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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai proses dari transformasi politik, pemilihan kepala 

daearh (Pilkada) merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan 

makro agar lebih menjamin berfungsinya  mekanisme checks and 

balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai 

daerah, warga masyarakat mengharapkan pula agar Pilkada dapat 

menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, 

lejitimit, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Pilkada 

adalah upaya untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas 

dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Bahwa pelaksanaan 

Pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan 

mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan 

perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya (Amirudin dan 

Zaini Bisri, 2006: 12).  

Banyumas sebagai salah satu kota di Jawa Tengah dengan 

semangat demokrasi telah mengantarkan ke pemilihan Pilkada secara 

langsung yang pertama pada tahun 2008, meskipun dalam realitasnya 

prosess Pilkada langsung belum menjamin perubahan kualitas 

demokrasi. Secara formal-prosedural Pilkada langsung dapat 

terselenggara dengan tertib dan aman, tidak otomatis dapat 
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berlangsung jujur, adil, dan berkualitas. Pelaksanaan Pilkada langsung 

lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui 

perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang – 

Undang No. 22 Tahun 1999. Koreksi Pilkada perwakilan semakin 

kentara dengan diterapkannya payung hukum pelaksanaan Pilkada 

langsung, yakni Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Pilkada sebagai bentuk manifestasi dari politik demokrasi dalam 

praktiknya menampilkan dua wajah yang sama sekali berbeda, wajah 

pertama menunjukan sisi gelap Pilkada. Dari sisi ini Pilkada hanya 

dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit partai politik 

untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif daerah. Partai 

politik yang seharusnya sekadar instrumen menyajikan calon yang 

paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-

calon yang loyal kepada atasan daripada calon di luar partai yang 

mungkin dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi 

pemimpin daerah. Bukan tidak mungkin penguasaan partai-partai 

terhadap kepala daerah nampaknya akan dijadikan target pertarungan 

politik pada pemilu nasional baik pada legislatif maupun pemilihan 

presiden. Artinya pemilihan kepala daerah menjadi instrumen dari 

ambisi elit partai untuk memupuk kekuasaan guna merebut posisi-

posisi yang strategis (Amirudin dan Zaini Bisri 2006: 60-61). 
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  Para pengusaha yang mempunyai kepentingan di daerah juga 

memiliki peran penting dalam pemilihan kepala daerah. Tidak segan-

segan para kapitalis daerah mensponsori mereka yang bisa 

memberikan timbal balik kepada para kapitalis. Sehingga sering 

kebijakan-kebijakan politik cenderung lebih menguntungkan 

pengusaha besar di daerah. Apa yang seharusnya menjadi tanggung 

jawab seorang kepala daerah adalah menjamin kesejahteraan 

masyarakat secara umum bukan hanya segelintir atau sekelompok 

orang saja, akan tetapi dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan 

politik lebih cenderung menguntungkan segelintir orang, hal tersebut 

tidak hanya terjadi di tingkat daerah tidak terkecuali di tingkat 

nasional. 

Wajah lain Pilkada meberikan secercah harapan bagi 

perkembangan demokrasi dimasa depan. Sikap optimisme cukup 

mempunyai alasan yang kuat coba menengok ke belakang bagi suatu 

bangsa seperti Indonesia ini telah sekian lama dalam cengkraman 

kekuasaan yang sangat otoritarian dan kemudian berhasil 

melepaskan diri dominasi tersebut, namun masih diancam berbagai 

kerusahan karena penyalahgunaan sentimen primordial oleh 

beberapa kalangan untuk mencapai tujuan sempit telah berhasil 

melakukan proses pemilihan elit politik yang dilakukan secara 

demokratis. Bahwa inti demokrasi, secara sederhana adalah 

menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada 
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kepentingan rakyat (demos). „ Dari, oleh, dan untuk rakyat „, inilah 

setidaknya yang banyak dipahami oleh mayoritas pihak. Oleh karena 

itu, intervensi elit di dalam ataupun di luar sistem juga dapat 

dilakukan di daerah, khususnya dalam konteks Pilkada (Leo 

Agustino, 2009: 74)  

 Harapan semakin besar mengingat Pilkada sebagai bagian dari 

transformasi politik mampu membawa masyarakat menjadi lebih 

baik, karena kebebasan masyarakat tidak lagi dibayang-bayang 

ketakutan teror pada masa silam, masyarakat sepenuhnya memiliki 

hak memilih sesuai pilihan mereka, dan harapan mereka 

digantungkan pada pemimpin mereka yang sudah dipilih 

diharapankan pemimpin mereka amanah dalam menjalankan 

tugasnya sebagi kepala daerah. Dengan Pilkada langsung di 

Banyumas diharapkan mampu serta mewujudkan akuntabilitas 

pemerintah kabupaten Banyumas. 

Pilkada 2008 dan 2013 merupakan Pilkada langsung kali 

pertama dan kedua masyarakat Banyumas memilih secara langsung 

kepala daerah mereka, secara substansial demokrasi pemilihan 

secara langsung dan terbuka jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pemilihan secara perwakilan. Pilkada 2008 dan 2013 menjadi 

menarik karena pada Pilkada itu terdapat pola politik baru pada peta 

politik di Banyumas karena terdapat transformasi politik. Gejala – 
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gejala politik trus mengalami perubahan bentuk dan muncul varian – 

varian dinamika politik di tingkat lokal.   

 

B. PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sejarah Pilkada di Banyumas? 

2. Dinamika politik pada Pilkada langsung tahun 2008? 

3. Dinamika Politik pada Pilkada langsung tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Sejarah perkembangan Pilkada di Banyumas. 

2. Dinamika politik pada Pilkada Banyumas tahun 2008. 

3. Dinamika Politik pada Pilkada Banyumas tahun 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

memperluas khasanah pengetahuan masyarakat Indonesia 

khususnya masyarakat di Banyumas serta dapat digunakan 

senagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.  
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b. Dapat berguna bagi pengembangan sejarah politik lokal 

dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah 

politik di Banyumas. 

c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang 

sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan gambaran mengenai proses politik dan serba-

serbi relasi antara politik dan unsur-unsur lain dalam sistem 

pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Banyumas 

pada tahun 2008 dan 2013. 

b. Dapat memberikan sumbangsih bagi penulisan sejarah politik 

khususnya di Kabupaten Banyumas. 

c. Dijadikan sebagai syarat untuk mengambil gelar sarjana S-1 di 

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

 

E. Kajian Pustaka  

1. Pemilihan Kepala Daerah 

Di Indonesia, sejarah politik hampir setua umur penjajahan 

kolonial, desentralisasi kekuasaan, dan administrasi pemerintahan itu 

sendiri. Bahkan apabila kita menelusuri jauh ke belakang, ke jaman 
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kerajaan yang pernah berdiri dengan megahnya seantero nusantara, 

para bangsawan mempergunakan politik lokal untuk memperluas 

wilayah dan kekuasaannya itu dapat dilihat dalam tafsir negara 

kretagama. Disinilah pentingnya politik lokal untuk melegitimasikan 

kekuasaan kerajaan pusat di daerah-daerah kekuasaan di luar pusat 

kerajaan, dizaman modern ini politik lokal mengalami transformasi 

menyusaikan jiwa zaman saat ini. 

Demokrasi adalah paham politik yang digunakan hampir 

kebanykan negara di dunia saat ini, rakyat memiliki peran penting 

dalam proses politik ini sehingga rakyat memiliki hak yang besar 

dalam memilih Kepala Negara (Eksekutif), DPR (Legislatif), Kepala 

Daerah (Eksekutif) bahkan sampai ke tingkatan terkecil dalam 

kepemimpinan yaitu pemilihan Ketua Rukun Tetangga dengan asas 

demokrasi. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah 

Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa Republik 

Indonesia I (1945-1959), masa Republik Indonesia II (1959-1965), 

masa Republik Indonesia III (1965-1998), masa Republik Indonesia IV 

(1998-sekarang). (Budiardjo, 2008:127). 

Pilkada langsung sebagai produk politik lokal di Indonesia yang 

dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai “ lompatan demokrasi “ 

Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan 

kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala 

daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. 
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 Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur 

politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan 

jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki 

secara bebas dan rahasia. Desentralisasi lokal akan memberikan daerah 

status otonomi yang memiliki manfaat yaitu menumbuhkan: “stabilitas 

politik yang dimungkinkan melalui partisipasi di ruang politik formal. 

Praktek seperti pemilu dan aktif berpartisipasi mendukung partai 

politik menguatkan kepercayaan pada pemerintah, menciptakan 

keharmonisan sosial, ikatan sosial komunitas, dan stabilitas politik.”. 

Menguatnya politik lokal dapat dilihat dari gegap gempita pelaksanaan 

pilkada   yang di tahun 2008 ini serentak terjadi di hampir 300-an lebih 

Kabupaten Kota termasuk ke 33 Provinsi. Dalam UU No. 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa pelaksanaan Pilkada 

langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk   tujuan mengoptimalkan 

demokrasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip 

otonomi daerah seluas-luasnya. (Bisri, Amirudin, 2006:15). 

Kebijakan pembangunan pemerintah dalam pengembangan 

kawasan Kota Purwokerto ini tidak lain karena adanya peran yang 

sangat signifikan dari kelompok elit ekonomi (pengusaha, pemilik 

modal). Elit ekonomi inilah yang turut menentukan setiap pengambilan 

kebijakan pembangunan oleh elit politik (pemerintah), terutama 

berkaitan dengan sisi pengembangan fasilitas perkotaan seperti 

perumahan (housing) dan pertokoan/perbelanjaan (shoping center). 

Dinamika Pemilihaan Kepala Daerah..., Yusup, FKIP UMP, 2016

http://subhanagung.blogspot.co.id/


9 

 

 

 

Relasi antara dua aktor elit politik dan elit ekonomi menjadi sangat 

penting mewarnai dinamika politik lokal dalam hal penentuan 

kebijakan publik. Dinamika tersebut pada akhirnya terkait dengan 

masyarakat luas sebagai pihak yang secara langsung bersentuhan 

dengan kebijakan pembangunan tersebut. Reaksi terhadap kebijakan 

yang tidak berpihak atau berpotensi merugikan masyarakat, menjadi 

pemicu tumbuhnya kekuatan pengorganisasian diri masyarakat lokal 

sebagai embrio dari civil society yang pada akhirnya juga terlibat 

dalam dinamika politik lokal dalam proses pengambilan kebijakan 

publik (Rofik, Ahmad, 2010: Vol2 No.1) 

Pilkada Langsung  tahun 2008 dan 2013 turut menjadi settings 

yang melatarbelakangi pergeseran dinamika politik dan pola relasi 

antar aktor, elit lokal. Proses rotasi kepemimpinan politik di tingkat 

lokal ini juga menjadi momentum bagi aktor elit politik, elit ekonomi 

dan elit agama turut bermain, yang ujungnya adalah bagaimana 

menjaga kelangsungan kepentingan diantara mereka. Selain menjadi 

ajang kontestasi kepentingan elit lama, proses rotasi kepemimpinan 

lokal tersebut juga membuka ruang kehadiran elit-elit baru yang 

mampu menggeser atau setidaknya memaksakan bentuk-bentuk 

negosiasi baru dalam ruang ekonomi dan merubah peta politik 

Banyumas yang telah lama mapan. 

Sejauh mana relasi elit politik dan elit ekonomi antar aktor tersebut 

mempengaruhi kebijakan publik dan bagaimana kekuatan masyarakat 
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(civil society) mengorganisir diri dalam rangka membela kepentingan 

dirinya. 

Pertanyaan tersebut akan didekati dengan konsepsi elite dalam 

teori-teori elit klasik maupun kontemporer. Elit berasal dari 

kata elligere, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu 

berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, 

kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial 

yang tinggi. Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang 

dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. 

Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang 

memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga 

menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya. 

Pertanyaan tentang siapa yang memerintah sangatlah mudah untuk 

dijawab: negara dikontrol oleh individu yang mempunyai sumber daya 

tak sepadan yang dibutuhkan dalam proses kekuasaan, meski dua 

tokoh elit klasik Mosca dan Pareto berbeda pandangan tentang sumber 

daya mana yang digunakan oleh kaum elit, namun keduanya sepakat 

bahwa negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian kekuasaan 

yang tak terelakan antara elit dan massa ( Keith Faulks, 2010: 65 ) 

Selanjutnya kajian tentang hubungan masyarakat dengan 

partisipasi politik diulas oleh Keith Faulks dalam Sosisologi Politik: 

Pengantar Kritis berisi tentang kumpulan-kumpulan teori politik yang 

dijawab dalam sosiologi politik yaitu : Bagaimanakah kekuasaan 
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didistribusikan dan dilembagakan dalam masyarakat? Maka jawaban 

dalam teks tersebut berpendirian bahwa sangatlah penting untuk 

mengakui sentralitas negara. Hal ini karena negara-lah yang 

merupakan institusi politik yang paling mampu memusatkan semua 

sumber daya yang dibutuhkan. 

 

2. Penelitian yang relevan 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pilkada sudah pernah 

ditulis oleh A. Zaini Bisri dan Amirudin (2006) dengan judul Pilkada 

Langsung : Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 

2005 . Dalam buku tersebut si penulis mencoba memberikan informasi 

kepada pembaca tentang problem dan prospek pilkada langsung yang 

mulai diterapkan negara Indonesia dalam pemilihan Kepala Daerah 

pada tahun 2005. 

Saat itu Pilkada diselenggarakan untuk memilih kurang lebih 200 

kepala daerah dan Pilkada menampilkan dua wajah yang berbeda sama 

sekali yaitu, wajah pertama menunjukan sisi gelap dari Pilkada. Dari 

sisi ini Pilkada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan 

kekuasaan oleh segelintir elit partai politik untuk mendapatkan 

kekuasaan  di lembaga eksekutif daerah. Sementara itu, wajah lain 

Pilkada memberikan secercah harapan bagi perkembangan demokrasi 

ke depan. Optimisme tersebut cukup mempunyai alasan mengingat 

bagi suatu bangsa yang telah sekian lama dalam cengkraman 
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kekuasaan yang sangat otoritarian dan kemudian berhasil melepaskan 

diri dari sistem tersebut. 

Penelitian relevan selanjutnya yang berkaitan dengan Dinamika 

Pilkada di Banyumas, adalah penilitian yang di tulis oleh Rahmi, 

Bangun Udi Mustika dan Adek Risma Dedes (2014) dalam Jurnal Ilmu 

Sosial dan Politik UGM yang berjudul Nahdlatul Ulama: Bebas untuk 

Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013 berisi tentang 

bagaimana kontestasi politik pada Pilkada tahun 2008 dan 2013 

perebutan suara dari masyarakat melalui pendekatan – pendekatan 

politik dengan organisasi keagamaan di Banyumas. 

Dalam penelitian tersebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai 

organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari 

sebagian besar bangsa Indonesia tak terkecuali di Banyumas. NU hadir 

dan turut menentukan konstelasi politik di tanah SATRIA Banyumas, 

dalam percaturan politik menjadikan Pilkada di Banyumas tahun 2008 

dan 2013 saat itu merupakan kekuatan yang mumpuni untuk 

mendulang suara. Terbukti pada tahun 2008 Mardjoko – Husein 

memperoleh suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang dalam 

kontestasi Pilkada saat itu. Kemenangan Pasangan itu disinyalir 

merupakan prakarsa warga nahdliyin melalui kekuatan Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB).  
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Keobjektivitasan dalam penelitian ini perlu diketahui, bahwa 

penelitian mengenai “ Dinamika Pilkada di Banyumas (Tahun 2008 

dan 2013)”. Belum ada sebelumnya, namun ada beberapa penelitian 

yang relevan yang berhubungan dengan Dinamika politik lokal di 

Banyumas dan layak dijadikan tinjauan pustaka. 

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan  

1. Landasan Teori 

 Robert Dahl dalam Miriam Budiardjo mengemukakan lima 

kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik dan bagaimana suatu 

pemerintahan disebut demokratis. Pertama, berjalannya pemerintahan 

sustu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya 

konstitusi, hak asasi manusia, undang - undang, dan pengadilan yang 

bebas serta tidak memihak. Kedua, berjalannya roda pemerintahan 

berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi 

politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. Ketiga, adanya 

pemilihan umum (pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan 

mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih. Keempat, adanya 

prinsip mayoritas, yaitu disahkannya pengambilan secara mufakat, 

bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. Kelima, 

adanya jaminan terhadap hak - hak demokratis masyarakat sipil baik 
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dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. (Budiardjo, 2008 

:150) 

Pada hakikatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk 

mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak 

politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain 

John Locke dari Inggris (1632 – 1704) dan Montesque dari Prancis 

(1689-1755). Sebagai akibat dari pergolakan revolusi Prancis dan 

revolusi Amerika, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai 

demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem 

politik. (Budiardjo, 2008 :109) 

Teori tentang definisi politik banyak dikemukakan oleh para tokoh, 

Axford dan Browning (dalam Handoyo 2008:57) mendefinisikan 

“politik sebagai proses dengan mana kelompok-kelompok membuat 

keputusan kolektif”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 

politik merupakan suatu proses, proses tersebut dilakukan oeh 

kelompok - kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai 

keinginan bersama atau tujuan kelompok tersebut. Kemudian 

Budiardjo yang memahami politik (politics) sebagai bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 

menyangkut proses menentukan tujuan sistem itu dan melaksanakan 

tujuan-tujuan itu. Pemahaman tentang politik ini tidak jauh berbeda 

dengan Easton yang menyatakan bahwa politik adalah bermacam-

macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang 
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yang diterima oleh suatu masyarakat dan mempengaruhi cara-cara 

untuk melaksanakan kebijakan itu (Budiardjo, 2001:13).  

Demokrasi secara lebih modern di Indonesia yang memiliki 

keanekaragaman suku,agma, dan ras demokrasi lebih menjunjung 

perbedaan yang ada. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa 

demokrasi didasari oleh beberapa nilai ( values ). Perkembangan 

demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun 

berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi 

ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola 

budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping 

membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pokok 

masalah ini berkisar pada penyususnan suatu sistem politik di mana 

kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan 

ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya 

menghindarkan timbulnya diktator (Budiardjo, 2008: 127) 

Tanpa adanya partisipasi mustahil produk-produk kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga 

negaranya. Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan pemilihan 

umum karena partisipasi politik adalah penentu keberhasilan 

pelaksanaan demokrasi. (Imawan, 2003: 4-5) mengungkapkan bahwa 

partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi, artinya tidak ada 

partisipasi rakyat berarti tidak ada demokrasi. Begitu pentingnya suatu 

partisipasi politik bagi suatu negara demokrasi, karena memang tanpa 
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adanya suatu partisipasi politik maka akan sulit bagi pemerintah untuk 

membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan mewujudkan 

keadilan di masyarakat. Lane menyebutkan, bahwa partisipasi politik 

paling tidak memiliki empat fungsi yakni; a) sebagai sarana mengejar 

kebutuhan ekonomi, b) sebagai saranamemuaskan suatu kebutuhan 

bagi penyesuaian sosial, c) mengejar nilai-nilai khusus, d) memenuhi 

kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu 

(Handoyo, 2008: 214).  

Demokrasi sebagai kehendak rakyat dan kebaikan bersama sudah 

dipastikan bahwa demokrasi akan berwujud manakala kehendak 

rakyat yang mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah berkuasa 

dengan cukup baik. Sehingga demokrasi terlihat dari mana sumber 

kekuasaan itu berada, sejalan dengan makna harfiah asal demokrasi 

yaitu: pemerintahan (kratos) oleh rakyat (demos). Apa hal penting 

dalam sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dijalankan 

dengan keputusan yang ditetapkan bersama demi kepentingan warga 

masyarakat secara luas. Pola demokrasi bagaimana peran elit dalam 

melakukan perubahan politik, peran elit menjadi aktor proses 

demokratisasi yang berkait dengan jangka waktu tertentu (Budiardjo, 

2008: 105)  

Peran elit dalam melakukan perubahan politik inilah yang 

kemudian yang banyak dibahas oleh para ahli politik dunia. Jika 

Lijphart dan Rustow pada kesempatan lain menekankan begitu banyak 
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sentralnya peran elit dalam melakukan perubahan politik ke arah 

demokrasi, maka Share memodifikasi peran elit itu menjadi dua 

kriteria yang kemudian akan menjelaskan tentang proses 

demokratisasi itu sendiri. Kedua kriteria yang disampaikan, ialah: 

pertama, proses demokratisasi yang berkait dengan jangka waktu 

berlangsungnya proses demokratisasi (pace of democratization) dan, 

kedua, keterlibatan rezim (elit-elit di dalam pemerintahan yang 

berkuasa) untuk bergerak ke arah demokrasi atau keterlibatan aktor-

aktor di luar rezim untuk mewujudkan demokrasi (Leo Agustino 

,2009:49)  

Teori elit semua negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi 

dianggap berhasil mentransformasi struktur elit . Elit atas keinginan 

mereka sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan prosedur 

demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan diantara mereka. 

Teori sebelumnya terlalu banyak menekankan faktor struktural, seperti 

faktor ekonomi ataupun kultur, namun melupakan faktor aktor elit 

politik yang mampu membuat hasil politik menjadi berbeda. 

Sebelumnya, demokrasi dianggap hanya realistik bagi negara yang 

telah melampaui tingkat ekonomi tertentu. Hanya negara yang secara 

ekonomi cukup kaya yang mampu memiliki demokrasi yang 

stabil. Alasannya sederhana, demokrasi memerlukan kelas menengah 

yang dianggap pendukung utama demokrasi. Akan tetapi kaum elit 

yang mampu meraih sumber – sumber kekuasaan justru semakin 
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memperlebar kelas sosial yang telah ada dan memarginalisasi 

kelompok lain (Nasiwan, 2012: 171). 

Mengapa teori elit juga perlu dalam tulisan ini karena menurut 

teori elit negara dikontrol oleh individu – individu yang mempunyai 

sumber daya tak sepadan yang dibutuhkan dalam proses kekuasaan, 

artinya bahwa negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian 

kekuasaan antara elit dan masa. Gejala politik seperti itu juga terjadi 

pada ajang percaturan politik ditingkat daerah, sehingga teori elit 

sangat perlu dalam penjelasan penelitian ini. Teori demokrasi 

selanjutnya, bukan semata ekonomi tetapi kultur. Yaitu kultur 

dominan yang menghargai keberagaman, kompromi, sikap moderat 

dan hak-hak individu. Tanpa adanya civic culture, demokrasi tidak 

akan berkualitas dan dengan mudah kembali jatuh menuju sistem yang 

tidak demokratis. Namun teori elit membantah kedua teori di atas, 

dengan realiti-empirikal ataupun dengan logika teori.  Tingkat 

ekonomi ataupun jumlah kelas menengah tidak menjadi prasyarat bagi 

demokrasi yang bertahan lama (Keith Faulks, 2010: 65). 

 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan politik, sebabnya ialah mencoba 

menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns of 

political behavior), yang memungkinkannya untuk, dalam batas-batas 
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tertentu menyusun suatu pola perkembangan politik masa depan dan 

memberi gambaran bagaimana suatu keadaan dapat diharapkan akan 

berkembang dalam keadaan tertentu. (Budiardjo,2008:26)   

Mengungkapkan infrastruktur itu menggunakan metode deskriptif 

seperti yang lazim dipakai dalam sejarah konvensional, melainkan 

perlu memakai analisa struktural. Untuk mencakup suatu kehidupan 

historis yang bersegi banyak itu perlu diadakan analisa ilmu politik 

yang mampu mengungkapkan faktor-faktor atau unsur-unsur politik. 

 Sejarah konvensional berpaut pada sejarah naratif membuat 

deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksi “ apa yang 

terjadi “ serta diuaraikan sebagai cerita, dengan kata lain kejadian 

kejadian penting diseleksi dan diatur menurut poros waktu 

sedemikian, sehingga tersusun sebagai cerita (story), akan tetapi jika 

menggunakan pendekatan analisa mutidimensional tidak menyusun 

cerita tetapi berpusat pada masalah. Dengan banyak meminjam dari 

ilmu politik dicobanya mengungkapkan pelbagai tingkat atau dimensi 

dari realitas sejarah politik. Fakta – fakta yang dikontruksikan berbeda 

dengan fakta dari sejarah naratif. (Kartodirjo, 2014: 54). 

Dengan pendekatan politik ini mampu menungkapkan dinamika 

poltik pada tingkat lokal yang beraneka ragam dan penuh dinamika 

pilkada , sehingga kiranya dalam penilitian Dinamika Pilkada di 

Banyumas Tahun 2008 dan 2013 tepat jika menggunakan pendekatan 
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politik untuk mengunkapkan peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam 

sejarah Pilkada di Banyumas tahun 2008 dan 2013. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian Historis 

Pada metode penelitian tentang “ Dinamika Pilkada di Banyumas 

(Tahun 2008 dan 2013), peneliti menggunakan metode historis. 

Metode historis adalah proses kerja untuk menuliskan kisah-kisah 

masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang di tinggalkan dengan 

langkah sebagai berikut; (1) heuristik, (2) Kritik, (3) interprestasi, (4) 

historiografi (Priyadi, 2011: 3-4). 

Dalam sebuah penelitian pasti akan menggunakan metode tertentu 

agar hasil, yang akan didapatkan sesuai dengan tujuan awal 

penelitian. Didalam penelitian ini digunakan metode sejarah, karena 

berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang sudah terjadi. 

Pengertian metode sejarah di sini adalah suatu proses menguji, 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. 

Menurut Sartono (1992:1-4) menyatakan bahwa metode 

merupakan sebuah cara prosedural untuk berbuat dan mengerjakan 

sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana. Jadi, 

terdapat persyaratan yang ketat dalam melakukan sebuah penelitian, 

yaitu prosedur yang sistematis. Adapun langkah-langkah dalam 

metode sejarah antara lain: 
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a. Heuristik yaitu kegiatan atau usaha untuk mencari dan menemukan 

sumber-sumber sejarah sebagai bahan yang akan dikaji dalam 

penelitian baik itu berupa sumber benda, sumber tulisan, maupun 

sumbe lisan. Data sejarah tidak selalu tersedia dengan mudah, 

sehingga untuk memperolehnya harus bekerja keras mencari data 

lapangan, khususnya artifact, baik pada situs-situs sejarah maupun 

lembaga museum, atau mencari data sejarah lisan yang menyangkut 

para pelaku dan penyaksi sejarah. Sejaraan harus mencari sebanyak-

banyaknya pelaku sejarah yang terlibat. Pencarian tersebut 

melibatkan seseorang atau beberapa pelaku yang mengetahui ada 

pelaku yang lain yang perlu di wawancarai (Priyadi, 2014: 90). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan 

studi dokumenter, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan 

ketua KPUD Kabupaten Banyumas. Untuk informasi mengenai 

Pilkada di Banyumas perlu mencari di instansi yang tekait seperti 

KPU dan sebagainya. Untuk tinjauan pustaka mengambil sumber-

sumber tertulis yang berkaitan dengan Pilkada Banyumas tahun 2008 

dan 2013, begitupun dengan sumber dokumen. 

b. Kritik atau verifikasi yang dilakukan oleh sejarawan setelah sumber 

dokumen, manuskrip, artifact, foklor, dan sejarah lisan diperoleh. 

Dengan melalui kritik sumber di inginkan agar setiap sumber data 

sejarah yang diberikan oleh informan hendaknya di uji terlebih 

dahulu validitas dan relibilitasnya sehingga semua data itu sesuai 
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dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Verifikasi pada penelitian 

sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang 

mencari otentisitas atau keontentikan (keaslian) sumber dan kritik 

intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas 

(kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak (Priyadi, 2011: 75). 

Sumber dokumen dan sumber lisan dalam penelitin pilkada di 

kabupaten Banyumas tahun 2008 dan 2013 dilakukan kritik untuk 

mengetahui apakah informasi yang didapat dari narasumber dan 

pihak terkait seperti KPUD terjamin validitasnya. 

c. Interprestasi yaitu proses sesudah menyelesaikan langkah-langkah 

pertama dan kedua berupa heuristik dan kritik sumber seperti yang 

sudah dijelaskan, peneliti memasuki langkah selanjutnya, yaitu 

penafsiran atau interprestasi. Interpretasi adalah proses dimana 

peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang di peroleh. Dalam 

penulisan sejarah diperlukan dua komponen, yaitu fakta sejarah dan 

interprestasi. Fakta sejarah cenderung akan diam dan yang tidak 

didasarkan fakta merupakan fenomena spekulatif (Priyadi, 2013: 

121). 

Interpretasi sifatnya subjektif karena ada pemikiran peneliti, 

sedangkan fakta sejarah bersifat objektivitas sehingga karya sejarah 

bersifat objektivitas yang subjektif. Peran penting interpretasi adalah 

menafsirkan atau memberikan makna dan signifikansi relasi fakta-

fakta sejarah (Daliman, 2012: 84). 
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d. Historiografi yaitu Langkah terakhir dalam metode sejarah yaitu 

penulisan sejarah atau sering disebut historiografi. Historiografi, yaitu 

penulisan atau penyusunan rekonstruksi sejarah. Ketika sejarawan 

mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis 

penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama 

penggunan pikiran-pikiran kritis dan analisanya karena ia pada 

akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil 

penelitianya atau penemuanya itu dalam suatu penulisan utuh yang di 

sebut historigrafi. Keberartian (signifikasi) semua fakta yang dijaring 

melalui metode kritik baru dapat dipahami hubunganya satu sama 

lain setelah semuanya di tulis dalam suatu keutuhan bulat 

historiografi. Pada tahap penulisan, peneliti menyajikan laporan hasil 

penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah 

yang harus di jawab. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-

masalah yang telah di ajukan. Pada hakikatnya, penyajian hitoriografi 

meliputi pengantar, hasil penelitian, dan simpulan (Priyadi, 2011: 

92). 

2. Sistematika Penyajian 

Penyusunan yang dilakukan dalam sebuah penelitian secara 

ilmiah harus sesuai dengan sistematika penulisan yang telah di 

tentukan. Tujuan dari sistematika penyajian ini adalah agar peneliti 

yang dilakukan dan hasil yang di peroleh dapat sistematik dan terinci 
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dengan baik. Adapun sistematika dalam penelitian ini peneliti 

membagi dalam beberapa bagian. 

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisi beberap bagian 

mengenai gambaran secara singkat mengapa peneliti mengambil 

tema penelitianya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori dan pendekatan, metode penelitian, dan 

sistematika penyajian.  

BAB II membahas bagaimana sejarah perkembangan Pilkada di 

Banyumas. 

BAB III membahas rumusan masalah yang kedua yaitu 

mengenai Dinamika Pilkada langsung di Banyumas pada tahun 2008 

tentang pola-pola dan perilaku politik yang ada. 

BAB IV membahas rumusan masalah yang ketiga yaitu 

mengenai Dinamika politik dalam Pilkada Banyumas tahun 2013.  

BAB V membahas kesimpulan dari rumusan maslah diatas. 
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