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Abstrak  

Penelitian ini membahas tentang Hubungan Agama, Etnis, Dan Jenis Kelamin 

Dengan Penentuan Pilihan Calon Kepala Kampung (Studi Kasus Di Kampung 

Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu). Latar belakang, 

Hubungan Agama, Etnis, Dan Jenis Kelamin Dengan Pemilihan Kepala 

Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan agama, etnis, dan jenis kelamin 

dengan penentuan pilihan calon Kepala Kampung Long Merah, penelitian ini 

dilaksanakan di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten 

Mahakam Ulu dengan jumlah sampel 84 orang menggunakan metode Random 

sampling. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, 

penyebaran kuesioner, wawancara dokumentasi dan penelitian kepustakaan. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Chi Square, 20 . Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa agama memiliki hubungan dengan penentuan 

pilihan calon diperoleh nilai sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan taraf 

kesalahan 0,05, dan etnis memiliki hubungan dengan penentuan pilihan calon 

sebesar 0,002, lebih kecil dibandingkan taraf kesalahan 0,05, jenis kelamin 

memiliki hubungan dengan penentuan pilihan calon sebesar 0,003 lebih kecil 

dibandingkan taraf kesalah 0,05.  Kesimpulan terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara agama, etnis, dan jenis kelamin dengan penentuan pilihan 

calon  Kepala Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten 

Mahakam Ulu pada tahun 2016. 

 

Kata Kunci:  agama, etnis, jenis kelamin, pemilihan Kepala Kampung. 

 

Pendahuluan 

Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan 

roda pemerintahan untuk membuat strategi menyusun arah kebijakan dalam 

pembangunan desa, oleh karena itu dibutuhkan  seorang Kepala Desa yang 

mempunyai kemampuan intelgensi dan kemampuan teknis dalam berorganisasi 
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agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, 

serta menjadi teladan bagi orang - orang yang dipimpin. Namun kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari khusunya dalam pemerintahan masih terdapat pemimpin 

yang belum mempunyai kemampuan, baik dalam melaksanakan tugas  maupun 

dalam menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinya, oleh sebab itu dalam 

pemilihan Kepala Desa masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan,  karena 

masyarakat merupakan penentu dalam pemilihan, selain itu, masyarakat  dituntut 

harus cerdas agar pada saat pemilihan, masyarakat dapat memilih pemimpin yang 

berkualitas. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pemilihan Kampung Long 

Merah pada tahun 2016, adanya pemilihan berdasarkan hubungan kesukuan 

antara masyarakat yang akan memilih  dengan calon yang akan dipilih, karena 

saling mendukung, dan memperjuangkan sukunya  masing-masing, guna  

mempertahankan tradisi,  kebudayaan serta menunjukan rasa solidaritas masing-

masing kelompoknya. Berkaitan erat dengan primordialisme menurut  Tilar 

2007:2 Primordialisme didalam kaitan ini bukan hanya diikat oleh kesatuan 

budaya tetapi juga oleh kesatuan kepercayaan atau agama serta ekonomi.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Agama 

Agama dari segi etimologi terdiri atas dua kata dari bahasa sansekerta yaitu A 

dan Gama. A berarti tidak dan Gama itu berarti kacau jadi agama adalah tidak 

kacau. Agama pada dasarnya adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada 

Tuhan. Agama mengungkapkan akan diri di dalam sembah dan bakti sepenuh hati 

hanya kepada Tuhan. Berbeda dengan iman yang memang didasarkan pada 

pewahyuan Tuhan, agama sebenarnya adalah hasil usaha dari manusia, yang telah 

dikembangkan dalam rangka untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan 

dengan pengungkapan iman. Syafiie (2010:137) 

Menurut  Nasution (dalam Suratman 2013:170) agama memiliki arti 

ikatan yang wajib dipegang dan dituruti oleh manusia. Sebuah ikatan yang 

memiliki kekuatan yang lebih dari manusia yaitu sebuah kekuatan gaib yang tidak 

bisa ditangkap oleh panca indra manusia. Akan tetapi, memiliki pengaruh 

terhadap kehidupan manusia sehari-hari. 

Etnisitas 

Etinis merupakan suatu istilah yang relative baru meskipun dalam sejarah 

umat manusia telah lama dikenal adanya berbagi suku bangsa (etni, etnos yang 

berarti suku bangsa). Didalam kamus bahas inggris istilah etnisitas (etnisity) 

merupakan istilah yang baru muncul pada tahun 1950-an artinya sesudah perang 

dunia ke II. Munculnya istilah etnisitas tersebut berkaitan dengan lahirnya 

Negara-negara baru sesudah perang dunia ke II yang banyak berkaitan dengan 

suku-suku bangsa tertentu. Pada akhir abad ke 20 pengertian etnisitas menjadi 

sangat menonjol dengan terjadinya perpecahan beberapa Negara seperti di daerah 
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Balkan dan Negara Uni Sovyet. Lahirnya Negara-negara baru dari terpecahnya 

Negara induk banyak sekali disebabkan pula oleh adanya perbedaan etnis. Bahkan 

didalam perpecahan tersebut timbul perang. Etnisitas memperoleh konotasi yang 

negatif. Lebih-lebih lagi dengan maraknya demokrasi telah melahirkan 

perjuangan kelompok-kelompok etnisitas tertentu dari dominasi etnis  mayoritas. 

Lahirlah perang berlatar belakang etnis yang menyebabkan perubahan didalam 

peta politik kenegaraan dunia.( Tilar 2007:2 ) 

 

Solidaritas dan Partisipasi Masyarakat 

Durkheim (dalam Lawang, 1994:181) menyatakan bahwa solidaritas 

sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok 

yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan 

diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada 

keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan 

bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan 

yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan 

melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar 

mereka. Solidaritas sosial juga dapat diartikan sebagai wujud kepedulian antar 

sesama kelompok ataupun individu secara bersama yang menunjukkan pada suatu 

keadaan hubungan antara indvidu dan atau kelompok yang di dasarkan pada 

persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta di 

perkuat oleh pengalaman emosional (Johnsn, 1981). Solidaritas sosial dapat 

terjadi karena adanya berbagai macam kesamaan ras, suku dan adanya perasaan 

yang sama sehingga mereka mempunyai keinginan kuat dalam memperbaiki 

keadaanya dan daerah ataupun lingkungan sekitarnya agar mereka bisa sedikit 

memperbaiki keadaan di sekitarnya dengan cara saling membantu satu sama lain 

terutama dalam hal pembangunan. Solidaritas sosial juga dipengaruhi adanya 

interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan cultural, yang pada dasarnya 

disebabakan munculnya sentiment komunitas (community sentiment). 

Jenis Kelamin 

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan 

melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis kelamin 

digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsure 

biologis dan anatomi tubuh. Misalnya laki-laki memiliki penis, testis, jakun, 

memproduksi sperma, dan ciri-ciri biologis lainya yang berdeda dengan biologis 

perempuan. Sementara perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, dan 

saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur (indung telur), vagina, 

mempunyai payudara dan air susu, dan alat biologis perempuan lainya sehingga 

haid, hamil, dan menyusui atau yang disebut dengan fungsi reproduksi. 

Alat-alat yang dimiliki laki-laki dan perempuan tersebut merupakan 

atribut yang melekat pada setiap manusia selamanya dan fungsinya tidak dapat 

dipertukarkan. Alat-alat tersebut bersifat permanan, tidak berubah, dan merupakan 
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ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat) Tuttle, Lisa, Encyclopedia of 

feminism,1986. (dalam George Ritzer, 2003,2004: 417) 

 

Kesetaraan Gender 

Dalam sejarah pemikiran feminis  perbedaan jender menjadi masalah 

dalam beberapa perdebatan penting. Argumen perbedaan jender ini pertama kali 

dipakai untuk melawan perempuan dalam diskursus patriarkis peria untuk 

mengklaim bahwa perempuan adalah inferior dan tunduk pada laki-laki. Berger  

1983, Bernard 1981, (dalam George Ritzer-Douglas J. 2003, 2004: 418)   yang 

telah menganalisis, bahwa peran “ perempuan sebagai ibu dan istri dalam 

menghasilkan dan memproduksi personalitas dan kultur perempuan “. Argument 

itu dibalikkan oleh bebrapa feminis gelombang pertama yang menciptakan teori 

feminism kultural, yang memuji aspek positif yang dilihat sebagai  “ karakter 

perempunan “ atau“ personalitas perempuan. Mereka menekan kerja aktif orang 

didalam memproduksi jender dalam praktif institusional yang 

dikontekstualisasikan, dimana tipifikasi kultural jender diberlakukan, dijalankan, 

dialami, dan bahkan diubah. Feminisme liberal berargumen bahwa perempuan 

bisa mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia 

sebagai agen moral yang bernalar. 

(Bate dan Taylor,1988 dalam George Ritzer-Dougls J. 2003,2004 : 417-

418) menjelaskan “tentang kapasitas perempuan”. Dalam implikasi yang lebih 

luas untuk perubahan sosial, feminism kultural mengatakan bahwa cara 

perempuan dalam menjalani hidup dan mendapatkan pengetahuan bisa menjadi 

model yang lebih baik untuk menghasilkan masyarakat yang adil ketimbang 

prefrensi tradisional dari kultur androsentris pria. 

 

Kedudukan Gender di Indonesia 

Sepanjang sejarah, perempuan tidak diberi hak penuh untuk mempelajari 

teks-teks islam. Akibatnya mereka tidak mampu menentang adanya iterpretasi-

interpretasi tradisi dengan kritis. Baru-baru ini saja kaum perempuan diberi akses 

untuk menekuni studi islam. Hasilnya  tampak sangat membebaskan kaum 

perempuan karena dengan banyak membaca tradisi mereka bisa melihat teks-teks 

sebelumnya telah diinformasikan kepada mereka berdasarkan sudut pandang, 

keadaan, dan latar belakang laki-laki sendiri (Muhsin,1992 dalam Buchri 2014 : 

418) 

Penyalahgunaan berbagai interpretasi agama menyebabkan penderitaan 

perempuan yang tiada tara. Berbagai kesulitan yang dialami perempuan 

didokumentasikan dengan baik oleh seorang pahlawan perempuan Indonesia awal 

abad ke-20 (dia sendiri berlatar belakang ningrat) R.A Kartini, dalam tulisan-

tulisanya yang telah dibaca secara luas (1979-1904) 
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Politik Identitas 

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup 

atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaanya bersifat laten dan potensial, dan 

sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang 

dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi 

politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami 

peroses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya 

dalam suatu jalinan interaksi social. 

Menurut Castells,2010 (dalam Buchari, 2014:20) politik identitas 

merupakan partisipasi individual pada kegidupan sosial yang lebih ditentukan 

oleh budaya dan pskologis seseorang. Identitas merupakan peroses konstruksi 

dasar dari budaya dan psikolltural dari seseorang individu yang memberikan arti 

dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari 

proses dialog internal dan interaksi sosial.  

Sedangkan menurut Kristianus, 2009 (dalam Buchari, 2014:20) 

mengemukakan bahwa “politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan 

politik berdasarkan identitas etnis maupun budaya” Perjuangan politik identitas 

pada dasarnya ialah perjuangan kelompok-kelompok atau orang-orang pinggiran, 

baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. 

 

Hubungan Agama Dalam Politik 

Agama didifinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki rasa 

kebersamaan, rasa solidaritas dan persatuan yang kuat antara penganut 

kepercayaan yang sama. Halim (2014:147) mengatakan bahwa tokok-tokoh 

agama yang terdapat di daerah sangat besar perannya dalam kegiatan politik lokal. 

Di mana para tokoh agama memiliki modal sosial dan simbolik berupa jamaah, 

pengetahuan agama dan charisma, yang menyebabkan mereka dituruti oleh semua 

masyarakat di daerah. Sangat sering dalam sebuah pilkada, para para calon 

bersilaturrahmi ke pondok-pondok pesantren atau rumah-rumah kiai dalam 

rangka meminta doa restu politik. Silaturrahmi politik yang dilakukan oleh 

kandidat mengidentifikasikan adanya pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat 

besar. 

 

Hubungan Etnis Dalam Politik 

Etnisitas dari presepektif politik, etnisitas berkaitan dengan nasionalisme, 

kehidupan politik suatu masyarakat banyak sekali dipengaruhi oleh etnisitas dan 

demikian pula sebaliknya etnisitas dapat mempengaruhi kehidupan politik. Dari 

presepektif psikologi, etnisitas berkaitan dengan terbentuknya ego seseorang. 

Perkembangan ego atau pribadi seseorang tidak terlepas dengan kebudayaanya. 

Misalnya keterkaitan  budaya dalam arti suku dapat menimbulkan rasa emosional, 

solidaritas seseorang untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisinya. ( Tilar :  

2007 2-3). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam menentukan pilihanya, 
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dalam memilih pemimpinya karena ada unsur keterkaitan, dan , ketrikatan dalam 

kesamaan etnis atau suku antara pemilih dengan yang dipilih  

Kesimpulan etnis adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-

istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya dalam 

suatu masyarakat mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas 

atau mayoritas, dan ada  perbedaan antara suku yang satu dengan suku lainya 

dalam kebudayaan, tradisi, atau kebiasaan. Istilah etnis mengacu pada suatu 

kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak mau tahu 

dengan ideologi kelompok lain 

 

Metode Penelitian 

Untuk mencari hubungan antara Agama, Etnis, dan Jenis kelamin dengan 

penentuan pilihan calon Kepala Kampung, maka metode penelitian ini adalah 

menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan surve dan studi kasus. Metode 

surve dipergunakan uantuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang 

diteliti, Sedangkan dengan metode kasus dipergunakan untuk mendapatkan 
informasi secara mendalam tentang objek yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun 

Kabupaten Mahakam Ulu. Populasinya adalah seluruh penduduk yang terdaftar 

dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala kampung pada tahun 2016 yang 

tercatat sebanyak 385 orang dengan sampel 84  Menggunakan metode Simple 

Random Sampilng.  

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan taknik pengumpulan data kuantitaif dan kualitatif : 

(1) penelitian kepustakaan, (2) observasi, (3) kuesioner, (4) wawancara, (5) 

dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk mencari 

hubungan agama, etnis, dan jenis kelamin dengan penentuan pilihan calon kepala 

kampung, maka penulis menggunakan teknik kuantitaf (Chi Square) kualitatif 

(Wawancara). Dan penelitian ini menggunakan skala nominal sebagai alat 

pengukur data. Mengenai kriteria, menurut Sugiyono 2009: 105): dimana angka-

angka berdasarkan kriteria akan diberikan kode sebagai lebel, sehingga dapat 

diolah dengan menggunakan teknik analisis Chi Square  

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat 

Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam 

pemilihan kepala kampung long merah pada tahun 2016 mayoritas  masyarakat 

memilih atas dasar kesamaan agama, etnis, dan jenis kelamin dalam menentukan 

pilihanya. Masyarakat yang beragama Protestan lebih cendrung memilih calon 

yang beragama kristen protestan berdasarkan perhitungan tingkat persentase 

mencapai 59,52%, dan agama Katolik  dengan tingkat persentase mencapai  

30,95%  kemudian agama Islam dengan tingkat persentase mencapai 9,52%. 
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Selanjutnya, berdasarkan Etnis, etnis Kenya yang memilih atas dasar kesukuan 

mencapai 44,04%. Etnis punan yang memilih atas dasar kesukuan mencapai 41, 

66% , sementara etnis lain seperti etnis Bahau, Tunjung dan Jawa tidak memiliki 

calon perwakilan dalam pemilihan kepala kampung long merah pada tahun 2016. 

Kemudian Jenis kelamin (Gender), Masyarakat dengan jenis laki-laki memilih 

calon laki-laki dengan tingkat persentase 48,80%, dan Perempuan lebih tinggi 

dengan tingkat persentase mencapai sebesar 51, 19%. Berdasarkan hasil 

perhitungan Chi Square menunjukan besaran asympotik Signifikansi variable 

Agama  adalah 0,003, untuk melihat hubungan agama dengan penentuan pilihan 

calon maka dibandingan nilai signifikan dengan taraf kesalahaan 0,005. Hal ini 

menunjukan nilai signifikan lebih kecil sehingga terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan agama dengan penentuan pilihan Kepala Kampung Long Merah, 

demikian variable Etnis dan Jenis kelamin,  Analisis variable etnis, variable etnis 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dibandingkan dengan taraf 

kesalahaan 0,005. Hal ini menunjukan bahwa etnis memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan penentuan pilihan calon Kepala Kampong Long 

Merah pada tahun 2016. Analisis variabel jenis kelamin, variable jenis kelamin 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan nilai taraf 

kesalahaan 0,005.Hal ini menunjukan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan penentuan pilihan calon Kepala Kampung 

Long Merah pada tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara terkait hubungan 

agama, etnis, dan jenis kelamin dengan penentuan pilihan calon Kepala Kampung 

Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Agama 

Masyarakat berpendapat bahwa, “jika memilih seorang pemimpin dengan 

latar belakang agama yang sama tentunya akan lebih memahami kegiatan atau 

acara keagamannya yang sudah merupakan kegiatan rutinitas masing-masing 

agama, sehingga lebih mudah  untuk melakukan kegiatan keagamaan” 

 

Etnis 

Masyarakat berpendapat bahwa, “jika memilih pemimpin dengan latar 

belakang etnis atau suku yang sama yang diharapkan adalah adanya perhatian 

khusus dari pemimpin yang telah dipilih, dan tentunya pemimpin yang berasal 

dari suku yang sama akan lebih paham akan kebudayaan serta tradisi yang 

merupakan rutinitas adat-istiadat mereka, terlebihnya untuk menunjukan 

persatuan yang kuat terhadap suku lainya” 

 

Jenis kelamin (Gender) 

Masyarakat berpendapat bahwa, “Kinerja perempuan lebih baik 

dibandingkan laki-laki dilihat dari segi pelayanan, perempuan lebih ramah, 

disiplin, tingkat keperdulian yang tinggi,  dan lembut dalam berkomunikasi 

dengan  masyarakat. Sedangkan laki-laki cendrung kasar, dan kurang perduli 
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terhadap masyarakat. Selain itu, yang membuat masyarakat Long Merah cendrung 

lebih memilih perempuan adalah dari bebrapa tahun Kepala Kampung Long 

Merah adalah laki-laki, dan tidak memberikan perubahan atau perkembangan 

terhadap pembangunan di kampung Long Merah” 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Hubungan Agama, Etnis, Dan Jenis Kelamin Dengan Penentuan 

Pilihan Calon Kepala Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun    

Kabupaten Mahak Ulu pada tahun 2106. 

a. Agama memiliki Asymptotic Significance (p) sebesar 0,003 lebih 

kecil dari taraf kesalahan 0,005. Hal ini menunjukan bahwa 

Agama memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

penentuan pilihan calon Kepala Kampung Long Merah 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 

2016. 

b. Etnis memiliki Asymptotic Significance (p) sebesar 0,002 lebih 

kecil dibandingkan dari taraf kesalahan 0,005. Hal ini  

menunjukan bahwa Etnis memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan penentuan pilihan calon Kepala Kampung Long 

Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada 

tahun 2016. 

c. Jenis Kelamin memiliki Asymptotic Significance (p) sebesar 0,003 

lebih kecil dibandingkan dengan taraf kesalahan 0,005. Hal ini  

menunjukan bahwa Jenis kelamin  memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan penentuan pilihan calon Kepala 

Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten 

Mahakam Ulu pada tahun 2016. 

2. Pendapat Masyarakat dengan adanya Hubungan Agama, Etnis, Dan Jenis 

kelamin Dengan Penentuan Pilihan Calon Kepala Kampung Long Merah 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016. 

a. Agama 

Jika memilih seorang pemimpin dengan latar belakang 

agama yang sama tentunya akan lebih memahami kegiatan atau 

acara keagamannya yang sudah merupakan kegiatan rutinitas 

masing-masing agama, sehingga lebih mudah  untuk melakukan 

kegiatan keagamaan. 

b.   Etnis 

Jika memilih pemimpin dengan latar belakang etnis atau 

suku yang sama yang diharapkan adalah adanya perhatian khusus 

dari pemimpin yang telah dipilih, dan tentunya pemimpin yang 

berasal dari suku yang sama akan lebih paham akan kebudayaan 
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serta tradisi yang merupakan rutinitas adat-istiadat mereka, 

terlebihnya untuk menunjukan persatuan yang kuat terhadap suku 

lainya. 

c.  Jenis Kelamin 

Kinerja perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki 

dilihat dari segi pelayanan, perempuan lebih ramah, disiplin, 

tingkat keperdulian yang tinggi,  dan lembut dalam berkomunikasi 

dengan  masyarakat. Sedangkan laki-laki cendrung kasar, dan 

kurang perduli terhadap masyarakat. Selain itu, yang membuat 

masyarakat Long Merah cendrung lebih memilih perempuan 

karena dari bebrapa tahun Kepala Kampung Long Merah adalah 

laki-laki, dan tidak memberikan perubahan atau perkembangan 

terhadap pembangunan di kampung Long Merah” 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Long Merah 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016, 

terdapat hubungan agama dengan penentuan pilihan Calon Kepala 

Kampung Long Merah. Maka diharapkan kepada Aparat Pemerintah 

Kampung, dan Tokoh tokoh masyarakat serta Lembaga yang 

berwewenang secara khusus Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu agar kiranya dapat mengatasi persoalan 

tersebut, dengan cara meningkatkan Pendidkan Politik melalui 

sosialisasi bagi masyarakat yang berada di Kampung Long Merah. 

2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Long Merah 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016, 

terdapat hubungan etnis atau kesukan dengan penentuan pilihan 

Calon Kepala Kampung. Maka diharapkan kepada Aparat Kampung 

Long Merah dan secara khusus Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu agar lebih intensif dalam melakukan 

sosialisasi politik guna meningkatkan pemahaman dan Pendidkan 

Politik bagi masyarakat Kampung Long Merah Kecamatan Long 

Bagun Kabupaten Mahakam Ulu 

3. Dengan adanya hubungan  Jenis kelamin (Gender) dengan penentuan 

pilihan Calon Kepala Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun 

Kabupaten Mahakam Ulu. Maka diharapkan kepada seluruh Aparat 

Kampung Long Merah, dan seluruh Lapisan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu, agar dapat meningkatan pemahaman  

kesetaraan Gender bagi masyarakat Kampung Long Merah 

Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. 
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