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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk  menggambarkan dan menganalisis Peran 

Kyai sebagai elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih Bupati dan Wakil 

Bupati Ciamis Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

fenomenologi, sedangkan teknik pengumpulan data mengunakan beberapa cara 

diantaranya yaitu, wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi terkait 

peranan Kyai dalam kemenangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra 

sebagai Bupati Ciamis Tahun 2018. Maka dari itu, teori yang digunakan sebagai 

pisau analis adalah teori elit lokal dan teori peran. Dan teknik pengumpulan 

informan menggunaka purposive sampling.  

Elit lokal adalah aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai 

pengaruh didalam masyarakat, misalnya para tokoh mayarakat, pemuka agama, 

dan orang-orang yang mempunyai kemampuan financial yang relatif tinggi 

dibanding masyarakat umum. Kemudia Peranan (role) Kyai adalah aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembeda 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada 

yang lain dan sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kyai sebagai elit lokal berperan 

dalam peningkatan partisipasi dan dukungan pada Pilkada Kabupaten Ciamis 

tahun 2018. Peran Kyai tersebut antara lain mensosialisasikan pasangan calon, 

menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati Herdiat Sunarya 

dan Yana Diana Putra. Melalui acara pengajian, publikasi di media sosial, dan juga 

belusukan ke tiap kecamatan, desa, dan dusun di wilayah Kabupaten Ciamis. 

Dapat diutarakan bahwa Kyai berperan aktif dalam mendukung 

kemenangan pasangan yang diusung yaitu H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana 

Putra sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018. Peran yang 

dimaksud ini, adalah sebagai Tim Sukses kemenangan HY, dengan nama Tim 

Sukses Baraya (Barisan Relawan Yana Diana Putra). Nama Baraya ini adalah Tim 

Sukses Kyai terhadap Yana Diana Putra, sebelum diajak oleh Herdiat sampai 

diajak oleh Herdiat sebagai Wakil Bupati Ciamis. 
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