa disebut “Tim Sukses”. Tim 

sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensia sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah 

tim sukses biasanya terdiri dari Penasehat, Tim Ahli, Tim Riset dan Litbang, Tim 

Pengumpul Dana, serta Tim Kampanye, Tim Penggalangan Masa, Tim Hubungan 

Antar daerah, Tim Pengamat (Intelijen), Tim Pengaman, serta Tim Pengumpul 
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Suara (vote getter).47 Sangat penting dalam memilih atau merekrut orang-orang 

yang akan menjadi tim sukses dan terkait didalam tim sukses tersebut, karena 

akan mempengaruhi sebuah keberhasilan dalam suatu target atau tujuan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN 

 

1. Sejarah Kabupaten Way Kanan 

Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan ibukota Blambangan 

Umpu. Kabupaten Way Kanan  pada awal berdiri baru 6 wilayah kecamatan 

definitif, dengan jumlah 192 kampung.  

Pada tahun 2003 wilayah kecamatan menjadi 12 kecamatan dengan jumlah 

kampung 198. Kemudian hingga tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah 

kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 2 Tahun 2003 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005, sehingga jumlah 

kecamatan menjadi 14 kecamatan dengan jumlah kampung menjadi 210 

2. Kondisi Geografis, Fisik dan Administratif  

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah sebesar 3.921,63 Km2  

atau sebesar 11,11 % dari luas Provinsi Lampung. Secara geografis, Kabupaten 

Way Kanan berada pada posisi antara 6°45’ - 3°45’ Lintang Selatan dan 103°40’ - 

105°50’ Bujur Timur 

 



 

b. Kondisi Fisik 

Bentang alam Kabupaten Way Kanan dapat dikelompokan dalam bentuk 

wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15 % 

mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan 

kemiringan lereng 15 – 25% memiliki sebaran kurang lebih 20,2 % dan berbukit 

sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25 - >40 % memiloiki sebaran 

kurang lebih 5,9%. Lereng – lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 

450 – 1700 dpl, meliputi Kasui dengan puncaknya di Gunung Punggur (1700 M), 

daerah Banjit dengan puncaknya di Gunung Remas (1600 M) dan Gunung Bukit 

Duduk (500 M). 

c. Kondisi Administratif 

Secara administratif wilayah Kabupaten Way Kanan terdiri dari wilayah 

sampai bergelombang dan berbukit sampai bergunung, meliputi : 

1.  Sebelah barat lebih kurang 7 % dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan 

merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, yang terdiri dari lereng- lereng 

yang curam dan terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450-1500 m dari 

permukaan laut dan pada umumnya ditutupi oleh vegetasi primer dan 

sekunder. 

2.  Sebelah timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan 

terbentang dataran yang sebagian besar tertutupi vulkanis awan gelap dan 

terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah. 

 

 



 

1. Kondisi Demografi  

Penyebaran penduduk  secara geografis penyebarannya tidak merata, 

Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah sekitar 11,1% dari total wilayah 

Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama.  Penyebaran penduduk yang tidak 

merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, 

dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur.  Penyebaran 

penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri.  

Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi 

pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.  

Dari data Way Kanan Dalam Angka Tahun 2013, jumlah penduduk 

Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 adalah 415.075 jiwa. Terdiri dari laki-laki 

sebanyak 202.021 jiwa dan perempuan sebanyak 218.632 jiwa, dengan sex ratio 

115. 

Dengan luas wilayah Kabupaten Way Kanan yang sekitar 392.163 hektar 

atau 3.921,63  km2, dan didiami oleh 415.078 jiwa maka rata-rata tingkat 

kepadatan penduduk Kabupaten Way kanan adalah sebanyak 104 jiwa per 

kilometer persegi. Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah 

penduduk terbesar adalah Kecamatan Blambangan Umpu dengan jumlah 

penduduk 55.356 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bahuga 

dengan jumlah penduduk 9.847 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan 

penduduk per kabupaten Tahun 2012 adalah sebesar 1,01%.  

Jika dibandingkan Tahun 2009  yang lalu, maka jumlah penduduk di 

Kabupaten Way kanan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 16.293 



 

jiwa. Berdasarkan Tabel tersebut di atas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten 

Way Kanan rata-rata adalah sebesar 1,01% per tahun. Sehingga jika 

diproyeksikan pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan 

mencapai 438.866 jiwa.. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan, perlu dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  

Proyeksi jumlah penduduk hingga Tahun 2018 dapat digambarkan dalam 

Tabel 2.4 berikut ini.  

Laju pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat 

berpengaruh langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. 

Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk 

yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan. Pada tabel 

tersebut di atas, diproyeksikan tingkat pertumbuhan adalah 1,01% per tahun 

merata pada 14 kecamatan dengan kondisi eksisting Tahun 2011. Pada Tahun 

2018 diproyeksikan bahwa terdapat sebaran kepadatan penduduk yang beragam 

antar kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan  berkisar antara 

86 – 93 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan 

Baradatu  sebesar 93 jiwa/km2, kepadatan penduduk terendah terdapat di 

Kecamatan Buay Bahuga sebesar 86 jiwa/km2. Namun proyeksi ini dapat berubah 

jika terjadi pergeseran pola persebaran penduduk, dimana jika sebelumnya 

persebaran penduduk berorientasi pada potensi perkebunan dan pertanian  

bergeser menjadi potensi agro industri.  



 

Untuk jumlah KK di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2018 

diproyeksikan sebesar 280.240 KK dengan jumlah KK terbanyak di Kecamatan 

Baradatu dengan jumlah 17.732 KK, hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 

2018, kebutuhan akan sarana permukiman terbesar berada di Kecamatan 

Baradatu. 

Dengan jumlah penduduk mencapai 438.866 jiwa pada Tahun 2018, maka 

diperlukanl strategi dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat jumlah 

penduduk yang cukup besar. Namun penanganan masalah kependudukan tidak 

saja berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk dan distribusinya, tetapi 

juga perlu dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan fungsi wilayah dalam rencana 

tata ruang wilayah Kabupaten Way Kanan. Dengan pemerataan pembangunan 

sesuai dengan fungsinya, maka tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan 

yang dapat mengakibatkan perpindahan penduduk dari beberapa kecamatan yang 

miskin ke kecamatan lain yang kaya dan pembangunannya berkembang pesat. 

Sebab persebaran penduduk yang tidak merata terlepas dari adanya pengaruh 

geografis, yaitu aspek kultur, historis dan ekologis serta kemampuan suatu daerah 

dalam mendukung kehidupan masyarakatnya. 

2. Kondisi Keuangan dan Perekonomian Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran 

tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan 

pembangunan daerah.  Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 



 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten 

Way Kanan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 

Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Asas umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan  adalah 

bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan,  efektif,  efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, 

diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Way Kanan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah 

Kabupaten Way Kanan meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana 

Perimbangan; (3) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan belanja 

daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

 

 



 

3. Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana pembangunan 

yang berisi rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan ruang 

wilayah yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta 

melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang dapat 

memberikan kemakmuran kepada masyarakat serta terjaminnya kehidupan yang 

berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way 

KananTahun 2011-2031. 

4. Kondisi Sosial dan Budaya di Kabupaten Way Kanan 

a. Fasilitas Pendidikan         

Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat 

yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian 

sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan serta memperluas wawasan. Pada dasarnya pendidikan 

yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat 

dan keluarga. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga 

pengajar mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang menengah dan tinggi. 

b. Jumlah penduduk miskin 

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya 

(didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk 



 

hidup layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut 

diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, 

pendidikan, transportasi dan lain-lain.  

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan 

pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk 

miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian 

jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan rakyat. 

Jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Way Kanan, adalah 

berdasarkan data rumah tangga sasaran penerima manfaat dan kuantum 

penyaluran beras Program Penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) 

Tahun 2013.  

Jumlah penduduk miskin per kecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan 

Blambangan Umpu dengan jumlah rumah tangga miskin 4.998 KK atau sekitar 

15,24%, dan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di kecamatan Bahuga 

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 786 KK atau sekitar 2,4 %.  

c. Jumlah rumah per Kecamatan 

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia 

selain sandang dan pangan yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. 

Rumah dijadikan tempat tinggal dan tempat berlindung dari cuaca panas dan 

hujan yang dapat berubah setiap saat. Selain itu, rumah sebagai tempat tinggal 

juga dapat menunjukkan status sosial di masyarakat. Semakin tinggi status sosial 



 

dan kemampuan finansial seseorang, maka rumah cenderung akan lebih baik 

secara kualitas, sehingga secara umum, kualitas rumah tempat tinggal akan 

menentukan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. 

Kondisi eksisting rumah di Kabupaten Way Kanan dilihat secara 

keseluruhan terdapat 49.671 rumah, yang 29 % atau sekitar 14.386 rumah 

tergolong rumah permanen sementara 71 % atau sekitar 35.285 rumah masih  

tergolong kedalam rumah semi permanen.  

5. Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan 

kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah tersebut ditetapkan dalam perda 

dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. 

Berikut adalah dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Way Kanan 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor  2 Tahun   2008   tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2), tambahan Lembaran Daerah  

Kabupaten Way Kanan No. 122. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor .5  Tahun  2008    tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way kanan 



 

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5), tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan nomor. 125  

Sesuai dengan dasar hukum pembentukan struktur organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Way Kanan, organisasi perangkat daerah Kabupaten Way 

Kanan terdiri dari 12 dinas dan 11 lembaga teknis daerah (badan/kantor/rumah 

sakit umum daerah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Hasil Pilkada serentak di Way Kanan48 

 

                                                             
48 KPU Kabupaten Way Kanan, 11 November 2016 



 

 

  



 

BAB IV 

PEMILUKADA SERENTAK 2015 

DI WAYKANAN 

 

Strategi yang dilakukan pasangan Raden Adipati dan E. Antoni 

dalam pemilukada serentak 2015 di Way Kanan? 

Negara Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapakali, setelah masa 

orde baru berakhir muncullah masa reformasi. Pada masa reformasi lahirlah 

sistem otonomi daerah yang berarti pelimpahan beberapa wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dan pemilukada menjadi salah satu bentuk dari sistem otonomi daerah 

yang dilaksanakan di Indonesia. 

Mekanisme pemilukada telah mengalami beberapa perkembangan, 

pertama kali pemilukada dilaksanakan dengan sistem tidak langsunga atau 

perwakilan, mekanisme pemilihannya yaitu di wakili oleh DPRD. Setelah itu 

bertepatan pada tahun 2005 pelaksanaan pemilukada dipilih secara langsung oleh 

rakayat Indonesia. Pelaksanaan pemilukada secara langsung merupakan, untuk 

mewujudkan demokratisasi dan mengembalikan hak-hak rakyat untuk memilih 

pemimpin daerahnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan UU yang 

telah disahkan yaitu UU No.32 Tahun 2004.  

 

 



 

Dijelaskan pula dalam QS. An-Nisa: 59 

ُسْولَ َوأُْولِى اْألَْمِرِمْنُكمْ   َتَنازَ َفإَِن  ۖ◌ َیآأَیَُّھاالَِّذْیَن َءاَمُنْوآ أَِطْیُعواْ هللاَ َوأَِطْیُعواْ الرَّ
وهُ إِلَى هللاِ  ْعُتمْ  ُسوِل إِنْ  فِى َشىٍء َفُردُّ ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِا�ِ َواْلَیْوِم اْألَِخِر  َذلَِك   َوالرَّ

 َخْیٌر َوأَْحَسُن َتأِْوْیالً 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-

Nisa: 59). Sebagai seorang muslim maka kita di perintah untuk taat ke pada Allah, 

Rasul, dan ulil amri (pemimpin), dalam pembahasan ini maka sebagai seorang 

muslim harus mengikuti dan mentaati seorang pemimpin yang taat kepada Rasul 

dan taat kepada Allah. Pelaksanaan dalam pemilukada dapat mencontoh sejarah 

kepemimpinan Rasul dan khalifah empat, dalam pelaksanaan pemilihannya, 

penyusunan strategi, berkampanye, serta lengkap dengan cara menjadi seorang 

pemimpin dalam mengambil keputusan, menentukan sebuah keputusan, 

memberikan sebuah kebijakan, dan bersikap terhadap masyarakat, seagai warga 

negara yang baik dan sebagai seorang muslim maka wajib untuk mencontoh suri 

tauladan yang telah lebih dahulu. 

Sebuah teori menjelaskan Pembentukan pemerintahan daerah sesuai 

dengan Amanat Pasal 18 UUD Negeri RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai 

produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 



 

Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahunn 1965, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.49   

Pada 09 Desember 2015 pelaksanaan pemilukada kembali mengalami 

perkembangan, pemilukada dipilih secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakan 

secara serentak oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pelaksanaan 

pemilukada secara serentak ini merupakan penyempurnaan dari pemilukada 

langsung. Namun untuk mewujudkan pemilukada yang laksanakan secara 

serentak seluruh Indonesia membutuhkan proses yang cukup lama, pemerintah 

membagi pelaksanaan secara serentak dalam tujuh gelombang untuk mencapai 

pelaksanaan pemilukada langsung dan serentak seluruh Indonesia, dan telah 

dilaksanakan gelombang pertama pada 09 Desember 2015. Salah satu yang ikut 

melaksanakan pemilukada serentakgelombang pertama pada 09 Desember 2015 

adalah Kabupaten Way Kanan, yang memiliki dua pasang kandidat. Dari dua 

pasangan kandidat tersebut pasangan dengan no urut 2 yaitu Bapak Raden Adipati 

Surya dan Bapak Edward Antoni yang memenangkan pemilihan umum kepala 

daerah 09 Desember 2015 di Way Kanan dengan jumlah suara 136.391 suara. 

Saat ini Indonesia tidak hanyak melaksanakan pemilihan kepala daerah secara 

langsung lima tahun sekali tetapi pelaksanaan pemilukada dilaksanakan secara 

serentak, sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015  dan UU No. 9 

Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.  

                                                             
49Zubakhrum Tjenreng,Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di 

Indonesia,(Depok,Pustaka Kemang,2016),h. 54 



 

Menurut penulis pelaksanaan pemilukada langsung dan serentak 

merupakan hal yang penting dan strategis untuk memilih seorang kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang kompeten, kridibel, dan berintegritas. Ada beberapa 

hal yang menjadi alasan pentingnya pemilukada langsung dan serentak pertama 

yaitu dapat memperkuat efektivitas sistem pemerintahan Indonesia, kedua dalam 

pembiayaan pelaksanaan pemilukada lebih efisien, dan yang ketiga 

penyelenggaraan pemilu lebih tertata. 

Berbagai perubahan tersebut dilakukan hanya untuk mewujudkan harapan 

rakyat Indonesia dan menjawab demokrasi yang melalu menjadi pertanyaan 

masyarakat. Perubahan tersebut memang tidak langsung secara instan, namun 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui perdebatan serta musyawarah 

yang tidak singkat. Perubahan sistem pemilihan ini menyebabkan dari beberapa 

pihak harus benar-benar memilih dan menyusun sebuah strategi dengan baik jiak 

ingin menang dalam pemilihan kepala daerah.  

Strategi selalu digunakan oleh semua oarang untuk mencapai suatu tujuan 

dalam segala hal. Begitu juga dalam hal nya pemilihan kepala daerah, strategi 

yang tepat, penyusunan dan pelaksanaan yang tepat akan menghantarkan kepada 

sebuah tujuan yang di inginkan. Strategi dapat digunakan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekuatan lawan serta melihat peluang yang ada di lapangan. 

Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Pendekatan, jadi saya lebih pendekatan personal langsung kepada 
masyarakat, tatap muka langsung, ya kemudian itu tadi menghadiri 
kegiatan-kegiatan, kemudian mensuport kegiatan-kegiatan apa saja, 



 

keagamaan, olahraga, pembangunan apa saja dan lain-lainya, yang paling 
penting kalau saya tatap muka, saya bisa menyampaikan, saya bisa 
bertemu dengan masyarakat kemudian saya bisa menyampaikan, saya 
kalau jadi bupati, saya akan membangun ini lho, saya akan melakukan ini 
lho, saya akan melakukan itu lho, nah itu, jadi bukan hanya saya buat 
sepanduk  banyak-banyak, tempel dimana-mana, tidak seperti itu kalau 
saya, saya lebih bertatap muka, saya bisa lebih dekat, saya bisa merasakan, 
kemudian bisa tahu apa yang diinginkan masyarakat itu saya lakukan.”50 
 
Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Yah itu tadi, yang saya bilang strategi yang sudah kita bangun , kita 
mapping dulu, apa-apa yang jadi tadi, soal karakter, janji-janjinya soal hal-
hal lainnya, ya tiga intinya tadi itulah ya, kemudian baru kita kembangkan, 
nah ternyata masyarakat itu memang kita dekati,  kita datangi betul dengan 
sebaik seorang pemimpin, dan kita tidak mengubar janji kepada mereka, 
nah tidak mengubar janji, kemudian apa hal-hal negatif  lainnya yang 
selama ini dilakukan oleh dia itu yang kita, kita, kita angkat habis-habisan  
kepada masyarakat, misalnya ini yang sering itu ini, misalnya masalah, 
masalah jalan, nah itu kita angkat habis-habisan, kenapa, ni buktinya, itu 
kita angkat habis-habisan, misalnya apa lagi, misalnya kita bicara maslah 
pendidikan ternyata apa angka pendidikan  way kanan itu turun, pada 
waktu dia awal memimpin itu masih besar, karena ditinggalkan oleh 
pemimpin yang lama pak, pak, bapak Tamannuri pada waktu itu, nah 
sekarang anjlok itu, nah ini yang mau kita naikkan lagi, jadi apa yang telah 
kita dapat, jadi itu yang kita blow up habis-habisan itu.”51 

Keberhasilan dan kegagalan biasanya dipengaruhi dari penyusunan dan 

pelaksanaan strategi. Sebuah strategi memiliki taktik yang digunakan untuk 

mencapai tujuan jangka pendek atau bisa disebut untuk mendapatkan informasi 

lebih awal sebelum menyusun dan melaksanakan sebuah strategi.  

 

  

Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan mengatakan: 
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“Jadi, saya memang orang politik sebenarnya sebelum mengikuti 
pemilihan bupati saya anggota DPRD 5 tahun, periode 2009-2014 dan 
2014 kemudian saya mengikuti pilkada, jadi sebenarnya secara politik, 
secara politik way kanan proses perpolitikann di way kanan bagaimana 
politik di way kanan saya sudah memahami maka beranjak dari sana saya 
memberanikan didiri menjadi salah satu calon bupati, mungkin saya 
melihat bahwa masih kurangnya pembangunan yang diberikan kepada 
rakyat kemudian ada beberapa keinginan rakyat yang mungkin tidak bisa 
dilakukan oleh pemerintahan dahulu oleh pemimpin dahulu, kemudian 
banyak harapan-harapan masyarakat tentang infrastruktur yang lebih baik, 
pendidikan yang lebih baik, dan lain-lain kesehatan yang lebih baik, 
sehingga saya fikir masyarakat butuh alternatif pemimpin yang baru, nah 
dengan butuh alternatif pemimpin, nah saya mencoba menawarkan diri 
saya menjadi salah satu alternatif pemimpin yang baru di  way kanan, 
sehingga saya mencalonkan diri sebagai bupati way kanan dengan proses 
yang cukup panjang, dan saya tidak lepas dari pada apa yang saya lakukan 
tidak lepas dari pada saya melakukan survei, penelitian survei dalam hal 
ini, untuk beberapa kali selama proses pemilihan pemilihan bupati saya 
sudah melakukan enam atau tujuh kali saya mmelakukan survei sehingga 
saya tahu betul apa yang dinginkan rakyat, apa keinginan rakyat, nah itu 
yang saya lakukan.”52 
 

Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Gak, yang lebih penting ini gini, yang pertama kita tahu dulu kelemahan 
kita itu apa dulu, pertama kelemahan kita yang paling pasti itu adalah ita 
belum dikenal satu, yang kedua kita melawan pertahanan nah itu 
kelemahan kita kan, nah dengan cara itu kita merubah, nah setelah itu kita 
lihat apa kelebihan kita, kelebihan kita menurut saya, saya berharap, saya 
adalah orang birokrasi dan benar-benar mengabdi dari birokrasi dan pak 
bupati itu benar-benar dari politisi, jadi ini kombinasi antar politisi dengan 
birokrasi itu sangat baik, itu, itu kelebihan kita. Kedua kelebihan kita 
jaringan-jaringan tim sukses kita itu jalan. Yang ketiga apa kelebihan kta 
itu apa, isu, isu pak ingkamben ini banyak gitu, nah itu orang gak suka, 
jadi kita manfaatkan benar apa yang ada.”53  
 

SWOT merupakan salah strategi yang pertama kali dilakukan untuk 

menetukan langkah selanjutnya sebelum pelaksanaan pemilihan. SWOT 

dilakukan untuk mengetahui keadaan yang ada dilapangan dan mengetahui yang 
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menjadi kelemahan serta kekuatan dari pihak lawan sehingga dapat menyusun 

strategi selanjutnya yang akan dilakukan. 

Sebuah teori menjelaskan, Seorang pakar perencanaan komunikasi 

Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi 

adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pada pengaruh (efek) 

yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.” Untuk menetapkan strategi, 

dapat digunakan SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis:  

S = Strengths – kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai 

W = Weakness – kelemahan-kelemahan yang ada pada partai 

O = Opportunities – peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh partai 

T = Threats – ancam-ancaman yang bisa ditemui oleh partai.54  

Jika kita sudah mengetahui kondisi yang ada dilapangan dan mengetahui 

kelemahan dan kekuatan lawan, maka akan mempermudah untuk menyusun 

strategi selanjutnya. Setelah mengetahui hasil dari proses swot yang dilakukan, 

selanjutnya menyusun sebuah strtegi yang biasanya disebut dengan mapping. 

Mapping dilakukan untuk mengetahui hasil dari strategi yang dilakukan. 

Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Ya itu tadi sayakan sudah survei dulu sebelum saya, jadi saya tahu 
kecamatan ini masyarakat nya ingin seperti ini, kecamatan ini 
masyarakatnya iingin ini gitu kana, harapan masyarakat seperti apa nah itu 
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kita, kita buat kita implementasikan pada program-program yang kita 
janjikan kepada masyarakat.”55 
 

Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Sebenarnya strategi yang kita lakukan pertama, mapping yang kita 
lakukan adalah mapping yang kita lakukan pertama adalah soal masalah, 
bagaimana sih sebenrnya masalah yang timbul di masyarakat terhadap 
pemimpin yang ada, nah itu itu kita mapping semua, apa si masalahnya, 
yang paling pasti itu sudah dapat jawaban sebenarnya satu memang bupati 
ingkamben ini memang dia memiliki janji soal jalan tapi banyak jalan 
yang tidak terrealisasi jadi banyak jalan yang tidak baik, kedua bidang 
pendidikan, ketiga bidang kesehatan dan lain sebagainya jadi itu, itu yang 
pertama kita lakukan. Yang kedua apa, yang kita cari lagi apa, adakah 
janji-janji beliau semasa kampanye dulu, misalnya pada kampanye itu 
janji-janji beliau yang terrealisasi atau pun yang tidak terrealisasi nah kita 
lihat semua, sudah kita lihat semua, alhamdulillah hasil peninjauannya dari 
sembe sembilan apa sebelas janji itu banyak yang tidak terpenuhi malah 
cenderung tidak ada sama sekali, nah, nah itu, itu yang kita pakai. Yang 
ketiga bagaimana sih karakter pemimpin kita sendiri, karakter pemimpin 
yang ada pada waktu itu terhadap masyarakat, nah itu yang kita lihat, nah 
ternyata jawabannya banyak bahwa pemimpin yang ada atau calon 
ingkaben kita itu, ia merasa dirinya sudah berlebih menjadi seorang 
pemimpin jadi dia bukan jadi betul-betul melayani, kedua adalah merasa 
dirinya itu karena pemimpin jadinya jadi semau-maunya, nah, nah itu, jadi 
itu ya. Jadi kita lihat dari janji-janjinya, kareknya, dan semuanya kita lihat. 
Kami, terus terang saja jujur pada waktu kita mengawali jadi calon, belum, 
belum ini ya belum muncul, sudah muncul nama kami itu, kami masih 
kecil persenntasenya masih 11% kalau tidak salah ee 17%, bayangkan saja 
17%  kita kerja all out  habis-habisan, isu-isu yang itu kita angkat dan 
hebatnya lagi ada, masyarakat itu pak, bapak datang kekami ini yang 
penting bapak jangan janji-janjilah nah maasyarakat gak mau janji-janji 
pokoknya bapak mau ngomong, ngomonglah yang penting jangan janji-
janjilah, nah itukan, nah dari situ jangan mengubar janjilah, dari situ kami 
bergerak terus, perlahan-lahan, dari minggu ke minggu, dari minggu ke 
minggu naik terus, ya pelan-pelan nah itu.”56 
 
Pemilihan strategi harus ada hal-hal yang diprioritaskan dalam perang, 

yang pertama yang harus dilakukan adalah menyerang strategi lawan, yang 

kedua adalah menghancurkan aliansi lawan, yang ketiga menghancurkan analisa 
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lawan, dan yang ke empat menyerang tentara lawan dan yang terakhir yang 

menduduki kota yang dibentengi lawan. Oleh karena itu pengenalan terhadap 

pihak lawan adalah sangat penting.  

Suatu strategi memang memberikan suatu kemudahan dan sangat 

membantu dalam segala keadaan jika benar-benar dapat memilih dan menyusun 

serta melaksanakan strategi tersebut dengan tepat. Mapping yang dilakukan 

sangat mempermudah untuk melihat perkembangan yang terjadi dimasyarakat 

terhadap yang sudah dilakukan. Sehingga dengan begitu yang menjadi target 

bisa tercapai dan yang dilakukan pun tidak sia-sia. Namun dalam pelaksanaan 

sebuah strategi tidak luput dari peran penting sebuah kerjasama kelompok dalam 

hal ini biasa disebut dengan Tim Sukses. Keberhasilan dan kegagalan tidak luput 

dari adanya peran tim sukses, yang bertugas mencari informasi-informasi yang 

ada di lapangan sehingga penyusunan strategi  yang dilakukan tepat.  

 

Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Saya fikir cukup baik ya, kemudian tidak semua saya lakukan sendiri 
tentu saya butuh tim, butuh rekan, kawan, saudara ya kan untuk 
menyampaikan aspirasi saya kepada masyarakat, kemudian bisa mendekati 
masyarakat, menjual program-program saya, mungkin saya secara 
globalnya saja kepada masyarakat mungkin detailnya oleh tim-tim saya  
ini yang menyampaikan kepada masyarakat untuk kita, mebantu kita 
membuat kegiatan-kegiatan, mendekati kita kepada tokoh-tokoh 
masyarakat, karena tidak semua tokoh masyarakat kita tahu, kita kenal, 
tapi akibat dari tim kita ini, tim kita di kampug itu kita tahu, pak kita harus 
datang kesini, kita harus datang si itu, itu tokoh masyarakat, itu tokoh 
agama, itu tokoh pemuda, saya fikir tim cukup bagus cukup membantu 
saya  dalam hal pemenangan pada saat pemilihan kepala daerah 
kemarin.”57 
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Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Bagus ya, jadi kami itu begini, tim sukses kami itu ada beberapa 
tingkatan, ada tim yang dipermukaan itu namanya tim merdeka, tim ranau, 
dan ada yang tidak diketahui orang itu namanya tim bobotoh, tim bobotoh 
ini memang  tidak terstruktur, nah ini berhasil, jadi memang dia pengaruhi, 
isu-isu dikembangkan, terutama tim bobotoh ini dikembangkan dan apa 
responnya, ya alhamdulillah bagus, dia jual kita, dia jelekkankita, tapi 
ternyata respon dari masyarakat tidak, sampai segitunya. Ya, ya sangat 
penting sekali tim sukses ini.”58 
 
Tim Sukses biasanya terdiri dari Penasehat,Tim Ahli, Tim Riset dan 

Litbang, Tim Pengumpul Dana, Tim Kampanye, Tim Penggalang Masa, Tim 

Hubungan Antardaerah, Tim Pengamat (Intelijen), Tim Pengaman, dan Tim 

Pengumpul Suara (vote getter). Dari beberapa bagian yang disebut dengan tim 

sukse, maka jalinan komunikasi dan ke solid an dalam kerja sangat-sangat 

diperlukan, setiap bidang yang ada dalam tim sukses sudah pasti memiliki fungi 

masing-masing.  

 

1. Penasehat  

Penasehat berfungsi memberikan masukan dalam hal strategi dan 

langkah-langkah yang perlu diambil oleh partai atau calon dalam 

mencapai tujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-

pihak yang menentukan dalam pemberian suara. Para penasehat yang 

ditunjuk pada umumnya punya kematangan dan pengalaman sebagai 

politisi. Dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-

dimensi strategik yang tidak dilihat oleh orang lain. 

2. Tim Ahli  
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Tim ahli adalah kelompok ahli yang diangkat menurut bidangnya. 

Biasanya tim ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan 

oleh calon, memberikan subtansi atau tema terhadap isi pidato yang 

akan menyangkut bidang keahliannya. Tim ahli baisanya terdiri atas: 

bidang politik, ekonomi dan keuangan, komunikasi, pertahanan dan 

keamanan, sosial budaya, kebijakan dan kerja sama luar negeri. 

3. Tim Riset dan Litbang 

Tim Riset dan Litbang ialah kelopok para peneliti yang bertugas untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan partai, misalnya 

persepsi masyarakat terhadap citra partai, pendapat masyarakat 

terhadap kapabilitas calon yang diusung, peta politik pemilih, dan juga 

melakukan pelatihan-pelatihan untuk para kader dalam bidang-bidang 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja partai. 

 

4. Tim Pengumpul Dana  

Bagi yang ingin maju dalam pencalonan jabatan publik, serta anggota 

legislatif, presidan dan wakil presiden, gubernur dan wakli 

gubernur/bupati tidak hanya memerlukan banyak waktu, energi dan 

pendukung, tetapi juga memerlukan dana yang tidak kecil untuk 

mempromosikan diri, kebijakan dan pikiran-pikrannya. Karena itu, 

seorang calon atau kandidat memerlukan tim pengumpul dana (fund 

raising) yang mengetahui sumber-sumber dana yang mereka bisa 



 

manfaatkan. Biasanya tim pengumpul dana memiliki hubungan yang 

baik dengan para pengusaha. 

5. Tim Kampanye 

Tim kampanye ialah mereka yang merencanakan dan menggerakkan 

kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk 

menggerakan kampanye deharusnya ditunjuka seorang manajer 

kampanye yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan 

strategi komunikasi, atau yang memiliki pengetahuan di bidang politik, 

tetapi memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan media. 

Seorang manajer kampanye adalah orang yang bukan dicalonkan 

melainkan mengoordinir semua langkah dan strategi komunikasi untuk 

memenangkan calon atau partai yang diusung. 

6. Tim Penggalangan Massa 

Mereka adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, 

baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun show force untuk 

menunjukkan kekuatan partai kepada masyarakat dan calon pemilih. 

Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk kampanye publik di 

lapangan terbuka, pawai, atau konser musik. Penggalangan massa juga 

dilakukan untuk meningkatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai 

ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari penjeblosan. 

7. Tim Hubungan Antardaerah 

Tim ini merupakan orang-orang yang dipercayakan untuk menangani 

hubungan antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah dan 



 

Cabang yang ada di ibukota provinsi dan kabupaten. Hubungan ini 

penting dalam menggerakkan mesin organisasi pada tingkat bawah 

sehingga hubungan itu tetap terjaga dan berkesinambungan. 

8. Tim Pengamat (Intelijen) 

Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindak 

tanduk lawan politik yang membahayaan citra partai atau calon. Tim 

intelijen ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar 

belakang kemiliteran dan kepolisisan di bidang intel dan penyidikan. 

9. Tim Pengamanan 

Tim pengnamanan sangat penting, terutama untuk memberikan 

perlindungan keamanan kepada calon yang diusung oleh partai.  

10. Tim Pengumpul Suara (vote getter) 

Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruhnya 

yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki kedudukan 

sosial ekonomi yang terpandang, misalnya mantan meteri, gubernur, 

bupati, pemilik tanah pertanian yang memiliki pekerjaan yang banyak, 

pengusaha nelayan, dan pelayaran yang punya anak kapal, imam desa 

dan tokoh-tokoh adat yang disegani oleh masyarakat karena memiliki 

kharisma. Para tokoh-tokoh masyarkat ini digalang oleh partai politik 

untuk menjadi pengumpul suara karena pengaruhnya. 

Wandi selaku tim sukses mengatakan: 

“Ya kalau kami sebagai tim sukses kami selalu melakukan survei kepada 
masyarakat, nah apa yang kami dapatkan kami sampaikan kepada tim 
kami, yahh yang pasti nya selalu menjalin kerjasama dan komunikasi antar 



 

tim ya. Tidak hanya tim yang dibawa saja akan tetapi dari atas ke bawa 
harus terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik.”59 
 

Kerjasama yang solid dan jalinan komunikasi yang sehingga dalam 

penyusunan serta pelaksanaan strategi tepat maka hasilnya pun akan sesuai 

dengan yang diinginkan. Terlihat dari hasil pemilihan pilkada 09 Desember 

2015 pasangan Raden Adipati Surya dan Edwar Antoni menang dengan 

jumlah suara 136.391 suara. 

Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Ya Alhamdulih, Alhamdulillah mungkin apa yang saya tawarkan kepada 
rakyat, tentang bagaimana membenahi infrastruktur, bagaimana kesehatan 
misalnya rumah sakit itu baik, bagaiamana membuat pemerintahan ini 
bersih, bagaimana pemerintahan baik itukan, mungkin apa yang saya 
tawarkan kepada masyarakat itu disambut baik oleh masyarakat, dan 
ternyata itulah yang diharapkan oleh masyarakat oleh karena itu mungkin 
itu salah satu faktor kenapa saya menjadii menjadi di pilih oleh 
masyarakat.”60  
 

Edward Antoni selaku Wakil Bupati Way Kanan mengatakan: 

“Alhamdulillah, berhasil semua gitukan jadi kita punya peluang semua, 
peluang kita bagus, peluang kita adalah yang paling pasti itu dengan isu-
isu  yang ada di masyarakat itu kita ambil semua, apa kekurangan beliau 
itu kita angkat habis-habisan  dan Alhamdulillah semuanya positif.”61 
 

Wawancara diatas dengan Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan bahwa 

keberhasilan yang mereka capai tidak serta merta berhasil namun harus melewati 

sebuah proses yang cukup panjang dan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang 

baik antar tim serta menjaga kesolidan dalam sebuah tim.  
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Akan tetapi jika dilihat dari hasil wawancara tersebut sekilas terlihat 

bahwa pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antoni ini melakukan 

patologi politik yaitu sebuah gejala penyakit dalam sistem politik yang 

mengakibatkan terjadinya dampak pada sistem birokrasi. Pengangkatan isu-isu 

lawan yang disebarkan oleh tim bapak Raden Adipati Surya dan bapak Edward 

Antoni adalah salah satu bagian dari stategi yang disusun oleh tim, namun 

pengangkatan isu-isu lawan ini bisa terjadi black campaign dalam etika politik 

ini menjadi suatu pelanggaran karena black campaign adalah suatu perilaku atau 

cara berkampanye yang dilkuakan seseorang calon atau kelompok dengan 

memfitnah, menghasut, menghina bahkan mengadu domba dengan menyebarkan 

berita bohong tentang tim lawan. Sesuai dengan ajaran Islam yang melarang 

melakukan fitnah karena  fitnah itu sangatlah berbahaya, sebuah ayat 

menerangkan  yang artinya “Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.” 

(Q.S Al-Baqarah : 191)  

Hasil dari wawacara peneliti dengan beberapa masyarakat yang 

memberikan suaranya kepada pasangan bapak Raden Adipati Surya dan bapak 

Edward Aantoni ini, bukan karena tergiur oleh janji-janji calon, bukan juga 

terpengaruh karena isu-isu lawan yang diangkat, akan tetapi karena fakta yang 

meereka rasakan, pembangunan jalan yang tidak merata, kesulitan dalam 

mengikuti aturan dalam pendidikan yang terlalu sering berubah-ubah seragam 

akibatnya membingungkan para wali murid. Menurut peneliti tidak terjadi black 

campaign dalam pengangkatan dan penyebaran isu-isu lawan karena antara hasil 

wawancara peneliti dengan informan dan responden terdapat keseauaian. Isu-isu 



 

yang diangkat terhadap lawan merupakan suatu kebenaran yang apa adanya 

yang terjadi pada lawan. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Strategi yang dilakukan oleh pasangan Raden Adipati Surya dan Edward 

Antoni dalam pilkada serentak 2015 di kabupaten Way Kanan yang 

pertama dilakukan adalah survei lapangan, melihat kondisi lapangan yang 

terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang 

bisa di manfaatkan. Kedua mengembangkan isu-isu yang ada, mengblow 

up isu-isu kelemahan lawan. Ketiga pendekatan kepada masyarakat 

dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyrakat, sehingga benar-

benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. Keempat menjaga 

komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang 

baik antar tim dan menjaga ke solid an tim. Namun dalam semua strategi 

yang dilakukan tidak lepas dari pemilihan strategi dan penyusunan serta 

pelaksanaan yang tepat dan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. 

Karena jika dalam pelaksanaan strategi tersebut tidak tepat dan benar 

dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran dalan ektika politik. Teori swot 

yang digunakan dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan Raden 

Adipati Surya dan Edward Antoni yang menggunakan swot dalam 

strateginya, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan kesusaian.  

 

 

    



 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, sebagai penutup 

dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Way 

Kanan, agar tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat, tetap 

mendengarkan keinginan masyarakat, lakukan yang telah menjadi 

program dan harapan msayrakat, serta tetaplah menjadi seorang 

pemimpin yang selalu melayani msayarakatnya, yang mendengarkan 

masyarakatnya, dekat dengan masyarakat. Pembangunan jalan 

hendaknya di awasi juga oleh pemerintah agar pembangunan jalan 

dikabupaten Way Kanan benar-benar merata dan baik. Serta 

pendidikan dan kesehatan lebih menjadi perhatian pemerintah. 

2. Kepada masyarakat saling menjaga kerjasamanya dengan pemerintah 

untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan kabupaten Way Kanan, 

agar kabupaten Way Kanan menjadi lebih baik dan lebih maju baik 

dalam segi infrastrukturnya maupun dalam pemerintahannya. 

3. Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada 

peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih 

lanjut dengan wilayah yang berbeda dan lebih luas lagi. 
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LAMPIRAN 

  



 

Data Kandidat dalam Pilkada Serentak 2015 di Way Kanan 

Kandidat dalam pilkada serentak tahun 2015 di Way Kanan terdiri dari 

dua pasang kandidat yaitu pada pasangan kandidat no urut 1 di usung oleh bapak 

Bustami Zainudin dan bapak Adinata, berikut propil dari bapak Bustami dan 

bapak Adinata: 

a. Data Pribadi 

Nama Lengkap  : H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., MH 

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 08 oktober 1969 

NIK   : 1808010810690003 

Usia   : 46 Tahun 

Alamat Tempat Tinggal : 

1) Blambangan Umpu : Jl. Mayjend Raycudd KM 5 Blambangan 

Umpu Way Kanan 

2) Jakarta : Komplek Perwira Tinggi Angkatan Darat 

(KPAD) Blok F No. 45 RT 016/ RW 02 Kel. Joglo Kembang – Jakarta 

Barat 11650 

Emai : - 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Status Perkawinan : Kawin 

Agama : Islam 

NPWP : 09.122.467.5-321.000 

Hobi : Musik dan Olah Raga 

Moto Hidup  : 



 

b. Riwayat Pendidikan 

 Pendidikan Formal  

Jenjang Institusi Tahun (Masuk-Lulus) 

Sekolah Dasar SD Negeri Gunung Labuhan, Lampung Utara (1977-1978) 

Sekolah Dasar MIN 1 Tanjung Karang (1978-1982) 

SMP SMP Negeri Kedaton, Tanjung Karang (1982-1985) 

SMA SMAN 5 Tanjung Karang (1985-1988) 

Strata Satu (S1) Universitas Lampung Jurusan MIPA Fisika (1988-1993) 

Strata Dua (S2) Universitas Bandar Lampung Jurusan Ilmu 

Hukum 

(2011-2013) 

Pendidikan Informal 

1) Orientasi penyelenggaran pemerintah daerah bagi wakil kepala 

daerah seluruh indonesia oleh departemen dalam negeri republik 

indonesia tahun 2006 

2) Forum konsolidasi pimpinan pemerintah daerah bupati, walikota 

dan ketua dprd kabupaten / kota angkatan v lembaga ketahanan 

nasional republik indonesia (lemhanas) tahun 2011 

3) Execitive education training program – kampus harvard university 

boston, amerika serikat tahun 2013 

c. Pengalaman Pekerjaan 



 

Jabatan Institusi Tahun 

Direktur PT. PENTAGRAHA CIPTA, Jakarta 1996-2005 

Direktur Utama PT. ARDIAS BAYU PRATAMA, Jakarta 2002-2005 

Direktur PT. PILAR REALITY BATINDO, Batam 1999-2005 

Direktur Utama PT. GRAHA BANGUN SAMUDERA, Jakarta 2003-2005 

Direktur Utama PT. PILAR UTAMA CORSA TEKINDO, Jakarta 2004-2005 

Komisaris Utama PT. BINUSA RIAU PERSADA, Dumai-Riau 2000-2005 

Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan 2005-2010 

Bupati Kabupaten Way Kanan 2010-2015 

d. Pengalaman Organisasi 

Organisasi Intra Sekolah – Perguruan Tinggi 

No Jabatan Institusi Tahun 

1 Pramuka Siaga, Penggalan, 

Penegak, dan Pandega 

Pramuka 1977-1993 

2 Ketua OSIS SMP Negeri Kedaton 1984-1985 

3 Sekretaris OSIS SMAN 5 Tanjung Karang 1986-1987 

4 Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ) MIPA – FKIP UNILA 

1990-1991 



 

5 Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa 

FKIP UNILA 

1989-1990 

6 Wakil Ketua Senat FKIP UNILA 1990-1991 

7 Kepala Seksi Operasi Resimen Mahasiswa Batalyon I 

UNILA 

1991-1993 

8 Asisten Penelitian dan 

Pengembangan Stap 

Komando Resimen Mahasiswa 

Raden Intan (SKOMEN 

MAHARATAN) 

1992-1993 

Organisasi Kepemudaan 

No Jabatan Institusi Tahun 

1 Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Islam (PMII) 

Lampung 

1988 

2 Ketua Biro 

Koperasi dan 

Wirausaha 

DPW Pemuda Pancasila Tingkat I Lampung 1988-1993 

3 Sekretaris Lembaga Olahraga DPD KNPI Tingkat I 

Lampung 

1990-1993 

4 Wakil Ketua DPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta 2000-2005 

5 Ketua Bidang 

Kaderisasi 

DPP KNPI Jakarta 2002-2005 

6 Ketua Bidang 

Politik 

DPP KNPI Jakarta 2002-2005 



 

7 Ketua Bidang 

Aksi Sosial 

DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia 

(AMPI) Jakarta 

2003-2008 

8 Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Lampung 

(HIMPALA) Jakarta 

2004-2007 

Organisasi Profesi 

No Jabatan Institusi Tahun 

1 Wakil Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (RE) DKI Jakarta 1999-2002 

2 Anggota Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah 

Indonesia (KUKMI) DKI Jakarta 

1999-2004 

3 Wakil Ketua DPD Real Estate (RE) DKI Jakarta 2002-2005 

4 Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan 

Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) 

Jakarta 

2003-2006 

5 Wakil Ketua 

Komite Bidang 

Keanggotaan 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Indonesia di Jakarta 

2004-2008 

 

Organisasi Politik 

No. Jabatan Institusi Tahun 

1 Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Way 

Kanan 

2010-2015 



 

2 Wakil Ketua 

Bidang 

Pengkanderan 

DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung 2015-2020 

 

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 

No. Jabatan Institusi Tahun 

1 Pengurus DPP Lampung Sai 2002-2007 

2 Penasehat DPD Lampung Sai Kabupaten Way 

Kanan 

- 

3 Ketua ORARI Lokal Kabupaten Way Kanan 2006-2009 

4 Ketua PBK KOSGORO 1957  Kab Way 

Kanan 

2005-2010 

5 Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Way Kanan 2006-2011 

6 Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 

Kab. Way Kanan 

2006-2011 

7 Ketua Dewan 

Pertimbangan 

Majelis Ulama Indonesia Kab. Way 

Kanan 

2006-2011 

8 Ketua Dewan Penasehat PEDADI Kab. Way Kanan 2007-2012 

9 Ketua Dewan Penasehat PUJASUMA Kab. Way Kanan 2007-2012 

10 Dewan Pembina Persatuan Guru Ngaji Indonesia 

(PGNI) Kab. Way Kanan 

2008-2013 



 

11 Ketua Dewan Penasehat DPC Perjuangan Siliwangi Indonesia 

Kab. Way Kanan 

2008-2013 

12 Ketua Dewan Pembina Form Kerukunan Umat Bangsa 

(FKUB) Kab. Way Kanan 

2010-2015 

13 Ketua Komunitas Intelejen Daerah 

(KOMINDA) Way Kanan 

2008-2010 

14 Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia 

(PJSI) Pengurus Provinsi Lampung 

 

15 Ketua Dewan Pembina Jamiyah Qurro Wal Hufadh (Hatam 

Al-Qur’an) Kab. Way Kanan 

 

16 Ketua Dewan Pembina Majelis Pertimbangan Karang Taruna 

Kab. Way Kanan 

2010-2015 

17 Ketua Dewan Pembina Badan Narkotika Kab. Way Kanan 2011-2015 

18 Ketua Dewan Pembina Komunitas Intelejen Daerah 

(KOMINDA) Way Kanan 

2011-2015 

19 Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kab. Way 

Kanan 

2011-2015 

e. Publikasi 

Judul Tahun 

MULANG TIYUH 2011 

 

f. Penghargaan  



 

No. Nama Penghargaan Institusi Tahun 

1 Bintang Panca Warsa Kelas 3 Ketua Kwarti Nasional Gerakan 

Pramuka 

2006 

2 Bintang Panca Warsa Kelas 4 Ketua Kwarti Nasional Gerakan 

Pramuka 

2010 

3 Lencana Dharma Bhakti Ketua Kwartil Nasional Gerakan 

Pramuka 

2011 

4 Mulang Tiyuh Award SKH Lampung Ekspres 2010 

5 Ksatria Bhakti Husada Arutala Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia 

2011 

6 Anubhawa Sasana Desa Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia 

2011 

7 Peningkatan Produksi Beras 

diatas 5% 

Presiden Republik Indonesia 2010 

8 Pemgelolaan Keuangan Daerah 

dengan Opini WTP 

Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Perwakilan Lampung 

2011 

9 Penghargaan Peduli Akte 

Kelahiran dan KTP Gratis 

Menteri Pemberdayaan 

Perempuan 

2011 

10 Penghargaan Atas Partisipasi 

dalam Memajukan Pendidikan 

di Provinsi Lampung 

Federasi Guru Independen 

Indonesia Award 

2012 

11 Lencana Melati Pramuka Presiden Republik Indonesia 2012 



 

12 Penghargaan atas Prestasi 

Program Kampanye Hidup 

Sehat 

SKH Lampung 2013 

13 Penghargaan atas Jasa dan 

Dharma Bhakti dalam 

Memajukan Keggiatan Koprasi 

dari Usaha Kecil dan Menegah 

Menteri Negara Koprasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia 

2013 

14 Penghargaan Tokoh Perdesaan 

Sehat – Atas Keberhasilannya 

dalam Melaksanakan Pelayanan 

Publik Bidang Kesehatan Untuk 

Percepatan Pembanguna 

Kualitas Kesehatan Berbasis 

Perdesaan di Daerah Tertinggi 

Menteri Pembangunan Daerah 

Tertinggal Republik Indonesia 

2013 

15 Penghargaan atas Terentasnya 

Kabupaten Way Kanan dari 

Status Daerah Tertinggal 

Presiden Republik Indonesia 2014 

16 Penghargaan Keuangan Daerah 

Dengan Opini WTP 

Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Perwakilan Lampung 

2014 

17 Satria Bhakti Husada Kartika Menteri Kesehatan 2014 

 

 

a. Data Pribadi 



 

Nama Lengkap  : ADINATA 

Tempat/Tanggal Lahir  : Kasui Lama, 6 April 1975 

NIK  : 1808020004750005 

Usia  : 40 Tahun 

Alamat Tempat Tinggal : Kasui Lama RT 001/RW 001 Desa 

Kasui Lama Kec. Kasui 

Email  : - 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Status Perkawinan   : Kawin 

Agama  : Islam 

NPWP  : 14.757.916.3-326.000 

Hobi  : Olahraga dan Musik 

Moto Hidup  :  

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang Institusi Tahun (Masuk-Lulus) 

Sekolah Dasar SD Negeri Kasui Lama (1982-1988) 

SMP SMP Negeri Kasui (1988-1991 

SMA Paket C 2005 

 

Pendidikan Informal 

c. Pengalaman Pekerjaan 



 

Jabatan Institusi Tahun 

Kepala Kampung Kasui Lama 2004-2009 

Anggota DPRD Kab. Way Kanan 2009-2014 

Anggota DPRD Kab. Way Kanan 2014-2019 

d. Pengalaman Organisasi 

No. Jabatan Institusi Tahun 

1 Pramuka Siaga 

Penggalang 

Pramuka 2003-2008 

2 Ketua Persatuan Olahraga Sepak Bola 

Kecamatan Kasui 

2006-2010 

3 Pembina Kerukunan Kelompok Tani 

Kecamatan Kasui 

2006-2010 

4 Sekretaris Partai Gerindra 2008-2013 

5 Sekretaris Partai Gerindra 2013-2018 

6 Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Way 

Kanan 

2009-2014 

7 Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten 

Way Kanan 

 

2014-2019 

e. Publikasi 



 

Judul Tahun Terbit 

- - 

f. Penghargaan 

No. Nama Penghargaan Institusi Tahun 

1 Purna Bhakti Kepala Kampung Pemkab Way Kanan 2009 

2 Lunas Pajak Pemkab Way Kanan 2009 

Kandidat dengan no urut 2 di usung oleh pasangan bapak Raden Adipati 

Surya dan bapak Edward Antoni, berikut propil keduanya: 

a. Data Diri 

Nama : Hi. Raden Adipati Surya, SH. MM 

Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Ratu, 15 September 1978 

Alamat : RT002/001 Kampung Bumi Ratu Kec. 

Blambangan Umpu, Way Kanan 

Nama Istri : Dessy Afryanti 

b. Riwayat Pendidikan 

SD : SD Negeri Bumi Ratu 

SMP : SMP Xaverius Rawa Laut, Bandar 

Lampung 

SMA : SMU Negeri 3 Bandar Lampung 

S1 : Universitas Jakarta 

S2 : Universitas Bandar Lampung 

c. Riwayat Pekerjaan 



 

1. Komisaris PT. Dipati Internusa, Palembang 

2. Komisaris PT. Dipati Lampung 

3. Komisaris PT. Dipati Ruberrindo Lampung 

4. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Way Kanan (2009-2014) 

5. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Way Kanan (2009-

2014) 

6. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan (2014-2015) 

d. Riwayat Organisasi 

1. Bendahara DPC Partai Golkar Kabupaten Way Kanan (2002-2007) 

2. Ketua PAHMI Kabupaten Way Kanan (2006-2008) 

3. Ketua Karatedo Kabupaten Way Kanan (2010-2012) 

4. Ketua HIPMI Kabupaten Way Kanan (2010-2012) 

5. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan (2011-

sekarang) 

6. Ketua KNPI Kabupaten Way Kanan (2012-2014) 

7. Wakil Ketua KADIN Provinsi Lampung (2013-sekarang) 

a. Data Diri  

Nama : DR. Drs. Hi. Edward Antony, MM 

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 8 Oktober 1960 

Alamat : RT003/001, Kampung Ramsai kecamatan 

Way Tuba, Way Kanan 

Nama Istri : Hj. Thurismawaty 

b. Riwayat Pendidikan 



 

SD : SD Kristen Bandar Jaya, Lampung 

Tengah 

SMP : SMP Poncowati, Lampung Tengah 

SMA : SMEA Muhamadyah Metro 

S1 : PLS STKIP Muhamadyah Kota Bumi 

S2 : STIE IPWI, Jakarta 

S3 : Universitas Padjajaran, Bandung 

c. Riwayat Pekerjaan 

1. Pj Kabag Keuangan Pemda Way Kanan (1999-2000) 

2. Kasubag ABK Sekretariat Pemda Way Kanan (2000-2002) 

3. Camat Way Tuba (2002-2002 

4. Kabag Keuangan Sekretariat Pemda Way Kanan (2002-2008) 

5. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Way Kanan (2008-2014) 

6. Asisten III Sekretariat Pemda Way Kanan (2014-2015) 

d. Riwayat Organisasi 

1. Ketua BPM STKIP Muhamadyah Kotaumi (1984-1986) 

2. Sekretaris PPM Lampung Utara (1987-1992) 

3. Sekretaris ICMI Kabupaten Way Kanan (2005-sekarang) 

4. Ketua PP Muhamadyah Kabupaten Way Kanan (2005-sekarang) 

5. Ketua FKPKD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung (2008-2014) 

6. Wakil Ketua PSAI Wilayah Lampung (2011-2015) 

7. Ketua PBSI Kabupaten Way Kanan (2013-sekarang) 

 



 

Daftar Nama Responden 

No. Nama Kedudukan Paraf 

1 H. Raden Adipati Surya, SH,. MM Bupati Way Kanan  

2 Dr. Drs. H. Edward Antoni, MM  Wabup Way Kanan  

3 Supriyadi Tim Sukses  

4 Wandi  Tim Sukses  

5 Harun Firmansyah Tim Sukses  

 

Daftar Nama Informan  

No. Nama  Kedudukan  Paraf  

1 Henni  Anggota DPRD   

2 Supratikno Kepala Kampung Argomulyo  

3 Sugeng Utomo, B.A  Tokoh Agama  

4 Akian  Masyarakat   

5 Kusuma  Masyarakat   

6 Yani  Masyarakat   



 

7 Yansah  Masyarakat   

8 Dalih  Masyarakat   

9 Ilham  Masyarakat   

 

 

 



 



 

Daftar Dokumentasi Informan dan Responden

 

Wawancara dengan bapak Raden Adipati Surya (Bupati) 

 

Wawancara dengan bapak Edward Antoni (Wakil Bupati) 



 

 

Wawancara dengan masyarakat 

 

Wawancara dengan masyarakat dan tim sukses 

 



 

 

Wawancara dengan masyarakat dan tim sukses 

 

Wawancara dengan masyarakat 

 
 



 

 

 

 

 

   

 

 


