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EDITORIAL

SENGKARUT 

PEMILUKADA 2015

Pada 28 Desember 2015, di Jakarta, DKPP 
(Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu) menggelar “Outlook 2016: 

Refleksi & Proyeksi” yang dihadiri jajaran 
penyelenggara Pemilu (Pusat dan Daerah), serta 
anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD). 

Outlook 2016 adalah semacam Laporan 
Tahunan (annual report). DKPP menyampaikan 
profil pengaduan dan persidangan terkait 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 
selama tahun 2015, dengan mengungkap 
beberapa modus, seperti; penyuapan (bribery 
of official), pelanggaran hukum (broken or 
breaking of the laws), perlakuan tidak sama (un-
equal treatment), tidak memperbaiki kesalahan 
(absence of fault remedies), dan tidak teliti atau 
tidak cermat (sloppy). 

Di luar modus-modus di atas, permasalahan 
Pemilu yang sangat fundamental adalah kultur 
lokal (kedaerahan) yang tentu saja berkorelasi 
dengan banyak faktor; geografis, topografis, 
ekonomi, suku/ras/agama, pendidikan, 
dan akses masyarakat terhadap informasi, 
regulasi. Trend/grafik pelanggaran kode etik 
dari Penyelenggara Pemilu yang menjangkit 
pada daerah-daerah tertentu, ini disinyalir 
dipengaruhi oleh masalah kultur lokal 
masyarakat setempat. 

Khusus dalam Pemilukada Serentak 2015, 
pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara 
Pemilu juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 
seperti masalah petahana (incumbent) sebagai 
kontestan, netralitas dan imparsialitas PNS, 
terkait paslon yang masih berstatus pembebasan 
bersyarat (PB), kriteria money politics, soal 
batasan sumbangan dana kampanye, dan soal 
dualisme Partai Politik (Parpol) yang membelit 
sejumlah pasangan calon di beberapa daerah. 
Persoalan inilah yang dalam editorial ini disebut 
“sengkarut dalam Pemilukada” 

Pemilukada 269
Pemilukada serentak 2015 diikuti oleh 

sebanyak 53 persen atau 269 daerah dari 34 
provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota yang 
tergabung dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 269 daerah tersebut terdiri 
dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. 
Adapun 9 Provinsi yang menggelar pemilihan 
Gubernur dan wakil Gubernur, yaitu; 1. 
Kalimantan Utara, 2. Kalimantan Tengah, 3. 

Sumatera Barat, 4. Kepulauan Riau, 5. Bengkulu, 
6. Sulawesi Utara, 7. Provinsi Jambi, 8. Sulawesi 
Tengah, dan 9. Kalimantan Selatan. Sumatera 
Utara merupakan provinsi terbanyak yang 
mengikuti Pemilukada, yaitu sejumlah 17 
kabupaten dan 6 Kota, di mana 14 kab/kota 
masa pemerintahan kepala daerahnya berakhir 
di tahun 2015, dan 9 daerah lain berakhir di 
semester pertama tahun 2016. 

Sebagaimana diuraikan dalam buku 
“Integritas Penyelenggaraan Pemilukada 
Serentak 2015” (DKPP, 2016), Pemilukada 
Tahap Pertama ini tergolong sukses jika dilihat 
dari beragam kekhawatiran yang mengiringi 
dari mulai proses/tahapan. Banyak fenomena 
menarik, juga banyak sengkarut yang harus 
dicatat sebagai evaluasi untuk Pemilukada 
Serentak selanjutnya. Silang sengkarut 
Pemilukada sejak awal tahapan sudah dibayangi 
beberapa gugatan hukum oleh beberapa pihak 
melalui uji materi (judicial review) terhadap 
UU Pemilukada. Pun demikian dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan 
mengikut (final and binding), masih juga tidak 
memuaskan banyak pihak. 

Beberapa putusan MK tersebut, yaitu; 
Pertama, terkait pembatalan Pasal 7 huruf s 
UU Nomor 8 Tahun 2015 terkait pencalonan 
anggota DPR, DPRD, DPD dalam Pemilukada 
(Putusan Nomor 38/PUU-XIII/2015). MK 
menyatakan para wakil rakyat tersebut harus 
mundur dari keanggotaannya sebagai wakil 
rakyat/anggota legislatif, jika berniat maju 
sebagai Kepala Daerah (Gubernur, Wakil 
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, 
dan Wakil Walikota). Hal demikian untuk 
mengedepankan asas fairness dan menciptakan 
kompetisi yang setara antarkandidat. Putusan 
ini menyamai dengan syarat bagi TNI, Polri, dan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga pejabat BUMN 
yang wajib mundur dari keanggotaannya pada 
saat berniat mencalonkan diri dalam kontestasi 
Pemilukada. Meski demikian, Putusan MK tetap 
menimbukkan kontroversi, yaitu kekhawatiran 
pada minimnya kandidat karena ”takut” 
kehilangan status baik sebagai PNS, anggota 
TNI/Polri, pegawai BUMN, dan terutama dari 
keaanggotaan legislatif (pusat atau daerah) . 

Kedua, MK memutus penghapusan 
pembatasan ”politik dinasti” (Putusan MK 
Nomor 33/PUU-XIII/2015). MK menyatakan 
Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan 
dengan UUD 1945. “lahir-hidup” adalah 
kodrat dan karunia ilahi, membatasi gerak-
harapan tentu melanggar Hak Asasi Manusia 
(HAM). Terhadap putusan ini, tetap saja 
banyak pihak hawatir, “politik dinasti” akan 
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merusak tatanan kehidupan politik. Politik 
dinasti dinilai cenderung menghilangkan 
akal sehat yang menghancurkan substansi 
politik dan demokrasi. Hal demikian karena 
Kecenderungan politik dinasti adalah 
mempertahankan kekuasaanya sebagai naluri 
politik, cenderung membangun kekuatan 
dominan dengan mengarahkan seluruh potensi 
dan kekuatan yang dimilikinya untuk menjaga 
keberlangsungan kekuasaannya.

Ketiga, MK memutuskan membolehkan 
mantan narapidana ikut maju dalam 
Pemilukada. MK menyatakan bahwa dalam 
pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan 
bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara 
Indonesia adalah untuk melindungi segenap 
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indoensia. Pembukaan UUD 1945 tersebut 
tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang 
mana dan tentunya termasuk melindungi hak 
mantan narapidana. Yang dibatalkan dalam 
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 ini 
adalah Pasal 7 huruf g, berbunyi “menentukan 
bahwa calon kepala daerah harus memenuhi 
persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka 
sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi 
pidana karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam 
pemilihan kepala daerah. Namun demikian, MK 
memberikan semacam “jaring pengaman” bagi 
para pemilih di mana para mantan narapidana 
yang boleh mencalonkan diri itu, harus 
mengumumkan secara terbuka bahwa pernah 
menjadi terpidana. Setelah mengumumkan 
pernah menjadi terpidana, maka berpulang ke 
masyarakat untuk memilih atau tidak. Putusan 
ini pun tak luput dari bermacam sindirin, MK 
dinilai telah mencederai ketentuan bahwa calon 
tidak pernah melakukan perbuatan tercela, 
KPK misalnya, menyatakan Putusan MK soal 
Narapidana akan menghambat pemberantasan 
korupsi (Kompas, 10/07/15).

Keempat, melalui Putusan MK Nomor 
58/PUU-XIII/2015, MK menolak mengadili 
sengketa hasil Pemilukada jika selisih suara 
2 persen lebih. MK menegaskan Pasal 158 UU 
Pemilukada terkait selisih suara minimal di 
bawah 2 persen sebagai syarat menggugat 
tidak bertentangan UUD 1945. Sebab, aturan 
itu merupakan open legal policy (kebijakan 
hukum terbuka) pembentuk Undang-Undang. 
Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 158 
Ayat (1) UU Pemilukada, bahwa provinsi 
dengan jumlah penduduk sampai dengan dua 
juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan 
suara dilakukan jika terdapat perbedaan 

paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan 
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU 
Provinsi. Sementara provinsi dengan jumlah 
penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan 
perselisihan perolehan suara dilakukan jika 
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 
1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan 
perolehan suara oleh KPU Provinsi. Akibat 
dari putusan ini, banyak pihak menyatakan 
ruang peserta Pemilukada untuk mengajukan 
permohonan kepada MK menjadi sempit, MK 
dinilai terlalu membatasi proses demokrasi. 
Terhadap kehawatiran itu, nyatanya sengketa 
perselisihan perolehan hasil Pemilukada (PHP) 
masih banyak diterima MK. Hasilnya, dari 
total 151 perkara PHP yang masuk ke MK, MK 
telah menyelesaikan rangkaian penanganan 
148 perkara. Proses tersebut selesai tepat 45 
hari. Terdapat lima daerah yang diharuskan 
melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 
yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Muna, Kabupaten 
Memberamo Raya, dan Kabupaten Teluk 
Bintuni. Mahkamah memberikan waktu selama 
30 hari kepada daerah-daerah tersebut untuk 
melakukan PSU. Kabupaten Halmahera Selatan 
adalah daerah yang melakukan PSU terbanyak, 
yaitu sebanyak 20 Tempat Pemungutan Suara 
(TPS). Tapi tidak semua wilayah kabupaten, 
hanya 20 TPS khususnya di Kecamatan Bacan. 
PSU di daerah lainnya tidak terlalu banyak. 
Paling banyak hanya 11 TPS bahkan hanya 
ada yang hanya di 1 TPS. Sehingga dana yang 
dibutuhkan pun tidak banyak.

Kelima, pada 29 September 2015, melalui 
Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, MK 
menerobos kebuntuan norma atau semangat 
awal UU Pemilukada yang mengharuskan 
adanya lebih dari satu pasangan calon sebagai 
syarat kontestasi Pemilukada. Rumusan 
norma itu nyatanya tidak menjadi solusi 
dalam proses demokrasi Pemilukada, karena 
meskipun bermacam tahapan pencalonan 
sudah digulirkan, terdapat beberapa daerah 
yang hanya terdapat satu pasangan calon, 
dan karenanya menyebabkan kekosongan 
hukum. Kali ini putusan MK banyak diapresiasi, 
suara kontra hanya terdengar lirih. Mayoritas 
menilai Putusan MK telah memecahkan 
kebuntuan permasalahan dalam berdemokrasi, 
juga dianggap bagian dari mengedepankan 
penghargaan atas hak konstitusi publik dalam 
Pemilukada. Implikasinya, 3 daerah yang hanya 
memiliki calon tunggal (Kabupaten Blitar, 
Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor 
Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) akhirnya dapat menyelenggarakan 
Pemilukada pada 9 Desember 2015 dengan 
hanya diikuti pasangan calon tunggal.

EDITORIAL
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Keenam, pada 29 September 2015, 
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus 
inkonstitusional bersyarat Pasal 41 ayat (1) 
huruf a-d, Pasal 41 ayat (2) huruf a-d UU No. 
8 Tahun 2015 terkait syarat dukungan calon 
perseorangan (independen) dalam Pemilukada. 
MK menetapkan jumlah prosentase syarat 
dukungan calon kepala daerah didasarkan 
jumlah penduduk yang mempunyai hak 
pilih seperti termuat dalam daftar calon 
pemilih tetap (DPT) di daerah bersangkutan 
pada Pemilu sebelumnya. Dengan putusan 
tersebut, Pasal 41 ayat (2) UU Pemilukada 
menjadi berbunyi “Calon perseorangan dapat 
mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat 
dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/
kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 
250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 
10%  dari DPT Pemilu sebelumnya”. Pasal 41 
ayat (2) sebelumnya hanya berbunyi “Calon 
perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika 
memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh 
ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% 
(sepuluh persen)”.

Menatap Pemilukada 101 (2017)
Pemilukada tahap pertama, 2015; harus 

diakui telah menjadi embrio dari agenda 
nasional Pemilukada Serentak sebagaimana 
tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota dengan Undang-undang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
dengan Undang-undang yang diundangkan 
pada tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
57.

Pasal 201 ayat (1-7) merinci tahapan 
Pemilukada sebagai berikut: Tahap Pertama,  
Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa 
jabatannya berakhir pada 2015 sampai pada 
bulan Juni  2016. Tahap Kedua,  Februari 2017 
untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada Juli - Desember 2016 dan 
2017. Tahap Ketiga, Juni 2018 untuk kepala 

daerah yang jabatannya berakhir pada 2018 
dan 2019. Tahap Keempat, tahun 2020 untuk 
kepala daerah hasil pemilihan 2015. Tahap 
Kelima, pada 2022 untuk kepala daerah hasil 
pemilihan pada 2017. Tahap Keenam, pada 
2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 
2018. Baru pada Tahap Ketujuh, tahun 2027 
Pemilukada Serentak nasional betul-betul akan 
dapat dilaksanakan secara nasional.

Secara umum penyelenggaraan Pemilukada 
Serentak 2015, sebagai sebuah awalan, dapat 
dikatakan berhasil, meski masih dihinggapi 
banyak persoalan. Beberapa permasalahan 
penting diulas oleh para penulis Jurnal edisi 
ini, di antaranya; soal sengkarut akibat calon 
tunggal yang sempat membuat molor tahapan, 
masalah politik uang yang mewabah di hampir 
semua daerah dengan bermacam modus -namun 
tidak dibarengi hukum Pemilukada yang dapat 
menjerat pelaku tindak pidana ini, kontroversi 
soal terpidana dan Pembebasan Bersyarat (PB), 
masalah fenomena golput dan akibatnya yang 
menyebabkan turunnya partisipasi pemilih. Juga 
masih banyak persoalan lain, khususnya yang 
mengakbatkan tertundanya penyelenggaraan 
Pemilukada tahap pertama ini, di 5 (lima) 
daerah, yaitu; Provinsi Kalimantan Tengah (27 
Januari 2016), Kota Manado-Sulawesi Utara 
(17 Februari 2016), Kabupaten Simalungun-
Sumatera Utara (10 Februari 2016), Kabupaten 
Fakfak-Papua Barat (16 Januari 2016), dan Kota 
Pematangsiantar yang hingga tulisan ini dibuat, 
masih tertunda dan belum dapat dilaksanakan 
karena masih dalam proses kasasi di Mahkamah 
Agung. 

Dalam konteks Pengaduan terkait Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP juga mencatat 
tidak kurang sebanyak 177 pengaduan terkait 
Pemilukada diajukan sepanjang tahun 2016 
(data 30 Maret 2016), sementara sebanyak 
478 pengaduan diajukan ke DKPP sepanjang 
tahun 2015. Namun, banyaknya pengaduan 
tersebut dapat menjadi parameter bahwa 
para pemangku kepentingan menginginkan 
penyelenggaraan Pemulikada yang mandiri, 
berintegritas, dan dapat dipercaya (credible). 

Harapannya, silang sengkarut yang 
mewarnai penyelenggaraan Pemilukada 
Serentak 269 daerah (2015) akan menjadi 
pengalaman berharga untuk Pemilukada pada 
tahap selanjutnya. Sebagaimana terjadwal, 
Pemilukada serentak tahap kedua akan 
dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. 
Tidak kurang sebanyak 101 daerah akan secara 
Serentak mengikuti Pemilukada Tahap Kedua 
yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 
18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu: 1) 
Aceh1; 2) Bangka Belitung; 3) DKI Jakarta; 4) 

1 Pada Pemilukada Tahap Kedua ini, Provinsi 

EDITORIAL



TULISAN UTAMA 
(MAIN ARTICLES)

Berisi Topik Utama yang ditetapkan Tim Redaksi; dihasilkan dari program Call 
for Papers; dalam rangka membangun keselarasan dinamika politik, hukum 
dan demokrasi yang berkembang di masyarakat (bottom up). Pola bottom 
up dimaksudkan agar nilai-nilai demokrasi benar-benar bersifat mendasar, 
struktural dan tidak terpolarisasi oleh hasrat membangun Negara atau 
pemerintahan yang lebih mengarah pada kepentingan politik. Pola bottom up 
menjadi penting karena pendekatan top down seperti yang dipraktikkan pada 
masa orde baru hanya akan mendistorsi aspirasi masyarakat. 

This main article contains the main topic selected by Editorial Team; resulting from 
Call for Papers program in order to develop a harmony of political dinamics, law 
and democracy emerged in community. Bottom up pattern is intended that values 
of democracy are literally fundamental, structural and not polarized by desire 
to build a state or government that lead to political interest. Bottom up pattern 
becomes important because of top down approach as practiced in the new order 
era, would only distort aspirations of the people. 
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POLITIK UANG DAN KOMODIFIKASI SUARA 
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI BALI

MONEY POLITICS AND VOTE COMMODIFICATION
IN THE MANAGEMENT  ELECTORAL SYSTEM

IN  BALI PROVINCE

I Wayan Juana 

ABSTRAK/ABSTRACT

Terjadinya perubahan atau pergeseran modus politik tidak terlepas dari 
semakin pragmatisnya masyarakat dalam mengapresiasi pemilihan umum.  
Dalam kasus Pemilukada, politik uang atau komodifikasi suara telah bergeser 
terutama yang terkait dengan sasaran yang dituju yaitu dari perseorangan 
ke kelompok-kelompok tertentu, di mana gejala ini tidak terlepas dari 
struktur masyarakat Bali sebagai masyarakat komunal yang dicirikan dengan 
keputusan-keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat demi 
keamanan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Nilai-nilai kearifan 
lokal ini dimanfaatkan oleh peserta pemilu dalam rangka mensiasati kejahatan 
politik yang mereka lakukan agar sulit untuk dibuktikan. Implikasinya,  
penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu  tidak berdaya untuk menjerat 
politik uang dengan sanksi yang terdapat pada undang-undang pemilu yang 
telah ada, akibat kelemahan undang-undang itu sendiri. 

The shifts or change in political modus can not be separated from how 
pragmatic our society in seeing the elections. In the case of local election, 
political money or vote commodication  has shifted the target from individual 
to specific groups, in which it can not be separated from the structure of the 
Balinese people as a communal society that characterized by the decisions 
taken by consensus for the sake of commonwealth. The values of local 
wisdom is used by candidates to anticipate the political crime they did to 
be difficult to prove. As the implication, the election organizer especially 
Panwaslu would be powerless to reveal and punish the money politics actor 
with sanctions referring to the electoral law due to the weakness of the laws 
itself.

Kata kunci: Politik Uang, Komodifikasi Suara, Nilai Kearifan Lokal 
Keyword: Money politics, Vote Commodification, Local wisdom value
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A. PENDAHULUAN 

A.1  Latar Belakang Masalah.

Sistem pemilihan umum di 
Indonesia dari waktu ke waktu 
senantiasa mengalami perubahan 
bahkan perubahan itu sejalan dengan 
kebutuhan dan tuntutan rezim 
yang berkuasa. Semua sistem yang 
dilaksanakan sepertinya mengandung 
cacat bawaan, seperti ada larangan 
namun tidak ada sanksi, bahkan 
banyak yang multi tapsir sehingga 
menyisakan persoalan-persoalan yang 
tidak bisa diselesaikan secara tuntas. 

Desain sistem pemilu secara sengaja 
direkayasa dan ada kecendrungan 
perekayasaan itu mengutamakan 
kepentingan pemerintah atau 
penguasa yang tidak lain adalah para 
aktor politik yang terlibat langsung 
dalam proses penyusunan Undang-
undang Pemilu itu sendiri. Politik 
formal menjadi basis legitimasi 
kekuatan politik yang dominan dalam 
pengambilan keputusan sehingga 
kondisi dan situasi tertentu desain 
sistem pemilihan umum tidak melihat 
realitas sosial politik masyarakat, atau 
yang paling sederhana bagaimana 
perumus Undang-Undang Pemilu 
mengedepankan kepentingan rakyat 
termasuk konstituen mereka sendiri 
(Asshiddiqie, 2013 :2). Implikasi 
dari desain sistem Pemilu yang 
penuh dengan rekayasa tersebut, 
mengakibatkan terpilihnya para 
pemimpin yang sebagian besar 
tidak memenuhi harapan rakyat, 
seperti pemimpin yang korup, 
kurang beretika dan senantiasa 
mementingkan kepentingan individu 

atau kelompok di atas kepentingan 
masyarakat atau negara. Bukan hanya 
itu tidak menghasilkan jalan keluar 
untuk penyelesaian persoalan bangsa, 
dan agenda pemilu hanya dijadikan 
sebagai ajang merebut kekuasaan 
bahkan momen pemilu senantiasa 
dimaknai oleh para elit sebagai 
musim pergantian pemimpin secara 
legal, namun transformasi nilai-nilai 
demokrasi tidak berjalan secara 
efektif. 

Indonesia telah merdeka hampir 
71 tahun, namun pelaksanan 
pemilihan umum dari waktu ke 
waktu belum dapat dikatagorikan 
benar-benar demokratis kecuali 
pemilihan umum yang pertama 
yaitu pemilihan umum tahun 1955. 
Pemilu selalu menunjukkan kesan 
yang tidak enak dihati rakyat. Bahkan 
sejumlah kalangan menyatakan 
bahwa pemilu hanyalah basa-
basi yang justru menimbulkan 
kerawanan dimasyarakat, terutama 
ketika para elit politik terjebak pada 
permasalahan dan konflik individu 
(Firmanzah, 2012: XVI-XVII). 

Di samping menghasilkan para 
pemimpin dan wakil rakyat yang 
tidak memenuhi harapan rakyat, 
ternyata sistem pemilu juga berhasil 
menciptakan beraneka taktik dan 
strategi pemenangan (pengumpulan 
suara), dengan melakukan 
p e n y i m p a n g a n - p e n y i m p a n g a n 
terhadap peraturan perundang-
undangan. Penyimpangan yang 
banyak terjadi adalah pemberian uang 
dan materi lainnya seperti bantuan 
sosial berupa perbaikan sarana dan 
prasarana serta uang tunai kepada 
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kelompok masyarakat tertentu dan 
perseorangan menjelang hari dan 
tanggal pemungutan suara. Hasil 
penelitian melalui obsevasi dalam 
kurun waktu 3 (tiga) periode pemilihan 
umum (2004-2005, 2009-2010 
dan 2014-2015) ada kecendrungan 
pemberian uang atau materi lainnya 
semakin meningkat baik pemberinya 
maupun penerimanya. Pada pemilu 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
Badung tahun 2005, penulis temukan 
di kecamatan Mengwi yaitu sehari 
menjelang pemungutan tepatnya 
pada sore menjelang malam terjadi 
pemberian uang kepada pemilih 
di mana setiap pemilih menerima 
sebesar Rp 25.000,00. Kemudian pada 
pemilu tahun 2009-2010 pemberian 
uang ini semakin meningkat terutama 
nilai uangnya yang mencapai besaran 
berkisar antara Rp 50.000,00 sampai 
Rp 75.000,00 untuk perorangan. 
Demikian pula pada pemilu tahun 
2014 nilai sebuah suara meningkat 
luar biasa mencapai Rp 200.000,00 
sampai dengan Rp 400.000,00, dan hal 
ini terungkap pada persidangan kode 
etik DKPP untuk KPU dan Panwaslu 
Kabupaten Badung; bahkan menurut 
keterangan beberapa informan 
bisa lebih dari jumlah itu ketika 
terjadi pemungutan suara ulang di 
mana calon yang memperebutkan 
suara pada TPS tersebut perolehan 
suaranya berpengaruh nyata pada 
terpilih atau tidak terpilihnya 
calon yang bersangkutan. Namun 
ketika Pemilukada serentak tahun 
2015 modus pemberian uang 
dan materi lainya mengarah pada 
pemberian bantuan sosial melalui tim 

pemenangan yang kebetulan anggota 
legislatif dan pengucuran bantuan 
sosial berupa perbaikan sarana dan 
prasarana seperti jalan, air minum dan 
penerangan. Melihat perkembangan 
ini maka dapat dianalogikan bahwa, 
setiap pelaksanaan pemilu telah 
terjadi transaksi jual beli suara 
antarapara pemilik suara (pemilih 
yang memiliki hak pilih) dengan 
para pendulang suara (peserta 
pemilu dan para tim kampanye atau 
tim suksesnya). Adanya fenomena 
yang demikian masih sistemik 
dan terstruktur tersebut, semakin 
menjelaskan bahwa politik uang atau 
komodifikasi suara dari pemilu ke 
pemilu adalah fenomena yang amat 
sangat sulit untuk dihilangkan. 

Berangkat dari hal-hal di atas 
maka rasanya tidak ada bidang yang 
lebih seksi atau lebih menarik untuk 
di bahas selain dunia politik, karena 
hanya dunia politik dengan sistem 
pemilunya dapat melahirkan para 
penguasa atau pemimpin, demikian 
juga cara mengakhiri dan sekaligus 
cara pergantian kekuasaan secara 
damai dapat dilaksanakan hanya 
melalui pemilu. Sistem pemilihan 
umum sejak pemilu legislatif tahun 
2014 sampai saat ini telah memberikan 
ruang kepada semua peserta pemilu 
untuk melakukan kampanye mulai 
sejak 3(tiga) hari setelah ditetapkan 
oleh KPU sebagai peserta pemilu. 
Peluang ini benar-benar telah 
dimanfaatkan oleh peserta pemilu 
untuk melakukan kampanye dengan 
berbagai cara, seperti menggunakan 
media masa dan elektronik yang 
kebetulan adalah milik peserta pemilu 

I Wayan Juana - POLITIK UANG DAN KOMODIFIKASI SUARA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU



Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016  Jurnal ETIKA & PEMILU10

yang bersangkutan, dengan mensiasati 
undang-undang melakukan kampanye 
terselubung seperti memperkenalkan 
calon presiden dan wakilnya, ada pula 
dilakukan dengan memanfaatkan 
ketenaran pejabat tetentu, bahkan 
ada yang terang-terangan melalui 
program partai yang resmi yaitu 
konvensi calon presiden. Kampanye 
dengan beraneka ragam banyak yang 
bertentangan dengan nilai kepatutan 
(etika) namun undang-undang belum 
bisa menjeratnya dengan pasal-pasal 
yang mengatur tentang pelanggaran 
pemilu. Kepentingan para peserta 
pemilu berkolaborasi dengan sepak 
terjang para “broker politik atau 
perantara politik “ adalah salah satu 
penyebab meningkatnya pelanggaran 
pemilu terutama politik uang. 

Pemilih dan peserta pemilu 
adalah dua sosok yang saling 
membutuhkan, bagaikan penjual/
produsen dan pembeli /konsumen. 
Fakta menunjukkan telah terjadi 
kekacauan peran antara keduanya, 
karena pada saat tertentu peserta 
pemilu berperan sebagai pembeli 
suara, dan pemilih berperan sebagai 
penjual suara, dan pada sisi lain 
peserta pemilu berperan sebagai 
penjual harapan, melalui program-
program yang ditawarkan. Jika pemilu 
dicermati sebagai sarana pelaksanaan 
demokrasi dengan asas Luber dan 
Jurdil serta bermartabat maka peran 
peserta pemilu sesungguhnya adalah 
sebagai penjual harapan dengan 
menawarkan produk yang disebut visi, 
misi dan program, dan para pemilih 
adalah konsumen yang memiliki 
kebebasan untuk memilih program 

itu dengan cara memberikan suaranya 
pada peserta pemilu yang diyakini 
memiliki program terbaik dan mampu 
mewujudnyatakan program kerja 
tersebut. Berdasarkan pengamatan 
penulis sejak pemilu tahun 2004, 
2009, tahun 2014 dan pemilukada 
serentak tahun 2015 ternyata telah 
terjadi pertukaran peran antara 
pemilih dan peserta pemilu dan hal 
inilah yang memicu terjadinya politik 
uang atau komodifikasi suara. Proses 
politik uang atau komodifikasi suara 
tidak ubahnya sebagai sebuah sistem 
perniagaan di mana didalamnya ada 
perantara politik atau broker politik 
yang bertindak sebagai penghubung 
antara pemilih dengan peserta 
pemilu. Komunikasi politik antara 
peserta pemilu dengan para perantara 
politik sejak dasa warsa terakhir ini 
menjadi fenomena tersendiri yang 
sangat menarik untuk dilakukan 
penelitian serta pengkajian, karena 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 
ini telah terjadi pergeseran nilai-
nilai budaya politik. Perubahan yang 
sangat mendasar adalah bahwa 
suara telah dijadikan komoditas yang 
diperjualbelikan oleh pemilik suara 
(pemilih) melalui perantara politik 
seperti ketua kelompok tertentu, 
pemimpin kelompok masyarakat, dan 
tokoh-tokoh lainnya yang memiliki 
kepentingan ekonomi atas terjadinya 
traksaksi jual beli suara ini. 

Di kalangan praktisi, penyeleng-
gara pemilu, pengawas pemilu dan 
masyarakat tertentu transaksi ini 
sesunggunya telah dapat dikata-
gorikan sebagai kegiatan politik 
uang. Adapun modus terjadinya 
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politik uang ini antara lain (1) melalui 
program bantuan sosial (bansos) 
para peserta pemilu dengan status 
petahana menggelontorkan berbagai 
proyek pemerintah dalam bentuk 
pembangunan atau pemeliharaan 
berbagai tempat suci (sanggah 
atau merajan ageng, dadia, pura 
kawitan, pura kayangan tiga dan 
pura-pura lainnya), perbaikan sarana 
dan prasarana umum seperti jalan 
raya, jalan ke tempat-tempat suci 
tertentu, balai banjar, wantilan dan 
pembangunan fasilitas umum lainnya. 
Pada kondisi ini seolah-olah para 
peserta pemilu ini sangat berjasa besar 
untuk membantu masyarakat dalam 
pembiayaan-pembiayaan pemba-
ngunan atau pemeliharaan berbagai 
fasilitas yang telah disebutkan di 
atas, sehingga masyarakat merasa 
berhutang budi, dan utang ini harus 
dilunasi dengan cara menjatuhkan 
pilihannya pada calon yang dipandang 
berjasa pada saat pemungutan suara. 
(2) Para peserta pemilu yang bukan 
petahana (pendatang baru) tidak mau 
ketinggalan dengan menggunakan 
sumber-sumber ekonomi pribadinya 
juga melakukan hal yang sama, 
untuk mengimbangi sepak terjang 
para petahana. Di samping dengan 
menggunakan model pendekatan di 
atas ternyata terjadi juga jual beli 
suara secara individu dan hal ini 
biasanya terjadi pada masa tenang, 
bahkan terjadinya pada detik-detik 
terakhir menjelang pemungutan suara 
(pencoblosan), dan karena terjadinya 
pagi-pagi buta maka dikenal dengan 
istilah serangan fajar. 

Politik transaksional ini 

melahirkan fenomena baru yaitu 
peserta pemilu yang yang terpilih 
adalah mereka yang sejatinya telah 
melakukan kecurangan baik dengan 
menggunakan dana pemerintah 
melalui bansos dan program lainnya 
maupun dengan dana pribadi yang 
diperoleh dari simpanan atau dari hasil 
penjualan asset dan pinjaman pada 
lembaga keuangan. Fenomena ini akan 
melahirkan para pemimpin atau wakil 
rakyat dengan kualitas kepemimpinan 
yang patut dipertanyakan terutama 
yang terkait dengan etika politiknya. 
Penelitian ini akan mencoba untuk 
membedah prilaku para peserta 
pemilu ini dengan menggunakan pisau 
bedah teori-teori sosial posmoderan 
seperti teori praktik dari Bourdieu, 
teori dekontruksi dari Derrida, teori 
hegemoni dari Gramcie dan teori 
komodifikasi.

A.2  Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang 
permasalahan di atas maka dapatlah 
dirumuskan permasalahannya sebagai 
berikut : “ bagaimana perkembangan 
politik uang pada pemilihan umum di 
Provinsi Bali?”

B. PEMBAHASAN.
B.1  Sistem pemilu dan Politik uang

 Sistem pemilihan umum yang 
digunakan tahun 2014 adalah sistem 
proporsional terbuka untuk anggota 
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
kabupaten/kota, sistem berwakil 
banyak untuk anggota DPD RI dan 
untuk pemilihan kepala daerah 
dan wakilnya. Sistem proporsional 
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terbuka mengandung makna bahwa 
penetapan calon terpilih secara 
otomatis diberikan kepada calon 
yang memperoleh suara terbanyak 
dengan prasyarat partai politik 
yang mencalonkan diikut sertakan 
dalam penentuan perolehan kursi. 
Sedangkan sistem berwakil banyak 
adalah penentuan calon terpilih 
dengan menggunakan perolehan suara 
terbanyak. dan khusus untuk anggota 
DPD karena hanya ada 4(empat) kursi 
untuk setiap provinsi maka secara 
otomatis yang terpilih adalah yang 
memperoleh suara terbanyak pertama 
sampai dengan terbanyak keempat, 
sedangkan untuk kepala daerah dan 
wakil kepala daerah pasangan yang 
terpilih adalah yang memperoleh 
suara terbanyak.

Adapun pengaturan mengenai 
penetapan calon terpilih untuk 
anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/kota sebagaimana 
dinyatakan pada UU nomor 8 
tahun 2012 tentang Pemilihan 
umum anggota DPR,DPD dan DPRD 
khususnya dalam pasal-pasal sebagai 
berikut :
1) Pasal 208 menyatakan Partai Politik 

Peserta Pemilu harus memenuhi 
ambang batas perolehan suara 
sekurang-kurangnya 3,5% (tiga 
koma lima persen) dari jumlah 
suara sah secara nasional untuk 
diikutkan dalam penentuan pero-
lehan kursi anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota. 

2) Pasal 209 ayat (1) Partai 
Politik Peserta Pemilu yang 
tidak memenuhi ambang batas 

perolehan suara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 208, tidak 
disertakan pada penghitungan 
perolehan kursi DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota di setiap daerah pemilihan. 

3) Pasal 209 Ayat (2) Suara untuk 
penghitungan perolehan kursi 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota di suatu daerah 
pemilihan ialah jumlah suara sah 
seluruh Partai Politik Peserta 
Pemilu dikurangi jumlah suara sah 
Partai Politik Peserta Pemilu yang 
tidak memenuhi ambang batas 
perolehan suara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 208. 

4) Pasal 209 Ayat (3) bahwa dari 
hasil penghitungan suara sah yang 
diperoleh Partai Politik Peserta 
Pemilu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) di suatu daerah 
pemilihan ditetapkan angka BPP 
DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP 
DPRD kabupaten/kota dengan 
cara membagi jumlah suara sah 
Partai Politik Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan jumlah kursi di satu 
daerah pemilihan. 
Berpijak pada hal-hal di atas maka 

ternyata ada prasyarat yang harus 
dipenuhi agar partai politik diikut 
sertakan dalam penentuan jumlah 
kursi yaitu angka ambang batas 
perolehan suara pada tingkat nasional 
minimum 3,5%, dan jika perolehan 
suara di bawah angka itu maka 
secara otomatis tidak diikut sertakan. 
Setelah diperoleh angka ambang 
batas tersebut maka pengaturan 
penetapan calon terpilih dilakukan 
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sebagaimana diatur pada pasal 215 
yang menyatakan penetapan calon 
terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 
Politik Peserta Pemilu didasarkan 
pada perolehan kursi Partai Politik 
Peserta Pemilu di suatu daerah 
pemilihan dengan ketentuan sebagai 
berikut. (a) Calon terpilih anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota ditetapkan berdasarkan calon 
yang memperoleh suara terbanyak. 
(b) Dalam hal terdapat dua calon 
atau lebih yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dengan perolehan suara yang sama, 
penentuan calon terpilih ditentukan 
berdasarkan persebaran perolehan 
suara calon pada daerah pemilihan 
dengan mempertimbangkan 
keterwakilan perempuan. (c) Dalam 
hal calon yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi 
yang diperoleh Partai Politik Peserta 
Pemilu, kursi yang belum terbagi di-
berikan kepada calon berdasarkan 
per-olehan suara terbanyak 
berikutnya. 

Adapun penetapan calon terpilih 
untuk anggota DPD di atur pada 
pasal 216 antara lain menyatakan 
(1) Penetapan calon terpilih anggota 
DPD didasarkan pada nama calon 
yang memperoleh suara terbanyak 
pertama, kedua, ketiga, dan keempat 
di provinsi yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal perolehan suara 
calon terpilih keempat terdapat 
jumlah suara yang sama, calon yang 
memperoleh dukungan Pemilih 
yang lebih merata penyebarannya di 

seluruh kabupaten/kota di provinsi 
tersebut ditetapkan sebagai calon 
terpilih. (3) KPU menetapkan calon 
pengganti antar waktu anggota DPD 
dari nama calon yang memperoleh 
suara terbanyak kelima, keenam, 
ketujuh, dan kedelapan di provinsi 
yang bersangkutan. Sedangkan 
penetapan untuk pasangan terpilih 
pada pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dapat dilihat 
pada Pasal 109 UU Nomor 1 tahun 
2015 sebagaimana diubah terakhir 
dengan UU nomor 8 tahun 2015 pada 
ayat (1) menyatakan “pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 
yang memperoleh suara terbanyak 
ditetapkan sebagai pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 
terpilih. Kemudian pada ayat (2) 
Dalam hal terdapat jumlah perolehan 
suara yang sama untuk Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, 
pasangan calon yang memperoleh 
dukungan Pemilih yang lebih merata 
penyebarannya di seluruh kabupaten/
kota di provinsi tersebut ditetapkan 
sebagai pasangan Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur terpilih. 

Dari uraian di atas maka 
penetapan calon terpilih adalah 
calon yang mendapatkan suara 
terba-yak, sehingga persoalan 
nomor urut menjadi kurang penting. 
Implikasi dari perubahan sistem 
ini juga menyebabkan pergeseran 
pengeluaran biaya politik para calon 
anggota legislatif. Dengan sistem 
tertutup biaya oprasional kampanye 
tidak begitu besar karena yang dipilih 
adalah partai dan secara otomatis 
nomor urut pencalonan sangat 
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menentukan, oleh karenanya biaya 
politik yang besar dikeluarkan pada 
sistem ini adalah membeli nomor urut. 
Sedangkan untuk sistem proporsional 
terbuka biaya yang dikeluarkan di 
samping membeli kendaraan (partai) 
dan nomor urut, yang jauh lebih besar 
adalah biaya oprasional kampanye 
untuk memperoleh suara sebanyak-
banyaknya. 

Sistem pemilihan umum sebagai-
mana dijelaskan di atas terutama sub 
sistem yang terkait dengan penentuan 
calon terpilih sangat potensial 
untuk memunculkan kecurangan-
kecurangan seperti menggunakan 
kekuasaan dengan mempengaruhi 
sistem kekuasaan formal yaitu 
mulai dari presiden, kepala daerah, 
camat, lurah atau kepala desa dan 
kepala lingkungan atau kelian dinas. 
Kecurangan lain dengan melibatkan 
tokoh masyarakat , adat dan agama. 
Kecurangan juga terjadi dengan 
melibatkan unsur penyelenggara 
mulai dari KPPS, PPS,PPK dan KPU. 
Di samping kecurangan dengan 
menggunakan atau melibatkan tokoh 
formal maupun tokoh informal 
sebagaimana dijelaskan di atas yang 
jauh lebih dasyat adalah kecurangan 
dengan menggunakan modal ekonomi 
yaitu uang dan /atau materi lainnya, 
dan lebih dikenal dengan sebutan 
politik uang (money politic). Politik 
uang telah berkembang dengan pesat 
sejalan dengan kebutuhan manusia 
untuk mengejar hasrat yang tiada 
terbatas, dan dapat juga dimaknai 
komodifikasi saat ini telah merambah 
dunia politik, artinya jika dahulu 
suara itu belum dijadikan komoditas 

untuk diperjual belikan, maka saat ini 
suara telah menjadi komoditas yang 
diperjual belikan.

B.2 Proses Politik Uang atau 
Komodikasi Suara.

Membedah proses politik uang 
atau komodikasi suara sangatlah 
tepat menggunakan pendekatan ilmu 
ekonomi khususnya teori permintaan 
dan penawaran. Ilmu ekonomi 
sesungguhnya ilmu yang mempelajari 
bagaimana tingkah laku manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
yang tidak terbatas dengan alat 
pemuas kebutuhan (sumber-sumber) 
yang serba terbatas. Kesenjangan 
antara kebutuhan dan sumber-sumber 
ekonomi menimbulkan permintaan 
dan penawaran, di mana produsen 
menawarkan produk atau jasanya 
dengan harga tertentu, demikian 
sebaliknya konsumen akan melakukan 
permintaan terhadap produk atau 
jasa yang dibutuhkannya yang pada 
gilirannya akan terjadi kesepakatan 
harga yang disebut dengan harga 
keseimbangan (equlibrium price). 

Dalam dunia politik harga 
keseimbangan itu tidak selamanya 
terjadi akibat adanya tawar menawar 
antara penjual (pemilik suara) dengan 
pembeli (peserta pemilu), karena 
sering kali terjadi justru para pengepul 
suara (perantara maupun peserta 
pemilu) yang berinisiatif menentukan 
nilai tukar (harga) sejumlah suara, 
sedangkan pemilik suara pada 
umumnya pasif. Berdasarkan hasil 
pengamatan penulis tidak ada standar 
baku tentang harga-harga sebuah 
suara dan sangat tergatung pada 
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kebutuhan calon ataupun masyarakat. 
Untuk membahas proses terjadinya 
politik uang atau komodifikasi ini 
maka berikut ini akan dikemukakan 
mulai dari faktor-faktor yang 
melatarbelakangi, proses terjadinya 
dan sebagainya 

B.2.1 Pemicu Terjadinya Politik 

Uang atau Komodikasi Suara 

Hasil penelitian menunjukkan 
untuk pemilihan umum tahun 2014 
khususnya di Provinsi Bali terjadi 
kesenjangan atau perbedaan yang 
sangat lebar antara jumlah kursi yang 
tersedia untuk anggota DPR RI, DPD, 
DPRD provisi dan DPRD kabupaten/
kota dengan jumlah calon tetap yang 
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mengincar kursi DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota 
. Tabel berikut memperlihatkan jumlah kursi (dibaca jumlah calon terpilih) 
dengan jumlah calon yang memperebutkan kursi dan jumlah calon gagal merebut 
kursi tersebut (tidak terpilih) 

Tabel :2-1
Perbandingan Jumlah Kursi dengan Jumlah Calon Anggota Legislatif

Pada Pemilu 2014 Untuk Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

N
om

or Jenis dan Tingkatan Lembaga 
Perwakilan

Jumlah 
Kursi yang 
Tersedia 

Jumlah 
Calon 
Tetap 

Calon Tidak 
Terpilih

Jumlah %
1 Dewan Perwakilan Rakyat RI 9 99 90  90,91 
2 Dewan Perwakilan Daerah RI 4 41 37  90,24 
3 DPRD Provinsi Bali 55 450 395  87,78 
4 DPRD Kota Denpasar 45 372 327  87,90 
5 DPRD Kabupaten Badung 40 297 257  86,53 
6 DPRD Kabupaten Tabanan 40 361 321  88,92 
7 DPRD Kabupaten Jembrana 35 227 192 84,58 
8 DPRD Kabupaten Buleleng 45 374 329  87,97 
9 DPRD Kabupaten Bangli 30 218 188  86,24 
10 DPRD Kabupaten Karangasem 45 313 268  85,62 
11 DPRD Kabupaten Klungkung 30 236 206  87,29 
12 DPRD Kabupaten Gianyar 40 315 275  87,30 
 Jumlah Total 418 3.303 2.885  87,34 

Sumber : KPU Bali dan KPU Kabupaten Kota se-Bali, data diolah.

Dari tabel di atas ternyata secara 
keseluruhan jumlah kursi yang tersedia 
sebanyak 418 kursi, sedangkan 
jumlah calon yang memperebutkan 
kursi tersebut sebanyak 3.303 orang. 
Dengan perbandingan ini maka sudah 

dapat dipastikan calon yang terpilih 
hanya sebanyak jumlah kursi yang 
tersedia yaitu 418 orang (12, 66 %), 
sedangkan yang tidak terpilih atau 
gagal mencapai 2.885 orang (87,34%). 
Demikian banyaknya calon anggota 
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DPR, DPD, dan DPRD yang bersaing, 
dan masing-masing telah menyadari 
demikian dasyatnya persaingan, dan 
untuk mematikan gerak lawan maka 
salah satu cara yang paling cepat dan 
dipercayai berhasil adalah dengan 
menggelontorkan sejumlah uang 
atau materi lainnya pada masyarakat, 
kelompok tertentu sampai pada 
perorangan. 

Di samping adanya persaingan 
sebagaimana dinyatakan di atas 
pemicu lainnya adalah adanya sikap 
pragmatisme masyarakat yang 
memanfaatkan peristiwa politik yang 
disebut pemilu untuk memperoleh 
sumber-sumber ekonomi dari peserta 
pemilu. Hal ini diperkuat hasil 
wawancara mendalam dengan tokoh 
dan anggota masyarakat yang pada 
dasarnya mengatakan bahwa peserta 
pemilu akan mendekati masyarakat 
ketika mereka butuh dukungan dan 
setelah terpilih biasanya melupakan 
akan keberadaan masyarakat yang 
pernah mendukungnya. Adanya 
persepsi seperti ini mendorong 
masyarakat baik secara individu, 
maupun kelompok untuk meman-
faatkan mementum pemilu ini untuk 
mendapatkan sumber-sumber ekono-
mi dari peserta pemilu. 

Dari fakta-fakta yang ditemukan 
dilapangan para pihak yang berke-
pentingan akan mengambil peran 
masing-masing, yaitu pertama adalah 
penjual yaitu pemilih atau kumpulan 
pemilih, kedua para perantara yaitu 
tokoh masyarakat, tokoh agama, 
tokoh pemuda, tokoh LSM dan lainnya, 
dan ketiga adalah sikonsumen yaitu 
peserta pemilu. Proses ini terjadi 

secara otomatis dan dalam istilah 
ekonomi diatur oleh tangan-tangan 
yang tidak kelihatan, sehinga secara 
perlahan  namun  pasti suara pemilih 
adalah produk atau jasa yang sangat 
dibutuhkan  oleh  para  peserta 
pemilu. 

B.2.2 Proses Transaksi Politik Uang 
atau Komodifikasi Suara 

Proses terjadinya transaksi politik 
uang atau komodifikasi tidak terlepas 
dari sistem budaya masyarakat 
Bali yang bersifat kumunal dalam 
bentuk organisasi yang disebut 
banjar adat, banjar dinas, sekaha 
atau perkumpulan seperti sekaha 
santi, subak dan lain-lainnya. Terkait 
dengan politik uang atau komodifikasi 
suara proses terjadinya diawali 
oleh adanya pertautan kepentingan 
antara konsumen yaitu para peserta 
pemilu (calon anggota DPR, DPD, 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota, calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah) dengan pemilik 
suara yaitu para pemilih potensial 
didaerah pemilihan masing-masing 
peserta pemilu. Para pemilik suara 
ini dengan sengaja memanfaatkan 
momen pemilu untuk memperoleh 
sumber-sumber ekonomi baik untuk 
kepentingan bersama maupun untuk 
kepentingan pribadi. Adapun proses 
terjadinya transaksi dapat dijelaskan 
sebagai berikut.

Pertama adanya kesepakatan 
pada kelompok pemilik suara 
untuk menjadikan suara sebagai 
sebuah produk atau jasa yang dapat 
dipertukarkan /diperjual belikan. 
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Hasil penelitian ditemukan 3 (tiga) 
kelompok yang saling bersinergi 
yaitu (1) Tokoh-tokoh informal pada 
lingkungan keluarga tertentu seperti 
tokoh pengempon Sanggah Gede, 
Dadia, Kawitan atau pemimpin dari 
tempat suci milik kelompok tertentu 
(2) Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat 
(Tomas) seperti Bendesa Adat, Kelian 
Dusun atau Kepala Lingkungan, 
sampai dengan Kepala Desa/
Perbekel yang juga berkepentingan 
akan pembiayaan pembangunan 
inprastruktur di masing-masing 
wilayahnya. (3) Para perantara politik 
yaitu orang perorang yang mampu 
mengelola fenomena sumber-sumber 
ekonomi yang ada pada peserta 
pemilu menjadi isu strategis sehingga 
dapat mempengaruhi komunitas 
tertentu untuk sepakat mengarahkan 
dukungannya pada peserta pemilu 
tertentu dengan imbalan berupa 
uang atau materi lainnya demi 
kepentingan komunitas tersebut 
dan kepentingan pribadi siperantara 
politik yang bersangkutan. Para 
tokoh di atas biasanya berinisiatif 
untuk mengumpulkan warga atau 
anggota masing-masing kelompok 
tersebut, dan pada pertemuan 
tersebut dijelaskan bahwa pemilu 
kali ini dapat digunakan sebagai 
sarana untuk memperoleh sumber-
sumber ekonomi sesuai dengan 
kebutuhan. Atas dasar kesepakatan 
awal maka tokoh yang mewakili 
kepentingan masyarakat atau 
kelompok tertentu berkomunikasi 
secara intensif dengan perantara 
atau peserta pemilu sampai ada 
kesepakatan untuk mempertemukan 

masyarakat dengan peserta pemilu 
tertentu yang dikemas dalam 
bentuk kegiatan persembahyangan 
bersama, simakrama, gotong royong 
perbaikan fasilitas umum, kegiatan 
memancing, undangan pada acara 
keagamaan seperti pada ngaben 
masal, karya agung ngenteg linggih 
(upacara keagamaan) dan kegiatan 
lainnya. Pada kegiatan-kegiatan 
seperti tersebut di atas biasanya para 
peserta pemilu sengaja diundang 
untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan 
masyarakat seperti disebutkan di atas. 
Kegiatan inilah yang populer disebut 
kegiatan “sima krama”yaitu kegiatan 
para peserta pemilu memperkenalkan 
diri kepada masyarakat dan dalam 
acara perkenalan ini biasanya 
diselipkan bahwa maksud kedatangan 
peserta pemilu adalah menyaksikan 
dan sekaligus turut serta mendoakan 
agar kegiatan tersebut berjalan 
sesuai harapan. Sebagai wujud nyata 
kepedulian sipeserta pemilu maka 
turut serta berpartisipasi yang disebut 
dengan “medana punia” artinya 
menyumbangkan uang dan materi 
lainnya untuk meringankan beban 
masyarakat yang melaksanakan 
kegiatan tersebut. Tujuannya sudah 
dapat dibaca untuk mendapatkan 
dukungan pada pemungutan suara 
yang akan dilaksanakan. Memang 
tidak secara tegas dilakukan kontrak 
politik, namun orang/masyarakat 
membaca makna yang terkandung 
dibalik pemberian itu, adalah wajar 
ada tegen prestasi, sehingga mereka 
yang telah mendapatkan bantuan ini 
merasa berutang budi, dan utang budi 
ini harus dibayar dengan memilih 
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peserta pemilu tersebut pada hari 
tanggal pemungutan suara. Dengan 
memperhatikan hal-hal di atas maka 
dapat dinyatakan bahwa pemilik 
suara (pemilih) telah secara sadar 
dan sepakat menjadikan hak pilihnya 
dikonversi menjadi produk/jasa yang 
dapat dipertukarkan atau dijadikan 
sarana balas jasa terhadap pemberian 
yang telah diterima terlebih dahulu. 
Dalam kasus seperti ini inisiatifnya 
datang dari pemilik suara. 

Kedua pada sisi lain ternyata 
para perantara politik(tim sukses) 
para peserta pemilu bergriliya turun 
untuk melihat potensi adanya suara 
kelompok tertentu atau orang perorang 
yang dapat ditukar dengan sumber-
sumber ekonomi tertentu. Pada saat 
melakukan pendekatan (marketing 
politik) kepada masyarakat para 
tim sukses ini menawarkan fasilitas 
tertentu seperti yang penulis amati 
untuk perbaikan dan pemeliharaan 
sanggah gede/merajan ageng dengan 
pemilih sekitar 20 sampai dengan 30 
orang ditawari uang sekitar Rp 10 juta 
sampai dengan Rp 15 juta, ibu-ibu PKK 
ditawari pakaian, kelompok Pesantian 
ditawari uang pembinaan antara Rp 5 
juta sampai Rp 10 juta dan kelompok 
lainnya dengan nilai penawaran 
proporsional dengan jumlah anggota 
sebagai pemilih. Proses politik uang 
atau komodifikasi pada yang terakhir 
ini inisiatif datangnya dari peserta 
pemilu melalui para tim suksesnya, 
sedangkan pemilik suara tanpa 
melalui proses berpikir panjang akan 
menerima tawaran tersebut. Pada 
situasi ini peran perantara politik 
sangat penting, tanpa perantara politik 

maka peristiwa politik uang atau 
komodifikasi tidak akan terjadi. Pada 
kasus ini ternyata prinsip-prinsip dan 
strategi pemasaran telah diterapkan 
secara baik, seperti penentuan segmen 
pasar, penentuan harga, pemilihan 
kata kunci (teknik promosi) untuk 
meyakinkan bahwa peserta pemilu 
yang ditawarkan adalah yang paling 
tepat untuk didukung. Sebagai contoh 
menetapkan segmen pasar diawali 
dengan survai pendahuluan tentang 
peserta pemilu yang sudah masuk 
didaerah tersebut, apa kekuatan dan 
kelemahan mereka serta bagaimana 
tipe masyarakat diwilayah tersebut. 
Dengan pengetahuan tersebut maka 
akan dapat ditentukan segmen pasar 
yang akan digarap. Demikian pula 
penetapan nilai atau harga persuara, 
diawali juga dengan mendapatkan 
informasi tentang harga yang 
telah ditransaksikan oleh pesaing, 
kemudian yang masuk belakangan 
akan memasang tarif atau harga satu 
suara lebih tinggi/besar dari yang telah 
terjadi diwilayah tersebut. Tentang 
produk (calon peserta pemilu) yang 
ditawarkan sangat sering dikaitkan 
dengan soroh atau keturunan, 
kekerabatan, putra/putri asli wilayah 
tersebut dan latar belakang keluarga 
peserta pemilu sehingga pemilih 
percaya bahwa peserta pemilu ini 
layak untuk didukung/dipilih. 

Ketiga perantara politik ini juga 
langsung berkomunikasi dengan 
perorangan yang dilakukan mulai 
masa tenang (tiga hari sebelum 
pemungutan suara) sampai dengan 
sesaat menjelang waktu pemungutan 
suara. Hasil pengamatan pemberian 
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uang ini paling marak terjadi sehari 
menjelang pemungutan suara, dan 
untuk kelompok perorangan ini 
peserta pemilu memasukan uang 
tunai dalam amplop yang diberikan 
pada kepala keluarga dengan besaran 
antara Rp 50.000,00 sampai dengan 
Rp 400.000,00. Penyerahan uang dan 
materi lainnya ini bagi peserta pemilu 
telah dipersepsi sebagai transaksi, 
pada hal sesungguhnya yang terjadi 
adalah transaksi yang ditunda sampai 
dengan hari tanggal pemungutan 
suara. Transaksi ini menurut penulis 
dapat dikatakagorikan sebagai 
transaksi yang bersifat semu atau 
transaksi yang tertunda. Dikatakan 
semu karena pada peristiwa jual beli 
suara ini tidak terjadi penyerahan 
produk atau jasa yang bersamaan 
denngan penyerahan uang atau 
materi lainnya (pembayaran). Bahkan 
terjadinya transaksi sesuai dengan 
budget riil masing-masing peserta 
pemilu yang diperuntukkan untuk 
anggaran ini tidak dilakukan sesuai 
rencana. Hasil pengamatan diperoleh 
bahwa tidak semua perantara ini jujur 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya 
kendati mereka telah dibayar secara 
cukup dalam praktiknya banyak uang 
tidak melaksanakan tugas secara jujur. 
Dengan telah dilaksanakan politik 
uang atau komodifikasi suara ini 
maka persepsi tim sukses atau peserta 
pemilu meng-analogikan ketika 
mereka telah membayar sejumlah 
tertentu maka seolah-olah secara pasti 
akan terjadi pemenuhan janji bahwa 
pemilih potensial akan menjatuhkan 
pilihannya untuk memilih peserta 
pemilu yang bersangkutan pada hari 

tanggal pemungutan suara. Persepsi 
ini yang menyebabkan setiap peserta 
pemilu telah mencatatkan pada pundi-
pundi harapannya bahwa diwilayah 
tertentu telah memperoleh suara 
sejumlah tertentu, sehingga semua 
peserta pemilu yang penulis observasi 
merasa yakin akan dilantik sebagai 
anggota legislatif atau kepala daerah/
wakil kepala daerah. Di samping 
semunya transaksi dalam banyak hal 
terjadi juga permainan yang tidak 
sehat para tim sukses karena tidak 
semua uang yang diambil pada calon 
anngota legislatif dan kepala daerah 
/wakil kepala daerah diedarkan, 
artinya jumlah dukungan riil 
sesungguhnya telah berkurang seiring 
dengan tidak diserahkannya uang atau 
materi lainnya kepada para kelompok 
tertentu atau orang perorang sebagai 
pemilik suara. Kecurangan prilaku 
para tim sukses sangat didukung 
oleh sistem atu undang-undang 
dan peraturan yang berlaku, bahwa 
praktik pemberian uang ini dilarang, 
dan sanksinya sangat berat berupa 
hukuman pidana dan denda, dan yang 
jauh lebih berat jika terbukti maka 
peserta pemilu tersebut dibatalkan 
sebagai calon, atau jika sudah terpilih 
juga dibatalkan sebagai calon terpilih. 
Adanya sanksi seperti menyebabkan 
peserta pemilu tidak berdaya untuk 
menelusuri atau melakukan audit 
investigatif untuk memastikan 
kebenaran telah terjadi penyerahan 
uang atau materi lainnya. 

Selain faktor di atas ternyata 
faktor etika moral pemilik suara juga 
menentukan keberhasilan seorang 
peserta pemilu mendapatkan suara 
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diwilayah tertentu, dan banyak 
penulis temukan dilapangan pemilik 
suara wanprestasi bahkan memiliki 
prinsip “ambil uangnya jangan pilih 
orangnya”. Pada kejadian ini pemilih 
secara sengaja sejak awal telah 
merencanakan untuk ingkar janji, dan 
dampaknya sudah dapat dipastikan 
peserta pemilu tertentu tidak 
memperoleh dukungan sebagaimana 
diharapkan. Pada kasus ini 
sesungguhnya telah terjadi pertemuan 
atau kesepakatan antara “maling besar 
dengan maling kecil” atau antara hantu 
dan setan”, di mana peserta pemilu 
penulis analogikan sebagai maling 
atau hantu politik besar, dan pemilik 
suara sebagai maling atau setan politik 
kecil, dan ke-duanya sesungguhnya 
pelaku kejahatan pemilihan umum 
yang sudah sepatutnya mendapatkan 
hukuman sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, hanya saja 
untuk menegakkan sanksi ini tidak 
segampang mengucapkannya karena 
dibutuhkan pembuktian yang sem-
purna yaitu harus memenuhi semua 
unsur pelanggaran politik uang. 

B.3  Penanganan Pelanggaran 
Politik Uang.

B.3.1 Sanksi Politik Uang.

 Politik uang menurut kedua 
undang-undang pemilu (undang-
undang pemilu legislatif maupun 
Pemilukada) digolongkan sebagai 
tindak kejahatan yang paling 
berat,oleh karenanya sanksi terhadap 
politik uang ini ada dua jenis yaitu 
sanksi administrasi dan sanksi 
pidana. Sanksi administrsi yang 

dikenakan sangat berat karena jika 
terbukti dapat menyebabkan seorang 
calon dibatalkan sebagai calon tetap 
ataupun calon terpilih. Pengaturan 
kedua sanksi ini dalam UU nomor 8 
tahun 2012 adalah sebagai berikut. 
1) Pelanggaran politik uang ini 
dapat dikenakan sanksi administrasi 
sebagaimana di atur pada pasal 
Pasal 90 yang menyatakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap 
pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 yang dikenai kepada 
pelaksana Kampanye Pemilu yang 
berstatus sebagai calon anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota digunakan sebagai 
dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk mengambil 
tindakan berupa: (a) . pembatalan 
nama calon anggota DPR, DPD, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota dari daftar calon tetap; atau (b). 
pembatalan penetapan calon anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota sebagai calon terpilih 
.2) Pengaturan sanksi pidana yang ada 
pada pasal 301 ayat (1), (2) dan (3) UU 
Nomor 8 tahun2012 yang menyatakan 
(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu 
yang dengan sengaja menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya 
sebagai imbalan kepada peserta 
Kampanye Pemilu secara langsung 
ataupun tidak langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, 
peserta, dan/atau petugas Kampanye 
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Pemilu yang dengan sengaja pada 
Masa Tenang menjanjikan atau 
memberikan imbalan uang atau 
materi lainnya kepada Pemilih secara 
langsung ataupun tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
84 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan 
denda paling banyak Rp48.000.000,00 
(empat puluh delapan juta rupiah). (3) 
Setiap orang yang dengan sengaja pada 
hari pemungutan suara menjanjikan 
atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih untuk tidak 
menggunakan hak pilihnya atau 
memilih Peserta Pemilu tertentu 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah). Memperhatikan 
ketentuan undang-undang yang 
mengatur sanksi terhadap politik uang 
sangat jelas, berikutnya yang menjadi 
pertanyaan besar adalah bagaimana 
mengeksekusi pelanggaran ini agar 
benar-benar terjadi penegakan hukum 
yang dapat memberikan kepastian 
hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Untuk pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah pengaturan 
politik uang dapat dilihat pada 
Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 2015 
sebagaimana diubah terakhir dengan 
UU Nomor 8 tahun 2015 yaitu : ayat 
(1) Partai Politik atau gabungan 
Partai Politik dilarang menerima 
imbalan dalam bentuk apapun pada 
proses pencalonan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota. Ayat (2) Dalam hal 
Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik terbukti menerima imbalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik yang bersangkutan dilarang 
mengajukan calon pada periode 
berikutnya di daerah yang sama. 
Ayat (3) Partai Politik atau gabungan 
Partai Politik yang menerima imbalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dibuktikan dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Ayat (4) Setiap 
orang atau lembaga dilarang memberi 
imbalan kepada Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik dalam bentuk 
apapun dalam proses pencalonan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ayat 
(5) Dalam hal putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap menyatakan setiap orang atau 
lembaga terbukti memberi imbalan 
pada proses pencalonan Gubernur, 
Bupati, atau Walikota maka penetapan 
sebagai calon, calon terpilih, atau 
sebagai Gubernur, Bupati, atau 
Walikota dibatalkan. Memperhatikan 
pengaturan sanksi pada UU pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala 
daerah tidak ditemukan adanya pasal-
pasal yang mengatur tindak pidana 
pemilihannya, sehingga sanksi yang 
diterapkan pada pelanggaran politik 
uang pada pemilihan kepala daeah 
hanya sanksi moral dan sanksi ini 
cukup berat sebagimana juga pada 
pemilu legislatif. 

B.4 Kesulitan pembuktian Politik 
Uang. 

Untuk membuktikan pelanggaran 
politik uang sejak pemilu tahun 2004 
sampai dengan tahun 2015 dapat 
dikatakan cukup sulit. Undang-undang 

I Wayan Juana - POLITIK UANG DAN KOMODIFIKASI SUARA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU



Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016  Jurnal ETIKA & PEMILU22

mensyaratkan unsur kumulatif harus 
terpenuhi dan salah satu unsur 
saja tidak terpenuhi maka dugaan 
pelanggaran politik uang ini akan lolos. 
Untuk dapat membuktikan adanya 
politik uang maka harus memenuhi 
syarat-syarat berikut: 

B.4.1 Unsur pelaku, penerima dan 
waktu politik uang.

Unsur pelaku, penerima dan 
waktu sangat menentukan sesorang 
dapat dikatakan melanggar 
larangan kampanye atau bukan. 
Untuk membuktikan unsur-unsur 
di atas maka berikut ini dikutif 
larangan dalam kampanye yang 
diatur pada pasal 86 ayat (1) huruf 
menyatakan : pelaksana, peserta, dan 
petugas kampanye pemilu dilarang 
menjanjikan atau memberikan uang 
atau materi lainnya kepada peserta 
kampanye pemilu. 

 Unsur pelaku politik uang sesuai 
dengan pasal 86 ayat (1) adalah 
“pelaksana , peserta dan petugas 
kampanye ” sebagaimana diatur pada 
pasal 79 ayat (1) UU nomor 8 tahun 
2012 ditegaskan Pelaksana Kampanye 
Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota terdiri 
atas pengurus partai politik, calon 
anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD 
kabupaten/kota, juru Kampanye 
Pemilu, orang seorang, dan organisasi 
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota. Pasal ini 
menegaskan pelaksana kampanye 
peserta pemilu terdiri atas 4(empat) 
kelompok yaitu kelompok pertama 

adalah pengurus partai politik yaitu 
setiap orang yang tercantum namanya 
sebagai pengurus partai politik yang 
dibuktikan dengan surat keputusan 
yang ditanda tangani oleh pimpinan 
partai politik yang sah diwilayah 
bersangkutan. Kelompok kedua adalah 
calon anggota DPR, DPRD provinsi 
dan DPRD kabupaten/kota yaitu 
setiap orang yang telah ditetapkan 
dalam daftar calon tetap (DCT) 
sebagai calon anggota DPR, DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota 
oleh KPU dimasing-masing tingkatan. 
Kelompok ketiga juru kampanye yaitu 
setiap orang yang telah ditetapkan 
dengan surat keputusan yang ditanda 
tangani oleh pimpinan oleh partai 
politik peserta pemilu sebagai juru 
kampanye dimasing-masing tingkatan 
dan didaftarkan atau diserahkan 
ke KPU. Kelompok keempat adalah 
orang-seorang yang ditunjuk oleh 
peserta pemilu yang dibuktikan 
dengan surat penunjukan atau surat 
keputusan. Sedangkan pelaksana 
kampanye calon anggota DPD sebagai 
diatur pada pasal 79 ayat (2) adalah : 
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota 
DPD terdiri atas calon anggota DPD, 
orang seorang, dan organisasi yang 
ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota 
DPD. Pasal ini menegaskan pelaksana 
kampanye anggota DPD terdiri atas 
2(dua) kelompok yaitu pertama adalah 
anggota DPD yang bersangkutan, 
kedua orang perorang , dan organisasi 
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
anggota DPD yang dibuktikan dengan 
surat penunjukkan dan surat tersebut 
diserahkan ke KPU. Yang dimaksud 
dengan Organisasi yang ditunjuk 
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sebagai pelaksana kampanye adalah 
organisasi sayap partai politik peserta 
pemilu dan organisasi penyelenggara 
kegiatan (event organizer). Pelaksana 
kampanye harus didaftarkan di 
KPU dan juga harus ditembuskan ke 
Bawaslu sebagaimana diatur pada 
pasal 80 ayat (1) yang menyatakan 
Pelaksana Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
79 harus didaftarkan pada KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
Sedangkan ayat (2) menyatakan 
Pendaftaran pelaksana Kampanye 
Pemilu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditembuskan kepada 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 
Panwaslu Kabupaten/Kota. Unsur 
peserta kampanye pemilu diatur pada 
pasal 79 ayat (3) yang menyatakan 
Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas 
anggota masyarakat. Unsur ini cukup 
jelas sehingga tidak memerlukan 
uraian yang lebih detail lagi. Dalam 
konteks ini adalah setiap orang yang 
memiliki hak pilih yang turut serta 
pada kegiatan kampanye adalah 
peserta pemilu tertentu. Sedangkan 
petugas kampanye diatur pada 
pasal 79 ayat (4) yang menyatakan 
Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas 
seluruh petugas yang memfasilitasi 
pelaksanaan Kampanye Pemilu. 

Di samping unsur-unsur di atas 
unsur waktu sangat menentukan 
untuk pembuktian adanya politik 
uang, dan jika diperhatikan secara 
cermat maka yang dapat dijerat 
dengan pasal politik uang adalah 
kegiatan memberi atau menjadikan 
uang dan materi lainnya pada waktu 
pelaksanaan kampanye, waktu masa 

tenang dan waktu pemungutan suara. 
Artinya politik uang akan memenuhi 
unsur –unsur jika dilakukan pada saat 
kampanye sedang berlangsung, masa 
tenang dan saat pemungutan suara 
. Yang dimaksud dengan Kampanye 
Pemilu sebagai dinyatakan pada pasal 
1 angka 29 UU Nomor 8 tahun 2012 
adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk 
meyakinkan para Pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, dan program 
Peserta Pemilu. Dari pengertian 
kampanye tersebut dapat dinyatakan 
kegiatan kampanye haruslah 
memenuhi unsur-unsur (1) pelakunya 
adanya peserta pemilu (partai politik, 
calon anggota DPR, DPD, DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 
(2) adanya kegiatan meyakinkan 
pemilih dengan menawarkan visi, 
misi dan program peserta pemilu. Dua 
syarat ini dalam prakteknya sangat 
sulit membuktikan terutama kegiatan 
meyakinkan para pemilih harus 
dilakukan dengan menyampaikan 
visi, misi dan program kerja. Sangat 
jarang ditemukan dalam kampanye 
ada kegiatan menyampaikan visi, 
misi dan program kerja. Dalam 
kenyataan kampanye di Provinsi Bali 
lebih banyak menampilkan hiburan 
seperti menghadirkan penyanyi 
nasional, pelawak atau bondres 
atau pelawak lokal. Selama masa 
kampanye sejak tahun 2004 sampai 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
serantak tahun 2015 pelaksanaan 
kampanye lebih banyak bahkan 
hampir 90% dikemas dengan sebutan 
“mesimakrama” dan dalam kegiatan 
ini belum pernah ditemukan kegiatan 
penyampaian visi, misi dan program 
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kerja. Dengan demikian kendati ada 
pemberian uang atau materi lainnya 
telah memenuhi unsur-unsur politik 
uang, namun unsur kampanyenya 
yang sangat sulit untuk membuktikan, 
karena ketika terjadinya penyerahan 
uang atau materi lainnya tidak 
dilakukan penyampaian visi, misi dan 
program peserta pemilu.

Di samping harus memenuhi 
unsur pelaku kampanye, waktu 
kampanye, dan kegiatan kampanye 
ternyata ada unsur lain yang harus 
terpenuhi yaitu unsur penerima 
haruslah peserta kampanye pemilu. 
Pembuktian unsur peserta kampanye 
juga sangat sulit sebab unsur ini erat 
kaitannya dengan pembuktian adanya 
kegiatan kampanye. Ketika kegiatan 
kampanye tidak dapat dibuktikan 
maka secara otomatis unsur peserta 
kampanye tidak terpenuhi. Fakta 
yang penulis temukan adalah secara 
nyata-nyata didepan mata penulis 
telah dilakukan penyerahan bantuan 
kepada warga atau krama adat atau 
panitia pembangunan balai banjar, 
akan tetapi tidak serta merta dapat 
dikatagorikan sebagai politik uang. 
Kesulitan membuktikan adalah bahwa 
uang yang diberikan itu harus kepada 
pemilih, tetapi dalam kenyataan 
dilapangan sipenerima uang atau 
materi lainnya adalah ketua panitia 
pembangunan balai banjar, jalan desa 
dan dalam penyampainya ditegaskan 
pula uang atau materi yang diberikan 
itu sebagai “dana punia” yaitu bantuan 
yang sifatnya tulus iklas dalam rangka 
meringankan beban warga atau krama 
sebagai bentuk kepedulian sosial. 

B.4.2 Unsur menjanjikan atau 
memberikan 

Yang dimaksud “menjanjikan atau 
memberikan” seperti ternyata pada 
penjelasan pasal 89 UU Nomor 8 
tahun 2012 adalah inisiatifnya berasal 
dari pelaksana Kampanye Pemilu 
yang menjanjikan dan memberikan 
untuk mempengaruhi Pemilih. 
Yang dimaksud “materi lainnya” 
tidak termasuk barang-barang yang 
merupakan atribut Kampanye Pemilu, 
antara lain kaos, bendera, topi dan 
atribut lainnya. Dalam kenyataan 
sehari-hari penulis temukan 
inisiatifnya itu datangnya dari warga 
atau krama banjar atau kelompok 
tertentu yang mengundang peserta 
pemilu dalam kegiatan rapat warga, 
krama adat/banjar serta kelompok 
tertentu dan dalam rapat tersebut 
diserahkan proposal pembangunan 
sarana dan prasarana, dan peserta 
pemilu menjanjikan akan membantu 
sesuai dengan kemampuan atau 
akan meneruskan proposal itu ke 
pemerintah. Unsur menjanjikan atau 
memberikan dalam kaitan dengan 
kegiatan tersebut inisiatifnya tidak 
dapat dibuktikan datangnya dari 
peserta pemilu, karena inisiatif 
pertemuan yang sering disebut sima 
karama berasal dari warga atau 
kelompok masyarakat melalui surat 
undangan. 

B.4.3 Unsur maksud dan tujuan 

Maksud dan tujuan pemberian uang 
adalah untuk mempengaruhi pemilih 
untuk melakukan hal-hal berikut : (1) 
agar pemilih tidak menggunakan hak 

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)



Jurnal ETIKA & PEMILU  Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016 25

pilihnya, artinya pelaksana kampanye 
atau calon anggota lagislatif dan kepala 
daerah/wakil kepala daerah yang 
memberikan atau yang menjanjikan 
uang atau materi lainnya memberikan 
perintah atau syarat agar sipenerima 
tidak menggunakan hak pilihnya 
atau tidak memilih pada pemungutan 
suara. Dengan tidak memilih maka 
ada potensi kerugian bagi calon 
tertentu untuk tidak mendapatkan 
suara di TPS tersebut, atau akan ada 
keuntungan bagi calon lainnya. (2) 
Agar pemilih memilih peserta pemilu 
atau DPR, DPRD provinsi, DPRD 
kabupaten/kota pasangan kepala 
daerah dengan cara tertentu sehingga 
suaranya menjadi tidak sah, artinya 
pemilih diintruksikan oleh sipemberi 
uang untuk memilih dengan cara 
tertentu misalnya dengan cara 
mencoblos di dua partai politik atau 
di dua nama peserta pemilu dipartai 
yang berbeda, maka secara otomatis 
suaranya menjadi tidak sah sehingga 
dampaknya sama dengan perbuatan 
pada huruf a di atas. (3) Agar pemilih 
memilih Partai Politik Peserta Pemilu 
tertentu, atau pasangan calon kepala 
daerah tertentu artinya diintruksikan 
untuk memilih partai politik atau 
pasangan calon kepala daerah tertentu 
atau tidak memilih partai politik atau 
pasangan calon kepala daerah tertentu, 
sehingga akibat perbuatan ini akan 
menguntungkan partai politik atau 
calon tertentu dan merugikan partai 
politik atau calon lainnya. (4) Agar 
pemilih memilih calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/
kota , pasangan kepala daerah 
tertentu, artinya diinstruksikan untuk 

memilih peserta pemilu tertentu, 
sehingga akibat perbuatan ini akan 
menguntungkan calon tertentu dan 
merugikan calon lainnya. (5) Agar 
pemilih memilih calon anggota DPD 
tertentu, artinya diintruksikan untuk 
memilih calon anggota DPD tertentu 
atau tidak memilih calon anggota 
DPD tertentu, dan akbibat perbuatan 
ini akan menguntungkan calon DPD 
tertentu dan merugikan calon DPD 
lainnya. Pembuktian terhadap unsur 
ini sangat sulit karena pada setiap 
kesempatan tidak pernah ditemukan 
kegiatan mempengaruhi pemilih 
seperti dijelaskan di atas. 

Untuk membuktikan adanya 
tindakan politik uang maka seluruh 
syarat di atas haruslah terpenuhi 
secara kumulatif artinya jika salah 
satu syarat saja tidak terpenuhi 
maka perbuatan yang sejatinya 
adalah politik uang tidak dapat 
dibuktikan sebagai perbuatan politik 
uang. Dengan adanya ketentuan 
tersebut di atas maka perbuatan 
politik uang sebenarnya sama saja 
dengan “kentut”, di mana baunya atau 
aromanya yang sangat jelas namun 
untuk membuktikan sangatlah sulit.

C. PENUTUP 

C.1 Simpulan. 

Dari Uraian di atas maka dapat 
disimpulkan hal-hal berikut : Pertama 
politik uang dari pemilu ke pemilu 
telah mengalami pergeseran bahkan 
cendrung meningkat bahkan suara 
telah dijadikan komoditas politik 
yang dipertukarkan dengan sumber-
sumber ekonomi sesuai dengan 
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kepentingan para pemilik suara. Kedua 
ada pergeseran sasaran yang semula 
adalah perseorangan kemudian 
merambah kelompok masyarakat 
seperti Banjar Dinas, Banjar Adat, 
Kelompok Pesantian, Subak , kelompok 
lainnya. Penyebab pergeseran saran ini 
tidak dapat dilepaskan bahwa di Bali 
masyarakatnya adalah masyarakat 
komunal yang dalam pengambilan 
keputusan termasuk keputusan 
politik sangat dipengaruhi oleh 
arahan pemimpinnya. Ketiga politik 
uang atau komodifikasi suara sudah 
terang benderang terjadi dari pemilu 
kepemilu, namun ketika dugaan 
pelanggaran ini dilakukan penegakan 
hukum akan menemui jalan buntu 
akibat adanya kelemahan undang-
undang yang mengatur pengertian 
dan sanksi politik uang sehingga 
sangat sulit membuktikannya. 

C.2 Rekomendasi. 

Dari berbagai kelemahan 
perundang-undangan dan adanya 
prilaku peserta pemilu yang 
menghalkan segala cara untuk 
memperoleh kemenangan maka 
dapat direkomendasikan hal-hal 
berikut : Pertama perlu adanya 
penyempurnaan pengaturan politik 
uang dalam undang-undang pemilu 
baik untuk pemilu legislatif, presiden 
dan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sehingga semua pemberian 
atau penjanjian uang dan materi 
lainnya dengan dalih apapun dan 
diberikan kepada siapapun yang 
terkait dengan pemilihan umum 
harus dikenakan sanksi moral yang 

tegas yaitu pembatalan sebagai 
peserta ataupun calon terpilih. 
Kedua betapapun ketatnya undang-
undang yang mengatur sanksi politik 
uang ketika moral para peserta 
pemilu tidak sejalan dengan ajaran 
kebenaran hakiki yang bersumber 
pada sastra suci atau kitab suci 
agama maka pendidikan politik yang 
berlandaskan atas kebenaran hakiki 
hendaknya diberikan secara terus 
menerus sehingga dalam kurun waktu 
tertentu akan ada kesadaran moral 
bahwa memperoleh sesuatu dengan 
jalan adharma atau melanggar ajaran 
kebenaran adalah sesuatu yang sangat 
memalukan. 
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POLITIK UANG DALAM SISTEM 
PENYELENGGARAAN PEMILU

MONEY POLITICS IN THE ELECTION 
MANAGEMENT SYSTEM

Mukhtar Sarman

ABSTRAK/ABSTRACT

Permainan uang dalam sebuah kontestasi politik telah menjadi masalah 
laten dalam ranah politik di Indonesia. Semua pihak menyadarinya sebagai 
patologi demokrasi, tapi yang terlibat dalam praktik tersebut berusaha 
mengingkarinya dengan berbagai dalih dan justifikasi. Dalam perspektif 
budaya politik, hal itu sebenarnya bukanlah suatu keniscayaan, kalau 
aktor politik siap bertarung dengan jujur. Tetapi pertarungan politik yang 
jujur membutuhkan penyelenggara kontestasi yang berintegritas. Dan 
integritas penyelenggara kontestasi harus didukung pula oleh tegaknya 
aturan perundang-undangan tentang pemilu, yang berarti menyangkut 
efektivitas menyangkut sanksi yang tegas kepada setiap pelanggar aturan 
main kontestasi.

The money politics in a political contest has become a latent problem in 
the realm of politics in Indonesia. All parties are aware of it as a pathology 
of democracy, but the ones involved in that practice trying to deny it with 
various excuse and justifications. In the perspective of political culture, it is 
actually not a necessity, if the political actors ready to fight fairly. However 
an integrity political battle requires election organizers whose also having 
the integrity. While the integrity of the organizers must be supported by 
rule of law on elections, which means it concerns the effectiveness of strict 
sanctions to any violators of the rules.

Kata kunci: Politik uang, penyelenggara Pemilu, budaya politik 
Keyword: Money politics, election organizer, political culture
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A.  PENDAHULUAN
Kontestasi politik, di berbagai 

tingkatannya, niscaya membutuhkan 
pengerahan sumber daya. Namun 
dalam realitas politik masa kini, 
sumber daya dimaksud bukan hanya 
menyangkut nama baik atau relasi 
sosial & yang secara teoritis sering 
diidentifikasi sebagai modal sosial - 
tetapi juga segala sumber daya lainnya, 
terutama sekali sumber daya finansial. 
Sumber daya finansial adalah sumber 
daya terukur yang bisa dihitung dari 
berapa pengeluaran yang dibutuhkan 
seseorang aktor untuk membiayai 
kampanye politik. Kampanye politik 
yang sukses bisa dibaca sebagai 
keberhasilan seseorang aktor, sebagai 
kandidat, untuk membangun simpati 
massa. Ketika simpati massa sudah 
diperoleh, mestinya, massa akan 
berpihak kepada seseorang aktor dan 
memberikan dukungan politik berupa 
pemberian suara kepadanya.

Namun logika normal tersebut 
tidak dapat diterapkan dalam kondisi 
yang tidak normal. Yang dimaksud 
dengan kondisi tidak normal adalah: 
(1) seseorang aktor kandidat bukanlah 
menjadi bagian dari sebuah partai 
politik, tetapi ingin berkontestasi 
dengan dukungan partai politik; 
(2) seseorang aktor kandidat ingin 
berkontestasi dalam sistem kontestasi 
yang berbasis dukungan massa, tetapi 
dia bukanlah orang yang dikenal oleh 
massa; (3) seseorang aktor kandidat 
boleh jadi cukup dikenal oleh massa 
pemilih, tetapi massa pemilih itu telah 
terlanjur berpola pikir pragmatis 
hanya akan memilih kandidat yang 
ikut kontestasi politik kalau dianggap 

dapat memberikan keuntungan 
material tertentu kepada mereka; 
dan (4) sistem kontestasi politik 
dihadapkan pada pelaku (para elit 
dan aktor kandidat) yang cenderung 
permisif dan siap untuk menghalalkan 
segala cara dalam rangka meraih 
kemenangan.

B.  MONEY POLITICS: SEBUAH 
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam kepustakaan ilmu politik, 

biasa diasumsikan bahwa demokrasi 
bermaksud memperlakukan semua 
warga negara sebagai aktor atau 
subyek. Namun diyakini pula bahwa 
sesungguhnya setiap orang, terutama 
para elit dan aktor politik, itu 
bertindak di ruang publik atas dasar 
pemahaman dan posisinya dalam 
relasi kuasa. Dalam konteks politik 
demokratis di Indonesia, semakin 
nampak jelas bahwa para elit dan 
aktor politik hanya melihat aspek 
pragmatis tersebut, tetapi cenderung 
kurang hirau dengan persoalan 
substantif bahwa kontestasi politik 
itu (mestinya) perlu memperhatikan 
pula aspek normatif yang berkaitan 
dengan upaya mempraktikkan 
nilai-nilai demokrasi. Sebab, kalau 
tidak, maka boleh jadi yang akan 
muncul ke permukaan adalah kasus 
patologi demokrasi, seperti misalnya 
kecurangan dan praktik politik uang.

Meminjam pemahaman Aspinall 
(2013), istilah politik uang (money 
politics) memang biasa digunakan 
di beberapa negara Asia Tenggara 
(terutama Indonesia, Malaysia dan 
Filipina). Namun menurut Aspinall 
istilah itu tidak tepat, kecuali apabila 
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ia dikaitkan dengan dua istilah 
penting ilmu politik, yakni patronase 
dan klintelisme. Dalam definisi 
Kitschelt dan Wilkinson (2007), 
patronase dan klintelisme dipakai 
dalam konteks pemberian barang atau 
bantuan lainnya yang dipertukarkan 
dalam hubungan politik.1 Merujuk 
pada deskripsi Aspinall dan Mietzner 
(2010), politik uang di Indonesia 
seringkali tidak selalu relevan dengan 
definisi formal ‘politik uang’, karena 
misalnya ia bisa diwujudkan dalam 
bentuk pemberian sumbangan 
[uang] dan bantuan [barang] kepada 
kelompok konstituen yang berada 
di kawasan miskin. Bagi kelompok 
pemilih, hal itu dianggap bukti bahwa 
partai politik atau kandidat yang 
melakukannya ada perhatian terhadap 
mereka dan [boleh jadi] karena 
itu jadi alasan layak dipilih dalam 
Pemilu [atau Pemilukada]. Karena 
pola semacam itu, dalam pandangan 
Palmer (2010:301-2), politik uang 
di Indonesia adalah bagian yang 
sah (legitimate) dari kampanye 
politik, dan politik uang semacam 
itu juga tidak pernah menjadi sebab 
digagalkannya kemenangan partai 
politik atau seseorang kandidat dalam 
Pemilu [dan Pemilukada]. 

Betapa lekatnya praktik politik 
uang itu dengan preferensi kultural 

1 Aspinall sendiri mendefinisikan patronase 
sebagai “sumber daya yang berasal dari sumber-
sember publik dan disalurkan untuk kepentingan 
partikularistik”, dan klientelisme mengacu pada 
“hubungan personalistik kekuasaan”. Secara 
konseptual istilah patronase dan klientelisme itu adalah 
dua konsep yang berbeda, tetapi mereka sering erat 
terkait dalam praktiknya, dalam kasus bila suatu hari 
seseorang pemilih menerima pembayaran tunai dari 
para politisi (Aspinall, 2013). 

masyarakat tentang ’politik jasa 
baik’ juga ditunjukkan dalam kajian 
Braithwaite dan Dunn (2010), 
ketika mengamati konflik pemilihan 
gubernur Maluku dan Maluku Utara; 
dan sebelumnya kajian yang dilakukan 
oleh Hadiz (2005), dengan mengambil 
kasus pemilihan 22 bupati dan 
walikota di Sumatera Utara. Kajian 
semacam itu dapat menunjukkan 
sebab musabab mengapa politik uang 
[dengan beragam jenis dan modusnya] 
bisa terjadi, dan hadir dalam dinamika 
politik di Indonesia. Tetapi, analisis 
semacam itu tidak menjelaskan 
struktur yang tersembunyi di balik 
praktik politik uang, dan bagaimana 
lintasan sejarah (trajectory) yang 
berkaitan dengan tradisi politik lokal. 
Misalnya, politik uang itu bisa saja 
berkaitan dengan pola patronase yang 
spesifik berlaku pada suatu komunitas 
dan sistem nilai tertentu ~ karena 
tidak semua orang bisa memanfaatkan 
secara maksimal nilai positif 
politik uang untuk memenangkan 
kontestasi politik. Atau, dengan 
kekuatan uangnya seseorang bisa saja 
melakukan intimidasi terselubung 
kepada pendukung lawan politiknya, 
dan tindakan semacam itu ternyata 
tidak tersentuh hukum formal. Atau 
bahkan, dengan kekuatan uangnya 
seseorang kandidat dapat ’membeli’ 
semua kekuatan sosial politik yang ada 
di suatu daerah dan tidak menyisakan 
lagi untuk para pesaingnya, terkecuali 
buat ’kandidat boneka’ yang sengaja 
dipasang tampil dalam kontestasi 
tetapi untuk kalah. 

Kalau praktik politik uang dilaku-
kan oleh banyak orang, apalagi dilaku-
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kan sebagai bagian dari kehidupan 
dan budayanya, maka bagi para pe-
lakunya, hal itu adalah hal yang benar. 
Pasalnya, berbagai norma yang biasa-
nya ditabukan oleh pengusung ske-
nario demokrasi itu ternyata sesuatu 
hal manifes dalam kehidupan masy-
arakat. Sampai di sini bisa dikatakan 
bahwa, pemberlakuan aturan nor-
matif yang disediakan ternyata tidak 
mudah dipraktikkan. Para pengusung 
skenario demokrasi menyebutkan 
adanya banyak ‘kecurangan politik’, 
termasuk di dalamnya praktik ‘politik 
uang’ untuk meraih kemenangan 
dalam suatu kontestasi politik. Namun 
kalau kita memposisikan diri sebagai 
warga masyarakat yang terikat pada 
nilai-nilai setempat dan standar 
kepantangan yang berlaku, tindakan 
yang dikatakan menyimpang itu juga 
masuk akal (make sense).

Bagi para pelaku tindakan politik 
uang, tindakannya menggunakan 
sumber daya finansial untuk mem-
perlancar urusan politiknya adalah 
merupakan  pilihan  pragmatis � karena 
dia tidak ingin kalah dalam kontestasi. 
Pilihan para aktor pada dasarnya 
terkondisikan oleh tatanan struktural 
yang ada. Ada opportunity structure 
(struktur yang membuka kesempatan) 
yang mengerangkai pilihan-pilihan 
dan cara aktor berperan dalam Pemilu. 
Namun pilihan pragmatis itu rupanya 
tidak terantisipasi oleh perancang 
sistem demokrasi di Indonesia. 
Dalam kesulitan mengantisipasi ini 
lalu terbersit pemahaman bahwa di 
Indonesia sedang berlangsung suatu 
‘anomali’. Ada banyak sinyalemen yang 
menunjukkan bahwa pelembagaan 

demokratisasi melalui Pemilu justru 
diikuti dengan stigmatisasi terhadap 
Pemilu itu sendiri. ‘Anomali’ dimaksud 
tidak bisa diukur sebagai sebuah 
realitas sosial yang ajeg, karena ia 
menyangkut berbagai macam latar 
kepentingan yang spesifik namun 
abstrak (seperti misalnya ambisi 
berkuasa), serta rasionalisasi yang 
mendasari tindakan politik seseorang 
di ranah publik. 

C.  PRAKTIK POLITIK UANG DI 
RANAH KONTESTASI 
Istilah “politik uang” yang berlaku 

di Indonesia sebenarnya agak rancu, 
karena menyangkut penggunaan 
uang dalam segala aspek yang 
berfungsi melancarkan urusan politik. 
Padahal secara konseptual, politik 
uang itu adalah spesifik menyangkut 
“pembelian suara” (vote buying) 
oleh kandidat, baik secara langsung 
(kepada pihak konstituen) maupun 
tidak langsung (misalnya melalui 
broker). Dalam mekanisme tersebut, 
dipersyaratkan mestinya ada pihak 
yang menjual suara, minimal pihak 
perantara (broker), dan ada pihak 
pembelinya. Selain itu juga seharusnya 
ada akad jual beli, meskipun akad itu 
tidak selalu harus tertulis.

Politik uang, dalam arti membeli 
suara, sebenarnya bukan fenomena 
unik yang hanya terjadi di Indonesia, 
karena di beberapa negara lainnya 
pun fenomena tersebut juga muncul 
sebagai ‘pewarna’ kontestasi 
politik (Lihat Freedman, 2006; juga 
Kingston, 2004). Politik uang tentu 
saja bukanlah fenomena baru di 
Indonesia, meskipun dalam dinamika 
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politik di era Orde Lama fenomena 
tersebut nyaris tak dikenal.2 Politik 
uang itu adalah bagian dari dinamika 
politik kontemporer Indonesia, yang 
mewarnai proses demokratisasi, 
namun sifatnya laten, karena nyaris 
tidak pernah ada elit yang mengakui 
perbuatan itu sebagai tindakannya. 
Karena persoalan latenitas itulah 
yang menyebabkan kajian atas 
fenomena politik uang acapkali hanya 
menyentuh sisi permukaannya. Agak 
jarang terjadi kajian yang dilakukan 
menyentuh aspek laten tentang apa 
yang ada di balik tindakan politik uang 
itu, dan mengapa ia menjadi pilihan 
tindakan politik bagi pelakunya.

Merujuk pada analisis Hadiz 
(2010), sisi negatif politik uang bukan 
hanya sekadar mencederai semangat 
demokrasi yang menginginkan politik 
bermartabat, tetapi juga menjadi 
modus dari perampokan dana 
pemerintah untuk tujuan pemenangan 
kontestasi politik di ranah lokal. Hal 
itu terutama terjadi di Indo- nesia 
pasca Orde Baru, dan kasus-kasusnya 
mulai tampak menonjol sejak tahun 
2004, ketika ada penyelenggaraan 
Pemilu dalam rangka pemilihan 
anggota legislatif, dan kemudian sejak 
tahun 2005 menyangkut kontestasi 
Pemilukada. Masalahnya, politik uang 
bagaikan puncak gunung es, yang 
bagian bawahnya tak teridentifikasi 

2 Di masa Orde Lama, frase “politik uang” 
nyaris tidak dikenal dalam ranah kehidupan politik 
para politisi di Indonesia; karena para politisi kala itu 
cenderung masih mengutamakan hubungan patronase 
dan klientelisme untuk mendapatkan dukungan publik. 
Tidak ada upaya untuk “membeli suara konstituen” 
secara harfiah dengan memberikan uang tunai, karena 
diduga hal itu merupakan hal yang tabu (Lihat Feith, 
(1962) 2007; dan juga Holt, 2007).

dengan jelas karena tersembunyi 
di laut dalam. Seturut dengan itu 
dinamika politik (di ranah lokal) yang 
sering jadi perhatian pengamat justru 
adalah intrik-intrik politik berupa 
intimidasi dan ancaman kekerasan, 
karena jauh lebih jelas dirasakan 
dampaknya oleh kelompok yang 
jadi sasaran. Korban politik uang 
nyaris tidak diperbincangkan. Dan 
pertanyaannya, siapakah gerangan 
korban dari praktik politik uang itu, 
jika memang ada?

Ada asumsi lain bahwa politik uang 
itu tak terelakkan dalam kontestasi 
Pemilu karena sifat kontestasinya 
yang ‘memaksa’ para kandidat untuk 
melakukan praktik tersebut. Asumsi ini 
sebenarnya menafikan ‘pilihan bebas’ 
yang melekat dalam kontestasi politik 
liberal seperti Pemilu. Sesungguhnya 
tidak ada unsur paksaan bagi 
seseorang untuk melakukan tindakan 
politik uang. Transaksi politik, atau 
apapun sebutannya, senantiasa 
berkaitan dengan “kesepakatan” yang 
dirasionalisasikan dengan prinsip 
untung rugi. Transaksi politik itu tidak 
akan terjadi apabila pihak yang ber-
sepakat merasa dirugikan sejak dini.

Persoalannya akan semakin 
rancu apabila dikaitkan dengan 
pemberian sumbangan [dana] dan 
bantuan [barang] kepada pemilih. 
Politik uangkah itu? Dalam berbagai 
kajian yang pernah dilakukan tidak 
ada bukti bahwa pihak pemilih pasti 
akan memberikan dukungan dalam 
bentuk memilih seseorang kandidat 
berdasarkan uang yang diterimanya 
(Lihat misalnya Crain & Tollison, 
1990). Uang memang diberikan, 
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entah secara langsung oleh kandidat 
atau oleh tim suksesnya, namun 
selalu dengan pesan yang penuh 
pengharapan agar si penerima uang 
diminta memilih kandidat tertentu, 
dan atau paling tidak jangan sampai 
memilih kandidat lainnya. Pola 
pemberian semacam itu tentulah tidak 
patut untuk dikategorikan sebagai 
sebuah transaksi jual beli suara,3 

karena sifatnya imajiner dan tidak 
ada bukti signifikan sebagai hasil 
transaksi.

Sesungguhnya memang tidak 
pernah pasti ada jaminan bagi pihak 
pemberi sumbangan dan bantuan 
akan mendapatkan dukungan 
politik dari kelompok pemilih atas 
tindakannya. Itulah sebabnya banyak 
kasus yang menggambarkan betapa 
sia-sianya pemberian bantuan dan 
sumbangan itu, karena ternyata tidak 
berkorelasi positif dengan dukungan 
politik yang diharapkan. Namun 
demikian, persoalannya adalah, jika 
seseorang Caleg tidak memberikan 
sumbangan atau bantuan apapun 
selama masa kampanye, maka hampir 
pasti tidak ada peluang baginya 
untuk mendapatkan simpati dari 
kelompok pemilih pemilik suara. 
Tanpa simpati bagaimana mungkin 
dukungan publik bisa datang? Hal 
itu menjadi dilematis ketika nyaris 
semua Caleg lainnya ternyata justru 
melakukan strategi tersebut. Dengan 
demikian, faktor pendorong dari 

3 Salah satu ciri “politik uang” dalam arti 
membeli suara adalah adanya kontrak yang eksplisit 
(Lihat Frederic Charles Schaffer, “What is Vote Buying? 
Empirical Evidence”. Dalam Frederic Charles Schaffer 
and Andreas Schedler (eds). Vote Buying: Who, What, 
When, and How?).

tindakan politik uang sebenarnya 
tergantung pada rasionalisasi aktor 
yang melakukannya.

Seperti dilaporkan Sarman (2014), 
seorang Caleg untuk pemilihan 
DPRD sebuah kabupaten mencoba 
memahami ‘kehendak” konstituennya 
dengan cara memberikan bantuan 
pengerasan jalan desa. Sebagai tahap 
pertama, dia berikan bantuan batu 
gunung sekian truk, yang dipecah 
menjadi krikil untuk dihampar 
sepanjang jalan. Menurut rencana, 
pekerjaan itu akan dilanjutkan 
dengan pengaspalan kalau dia terpilih 
kelak. Janji itu dimungkinkan terjadi 
karena Caleg yang bersangkutan 
adalah kontraktor yang biasa dapat 
proyek pengaspalan jalan dari 
Pemda setempat. Menurut “janji” 
wakil masyarakat yang berhubungan 
dengan Caleg tersebut, konstituen di 
desa itu “pasti” akan mendukungnya. 
Tapi apa lacur yang terjadi, konstituen 
yang memilih dirinya di desa tersebut 
ternyata kurang dari hitungan sepuluh 
jari. Suara pemilih lebih banyak 
diberikan pada Caleg lain, yang konon 
memberikan uang tunai pada hari 
pencoblosan suara. Caleg itu merasa 
tertipu. Saking amarahnya meluap-
luap, batu krikil yang sudah disebar 
di sepanjang jalan desa disuruhnya 
ambil kembali (dengan menyuruh 
para buruh harian yang bekerja di 
perusahaan kontraktornya). Dengan 
kata lain, Caleg itu batal menyumbang 
batu krikil untuk pengerasan jalan 
desa, karena merasa dibohongi 
oleh konstituennya. Sementara 
penduduk desa yang menyaksikan 
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pembongkaran (kembali) jalan yang 
sudah berkerikil itu hanya dapat 
melihat bingung ulah Caleg yang 
kalah tersebut, tanpa bisa memahami 
mengapa peristiwa itu bisa terjadi.

D.  BERBAGAI MODUS POLITIK 
UANG DALAM PEMILU
Modus politik uang dalam Pemilu 

jangan dibayangkan seperti dalam 
Pemilukada yang hanya melibatkan 
sedikit aktor kandidat. Dalam Pemilu 
Legislatif, karena melibatkan sangat 
banyak sekali Caleg, persaingan pun 
menjadi lebih terbuka. Karena lebih 
terbuka, dan kelompok konstituennya 
yang “bisa dibeli” cuma yang itu-
itu saja, lalu berlakulah hukum 
permintaan dan penawaran.

Dalam Pemilu 2014 nampak sekali 
banyak Caleg yang membutuhkan 
dukungan suara dari jalur pintas. 
Terutama politisi pendatang baru, 
umumnya mereka tidak punya basis 
konstituen yang jelas. Mereka ibarat 
tebak-tebak buah manggis. Padahal 
mereka membutuhkan dukungan riil 
masyarakat, yang sebenarnya belum 
begitu dikenal, dan belum mengenal 
dirinya. Itulah sebabnya, banyak kasus 
politisi pendatang baru tergantung 
pada bantuan oknum perantara 
(broker). Para broker menjanjikan 
dukungan dari masyarakat, tapi 
dengan syarat-syarat tertentu. 
Syaratnya biasanya tidak jauh dari 
persoalan uang. Tetapi sebenarnya 
tidak ada jaminan bahwa janji broker 
itu pasti terwujud, sebab dia sendiri 
ibarat pribahasa “melukah di karing” 
(menjaring ikan di daratan). Dia akan 
mempromosikan nama Caleg, dengan 

iming-iming tertentu, tentu saja, dan 
kalau konstituen mau mendukung 
Caleg yang dipromosikannya, ya 
alhamdulilah. Kalau konstituen 
tidak mau mendukung Caleg yang 
dipromosikannya, broker itu juga 
tidak bisa memaksa.

Sedangkan politisi incumbent, 
biasanya sudah memiliki peta 
yang lebih jelas di mana posisi 
pendukungnya berada, dan bagaimana 
karakteristik mereka. Dalam beberapa 
kasus, politisi incumbent memiliki 
kelompok pemilih yang loyal. Karena 
itu politisi incumbent cenderung 
tidak membutuhkan jasa broker, tapi 
sebagai gantinya adalah “tim relawan” 
yang menyapa konstituennya 
door to door. Peran “tim relawan” 
ini berbeda dengan broker. “Tim 
relawan” biasanya menggunakan 
pola jemput bola, dan berusaha 
menjalin hubungan baik yang 
lebih langgeng dengan konstituen. 
Sedangkan broker pada umumnya 
bermain sendiri-sendiri. Bahkan 
dalam kasus tertentu, permainan 
broker itu lebih kasar daripada 
“tim relawan”. Broker itu misalnya 
tidak segan-segan untuk to the point 
menanyakan kepada konstituen, 
apakah bersedia mendukung si 
fulan yang dipromosikannya. Kalau 
bersedia, akan dibayar dengan uang 
tunai. Selesai.

Merujuk pada laporan Sarman 
(2014), kelompok konstituen yang 
“dapat dibeli” terutama adalah warga 
miskin dan kelompok rentan (kaum 
pengangguran dan kurang terdidik 
secara politik). Tidak pernah dijumpai 
politik uang dipraktikkan misalnya di 
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komplek perumahan kelas menengah 
ke atas. Realitas itu cukup masuk di 
akal, karena dalam praktiknya nilai 
“politik uang” itu berkisar antara Rp 
50 ribu sampai Rp 100 ribu per kepala 
untuk satu pilihan Caleg. Harga yang 
terlalu murah untuk kompensasi bagi 
kalangan terdidik dan kelas menengah, 
dan salah-salah bisa dianggap sebagai 
penghinaan bagi yang bersangkutan 
kalau suaranya hanya dihargai sebesar 
itu.

Namun, apakah praktik politik 
uang adalah sebuah realitas politik 
atau cuma imajinasi para Caleg yang 
harus mengeluarkan dana politik 
di luar kebutuhan untuk biaya alat 
peraga kampanye? Dialog berikut ini 
barangkali dapat dijadikan ilustrasi 
penjelas fenomena dimaksud.

Seorang broker datang bertamu ke 
rumah seorang tokoh masyarakat, dan 
berbincang soal pembayaran di muka 
untuk pengganti suara yang bakal 
diperolehnya di komunitas itu. 

“Berapa bos situ wani mambayar? 
(Berapa sebenarnya Caleg kamu 
berani membayar)?” tanya oknum 
tokoh masyarakat.

“Kira-kira berapa harga pasaran 
di sini? (Berapa harga pasarnya)?” si 
broker balik bertanya.

“Macam-macam. Tagantung. 
Sekadar mamadahakan, di sini amun 
cuma dibari tapih saja kada payu 
pang, (Beragam. Tergantung siapa 
pangsa pasarnya. Sekadar informasi, 
kalau cuma dikasih sarung saya kira 
tidak laku),” sang tokoh masyarakat 
itu memberikan pembayangan kepada 
broker alias perantara Caleg.

Pola transaksi “bisnis” jual-beli 

suara itu memang tidak terbuka, 
penuh bahasa simbolik, dan tidak bisa 
diandaikan seperti orang beli barang. 
Bahkan tidak pernah pihak yang 
terlibat langsung dalam transaksi itu 
menyebut kata “jual” dan “beli”. Pihak 
perantara biasanya menggunakan 
istilah “...ini titipan si anu...” atau, “...ini 
sekadar uang rokok...,” dan “...ini uang 
ganti rugi tidak bekerja hari ini.” Dialog 
paling kasar pun masih menggunakan 
bahasa isyarat untuk “transaksi jual-
beli suara” itu, misalnya: “...barapa 
garang bos ikam wani mambari? 
(Berapa sih hendak memberi 
kompensasi?)”. Kata “memberi” jelas 
bukan berarti “membayar”. Jadi pihak 
konstituen juga tidak mengasumsikan 
“suaranya” itu dibayar atau dijualnya, 
melainkan sebagai “ganti rugi” karena 
telah meluangkan kesempatan atau 
mengganti waktunya yang terbuang 
karena harus memberikan suara.

Kendati demikian, pemberian 
kompensasi menjelang saat pemu-
ngutan suara tetap saja dapat 
dikategorikan dengan politik uang. 
Sebab, konstituen yang “tidak bisa 
dibeli suaranya” biasanya tidak 
menerima kompensasi dalam bentuk 
apapun; dan mereka ini tidak coba 
didekati oleh broker maupun “tim 
relawan kandidat”. Merujuk pada 
kasus Pemilu 2014 di Kalimantan 
Selatan, modus “politik uang” itu 
dapat dikategorikan dalam lima pola 
kejadian. Pola pertama, antar Caleg 
bekerja sama dalam pembiayaan 
politik uang dalam bentuk “tandem”. 
Politik uang berbentuk tandem 
ini secara teknis berarti uang 
yang diberikan kepada pemilih 
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dimaksudkan untuk membayar 
dukungan “satu paket” Caleg, misalnya 
Caleg A untuk DPR RI dan sekaligus 
Caleg B untuk DPRD Provinsi serta 
Caleg C untuk DPRD Kabupaten 
atau Kota. Tentu saja nilai intrinsik 
“harga” suara itu meningkat, misalnya 
kalau hanya untuk Caleg tunggal saja 
dihargai Rp 100 ribu, sedangkan 
untuk versi “satu paket lengkap” itu 
Rp 250 ribu. Atau sistem paketnya 
hanya untuk Caleg DPRD Provinsi dan 
Caleg DPRD Kabupaten, maka nilai 
kompensasinya adalah Rp 150 ribu. 
Biasanya yang mempraktikkan “sistem 
tandem” itu adalah Caleg DPR RI atau 
DPRD Provinsi yang punya dana besar 
dan bertindak sebagai sponsor utama, 
sedangkan Caleg Kabupaten atau 
Kota lebih berperan sebagai pencari 
dukungan pemilih. Kadangkala Caleg 
DPRD Kabupaten/Kota itu cuma 
urunan tenaga. Uniknya, pelaku politik 
uang dengan sistem tandem ini tidak 
terikat pada sebuah partai politik. Bisa 
terjadi, dan dianggap normal, Caleg 
yang berkolaborasi itu merupakan 
kerjasama dari kader partai yang 
berbeda. Hal itu tergantung pada siapa 
Caleg di tingkat Kabupaten/ Kota yang 
paling populer dan punya banyak 
simpatisan. Caleg penyandang dana 
utama tentu saja tidak ingin uangnya 
hilang percuma dengan “bertandem” 
dengan Caleg yang tidak populer di 
akar rumput. Dalam pola ini, jelas 
sekali berlaku prinsip simbiosis 
mutualistik.

Pola kedua, seorang Caleg 
mengandalkan tokoh masyarakat 
yang punya massa tertentu, untuk 
menghimpun dukungan, dan memba-

yar sejumlah uang kompensasi untuk 
harga suara yang bakal diperolehnya. 
Pola ini biasanya terjadi di daerah 
pelosok di mana kelompok konstituen 
umumnya tidak mengenal sama 
sekali (“buta kakap”) tentang profil 
Caleg yang ada. Kebetulan dalam 
komunitas tersebut ada seorang 
tokoh masyarakat, yang menawarkan 
“dukungan suara” kepada seorang 
Caleg, dan menjamin bahwa suara 
yang akan diperoleh oleh Caleg 
tersebut tidak lari ke lain Caleg. 
Pembayaran uang kompensasi 
biasanya di lakukan sebelum hari 
pemungutan suara. Oknum Caleg 
tinggal menyebut berapa jumlah suara 
yang dibutuhkan dikalikan pasaran 
harga satu suara. Misalnya Rp 50 ribu 
adalah harga satu suara, dan oknum 
Caleg membutuhkan 100 suara pada 
komunitas yang “dikuasai” oleh tokoh 
masyarakat tersebut, maka yang 
dibayarkan oleh Caleg adalah sebesar 
Rp 5 juta. Uniknya, apabila tidak 
terpenuhi kuota suara pendukung, 
maka uang yang telah dibayarkan 
dimuka oleh Caleg akan dikembalikan. 
Cukup fair kelihatannya, dan 
oknum Caleg biasanya puas dengan 
kesepakatan macam itu.

Pola ketiga, oknum Caleg mem-
peralat petugas lapangan yang 
bertanggung jawab mengumpulkan 
suara di tingkat TPS. Pola ini terjadi di 
daerah pedalaman yang tidak terawasi 
Panitia Pengawas Pemilu. Pada pola 
yang disebut “TPS keliling” ini petugas 
lapangan akan mendata penduduk 
pedalaman yang tempat mukimnya 
terpencar-pencar, dan belum tentu 
ada di tempat, dan seolah- olah 
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melakukan pemungutan suara. Berapa 
jumlah penduduk, tentulah bisa diatur 
menjadi DPT (daftar pemilih tetap), 
dan pengesahan jumlah mereka itu 
tergantung pada tanda tangan kepala 
dusun. Indikasi dari pola “TPS keliling” 
ini adalah apabila suara pemilih di 
suatu komunitas tertentu 100% 
memilih Caleg tertentu, dan faktanya 
Caleg tersebut tidak pernah dikenal 
oleh masyarakat setempat, karena 
sejatinya dia memang tidak penah 
berkunjung ke situ.

Pola keempat, Caleg bisa 
memanfatkan jasa broker di tingkat 
komunitas terkecil, setingkat Rukun 
Tetangga. Broker dimaksud biasanya 
berkedok “Tim Sukses”. Broker itulah 
yang akan bergerilya sejak malam 
sampai hari pencoblosan suara. 
Sasaran broker ini terutama pemilih 
yang ragu, dan tidak punya pilihan, 
termasuk kelompok pemilih pemula. 
Kalimat yang sering dipergunakan oleh 
oknum broker untuk memprovokasi 
pemilih antara lain, “Akh, daripada 
bingung. Sudahlah, pilih saja si anu. 
Yang lain juga belum tentu dapat 
dipercaya...,” seraya menawarkan 
uang kompensasi.

Pola kelima, oknum Caleg 
memanfaatkan simpatisan dan 
kaum kerabatnya, yang diistilahkan 
sebagai “relawan” bagi Caleg. Kaum 
kerabat Caleg itulah yang “memohon 
dukungan” pada tetangganya untuk 
mendukung si fulan yang sedang 
mencalonkan diri. Karena sifatnya 
kekerabatan, pendekatan politik 
uang jenis ini biasanya memberikan 
kompensasi berupa barang dan 
uang tunai atau campuran uang dan 

barang. Barang yang lazim diberikan 
sebagai kompensasi jenis politik uang 
ini adalah kain sarung atau paket 
sembako senilai Rp 50 ribu rupiah 
per paket. Adapun kelompok sasaran 
politik uang jenis ini biasanya adalah 
rumah tangga miskin dan kaum 
pengangguran.
E.  IMBAS POLITIK KLIENTELISME

Maraknya praktik politik 
uang sedikit banyak memberikan 
stigma bahwa masyarakat (sebagai 
konstituen) tidak peduli pentingnya 
proses demokratisasi dan bersikap 
pragmatis, atau malah agak “mata 
duitan”. Benarkah itu? Merujuk pada 
realitas sosial politik yang ada, saya 
tidak terlalu sepakat dengan kasus- 
kasus yang membenarkan stigma 
tersebut.

Pertama, tidak semua konstituen 
bersedia “menjual” hak suaranya, 
dengan alasan apapun. Ada tiga jenis 
konstituen yang termasuk kategori ini, 
yakni: (1) konstituen yang sudah punya 
pilihan hati, lantaran mengenal dengan 
baik figur Caleg yang bersangkutan; 
(2) konstituen yang terikat dengan 
budi baik Caleg, misalnya sebagai 
karyawan perusahaan milik kandidat; 
dan (3) konstituen yang sudah punya 
hubungan pribadi dengan Caleg, dan 
telah berjanji akan mendukungnya 
secara suka rela.

Kedua, dari sudut yang paling 
berkepentingan atas terjadinya praktik 
politik uang, konstituen sebenarnya 
berada posisi pasif. Faktanya, aktor 
politiklah yang biasanya berinisiatif 
menawari uang. Hampir tidak 
pernah terjadi warga masyarakat 
sebagai konstituen menjajakan 
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suaranya. Kalaupun konstituen 
tertentu terindikasi “memberikan 
suara dengan kompensasi tertentu”, 
biasanya karena diperantarai oleh 
broker atau tokoh masyarakat 
yang mengatasnamakan kelompok 
konstituen.

Ketiga, tidak ada bukti bahwa 
kelompok konstituen tertentu 
secara terbuka menjanjikan 
dukungan kepada Caleg yang berani 
memberikan penawaran tertinggi 
kepadanya. Istilah “wani piro” (kamu 
berani berapa membayar) menurut 
saya hanya permainan kata-kata 
kaum broker untuk memanipulasi 
“harga” suara dukungan konstituen. 
Rakyat pemilih tidak mematok harga 
tertentu atas suara dukungan yang 
dimilikinya, karena pada dasarnya 
mereka (kalaupun sampai terjadi 
transaksi) hanya menunggu inisiatif 
pihak (perantara) yang ingin membeli 
suara mereka.

Bahwasanya ada kelompok kons-
tituen tertentu yang tergoda untuk 
“menjual” hak suaranya dengan cara 
memilih kandidat tertentu, mungkin 
hal itu tidak bisa dibantah. Akan 
tetapi kalau sekiranya tidak ada pihak 
yang”membeli”, maka niscaya mereka 
juga tidak akan berinisiatif menjual 
hak suaranya. Bagi masyarakat 
umum, harga suara dukungan itu 
hampir-hampir imajiner. Mereka 
umumnya hanya merasionalisasikan 
harga suara dukungannya mengikuti 
persepsi yang ditularkan oleh kaum 
broker. Misalnya sebagai kompensasi 
karena hari itu mereka harus pergi 
ke TPS dan kehilangan peluang untuk 
mendapatkan upah harian, yang 

seyogyanya bisa diperoleh kalau 
mereka bekerja. Atau, bagi kaum 
marjinal dan kelompok pengangguran, 
bisa dianalogikan sebagai rejeki hari 
itu yang bisa mereka peroleh. Dan bagi 
yang penuh perhitungan, mungkin 
dimaksudkan untuk mengganti “biaya 
transport”, atau “uang bensin”, dan 
“uang rokok”.

Oleh karena itu saya agak setuju 
dengan pandangan Kitschelt dan 
Wilkinson, yang mengaitkan politik 
uang dengan fenomena klientelisme, 
atau bentuk khusus dari hubungan 
partai dan pemilih. Menurut kedua 
penulis ini, ia adalah bentuk “transaksi, 
pertukaran langsung suara warga 
negara dengan imbalan pembayaran 
langsung atas akses yang berkaitan 
langsung dengan pekerjaan, barang, 
dan jasa” (Kischelt dan Wilkinson, 
2007:2).

Dalam pandangan populer, per-
tukaran klientiles menggabungkan 
ke jaringan struktur piramida yang 
dibentuk oleh hubungan asimetris, 
timbal balik, dan hubungan tatap 
muka. Struktur yang oleh David Knoke 
(1990), disebut “jaringan dominasi” 
dari aktor-aktor kunci (patron, 
broker, dan klien) adalah fenomena 
yang dapat dipelajari dengan baik 
dalam kehidupan politik populer di 
perkotaan dan di pedesaan. Dalam 
kaitan itu, hubungan klientelis 
dipandang sebagai pengaturan 
hirarkis, sebagai kewajiban dalam 
ketergantungan dan kontrol, yang 
didasarkan pada perbedaan kekuasaan 
dan ketidaksetaraan. Klientelisme 
biasanya dilakukan melalui jaringan 
beragam dan pertukaran timbal balik 
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yang abadi. Sebagaimana tengarai 
Kitschelt dan Wilkinson, “Dalam 
banyak sistem yang ditandai dengan 
tingkat kemiskinan yang relatif tinggi 
seperti di Thailand, India, Pakistan, 
atau Zambia, patron langsung menilai 
kesetiaan kliennya dengan imbalan 
uang, minuman keras, pakaian, 
makanan, atau barang lainnya yang 
dapat dikonsumsi segera... Jauh lebih 
sering daripada transaksi tunggal. 
Bagaimanapun juga, jaring pertukaran, 
kewajiban, dan timbal balik yang 
berkelanjutan membutuhkan waktu 
yang lebih lama, di mana patron harus 
menyediakan barang pribadi atau 
kebutuhan kelompok untuk klien 
mereka” (Kitschelt dan Wilkinson, 
2007:19).

Dengan demikian politik klientelis 
tidak terbatas sebagai bahan untuk 
pemecahan masalah. Ia merupakan 
“cara memberi” yang menunjukkan 
peran patron sebagai bagian dari 
klien dan mengerti apa maunya 
klien. Ia merupakan dimensi sentral 
dari kerja dan ketekunan patronase. 
Dengan cara itu ia memanusiakan 
dan menunjukkan personalisasi dari 
tindakan membantu bagi mereka 
yang membutuhkan. Karena itu ia 
merupakan elemen konstitutif dalam 
fungsi dan daya tahan klientelisme. 
Dengan logika patronase seperti itu, 
dapat dipahami mengapa aktor politik 
yang terlibat dalam kontestasi politik 
seperti Pemilu seolah-olah begitu 
empatif dan baik hatinya. Mereka 
berkepentingan untuk memperoleh 
simpati masyarakat yang akan menjadi 
kelompok pemilihnya. Pola pemberian 
hadiah berharga murah seperti kain 

kerudung, sarung, dan baju shalat 
adalah simbolisasi dari pesan bahwa 
patron dan broker tahu kebutuhan 
kliennya � yang kebetulan masyarakat 
miskin golongan bawah. Demikian 
pula dengan kasus pemberian 
sembako (sembilan bahan kebutuhan 
pokok). Dan tak terkecuali pemberian 
hadiah berupa perlengkapan olah raga 
atau membantu dana pembangunan 
sarana tempat ibadah. Semua itu 
untuk me-nunjukkan empati atas 
kebutuhan kelompok sasaran yang 
diasumsikan kelak akan menjadi 
menjadi simpatisan dan memilihnya 
di kala pemungutan suara.

Sistem perlindungan cenderung 
memerlukan norma-norma yang agak 
eksplisit menyangkut akuntabilitas 
politik, serta tanggung jawab dan 
legitimasinya. Klien tidak setara bagi 
patron mereka, dalam pengertian 
mereka tidak hanya pion dalam 
hubungan satu arah. Seperti Scott 
menggambarkan pola hubungan 
patron-klien sebagai tindakan 
yang berkaitan dengan “moral 
ekonomi” ~ di mana ‘istilah minimum 
mereduksi klien tradisional menuntut 
(“mengharapkan” mungkin istilah 
yang lebih tepat) keterjaminan 
keamanan fisik dan mata pencaharian 
subsisten mereka’ (Scott, 1977). 
Harapan ini adalah dasar dari 
konsepsi petani tentang “keadilan, 
kesetaraan dan legitimasi”. Dengan 
demikian legitimasi kekuasaan tidak 
harus didasarkan pada kesetaraan 
kekayaan, melainkan lebih pada 
apakah orang-orang di posisi 
penguasa sumber daya kekayaan itu 
bisa berbagi (Guyer, 1977:228). Ketika 
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hubungan ini mengambil bentuk 
pertukaran politik timbal balik antara 
pemilik sumber daya yang tidak sama, 
lazimnya hubungan tersebut disebut 
sebagai patronase, klientelisme 
atau patron-klien. Dalam sistem 
patronase, individu dengan status 
yang tinggi (patron) memberikan 
perlindungan fisik dan atau sumber 
daya penghidupan kepada individu 
yang lebih rendah (klien), yang 
membayar mereka yang berkuasa 
itu dengan menawarkan kesetiaan 
mereka (Lihat Lemarchand dan Legg, 
1972:149-178). Tetapi dalam konteks 
kontestasi Pemilu, pola patronase itu 
telah dimodifikasi sedemikan rupa. 
Perlindungan fisik diasumsikan bisa 
diwujudkan dalam bentuk jaminan 
perawatan kesehatan. Dalam kasus 
tertentu (biasanya dilakukan oleh 
kandidat incumbent) jaminan atas 
penghidupan yang lebih baik bisa 
dijanjikannya dalam bentuk kebijakan 
menjadikan kelompok tertentu 
sebagai pegawai honorer pemerintah 
daerah. Tetapi logika patronase itu 
tidak berlaku untuk kelompok yang 
lebih mapan secara sosial ekonomi. 
Ketika orang menjadi lebih makmur 
dan memiliki akses yang meningkat, 
kebutuhan mereka akan perlindungan 
(dari patron) akan menurun. 
Dengan kata lain, politik patronase 
menawarkan gambaran yang tepat 
dari pernyataan Samuel Hays, 
bahwa politik tersebut diperlukan 
untuk mereka yang berada di bawah 
garis kemiskinan (seperti dikutip 
Lemarchad dan Legg:1972:169). 
Sebagaimana juga penegasan Scott, 
bahwa secara umum kemiskinan 

berkorelasi penting atau jadi faktor 
penentu permintaan di semua teori 
klientelisme (Lihat Scott, 1969:1150). 
Kondisi itu mendorong klien untuk 
mencari hubungan dengan broker 
politik yang menyediakan “jaring 
pengaman yang melindungi terhadap 
risiko kehidupan sehari-hari yang 
membuka jalur tersisa dari mobilitas 
sosial” (lihat Auyero, 2000:57). 
Dengan kata lain, patronase telah ada 
begitu lama dan telah menjadi begitu 
banyak bagian dari kehidupan politik 
dan sosial yang tampaknya telah 
tidak hanya diterima, tapi bahkan 
dipandang sebagai normal.

Dengan demikian, kita mestinya 
maklum, sebagian masyarakat yang 
menjadi konstituen Pemilu boleh 
jadi masih terjebak dalam lingkaran 
politik klientelisme. Tetapi yang jadi 
persoalan adalah masih banyaknya 
elit politik (termasuk para Caleg 
dan kandidat Kepala Daerah) yang 
membiarkan kelompok konstituen 
rentan itu terperangkap dalam 
lingkaran ketidakberdayaan semacam 
itu. Atau bahkan memanfaatkan 
kondisi tersebut.

Padahal gara-gara kondisi yang 
tidak kondusif terhadap terbangunnya 
sistem demokratisasi politik yang 
diharapkan itu, banyak pihak yang 
harus menerima stigma yang tidak 
semestinya. Kita mestinya tidak 
perlu meragukan niat baik yang 
menyertai partisipasi masyarakat 
dalam Pemilu. Masih sangat banyak 
warga masyarakat yang pergi ke TPS 
dengan suka rela meluangkan waktu 
untuk memberikan suara. Tanpa 
mempertimbangkan kompensasinya. 
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Tanpa berhitung untung rugi. Dan 
tanpa menimbang betapa sia-sianya 
tindakan mereka (ditinjau dari 
perspektif pilihan rasional) jika 
kemudian kandidat yang dipilihnya 
ternyata bukan Caleg yang terpilih 
dan bisa mewakilinya di lembaga 
Parlemen (atau DPRD).

F.  KASUS PEMILUKADA LANGSUNG
Salah satu varian Pemilu yang 

kental sekali dengan praktik politik 
uang adalah Pemilukada Langsung � 
yakni suatu sistem Pemilihan Kepala 
Daerah secara langsung oleh rakyat 
di suatu daerah. Sebab musababnya 
adalah, karena yang bertarung dalam 
kontestasi politik tersebut hanya 
melibatkan kandidat yang terbatas 
(di bawah sepuluh orang pasangan 
kandidat). Berbeda dengan Pemilu 
legislatif yang diikuti oleh ratusan 
orang Caleg, hanya untuk sebuah 
daerah pemilihan.

Kontestasi Pemilukada tak ubahnya 
bagai arena pertarungan simbolik, 
karena di situ para kandidat bersaing 
untuk meraih kekuasaan melalui 
perang wacana dan politik pencitraan. 
Bourdieu menjelaskan hal itu sebagai 
praktik sosial yang merupakan 
interaksi dialektis antara pasar 
linguistik dengan habitus linguistik. 
Pasar linguistik adalah arena di mana 
wacana-wacana termanifestasikan. 
Sedangkan habitus, dalam hal itu, 
adalah kecenderungan praktik-praktik 
linguistik yang dimiliki oleh pelaku 
sosial (Bourdieu, 1991:17). Tersebab 
karena itu, Pemilukada Langsung pada 
dasarnya berbeda nuansanya dengan 
Pemilu pada umumnya, semisal 

Pemilu Presiden. Hal itu bukan hanya 
menyangkut aspek lokalitasnya, tetapi 
juga aspek sosiokultural masyarakat 
yang terlibat dalam kontestasi 
politik tersebut. Dalam Pemilukada 
Langsung, masyarakat pemilih (baca: 
konstituen) boleh jadi sangat terikat 
secara emosional dengan aktor 
kandidat tertentu, dan karena alasan 
tersebut lalu agak tidak rasional 
lagi untuk membela sang kandidat 
ketika misalnya berseteru dengan 
kandidat lainnya. Karena faktor 
subyektivitas yang amat tinggi, boleh 
jadi kelompok konstituen tertentu 
mengabaikan rekam jejak kandidat 
yang bersangkutan. 

Mencoba membaca fakta sosial itu 
dari perspektif teori Habitus Bourdieu, 
perlu digarisbawahi bahwa posisi 
individu (terutama aktor yang terlibat 
dalam kontestasi politik) di ruang 
sosial yang tidak terdefinisikan oleh 
kelas. Posisi aktor itu diasumsikan 
lebih ditentukan oleh jumlah modal 
yang dimilikinya, dengan berbagai 
jenisnya, dan oleh jumlah relatif 
modal sosial, ekonomi, dan budaya 
yang bisa dipertanggungjawabkannya. 
Meminjam pembacaan Bourdieu, 
dalam masyarakat modern terdapat 
dua sistem hirarkis yang berbeda, 
yaitu sistem ekonomi di mana posisi 
dan kuasa ditentukan oleh uang 
dan harta dan sistem budaya atau 
simbolik. Dalam sistem tersebut 
status seseorang akan ditentukan 
oleh banyaknya modal simbolik atau 
budaya yang dimilikinya sebagai 
sumber dominasi. Seluruh tindakan 
manusia terjadi di dalam ranah 
sosial yang merupakan arena bagi 
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perjuangan sumber daya. Individu, 
institusi, dan agen lainnya, mencoba 
untuk membedakan dirinya dari yang 
lain dan mendapatkan modal yang 
berguna untuk merebut perhatian 
di arena tersebut. Semua hal itu 
merupakan kondisi struktural yang 
bersifat aktual terjadi dalam ruang 
sosial di mana berbagai individu saling 
berinteraksi dan saling mempengaruhi 
eksistensi masing-masing.

Para perancang Undang-Undang 
yang berkaitan dengan kontestasi 
Pemilukada Langsung agaknya 
kurang menyadari kondisi struktural 
tersebut. Betapa tidak, segala 
macam aturan yang seharusnya 
mengerangkai tindakan para aktor 
politik (dan kandidat yang akan 
berkontestasi) cenderung tidak 
mengantisipasi anomali dari praksis 
politik demokratis, yang dalam kasus 
umum di Indonesia dapat berimplikasi 
pada tindak kekerasan politik di 
tingkat akar rumput. Sebagai contoh, 
perusakan kantor KPUD Kabupaten 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara 
Timur oleh massa yang marah, karena 
kandidat mereka jagokan ditolak 
KPUD pencalonannya.4 Atau kasus 
amuk ribuan pendukung calon wakil 
bupati yang berunjuk rasa di depan 
kantor KPUD kabupaten Simalungun, 
Sumatera Utara, karena protes atas 
pembatalan pencalonan pasangan JR 
Saragih-Amran Sinaga.5 

4 Berita Metro TV, 28 Juli 2015.
5 Pasangan JR Saragih-Amran dibatalkan dari 

pencalonan setelah KPUD Simalungun menerima salinan 
putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan 
vonis penjara kepada calon wakil bupati Simalungun 
Amran Sinaga. Dalam putusan MA tertanggal 12 
September 2014 itu, Amran dinyatakan bersalah atas 
penerbitan izin pemanfaatan hutan saat dia menjabat 
Kepala Dinas Kehutanan Pemkab Simalungun tahun 

Kasus unjuk kemarahan massa 
pendukung kandidat yang ditolak 
juga terjadi di Kota Manado. Kasusnya 
bermula dari keinginan Jimmy Rimba 
Rogi maju dalam Pemilukada Kota 
Manado bersama dengan Bobby Daud. 
Masalahnya, Jimmy Rimba Rogi yang 
diusung PAN itu ingin maju dalam 
kontestasi Pemilukada itu terkendala 
dengan statusnya sebagai narapidana 
korupsi, dan hanya menerima 
pembebasan bersyarat. KPUD 
Sulawesi Utara menafsirkan “bebas 
bersyarat” tidak sama dengan “telah 
dibebaskan” yang maknanya sama 
dengan mantan narapidana. Artinya 
Jimmy Rimba Rogi, yang mantan 
Walikota Manado yang terjerat 
korupsi dana APBD Kota Manado 
tahun 2006 dan 2007 tersebut dinilai 
tidak cukup syarat untuk maju dalam 
kontestasi Pemilukada. Keputusan 
KPUD Sulawesi Utara itu diamini 
oleh Bawaslu dan KPU Pusat;6 tetapi 
tentu saja ditolak keras oleh massa 
pendukung kandidat, dan mereka 
melakukan unjuk rasa di depan 
kantor KPUD Kota Manado dan KPUD 
Sulawesi Utara.7

Saya ingin berargumentasi, bahwa 
para perancang UU agaknya mengan-
daikan para bakal-kandidat yang 
akan bertarung dalam Pemilukada 
Langsung itu adalah orang-orang 
yang jujur dan taat azas semua. Hal 
itu barangkali tidak salah, tetapi 
adalah keliru jikalau mengandaikan 
kontestasi politik yang sangat boleh 
jadi melibatkan orang-orang yang 
tidak memahami kaidah demokrasi 
2009 (Kompas, 7 Desember 2015). 

6 Harian Media Indonesia, 28 September 2015. 
7 Tribun Manado, 2 Desember 2015.
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tidak perlu diantisipasi dengan aturan 
main yang jelas, dan jelas pula apa 
sangsi bagi si pelanggar aturan main 
tersebut. Sebagai contoh misalnya 
adalah aturan yang mewajibkan 
para kandidat yang bertarung dalam 
kontestasi Pemilukada Langsung 
harus melaporkan dana kampanyenya. 
Mekanisme pelaporan itu didasarkan 
pada prinsip akuntabilitas dan 
dan transparansi untuk mengukur 
kejujuran kandidat. Namun, Jaringan 
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat 
(JPPR) mengunduh laporan awal dana 
kampanye (LADK) dari 541 pasangan 
calon; dan ternyata sebanyak 
173 pasangan calon (33 persen) 
melaporkan dana awal kampanyenya 
hanya berkisar antara Rp 0 hingga Rp 
10 juta. Bahkan ada pasangan kandidat 
ynng menunjukkan absurditasnya 
dengan hanya melaporkan dana 
kampanyenya hanya sebesar Rp 100 
ribu atau kurang. Celakanya, KPU/D 
sebagai lembaga penyelenggara 
agaknya tak begitu hirau dengan hal 
itu, dengan justifikasi yang dialaskan 
pada aturan perundangan tidak 
mewajibkan adanya uji validitas atas 
laporan keuangan yang disampaikan 
oleh kandidat.

Pada sisi lain pihak penyelenggara 
Pemilukada Langsung cenderung 
mencari jalan aman dalam menafsirkan 
aturan main yang berakibat pada 
pemberian sanksi. Sebagai contoh 
misalnya aturan main yang berkaitan 
dengan kewajiban kandidat 
melaporkan harta kekayaan pribadi 
dan sumber dana politiknya. Aturan 
ini nyaris tak pernah dipraktikkan 
tuntas dan tidak pernah dikenakan 

penalti apabila sampai dimanipulasi 
asal-usulnya.8 Pihak penyelenggara 
Pemilukada Langsung cenderung 
terlampau lemah untuk menegakkan 
aturan main, dan tidak berani 
memberikan sanksi kepada kandidat 
yang melanggarnya, sehingga aturan 
main berdasarkan Undang-Undang 
itu acapkali hanya ditafsirkan sebagai 
aturan formalitas belaka.

Pendekatan legalistik berbasis 
rezim administratif itu pada akhirnya 
seperti semacam ironi ketika aturan 
perundangan yang ada hanya dibaca 
secara tekstual. Hal itu terjadi dalam 
kasus persyaratan dukungan politik 
bagi bakal-kandidat sebelum menjadi 
kandidat, baik yang menempuh jalur 
partai politik atau jalur dukungan 
publik (kandidat perseorangan).

Aturan yang dimuat dalam 
Undang-Undang hanya menyebutkan 
bahwa dukungan partai politik 
diberikan dalam bentuk dukungan 
tertulis yang disahkan oleh pimpinan 
partai politik yang bersangkutan.9 
Sepintas lalu memang tidak ada yang 
salah dengan aturan semacam itu. 
Tetapi, dalam praksisnya, aturan 
administratif itu seringkali menjadi 
hulu masalah politik uang. Betapa 
tidak, dukungan politik yang secara 
administratif hanya berupa selembar 
kertas itu bisa diperjualbelikan. Tidak 
ada pihak lain yang dapat mencegah 

8  KPUD Kalimantan Selatan, misalnya, menerima 
laporan kekayaan salah satu kandidat hanya sebesar Rp 
400 juta; padahal yang bersangkutan dikenal sebagai 
seorang pengusaha batubara, dan tentu saja sebenarnya 
dia kaya raya (Banjarmasin Post, 11 November 2015). 

9 Yang dimaksud “pimpinan partai politik” 
adalah Ketua dan Sekretaris. Lihat Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (terutama 
pasal 27, 28, 29 dan 30).
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dukungan politik itu hanya akan 
diberikan kepada oknum yang disukai 
oleh pengurus partai politik, dan tidak 
peduli massa pendukung partai politik 
yang bersangkutan misalnya sangat 
tidak setuju dengan figur kandidat 
yang diusung. Tidak ada pula pihak 
yang dapat menghukum jika sekiranya 
elit partai politik memberikan 
dukungannya kepada seseorang, dan 
bukan kepada seseorang lainnya; 
misalnya lantaran karena para elit 
partai itu sebelumnya mendapatkan 
pemberian dana tertentu, atau apapun 
pemberian sesuatu lainnya yang 
layak dikategorikan sebagai bentuk 
transaksi politik, dari kandidat yang 
didukung tersebut. Aturan main 
yang tersedia dalam Undang-Undang 
kebetulan tidak mengatur mekanisme 
politik yang seharusnya ada untuk 
menyeleksi bakal-kandidat sampai 
menjadi kandidat. Dengan kata lain, 
proses seleksi bakal-kandidat itu 
boleh jadi miskin dengan sentuhan 
nilai-nilai demokratis.

Ihwal serupa, dan terasa lebih 
ironis, menimpa proses dukungan 
publik untuk kandidat yang menem-
puh jalur perseorangan untuk bisa 
bertarung dalam kontestasi Pemilu-
kada Langsung. Sepintas lalu aturan 
yang memungkinkan jalur alternatif 
itu menguntungkan siapapun 
yang tidak sudi dipermainkan 
oleh elit politisi busuk yang 
memperjualbelikan dukungan partai 
politiknya kepada siapa saja penawar 
tertinggi sebagai tiket masuk dalam 
kontestasi Pemilukada Langsung. 
Tetapi, aturan yang dirumuskan 
dalam Undang-Undang itu sebenarnya 

menjebak pengguna jalur tersebut 
dalam perangkap administrasi 
yang melelahkan dan buang-buang 
biaya. Betapa tidak, sesungguhnya 
bukanlah perkara gampang untuk 
mengumpulkan dukungan publik 
sebanyak sekian persen jumlah 
penduduk dalam waktu singkat.10 
Karena kendala waktu, jalan pintas 
yang terbuka kemudian adalah 
memanfaatkan jasa para broker 
fotocopy KTP ~ dan manakala hal 
itu terjadi, maka sia-sialah maksud 
dibuatnya aturan main yang antara 
lain sebagai bukti bahwa sang 
kandidat memang “dikenal oleh 
masyarakatnya”. 

Merujuk pada laporan Sarman 
(2015), kelemahan UU yang mengatur 
aturan main kontestasi politik dalam 
rangka Pemilukada Langsung itu 
menyebabkan maraknya praktik 
politik transaksional dan politik uang 
dalam rangka menggalang suara 
massa. Dalam kasus Pemilukada 
Langsung Kalimantan Selatan, 
perputaran “uang panas” menjelang 
dan di saat pemungutan suara 
mencapai ratusan milyar rupiah. 
Uang politik itu melingkupi biaya 
“mahar politik” untuk pengurus 
partai di berbagai tingkatannya; dan 
atau ongkos ganti rugi biaya biaya 

10  Lihat Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 
2015. Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa syarat 
pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan 
yaitu, mendapat dukungan paling sedikit 10 persen 
bagi daerah dengan jumlah penduduk sampai dengan 
2.000.000 jiwa. Kemudian, dukungan 8,5 persen bagi 
daerah dengan jumlah penduduk 2.000.000 sampai 
6.000.000 jiwa. Kemudian, provinsi dengan jumlah 
penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 
12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 
persen. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk 
lebih dari12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 
6,5 persen.
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penggandaan KTP pendukung (untuk 
yang memilih jalur perseorangan). 
Sedangkan uang politik itu belum 
termasuk biaya konsultan politik 
dan biaya operasional tim sukses. 
Sarman mencatat, bahkan seorang 
kandidat Kepala Daerah diperkirakan 
menghabiskan dana hingga Rp 500 
milyar. Dan hal itu telah diketahui 
umum, tetapi tidak ada kecurigaan 
� atau lebih tepatnya mungkin tidak 
berani berburuk sangka, karena 
tidak punya bukti-bukti yang dapat 
dijadikan fakta hukum � dari pihak 
penyelenggara Pemilukada Langsung.

G.  PENUTUP

Kontestasi politik di Indonesia, 
dalam berbagai levelnya, cenderung 
terperangkap dalam kondisi yang tidak 
normal. Normalitas yang terperagakan 
di ruang publik justru merupakan 
abnormalitas yang dijustifikasi 
oleh rasionalitas para aktor yang 
cenderung dipaksakan. Hal itulah 
yang dapat ditafsirkan dari maraknya 
praktik politik uang (money politics) 
yang berarti juga terperagakannya 
kecurangan politik sebagai bukti 
adanya kecenderungan menegasikan 
maksud diadakannya kontestasi 
politik yang mampu mengusung 
prinsip-prinsi demokrasi. Mengapa 
hal itu bisa terjadi, salah satu sebab 
musabab yang dapat ditunjukkan 
dalam tulisan ini adalah karena aturan 
main kontestasi politik demokratis 
telah diingkari, dan bahkan cenderung 
dikhianati. Di sisi lain, pendekatan 
administratif yang sifatnya legalistik 
dalam penyelenggaraan Pemilu 

(termasuk Pemilukada Langsung) 
tampaknya merupakan cacat bawaan 
bagi sebuah kontestasi politik di 
Indonesia, dan menyebabkan banyak 
masalah yang menyertainya. Oleh 
karena itu, kalau diandaikan akan 
ada proses perbaikan sistem, maka 
yang pertama-tama harus dilakukan 
adalah, para perumus undang-undang 
harus paham bagaimana meletakkan 
aspek kultural dalam perubahan 
struktural � yang biasanya dipahami 
sekadar mengubah pasal demi pasal 
undang-undang.
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DINAMIKA POLITIK LOKAL: MUNCULNYA 
CALON TUNGGAL DALAM PEMILUKADA 

SERENTAK TAHUN 2015
LOCAL POLITICAL DYNAMICS: THE RISE OF 

SINGLE CANDIDATE DURING SIMULTANEOUS 
LOCAL ELECTION 2015

Agus Rustandi 

ABSTRAK/ABSTRACT

Dinamika politik lokal menjadi pengaruh utama munculnya calon 
tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati langsung Tahun 2015 
di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kekuatan politik petahana yang 
dominan memunculkan kekuatan yang tidak seimbang antara petahana 
dengan kekuatan lainnya. Penguasaan struktur yakni sumberdaya politik 
dan ekonomi mematikan potensi kekuatan partai politik lain. Selain itu 
juga tingginya popularitas dan elektabilitas petahana yang kontras dengan 
calon lainnya menyebabkan calon lain “tidak berani” menjadi kompetitor 
sang petahana. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan (monopoli) 
politik dan ekonomi oleh petahana memiliki “kekuatan” mengajak atau 
bahkan“menekan” kepada partai politik yang lemah sumberdaya politik 
dan ekonominya. Menjalarnya kolusi antar partai, serta lemahnya 
kaderisasi dan orientasi kebijakan (ideologi) partai politik di tingkat lokal 
membuat sifat pragmatisme selalu dominan dalam setiap perhelatan 
Pemilukada. 

The dynamics of local politics became the main influence of emergence of a 
single candidate in the direct election of the Regent and Vice Regent during 
2015 in Tasikmalaya Regency, West Java. The dominant political force of 
incumbent led the inbalance between the incumbent with other forces. 
The domination of the political and economic resources extinguish the 
potential power of other political parties. In addition, the high popularity 
and electability of incumbent which contrasts with other candidates lead 
the other candidates “do not dare” to be a competitor. This shows that 
the domination or monopoly of resources politically and economically by 
incumbent has the “power” to invite or even “suppress” to a weak political 
parties politically as well as economically. The spread of collusion between 
the parties, and a weak of regeneration as well as policy (ideological) 
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A. PENDAHULUAN

Tuntutan Reformasi menghendaki 
adanya perubahan yang mendasar 
terhadap tatanan kehidupan sosial-
politik yang demokratis dengan 
menempatkan kedaulatan ada di 
tangan rakyat. Warga Negara tidak 
hanya menerima ataupun menolak 
hasil-hasil pemilihan umum, 
melainkan juga melakukan kontrol atas 
keputusan-keputusan pemerintahan 
yang terbentuk dari pemilihan umum 
itu. Pernyataan “ya” atau “tidak” (Ja-
order-Nein-Stellungsnahme) para 
warga negara di dalam keputusan-
keputusan pemilihan umum haruslah 
bebas, karena jika tidak, rakyat 
tidaklah berdaulat. 1 

Upaya mewujudkan tuntutan 
reformasi ini di antaranya dilakukan 
melalui perubahan sitem demokrasi 
perwakilan dengan model pemilihan 
tidak langsung menjadi demokrasi 
langsung. Pada sistem demokrasi 
tidak langsung  pimpinan di tingkat 
nasional (Presiden dan Wakil 
Presiden) maupun di tingkat lokal 
(Gubernur, Bupati dan Walikota)  
dipilih oleh legislatif atas nama 
rakyat. Mekanisme pemilihan seperti 
itu telah menimbulkan kecaman dan 

1 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif; 
Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ Dalam 
Teori Diskursus Jurgen Habermas” Cetakan ke 5. Kanisius, 
Jakarta, 2013, hlm. 127

kekecewaan rakyat karena lazim 
menimbulkan praktik-praktik yang 
cenderung mereduksi kedaulatan 
rakyat. 

Penerapan demokrasi perwakilan 
dengan model pilihan tidak 
langsung yang pernah dilaksanakan 
sebelumnya telah melahirkan 
rezim pemerintahan sentralistik-
otoritarian yang mengebiri hak 
dan kedaulatan rakyat.2 Demokrasi 
perwakilan telah keluar dari nilai 
dan prinsip dasar yang melandasi 
lahir dan berkembangnya konsep dan 
praktik demokrasi. Padahal, menurut 
Amartya Sen, bahwa demokrasi dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Pertama, kebebasan politik adalah 
bagian dari kebebasan manusia secara 
umum, dan pelaksanaan kebebasan 
politik merupakan bagian penting 
dari pencapaian kebaikan kehidupan 
individu dan masyarakat. Kedua, 
demokrasi memberikan sarana 
bagi rakyat untuk mengekspresikan 
dan mendukung aspirasi tertentu, 
termasuk kepentingan ekonomi. 
Ketiga, demokrasi memberikan 
kesempatan kepada rakyat untuk 
saling belajar serta membentuk nilai 

2 Subhan Agung dan Fitriyani Yuliawati, 
Fenomena Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Dalam 
Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian Internal 
Universitas Siliwangi, November 2015
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dan prioritas bersama.3

Dalam sejarah bangsa Indonesia, 
walaupun demokrasi telah menjadi 
pilihan para pendiri bangsa, namun 
nilai dan prinsip demokrasi pernah 
“dipinggirkan”, sebelum kembali 
menjadi salah satu arus utama di era 
reformasi. Reformasi telah berhasil 
mengembalikan kedaulatan rakyat 
sebagai dasar bernegara mealui 
mekanisme demokrasi, baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 
Dalam konteks ini, Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 
merupakan wujud nyata mekanisme 
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah.4 Sistem demokrasi 
langsung diharapkan mampu 
mengembalikan kedaulatan rakyat. 
Rakyat diberikan keleluasaan 
untuk menentukan pemimpin yang 
dikehendaki melalui pemilihan 
secara langsung. Mekanisme 
pemilihan langsung diharapkan dapat 
mengembalikan kedaulatan dan 
memperkuat hak politik masyarakat 
yang pada akhirnya dapat melahirkan 
pemimpin yang memiliki kapabilitas, 
konstituensi, dan legitimasi serta 
integritas. 

Pemilukada sebagai mekanisme 
pemilihan Kepala Daerah secara 
langsung oleh rakyat di daerah telah 
dijalankan sejak berlakunya Undang-
undang No. 32 Tahun 2004.5 Dalam 

3 Janedri M Gaffar, Demokrasi Konstitusional; 
Praktek Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan 
UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 35-36.

4 Janedri M Gaffar, Demokrasi Lokal, Evaluasi 
pemilukada di Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, 
hlm. IX

5 Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah 

perjalanannya, pemilukada telah 
banyak mengalami perkembangan, 
baik dari sisi peserta, penyelenggara, 
maupun mekanisme dan aturan.6 Peru-
bahan ini memberikan pemaknaan 
baru terhadap struktur dan kultur 
politik nasional dan lokal yang dapat 
memberikan arah perubahan peta 
sosial dan politik.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dapat 
mengembangkan proses demo-
krasi di tingkat lokal, merupakan 
kelanjutan dari proses reformasi 
dengan menempatkan desentralisasi 
pemerintahan dan demokratisasi 
dalam pengaturan politik lokal dengan 
dipilihnya Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah langsung oleh rakyat di 
daerah. Perubahan pengaturan politik 
lokal melalui Pemilukada langsung 
dapat mempengaruhi sistem nilai 
dan budaya politik lokal yang selama 
ini menjadi ideologi masyarakat di 
daerah. 

Ada sejumlah argumen yang 
melandasi relevansi pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung 
dengan legitimasi Pemerintahan 
Daerah. Pertama, pemilihan secara 
langsung diperlukan untuk memutus 
oligarkhi partai yang mewarnai pola 
pengorganisasian partai politik di 
DPRD. Kedua, pemilihan Kepala 
Daerah secara langsung dapat 
meningkatkan kualitas akuntabilitas 
para elit politik lokal, termasuk Kepala 
Daerah. Ketiga, pemilihan langsung 
kepala daerah akan memperkuat dan 
meningkatkan seleksi kepemimpinan 
elit lokal sehingga membuka 

6  Janedri M Gaffar, Loc. Cit
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peluang bagi munculnya figur-figur 
alternatif yang memiliki kapabilitas 
dan dukungan riil di masyarakat 
lokal. Keempat, pemilihan secara 
langsung lebih meningkatkan kualitas 
keterwakilan (representativeness) 
karena masyarakat dapat menentukan 
pemimpinnya di tingkat lokal.7 

Pemilihan Kepala Daerah secara 
langsung saat ini telah mengalami 
babak baru dengan disahkannya UU 
No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang Undang 
sebagaimana diperbaharui oleh UU 
No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 
Jadwal penyelenggaraan pemilihan 
dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 
dibagi menjadi 3 gelombang yaitu 
gelombang pertama Desember Tahun 
2015, penyelenggaraan pemilihan 
bagi daerah (Provinsi, Kabupaten 
dan Kota) yang masa jabatan kepala 
daerahnya berakhir pada Tahun 
2015 dan semester I Tahun 2016. 
Gelombang kedua Pebruari tahan 
2017, penyelenggaraan pemilihan 
bagi daerah yang masa jabatan 
kepala daerahnya berakhir semester 
II Tahun 2016 dan Tahun 2017. 
Gelombang ketiga Juni Tahun 2018, 
penyelenggaraan pemilihan bagi 
daerah yang masa jabatan kepala 
daerahnya berakhir pada Tahun 2018 
dan Tahun 2019.8 

7 DedeMariana,http://pustaka.unpad.ac.id/
wpcontent/uploads/2009/08/pemilihan_kepala_
daerah_secara_langsung. pdf, akses 28 april 2016.

8 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Walaupun UU No. 1 Tahun 2015 jo 
UU No.8 Tahun 2015 membuka peluang 
bagi tampilnya pasangan calon kepala 
daerah dalam jumlah banyak, namun 
praktek penyelenggaraan pemilihan 
langsung-serentak gelombang I yang 
telah lalu sempat menghadapi masalah 
karena ketiadaan norma hukum yang 
mengatur khusus mengenai pasangan 
calon tunggal. Dari 269 daerah yang 
menyelenggarakan pemilihan kepala 
daerah, terdapat 3 daerah dengan 
satu pasangan calon yaitu Kabupaten 
Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikma-
laya, dan Kabupaten Timor Tengah 
Utara.9 

Fenomena calon tunggal adalah 
bentuk ekstrem dari sedikitnya jumlah 
calon dalam Pemilukada. Selain 
karena pengetatan aturan mengenai 
kewajiban mundur bagi Anggota 
DPD/DPR/DPRD, besarnya ambang 
batas minimal dukungan penduduk 
(sebesar 6.5 hingga 10 %, 4) bagi calon 
perseorangan dan jumlah dukungan 
minimal (20 % kursi DPRD atau 25%)
perolehan suara pemilu legislatif) bagi 
partai politik/gabungan parpol untuk 
mengusung calon semakin diperberat. 
Pasangan calon tunggal juga terkait 
dengan lemahnya kaderisasi partai, 
kolusi antar partai, dan lemahnya 
orientasi kebijakan (ideologi) partai. 
Ada satu faktor lagi yang menyebabkan 
fenomena calon tunggal hingga saat 
ini, faktor itu adalah dinamika politik 
lokal yang spesifik di daerah yang 
bersangkutan.10 
Undang-undang.

9 Buletin Suara Komisi Pemilihan Umum, edisi VII 
Januari-Februari 2016.

10  Djayadi Hanan, Calon Tunggal, Kaderisasi dan 
Kolusi Partai, Buletin Suara Komisi Pemilihan Umum, 
edisi IV Juli-Agustus 2015.
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Pemilihan Kepala Daerah serentak 
Tahun 2015 yang diwarnai dengan 
adanya calon tunggal, menimbulkan 
intrik-intrik politik di antara para elit 
politik lokal. Adanya kekisruhan calon 
tunggal ini terjadi karena dalam UU 
Pemilukada tidak mengatur secara 
rinci mekanisme pendaftaran apabila 
terjadi adanya calon tunggal (adanya 
kekosongan hukum). Munculnya 
calon tunggal dalam pemilihan Kepala 
Daerah di Kabupaten Tasikmalaya 
pun tidak terlepas dari situasi yang 
digambarkan di atas. Dinamika 
politik lokal yang khas menjelang 
Pemilukada berpengaruh terhadap 
munculnya calon tunggal menjadi 
fokus penelaahan dalam tulisan ini. 

B. PEMBAHASAN

B.1 Partai Politik dalam 
Pemilukada Langsung

Banyak para ahli yang mendefi-
nisikan apa itu partai politik dan 
fungsi apa yang harus diembannya. 
Menurut Downs, mendefinisikan 
partai politik adalah tim orang-orang 
yang berusaha untuk mengontrol 
aparat pemerintah dengan merebut 
jabatan dalam pemilihan umum. 
Tim yang dimaksud adalah koalisi 
yang anggotanya menyetujui semua 
tujuan mereka bukan hanya sebagai 
tujuan. Bahwa partai adalah struktur 
perantara utama antara masyarakat 
dan pemerintah. 11

Inti terdalam dari demokrasi 
11  Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook 

partai politik,Diterjemahkan dari karya Richard S. Katz 
dan William Crotty, Handbook of Party Politics. Nusa Me-
dia, Bandung, 2014, hlm. 5.

adalah kepercayaan mendasar dari 
segenap warga masyarakat kepada 
pihak lain (dalam hal ini pemerintah) 
untuk mengatur semua urusan dan 
hajat hidup mereka. Kepercayaan 
mendasar yang populer disebut “social 
capital” ini hanya bisa ditumbuhkan 
dari bawah, yakni dari tingkat lokal. 
Sebuah kultur demokrasi lokal yang 
bersemangat, masyarakat madani 
yang semarak, dan pemerintah lokal 
yang inklusif merupakan modal dasar 
bagi terwujudnya demokrasi yang 
lestari. 12

Partai Politik sudah sering diakui 
sebagai penghubung penting tata 
kelola pemerintahan demokratis. 
Sebuah negara demokratis akan 
terwujud ketika hadirnya partai 
politik sebagai sebuah sistem yang 
terbuka, berorientasi partisan dan 
representatif, yang bekerja dalam 
prosedur pemilihan umum yang 
bebas dan adil serta dapat melakukan 
tugas-tugas yang memungkinkan 
mewujudkan pemerintahan 
demokratis. Menurut C. Rossiter, 
”Tidak ada demokrasi tanpa politik 
dan tidak ada politik tanpa partai”.13 

Seiring dengan berjalannya 
proses demokratisasi di indonesia 
partai politik muncul sebagai sebuah 
kekuatan politik penting dalam 
berbagai dinamika sosial yang ada. 
Partai politik bukan hanya sekedar 

12  Timothy D. Sisk dkk, Demokrasi di tingkat 
Lokal, Buku Panduan Internasional IDEA mengenai 
Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan 
Pemerintahan, Buku Panduan International IDEA Seri 4, 
2002.

13  Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook 
partai politik,Diterjemahkan dari karya Richard S. Katz 
dan William Crotty, Handbook of Party Politics. Nusa Me-
dia, Bandung, 2014, hlm. 7. 
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entitas subordinasi yang hanya 
segedar penghias kebijakan yang 
didominasi oleh birokrasi. Kenyataan 
menunjukkan bahwa partai politik 
mencoba masuk keberbagai pori-pori 
sosial yang sebelumnya hanya bisa 
dijangkau oleh birokrasi.14 Hal tersebut 
seringkali kita lihat prakteknya di 
Indonesia. Kedermawanan sosial yang 
mereka lakukan tentunya berharap 
bisa berdampak dukungan pemilih 
(creditclamming) pada saat pemilihan 
umum atau pemilihan kepala daerah.

Partai politik memainkan peran 
yang sangat menentukan dalam 
mendukung proses konsolidasi 
demokrasi. Sebagaimana layaknya 
dalam sistem demokratis, partai 
memainkan peran yang penting dalam 
menjalankan fungsi komunikasi 
politik, sosialisasi politik, pendidikan 
politik, penyederhanaan konflik-
konflik yang berkembang dalam 
masyarakat hingga proses rekruitmen 
politik. Namun, ironisnya perubahan 
politik di daerah seiring dengan 
pelaksanaan otonomi daerah tidak 
didukung oleh kapitas politik 
lokal yang kuat. Partai politik yang 
memainkan peran yang semakin 
penting dalam proses rekruitmen 
politik itu, ternyata mereka umumnya 
tidak didukung oleh kemampuan 
finansial partai.15 

Ada dua mazhab filsafat yang 
menerangkan dua konsep demokrasi 

14  Hasrul Hanif, Politik Klientelisme baru dan ddi-
lema demokratisasi di indonesia, Jurnal ilmu sosial dan 
ilmu politik, volume 12, no 3, maret 2009.

15 Mietzner, Marcus, Party Financing in Post 
Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political 
Corruption, Contemporary Southeast Asia: A Journal of 
International and Strategic Affars, Vol. 29, Number 2, 
2007.

lokal yang agak saling bertolak 
belakang. Mazhab pertama, yang 
sejarahnya dapat dikaitkan dengan 
filosof Perancis Jean Jacques 
Rousseau, memandang demokrasi 
sebagai keterlibatan langsung warga 
masyarakat dalam hampir semua 
urusan yang menyangkut kehidupan 
umum. Rousseau berkeyakinan bahwa 
peran serta seluruh warga masyarakat 
akan bisa mengungkapkan aspirasi 
umum mereka semua, dan bahwa cara 
terbaik untuk menentukan kehendak 
umum warga adalah melalui kekuasaan 
di tangan mayoritas. Namun banyak 
pendapat yang mengatakan bahwa 
sistem dan bentuk pemerintahan lokal 
di masa sekarang sudah terlalu “besar” 
untuk mengakomodasi keterlibatan 
langsung warga masyarakat. Wujud 
demokrasi terbaik dan paling 
praktis yang bisa kita harapkan 
adalah demokrasi perwakilan, yang 
di dalamnya warga memilih calon 
wakil mereka atau partai politik yang 
membuat keputusan otoritatif bagi 
seluruh masyarakat. Banyak pihak 
yang berpendapat bahwa demokrasi 
perwakilan paling cocok diterapkan 
untuk demokrasi lokal.16 

Sistem pemilihan umum yang 
sesuai dengan keadaan sosial budaya 
memungkinkan warga masyarakat 
bebas memilih pilihannya. Selain 
itu, sistem pemilihan umum yang 
diterapkan perlu disesuaikan 
dengan ajaran kedaulatan rakyat 
yang terkandung dalam UUD 1945, 
sehingga kedaulatan rakyat benar-

16  Timothy D. Sisk dkk, Demokrasi Di Tingkat Lokal, 
Buku Panduan International IDEA mengenai Keterlibatan, 
Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan. 
Buku Panduan International IDEA Seri 4, hlm. 16, 2002.
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benar diimplementasikan dengan 
pemilihan umum. Pemilihan umum 
yang bebas berarti bahwa dalam 
suatu jangka waktu tertentu rakyat 
akan mendapatkan kesempatan untuk 
menyatakan hasratnya terhadap 
garis-garis politik yang harus diikuti 
oleh negara dan masyarakat, dan 
terhadap orang-orang yang harus 
melaksanakan kebijaksanaan itu.17

Mekanisme pemilihan Kepala Dae-
rah secara langsung diyakini sebagai 
solusi ke arah penguatan demokrasi di 
tingkat lokal sekaligus mengembalikan 
kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah daerah. Pemilukada lang-
sung dipastikan membuka ruang 
partisipasi politik rakyat untuk 
mewujudkan kedaulatan dalam 
menentukan pemimpin di daerah. 
Tujuan ideal Pemilukada langsung 
antara lain terpilihnya kepala 
daerah yang terpercaya, memiliki 
kemampuan, kepribadian dan moral 
yang baik. 

Secara konseptual, terdapat dua 
mekanisme yang dapat dilakukan 
untuk menciptakan pemilihan umum 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil, yaitu: 
1) Menciptakan seperangkat 

metode untuk mentransfer suara 
pemilih kedalam suatu lembaga 
perwakilan rakyat secara adil 
(electoral system).

2) Menjalankan pemilihan umum 
sesuai dengan aturan main 
dan prinsip-prinsip demokrasi 

17 Abdul Bari Azed, Sistem Pemilihan Umum di 
Indonesia, dalam Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu 
Himpunan Pemikiran. Badan Penerbit FH UI, Jakarta:, 
2000, hlm. 2.

(electoral process).18

Pencapaian tujuan pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung 
tersebut di atas tentunya akan 
sangat bergantung kepada peran 
partai politik di tingkat lokal. Peran 
vital partai politik akan menentukan 
kualitas demokrasi di tingkat lokal. 

Dalam UU No 1 Tahun 2015 Jo UU 
No. 8 Tahun 2015, Pasal 39, peserta 
pemilihan adalah 
a. Pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Pasangan 
Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati, serta Pasangan Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota 
yang diusulkan oleh Partai Politik 
atau gabungan Partai Politik; dan/
atau 

b. Pasangan calon perseorangan yang 
didukung oleh sejumlah orang. 
diatur syarat bagi Partai politik 
untuk bisa ikut berkontestasi 
dalam pemilihan kepala daerah 
secara langsung serentak. 

Secara proporsional UU No. 1 Tahun 
2015, Jo UU No. 8 Tahun 2015, Pasal 
40 (1) Partai Politik atau gabungan 
Partai Politik dapat mendaftarkan 
pasangan calon jika telah memenuhi 
persyaratan perolehan paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah atau 25% (dua puluh lima 
persen) dari akumulasi perolehan 
suara sah dalam pemilihan umum 
anggota DPRD di daerah yang 
bersangkutan.19 

18 Muhammad Asfar,Pemilu dan Perilaku Memilih, 
(Surabaya: Pustaka Eurika, 2005) hlm. 4.

19 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Agus Rustandi - DINAMIKA POLITIK LOKAL: MUNCULNYA CALON TUNGGAL DALAM PEMILUKADA SERENTAK 2015



Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016  Jurnal ETIKA & PEMILU54

B.2 Dinamika Politik Lokal 

Walaupun syarat telah diatur 
secara proporsional berdasarkan 
perolehan kursi dan suara masing-
masing partai politik di daerah, akan 
tetapi dalam prakteknya setiap partai 
politik tidak serta merta dengan 
mudah mengusung calonnya untuk 
ikut berkontestasi dalam pemilihan. 
Dinamika politik lokal tentunya akan 
sangat mempengaruhi komposisi 
jumlah partai politik atau gabungan 
partai politik yang mengusung 
pasangan calon. Selain pemenuhan 
syarat pencalonan di atas, tingkat 
popularitas dan keterpilihan, serta 
kekuatan dukungan politik calon pun 
menjadi pertimbangan partai politik 
atau gabungan partai politik untuk 
mengajukan pasangan calonnya ke 
KPU di daerah yang bersangkutan. 
Di sinilah menariknya kekhasan 
dinamika politik lokal suatu daerah 
dengan daerah lainnya. 

Partai politik sebelum menentukan 
dan mengusung pasangan calon 
serta memilih gabungan atau 
koalisinya, biasanya terlebih dahulu 
membangun mekanisme internal 
untuk menyeleksi para kader partai 
maupun para elit lokal di luar kader 
partai yang dipandang layak untuk 
menjadi calon Bupati/Wakil Bupati. 
Menjelang Pemilukada, tentunya 
tantangan terberat partai politik 
adalah bagaimana bisa mengelola 
Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-undang.

eskalase politik lokal yang sangat 
dinamis baik di internal maupun 
eksternal. Kepiawaian mengelola 
situasi dan dinamika politik lokal 
menjelang Pemilukada menjadi 
sangat penting untuk menentukan 
sukses tidaknya partai politik dalam 
mendapatkan dukungan internal 
ataupun kemudahan membangun 
koalisi dalam mengusung pasangan 
calon dan merebut kemenangan. 

Persaingan antar sesama elit 
dalam satu partai politik atau pun 
persaingan antar elit berbeda partai 
politik menjadi tidak terelakkan 
lagi di saat perhelatan Pemilukada 
dimulai. Menurut Pareto, masyarakat 
terdiri dari dua kelas (1) lapisan atas, 
yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit 
yang memerintah (governing elite) 
dan elit yang tidak memerintah (non 
governing elite), (2) lapisan yang 
lebih rendah, yaitu non elit. Pareto 
justru memusatkan perhatiannya 
pada elit yang memerintah, yang 
menurut Pareto, berkuasa karena 
bisa menggabungkan kekuasaan dan 
kelicikan, yang dilihatnya sebagai 
hal yang sangat penting. Mengenai 
mekanisme sirkulasi elit politik, Pareto 
percaya bahwa tidak ada elit yang mau 
menyerahkan kekuasaannya secara 
sukarela kepada elit yang lain, walau 
elit tersebut sudah mencapai tahap 
membusuk. Ada beberapa model yang 
ditawarkan berdasarkan teori Pareto 
tentang sirkulasi elit. Pareto membagi 
elit politik sebagai “yang memerintah” 
(yang memiliki real power) dan 
yang tidak memerintah (memiliki 
kapabilitas tetapi tidak pada posisi 
memerintah). Terjadi konflik kaum 
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elit disebabkan tidak meratanya 
distribusi kekuasaan di antara para 
elit dan menjadi residu dalam jangka 
waktu yang lama.20 

Elemen residu dengan mudah 
dapat ditemukan dalam berbagai 
mekanisme mempertahankan 
kekuasaan terutama oleh petahana 
(incumbent) dan mekanisme 
menggoyang kekuasaan rejim oleh 
berbagai elemen “oposisi”. Elit dapat 
dilihat sebagai orang-orang yang 
memiliki posisi kunci, yang secara 
awam dipandang sebagai sebuah 
kelompok. Meskipun elit dipandang 
sebagai satu kelompok yang terpadu, 
tetapi sesungguhnya di antara anggota-
anggota elit itu sendiri, apalagi dengan 
elit yang lain sering bersaing dan 
berbeda kepentingan. Persaingan 
dan perbedaan kepentingan antar 
elit itu kerap terjadi dalam perebutan 
kekuasaan atau sirkulasi elit, semisal 
pemilihan kepala daerah. 

Menjelang Pemilukada 
serentak Tahun 2015 di Kabupaten 
Tasikmalaya, diwarnai perseteruan 
elit yang cukup panas. Persaingan 
para elit politik lokal mulai terasa pada 
saat penjaringan dan seleksi calon di 
internal masing-masing partai politik 
untuk mendapatkan tiket pencalonan 
dari partai politik tingkat pusat.21 
Persaingan dan rebutan kepentingan 

20  M. Rahmi Husen, Konflik Elit Dalam Pemilihan 
Umum Gbernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 
Utara Tahun 2007. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 117A / 
Januari - Juni 2016 .

21  Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015, pasal 42, 
ayat (4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani 
oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik 
tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai 
Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang 
diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

antar elit politik dalam menentukan 
komposisi pasangan calon dan koalisi 
partai pengusung pun tidak terelakkan 
lagi hingga menjelang detik-detik 
pendaftaran pasangan calon ke KPU. 

Hubungan transaksional yang 
memiliki kecenderungan erat dengan 
aktivitas politik dapat tercermin 
dalam koalisi partai politik. Koalisi 
merupakan suatu keniscayaan, yang 
tidak bisa dihindari di dalam proses 
politik bangsa yang menganut sistem 
multi partai. Ada banyak alasan 
untuk partai politik melakukan 
koalisi. Alasan koalisi menurut Efriza 
dikualifikasi dua bagian utama yakni 
koalisi taktis dan koalisi strategis. 
Koalisi taktis dibangun tidak untuk 
memenuhi visi dan ideologis dari 
partai politik yang bergabung. Koalisi 
ini dibangun tidak berdasarkan 
asas keseimbangan sehingga sangat 
terlihat dominasi kekuasaan berada 
dan ditentukan oleh partai politik yang 
lebih besar. Motivasi koalisi sangat 
pragmatis.22 Ketika sebuah partai 
politik memutuskan untuk melakukan 
koalisi dengan partai politik lainnya, 
sangat kecil kemungkinan bahwa 
tidak ada pertimbangan kepentingan 
yang mengikutinya. Kepentingan 
yang dibawa oleh partai tersebut pun 
bukannya tidak mungkin merupakan 
kepentingan pribadi pimpinan partai 
yang bersangkutan. Sehingga tidak 
jarang terdapat koalisi partai politik 
yang tidak bertahan lama karena lebih 
menonjolnya kepentingan individu 
dari kepentingan bersama. 

Perspektif di atas relevan dengan 
22  Umi Illiyina, Tesis Perkembangan Koalisi Partai 

Politik di DPR RI Dalam Era Reformasi Tahun 1998-2012. FH 
UI, 2012, hlm. 32-33.
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praktek kolaisi yang dibangun 
oleh beberapa partai politik di 
Tasikmalaya. Koalisi yang dibangun 
sangat taktis dan bersifat pragmatis 
ditandai dengan tidak solidnya 
koalisi yang dibangun. Koalisi lebih 
didasarkan pada kepentingan para 
elit parpol untuk mengamankan 
kekuasaan politiknya semata. Sejak 
awal sudah ada dua kelompok koalisi 
besar yang saling berhadapan yakni 
Koalisi Mutiara Sukapura (KMS) 
yang dideklarasikan sejak November 
2014 anggota koalisinya terdiri 
dari partai Gerindra 6 Kursi DPRD 
(12%), Demokrat 4 Kursi DPRD 
(8%), PAN 6 Kursi DPRD (12%) dan 
PKS 2 Kursi DPRD (4%). Koalisi KMS 
tersebut sudah memenuhi syarat 
minimal jumlah kursi DPRD atau 
perolehan suara untuk mengusung 
pasangan calon.23 Koalisi kedua yang 
beranggotan 2 partai besar yakni PDI 
Perjuangan dan Golkar, dideklarasikan 
28 Maret 2015. PDI Perjuangan dengan 
jumlah kursi DPRD 8 (16%) meminang 
Partai Golkar dengan 7 kursi DPRD 
(14%). Saat itu tinggal 2 (dua) partai 
politik yang belum bergabung atau 
membentuk koalisi tersendiri yakni 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dengan jumlah kursi DPRD 9 (18% 
suara) dan Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) 8 Kursi DPRD (16%).

 Namun tidak lama kemudian, 
koalisi KMS (Gerindra, Demokrat, PAN 
dan PKS) porak poranda dikarenakan 
PAN dan PKS keluar dari koalisi 
dan bergabung dengan koalisi PDIP 
dan Golkar, yang telah bersepakat 
mengusung pasangan petahana Uu 

23  Berita Kabar Priangan, Edisi 23 Februari 2015.

Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto sebagai 
bakal calon Bupati dan Wakil Bupati 
Tasikmalaya. Bubarnya koalisi KMS 
di tengah perjalanan membuktikan 
bahwa koalisi yang dibangun tersebut 
adalah koalisi taktis yang sifatnya 
pragmatis. Dengan mudahnya PAN 
dan PKS berpindah koalisi bergabung 
dengan PDIP dan Golkar, dikarenakan 
kembalinya petahana (incumbent) 
menjadi pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati. 

Namun, sungguh di luar dugaan 
banyak pihak ketika masuk ke 
tahapan pencalonan, selama 3 hari 
masa pendaftaran berlangsung hanya 
satu pasangan calon yang mendaftar 
ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, yakni 
UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto, 
yang nota bene pasangan petahana. 
Kembalinya pasangan petahana 
(incumbent) menjadi pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati 
dalam Pemilukada Tahun 2015, 
membuat para elit politik yang sudah 
menyatakan akan maju menjadi calon 
Bupati/Wakil Bupati mengurungkan 
niatnya. Pasangan petahana tentunya 
memiliki kelebihan dari berbagai 
aspek. Selain memiliki pengaruh 
personalitas, dan popularitas serta 
elektabilitas yang relative masih tinggi, 
tentunya incumbent juga memiliki 
penguasaan kekuatan struktural yang 
dominan yakni monopoli sumberdaya 
politik dan sumberdaya ekonomi.24 
Penguasaan kekuatan struktural 
inilah yang membuat petahana 
mampu menarik sebagian besar 
kekuatan politik di DPRD sebagai 

24  Luky Djani, Penggunaan Dana Publik Untuk 
Kampanye. Kemitraan, Perludem, Institute for Strategic 
Inisiatives, 2013 hlm. 49.
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basis dukungan. 
Pendaftaran kemudian diperpan-

jang sampai 3 kali berturut-turut 
di tiga masa periode pendaftaran 
yang berbeda. Hasilnya tetap masih 
hanya satu pasangan calon. Maka 
sesuai dengan PKPU, KPU Kabupaten 
Tasikmalaya kemudian menunda 
semua tahapan Pemilukada dan 
Pemilukada akan digelar di periode 
Pemilukada serentak berikutnya, 
yakni Tahun 2017. Munculnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 100/PUU-XlII/2015 tanggal 
29 September 2015, memerintahkan 
kepada KPU Kabupaten/Kota yang 
hanya diikuti satu pasangan calon 
dapat melanjutkan tahapan Pemilihan 
dan dapat digelar di Tahun 2015 
dengan cara menanyakan kepada 
masyarakat (pemilih) “setuju atau 
tidak setuju” terhadap pasangan calon 
tunggal tersebut.25 

Apabila melihat kekuatan 
partai politik di DPRD Kabupaten 
Tasikmalaya, untuk mengusung 
tiga pasangan calon pun sebetulnya 
masih dimungkinkan. Minimal dua 
pasangan calon bisa berkontestasi 
dalam Pemilukada 2015. Coba 
kita lihat jumlah kursi DPRD yang 
dimiliki masing-masing partai politik 
di Kabupaten tasikmalaya. PDI 
Perjuangan 8 (delapan) kursi di DPRD, 
sedangkan Golkar 7 (tujuh) kursi. 
Menurut aturan, itu sudah melebihi 
syarat dukungan pencalonan yaitu 
10 kursi DPRD. Kemudian PPP dan 
PKB. Masing-masing 9 (sembilan) 
dan 8 (delapan) kursi, dengan jumlah 

25 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
100/PUU-XlII/2015 tanggal 29 September 2015.

dukungan 17 kursi DPRD tiket untuk 
daftar ke KPU sudah di tangan. Lalu 
KMS yang terdiri dari Demokrat 6 
(enam) kursi, PAN 6 (enam) kursi, 
Gerindra 4 (empat) kursi, dan PKS 
2 (dua) kursi. Koalisi KMS dengan 
jumlah dukungan 18 kursi DPRD 
sudah melebihi syarat 20 persen 
kursi.26

Dari uraian di atas, terlihat 
begitu dinamisnya kekuatan politik 
menjelang Pemilukada serentak 2015 
di Kabupaten Tasikmalaya. Kekuatan 
politik yang terlalu dominan dikuasi 
oleh satu pasangan calon (incumbent), 
membuat peta kekuatan politik 
menjadi tidak seimbang. Hampir 
separuhnya kursi DPRD yakni 20 
kursi (PDIP, Golkar, PAN, PKS dan 
ditambah 9 kursi PPP dikuasai oleh 
pasangan petahana (incumbent) Uu 
Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto. Sampai 
2 kali masa perpanjangan oleh KPU 
Kabupaten Tasikmalaya, Gerindra, 
Demokrat, PKB urung bergabung 
untuk mengusung pasangan. 
Pengaruh munculnya calon tunggal 
dalam Pemilukada ditasikmalaya 
dikarenakan terlalu dominannya 
kekuatan koalisi partai politik yang 
mengusung pasangan calon petanaha, 
sehingga kekuatan koalisi partai 
politik lain lemah. Pasangan petahana 
berhasil mendapatkan dukungan 
politik yang kuat dari satu sisi, tetapi 
dari sisi yang lain sang petahana 
“terkunci” dengan dukungan yang 
demikian besar, namun tidak mampu 
memciptakan “lawan”.27

26  Berita Pikiran Rakyat Online, 26 Maret 2016.
27  Subhan Agung dan Fitriyani Yuliawati, 

Fenomena Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Dalam 
Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya, Penelitian Internal 
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C. PENUTUP

Kajian ini difokuskan pada 
penelaahan terhadap dinamika politik 
lokal yang mengakibatkan munculnya 
pasangan calon tunggal dalam Pemilu-
kada serentak Tahun 2015. Objek 
kajian difokuskan di Pemilukada 
serentak Kabupaten Tasikmalaya, 
salah satu dari 3 (tiga) daerah di 
Indonesia yang melaksanakan 
Pemilukada serentak 2015 dengan 
pasangan calon tunggal. 

Munculnya calon tunggal dalam 
Pemilukada serentak di Kabupaten 
Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan 
dari peta kekuatan koalisi partai 
politik yang muncul dalam dinamika 
politik menjelang Pemilukada. Secara 
filosofis maupun substansi UU No. 8 
Tahun 2015 yang menjadi pedoman 
Pemilukada serentak Tahun 2015, 
merupakan produk hukum yang 
belum sempurna dikarenakan lahir 
dari proses yang juga tidak sempurna. 

Tingginya popularitas dan 
elektabilitas serta dominannya 
dukungan politik terhadap pasangan 
calon petahana UU Ruzhanul Ulum 
dan Ade Sugianto, membuat para 
calon lain dari partai Geindra, 
Demokrat, PKB mengurungkan 
niatnya atau “tidak berani” untuk 
maju berkompetisi dalam pemilihan. 
Merapatnya Golkar, PAN dan PKS ke 
PDIP untuk mengusung pasangan 
calon petahana selain mereka tidak 
punya kader yang mampu menandingi 
petahana, terlihat jelas karena hasrat 
kepentingan politik pragmatis. Kalau 
Universitas Siliwangi, November 2015.

koalisi yang dibangun pendekatannya 
visi dan ideologi partai, sangat tidak 
mungkin partai islam seperti PAN dan 
PKS bisa bergabung dengan PDIP. Di 
sinilah jelas tergambar bahwa koalisi 
taktis yang sifatnya pragmatis hanya 
demi kemenangan semata menjadi 
pilihan partai politik untuk bisa 
bergabung dengan koalisi petahana. 

Penguasaan struktur yakni 
monopoli politik dan ekonomi 
petahana menjadi magnet partai 
politik lainnya untuk bergabung. 
Selain itu juga penguasaan struktur 
oleh petahana membuat lawan 
politik tidak punya kepercayaan diri 
untuk berkompetisi dengan petahan. 
Monopoli sumberdaya politik 
(monopolistic political resources) 
dan ekonomi (monopolistic economi 
resources) adalah kondisi di mana 
politikus petahana menggunakan 
otoritasnya untuk mengalokasikan 
sumberdaya publik. Lazimnya partai 
berkuasa atau politikus petahana 
memiliki otoritas dan akses terhadap 
sumberdaya publik (seperti dana 
APBD) dan mengalokasikannya 
sesuai dengan pertimbangan politik. 
Relasi antar partai politik dibangun 
atas hubungan menjadi cliantelisme. 
Partai politik pendukung tidak punya 
pilihan politik selain mengikuti 
arahan patron (partai berkuasa atau 
politikus petahana). Dalam konteks 
Pemilukada, penguasaan (monopoli) 
sumberdaya politik dan ekonomi oleh 
petahana lebih memiliki “kekuatan” 
mengajak atau bahkan “menekan” 
kepada partai politik yang lemah 
sumberdaya politik dan ekonominya. 
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TERPIDANA BEBAS BERSYARAT DAN ETIKA 
PENYELENGGARA DALAM PEMILUKADA 

SERENTAK TAHUN 2015
 PAROLE CONVICT AND THE ETHICS OF 

ELECTION ORGANIZER IN SIMULTANEOUS 
LOCAL ELECTION 2015

Fegie Y Wattimena

ABSTRAK/ABSTRACT

Status terpidana bebas bersyarat, apakah layak diloloskan dalam 
verifikasi pencalonan dan layak ikut berkompetisi dalam pencalonan 
kepala daerah pada Pemilukada Serentak 2015? Peraturan KPU No. 
12/2015 Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 tegas menyatakan syarat 
bagi calon kepala daerah yang masih berstatus mantan terpidana. Akan 
menjadi sebuah pelangggaran adminisrasi jika penyelenggara dalam hal 
ini KPU meloloskan calon kepala daerah dengan status tersebut. Bawaslu 
dengan tegas juga menghimbau kepada jajaran pengawas Pemilu dengan 
menindak tegas dan menyatakan tidak memenuhi syarat, jika ditemukan 
calon kepala daerah masih berstatus terpidana bebas bersyarat. Bawaslu 
Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota wajib melakukan tugas dan 
kewenangannya sesuai aturan yang berlaku dan wajib mengedepankan 
integritas sebagai penyelenggara pemilu dan menjunjung tinggi asas asas 
penyelenggara pemilu.

Status of parole convict, Is it deserve to be passed from verification of 
registeration or Is it deserve to take part in the copetition of Local Election 
in 2015? Regulation of KPU No. 12/2015 Article 4 paragraph (1) letter f and 
f1 clearly stated the requirements for candidates who are still ex-convict. 
There will be an adminisration infringement if the organizer in this case 
KPU passes a candidate with such status. Bawaslu firmly also appealed to 
board of election supervisors at regional and local level to act firmly if the 
requirements of candidates are not fulfilled and declare that the candidates 
are not eligible. Provincial Bawaslu and Panwaslu shall perform its duties 
and authorities according to the rules and must prioritize integrity as 
election organizer and uphold the principles of election.

Kata kunci: Terpidana, bebas bersyarat
Keyword : Convict, parole
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A.  PENDAHULUAN
Penyelenggaran Pemilihan Umum 

Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 
baru saja kita lalui pada Tanggal 9 
Desember Tahun 2015 lalu, namun kita 
harus kembali bersiap menghadapi 
Pemilukada pada tahun 2017 yang 
awal tahapannya telah dimulai 
pada Tahun 2016 ini. Ketika kita 
kembali merefleksi penyelenggaraan 
Pemilukada Tahun 2015 yang lalu 
terdapat beberapa permasalahan 
etika penyelenggara Pemilu di mana 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) telah memeriksa dan 
memutus beberapa perkara terkait 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang 
mana isi aduannya mempertanyakan 
netralitas seorang Penyelenggara 
Pemilu.

Kasus yang masih hangat pada 
Pemilukada Tahun 2015 lalu yaitu 
menyangkut netralitas penyelenggara 
terkait calon yang masih berstatus 
bebas bersyarat.

Sebuah permasalahan yang sebe-
narnya berada di tahapan pencalonan 
yang baru timbul dan mencuat setelah 
tahapan pencalonan itu sendiri telah 
lewat yaitu permasalahan mengenai 
Calon Kepala Daerah yang masih 
berstatus Terpidana Bebas Bersyarat. 
Permasalahan ini ditemukan di 3 (tiga) 
Provinsi yang berbeda di Indonesia 
yaitu di Provinsi Sulawesi Utara 
tepatnya pada pemilihan Walikota 
Manado, Provinsi Gorontalo di 
Kabupaten Bone Bolango dan terakhir 
di Provinsi Papua Kabupaten Boven 
Digoel. Permasalahan ini menjadi topik 
perdebatan dari berbagai kalangan 
mengenai Bolehkah seseorang dengan 

status bebas bersyarat di loloskan 
sebagai Calon Kepala Daerah? Karena 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 
membolehkan “Mantan Terpidana” 
ikut menjadi peserta Pemilukada 
dengan syarat mengumumkan diri-
nya kepada publik bahwa dirinya 
mantan Terpidana. Bagaimana 
proses penindakan pelanggarannya 
jika memang itu menyalahi aturan? 
Dan bagaimana Proses sidang Etik 
Penyelenggara Pemilu terkait masalah 
tersebut?

B.  METODE PENULISAN

Dalam melakukan analisis dan 
kajian terhadap penulisan ini , penulis 
menggunakan metode Studi Kasus 
dan metode Studi Literatur yang mana 
Studi Kasus adalah Analisis dan Kajian 
terhadap kasus yang pernah terjadi 
dan melakukan kajian terhadap 
literature literature terkait yang ada 
hubungannya dengan kasus tersebut .

C.  KAJIAN TERKAIT CALON KEPALA 
DAERAH YANG BERSTATUS 
BEBAS BERSYARAT

Sebelum adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 42/
PUU-XIII/2015, Persyaratan untuk 
menjadi Calon Gubernur, Bupati dan 
atau Walikota yang tertuang dalam 
Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 
8/2015 yaitu “tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun 
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atau lebih”, Diperkuat dengan Pasal 
4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 
9/2015 yang menyatakan hal yang 
sama. 

Namun seiring dengan berjalannya 
waktu, Pasal 7 huruf g Undang-Undang 
No. 8/2015 tersebut digugat di 
Mahkamah Konstitusi dengan alasan 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. Keputusan Mahkamah 
Konstitusi yang dituang dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-
XIII/2015 mengabulkan sebagian dari 
permohonan pemohon yaitu pada 
inti putusan Mahkamah Konstitusi 
membolehkan “Mantan Terpidana” 
menjadi peserta Pemilukada dengan 
syarat mengumumkan dirinya 
kepada publik bahwa dirinya Mantan 
Terpidana.

Setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 
dikeluarkan pada Tanggal 9 Juli 2015, 
Peraturan KPU No No. 9/2015 pun 
direvisi oleh KPU dan dirubah dengan 
Peraturan KPU no. 12/2015 yang pada 
Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 
berbunyi: 

Pasal 4 ayat (1) hurf f: “Bagi Calon 
yang pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, secara 
komulatif wajib memenuhi syarat 
sebagai berikut:
1. Secara terbuka dan jujur menge-

mukakan kepada publik sebagai 
mantan terpidana, dan

2. Bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang”.

Pasal 4 ayat (1) hurf f1: “Bagi 
Calon yang pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan tidak bersedia secara 
terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik sebagai mantan 
terpidana, syarat yang harus dipenuhi 
adalah telah selesai menjalani pidana 
penjara paling singkat selama 5 (lima) 
sebelum dimulainya pendaftaran.”

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
dan Peraturan KPU tersebut di atas 
menyebutkan “Mantan Terpidana” 
yang mana harus menyelesaikan 
hukuman pidana hasil dari putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, jika ingin mengajukan 
diri sebagai calon wajib melaksanakan 
syarat Secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik sebagai 
mantan terpidana, dan Bukan sebagai 
pelaku kejahatan yang berulang.

Yang menjadi Problematika dalam 
Pemilukada 2015 lalu yaitu ketika 
kata “bebas bersyarat” ada yang 
mengartikan bahwa telah bebas dan 
telah berbaur dengan masyarakat 
yang juga berarti telah bebas dari 
putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Sebelum 
Penulis melanjutkan ada baiknya 
kita mencari tahu apa itu Terpidana?, 
Mantan Terpidana?, Narapidana? dan 
bebas bersyarat?

Ketika kita merujuk pada Pasal 
1 butir 32 KUHAP, seseorang 
dinyatakan terpidana adalah mereka 
yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Sehingga 
seorang yang dinyatakan mantan 
terpidana ketika mereka telah 
menyelesaikan seluruh pidana 
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putusan pengadilan tetap.
Berdasarkan Surat Mahkamah 

Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/
IX/2015 tanggal 16 September 2015, 
Mahkamah Agung berfatwa mengenai 
3 (tiga) poin yaitu:

Pertama, bahwa yang dimaksud 
terpidana adalah seseorang yang 
dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Dengan 
demikian, mantan terpidana adalah 
seseorang yang pernah dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan 
yang memperoleh keuatan hukum 
tetap. Sedangkan narapidana adalah 
terpidana yang menjalankan pidana 
hilang kemerdekaan di LAPAS.

Kedua, bebas bersyarat adalah 
program pembinaan untuk menginte-
grasikan narapidana ke dalam kehi-
dupan masyarakat setelah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan.

Ketiga, seseorang yang berstatus 
bebas bersyarat karena telah pernah 
menjalani pidana di dalam lapas, 
maka dikategorikan sebagai mantan 
narapidana.

Dalam fatwa MA tersebut sudah 
sangat jelas mengenai pengertian 
Terpidana, Mantan Terpidana, 
Narapidana, serta Bebas Bersyarat. 
Namun yang jadi permasalahan pada 
poin ketiga yaitu “seseorang yang 
berstatus bebas bersyarat karena 
telah pernah menjalani pidana di 
dalam lapas, maka dikategorikan 
sebagai mantan narapidana”. Disini 
tidak dijelaskan bahwa status 
bebas bersyarat memang dapat 
dikategorikan sebagai mantan 
narapidana namun dengan syarat 

yang telah ditentukan, apabila 
syarat tersebut dilanggar oleh yang 
bersangkutan akan kembali berstatus 
Narapida tanpa melalui proses 
pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di 
atas sudah sangat jelas bahwa kata 
“Terpidana” dan “Narapidana” itu 
berbeda. Perbedaan kedua kata ini 
terletak pada “Putusan Pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Bisa kita gambarkan sebagai 
berikut: Si A telah dinyatakan 
bersalah dan di pidana dengan 
kurungan penjara 5 (lima) Tahun 
berdasarkan Putusan Pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap 
(Si A menjadi Terpidana). Ketika Si A 
telah menjalani 3 (tiga) Tahun dalam 
penjara (Si A menjadi Terpidana 
sekaligus juga Narapidana) ia selalu 
berkelakuan baik dan diperbolehkan 
keluar dari penjara dengan syarat 
beserta sanksi jika melangagar syarat 
yang sudah ditentukan tersebut (Si A 
mendapat Status Bebas Bersyarat dan 
melepaskan status Narapidananya 
namun status Terpidana masih 
tetap). Setelah 5 (lima) Tahun berlalu 
setelah putusan Pengadilan, Si A telah 
bebas sepenuhnya dan telah menjadi 
Mantan terpidana. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seseorang yang 
masih berstatus bebas bersyarat 
(klien Lapas) belum memenuhi 
Syarat sebagai Calon Kepala daerah 
berdasarkan Undang-Undang No. 
8/2015 yang juga diperkuat oleh 
Peraturan KPU (PKPU) No. 12/2015 
yang mana dalam persyaratan untuk 
menjadi Calon Kepala Daerah haruslah 
Mantan Terpidana yang mana segala 
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Putusan Pengadilan berkekuatan 
hukum tetap telah lepas darinya 
dan wajib secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik sebagai 
mantan terpidana, dan Bukan sebagai 
pelaku kejahatan yang berulang dan 
jika tidak bersedia secara terbuka dan 
jujur mengemukakan kepada publik 
sebagai mantan terpidana syarat yang 
harus dipenuhi adalah telah selesai 
menjalani pidana penjara paling 
singkat selama 5 (lima) sebelum 
dimulainya pendaftaran.

C.1 Terpidana Bebas Bersyarat 
dalam Pemilukada Serentak 
di Provinsi Papua dan Etika 
Penyelenggara Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
11 Kabupaten di Provinsi Papua 
khususnya Kabupaten Boven Digoel 
dalam tahapan pencalonan ditemukan 
seorang calon kepala daerah yang 
berinisial YY adalah Terpidana Bebas 
Bersyarat yang lolos verifikasi calon 
kepala daerah oleh KPU Kabupaten 
Boven Digoel, melalui surat keputusan 
KPU Kabupaten Boven Digoel No. 20/
Kpts/KPU/BD/IX/2015.

Bawaslu RI melalui Surat no. 
0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 
23 September 2015 tentang dugaan 
pelanggaran terkait terpidana sebagai 
calon dalam pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota Tahun 2015 
yang memerintahkan kepada Bawaslu 
Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota 
melakukan tindak lanjut dengan 
menjadikannya sebagai temuan serta 
mendapatkan dokumen persyaratan 
Calon guna melakukan klarifikasi. 

Bawaslu RI kembali mengeluarkan 
surat No. 0302/Bawaslu/X/2015 
Tanggal 1 Oktober 2015 tentang 
persyaratan bagi mantan terpidana 
bebas bersyarat yang pada isinya 
memerintahkan kepada Bawaslu 
Provinsi Papua guna melakukan 
tindak lanjut dengan menjadikan hasil 
pencermatan sebagai temuan dan 
mendapatkan dokumen persyaratan 
yang bersangkutan.

Panwaslu Kabupaten Boven Digoel 
telah menindaklanjuti surat Bawaslu 
RI dan melakukan kajian terhadap 
kasus tersebut tidak mengeluarkan 
rekomendasi ke KPU Kabupaten 
Boven Digoel, tetapi melakukan pleno 
dan menyatakan bahwa tidak dapat 
mengeluarkan rekomendasi untuk 
meminta KPU mendiskualfikasikan 
calon yang bersangkutan dengan 
beberapa alasan yang dimuat dalam BA 
Pleno No. 09/PANWAS PEMILUKADA-
BD/X/2015 tanggal Tanggal 22 
Oktober 2015 yang berbunyi:

Ketua dan Panwas Kabupaten 
Boven Digoel tidak mencapai 
kesepakatan dalam Pleno untuk 
menandatangani rekomendasi dan 
meneruskan dugaan pelanggaran 
tersebut ke KPU Boven Digoel dengan 
Pertimbangan :
a. KPU tidak memberikan Berkas 

Pencalonan;
b. Massa dari Pasangan No. 4, 95% 

tidak mengerti aturan;
c. Sejak kampanye damai tangga 

9 September Nomor urut 4 
aktif berkampanye samapai 
kepelosok-pelosok Distrik biaya 
mobilisasi sudah cukup besar 
pengeluarannya;
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d. Nyawa saya pasti terancam beserta 
istri dan anak-anak saya yang 
masih kecil-kecil;

e. Pemahaman politik masyarakat 
kami masih rendah;

f. Pasangan no 4 ini seorang tokoh 
yang dipandang masyarakat sangat 
baik ketika dia terpilih menjadi 
Bupati perekonomian masyarakat 
akan jauh lebih baik.

g. Akibat dari rekomendasi kami 
akan menimbulkan konflik bagi 
masyarakat Boven Digoel yang 
menjadi pendukung kandidat no. 
4 yang tersebar dari 20 Distrik 
di Kabupaten Boven Digoel yang 
mengakibatkan proses tahapan 
Pemilukada terganggu;

h. KPU Boven Digoel menciptakan 
Bom Waktu bagi Panwas karena 
tidak melibatkan Panwas dalam 
verifikasi administrasi berkas 
setiap pasangan calon; dan

i. Keamanan kami tidak terjamin, 
akibat kelalaian dari KPU Boven 
Digoel. Kami tidak dihargai sebagai 
sesama lembaga penyelenggara 
Pemilu.

Berdasarkan Berita Acara Pleno 
Panwas Boven Digoel tersebut, 
Bawaslu RI memerintahkan kepada 
Bawaslu Provinsi Papua untuk 
menonaktifkan Panwas Boven Digoel 
sementara waktu dan mengambil 
alih tugas dari Panwas Boven Digoel. 
Atas perintah tersebut, Bawaslu 
Provinsi Papua mengambil alih proses 
pencermatan dengan menjadikan 
hasil pencermatan tersebut sebagai 
temuan dari Bawaslu Provinsi Papua 
dan kembali melakukan kajian Hukum 

yang dituangkan dalam bentuk surat 
Nomor 134/Bawaslu-Papua/X/2015, 
Tanggal 22 Oktober 2015, terkait calon 
bebas bersyarat an. Calon YY yang 
disampaikan kepada KPU Kabupaten 
Boven Digoel yang pada kesimpulan 
kajian tersebut menyampaikan:
1. Bahwa dalam Pasal 4 huruf f dan 

huruf f1 PKPU 12/2015, yang 
diperbolehkan mencalonkan diri 
sebagai Gubernur, Bupati dan/
atau Walikota adalah “Mantan 
Terpidana”;

2. Bahwa Sdr. YY belum termasuk 
“Mantan Terpidana” Karena 
belum selesai menjalani Proses 
Pidana yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap yang 
diputuskan oleh Mahkamah Agung 
dengan Putusan Nomor: 127/PK/
Pid.sus/2012 dan telah menjalani 
“Pembebasan Bersyarat” sesuai 
Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM RI Nomor PAS-17.
PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang 
Pembebasan Bersyarat Sdr. YY 
yang berakhir pada Tanggal 26 Mei 
2017, sehingga tidak memenuhi 
syarat sebagai Calon Bupati Boven 
Dogoel; dan

3. Meminta kepada KPU Kabu-
paten Boven Digoel untuk 
menindaklanjuti sesuai dengan 
peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku.
Setelah kajian tersebut disampai-

kan kepada KPU Kabupaten Boven 
Digoel, Bawaslu Provinsi Papua 
mengeluarkan surat Nomor 152/
Bawaslu-Papua/XI/2015, Perihal 
“Penerusan pelanggaran Administrasi” 
pada Tanggal 3 November 2015 
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yang pada isinya berupa penerusan 
Pelanggaran Administrasi Pemilu 
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 
Peraturan Perundangan-Undangan 
yang berlaku. Setelah surat penerusan 
tersebut KPU Kabupaten Boven 
Digoel mengeluarkan surat untuk 
menyatakan calon Kepala Daerah YY 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sebagai tindak lanjut pember-
hentian sementara Panwaslu 
Kabupaten Bovendigoel, Bawaslu 
Provinsi Papua mengadukan Panwas 
Boven Digoel ke Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
untuk di Sidang Etik-an agar seluruh 
permasalahan menyangkut Etika 
Panwas Boven Digoel bisa dibuktikan 
dalam Sidang Etik dalam fakta 
persidangan. Dari putusan sidang 
etik penyelenggara pemilu yang 
diselenggarakan oleh DKPP lewat 
putusan DKPP No. 99/DKPP-PKE-
IV/2015 yang pada isinya menyatakan 
Teradu (ketua dan anggota Panwas 
Boven Digoel) melanggar Pasal 5 huruf 
a, e dan i kode etik penyelenggara 
pemilu tentang asas mandiri, tertib 
dan Profesional. Dan memutuskan 
untuk memberikan sanksi 
pemberhetian tetap kepada Ketua 
Panwas Boven Digoel dengan alasan 
Teradu memiliki tanggung jawab lebih 
selaku Ketua Panwas yang seharusnya 
menjadi contoh penyelenggara pemilu 
yang mandiri, bertindak netral dan 
tidak memihak dan juga dianggap 
mempengaruhi para anggotanya agar 
tidak menerbitkan Rekomendasi. 
Sanksi berupa Peringatan keras 
juga diberikan untuk kedua Anggota 
Panwas Boven Digoel yang lainnya.

Dari hasil putusan DKPP tersebut, 
Anggota Panwas Boven Digoel yang 
mendapat sanksi Peringatan keras 
kembali diaktifkan dan Bawaslu 
Provinsi Papua segera mengganti dan 
melantik anggota Panwas Bovendigoel 
yang baru sesuai daftar tunggu agar 
Panwas Boven Digoel bisa bertugas 
secara maksimal dalam menjalankan 
fungsi pengawasan dan pencegahan 
dalam Pemilukada Tahun 2015 di 
Kabupaten Boven Digoel.

D.  PENUTUP

D.1 Kesimpulan
a) Bahwa dari peraturan perundang-

undangan yang ada diperkuat 
dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, 
status Bebas Bersyarat sebenarnya 
tidak memenuhi syarat untuk 
mengajukan diri sebagai Calon 
Kepala Daerah sebelum putusan 
pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap selesai dijalani atau 
selesai sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan oleh pengadilan. 
Narapidana (dalam lapas) dan 
klien atau bebas bersyarat (dalam 
bimbingan lapas) merupakan 
Terpidana yang punya kewajiban 
Hukum menajalani masa hukuman 
sampai selesai segala kewajiban 
dan tuntutan hukum.

b) Terkait penyelenggara baik itu 
Panwas maupun KPU harus 
menjalankan aturan perundang-
undangan secara profesional dan 
menjalankan tugas sesuai asas-
asas penyelenggara pemilu yang 
tertuang dalam Pasal 5 Undang-

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)



Jurnal ETIKA & PEMILU  Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016 67

Undang No. 15/2011 .

D.2 Saran 

a) Proses Verifikasi dalam 
tahapan Pencalonan harus 
dilakukan oleh KPU sebagai 
penyelenggara sesuai dengan 
peraturan perundang 
undangan. 

b) Proses verifikasi pencalonan 
harus dilakukan secara terbuka 
dan diawasi oleh Panwaslu agar 
tidak terjadi kesalahan
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MASALAH PROFESIONALISME 
PENYELENGGARA PEMILU (KPU) DAN 

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILUKADA 
SERENTAK 2015 DI SUMATERA BARAT

“Kultur Lokal dan Pemilu Berintegritas”
ELECTION ISSUE PROFESSIONALISM OPERATOR 
(KPU) AND VOTER PARTICIPATION IN THE 2015 

REGIONAL CHIEF ELECTIONS IN WEST SUMATRA
“Local Culture and Electoral Integrity”

Sri Zul Chairiyah, MA

ABSTRAK/ABSTRACT

Selama pelaksanaan Pemilukada serentak di berbagai daerah di Sumatera 
Barat, terdapat sejumlah masalah di antaranya perlakuan tidak sama 
terhadap calon serta tidak cermat dan tidak telitinya para penyelenggara 
pemilu. Kasus tersebut disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya 
adalah faktor kultur lokal. Dampak kasus adalah tidak mampu mencapai 
pemilu yang berintegritas. Profesionalitas penyelenggara Pemilukada di 
berbagai daerah di provinsi Sumatera Barat mulai diragukan. Berdasarkan 
latar belakang ini, perlu dilakukan beberapa pendekatan dalam rangka 
peningkatan kualitas penyelenggara Pemilukada (KPU) di Sumatera 
Barat. Pertama membedah tentang persoalan-persoalan Pemilukada 
yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2015 dan kedua melakukan analisis 
serta menghubungkan persoalan yang terjadi dengan permasalahan 
profesionalisme penyelenggara Pemilukada (KPU) yang dilihat dari aspek 
kultur lokal serta pemilu berintegritas, integritas dan independen.

During the implementation of the regional chief elections in various areas in 
West Sumatra, there are a number of problems such as unequal treatment 
of the candidates as well as inaccurate and not rigorous election organizers. 
The cases are caused by many factors and one of them is a local cultural 
factors. The impact of the case is not able to achieve electoral integrity. 
Professionalism election organizers in different areas of West Sumatra 
province began to doubt. Based on this background, there should be several 
approaches in order to improve the quality of the organizers of the election 
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A.  PENDAHULUAN
Pemilu dan demokrasi adalah 

bagian yang tidak terpisahkan 
dalam sistem pemerintahan. Sebuah 
Negara atau pemerintahan yang 
menganut nilai-nilai demokrasi, akan 
melaksanakan pemilu dalam proses 
pergantian kekuasaan. Meskipun 
dalam praktek dan sistem pemilu di 
setiap Negara berbeda-beda tidak 
terkecuali di Indonesia. (DKPP RI, 
2015 : h. 11).

Pemilukada serentak 2015 di 
Indonesia telah terselenggara, para 
pemimpin daerah di seluruh daerah di 
Indonesia juga sudah terpilih dan salah 
satunya termasuk di Sumatera Barat. 
Pemilukada atau yang lebih dikenal 
dengan pemilihan kepala daerah 
merupakan salah satu cerminan 
dari pelaksanaan tata pemerintahan 
demokrasi. Demokrasi merupakan 
salah satu cerminan pelaksanaan 
pemerintahan yang memberikan 
kedaulatan kepada rakyat. Melalui 
Pemilukada, rakyat memperoleh 
kesempatan untuk memilih langsung 
pemimpin-pemimpin daerahnya. 
Jadi, suara rakyat berpengaruh besar 

terhadap keterpilihan calon-calon 
pemimpin yang diusung baik oleh 
partai maupun secara independen 
saat Pemilukada.

Salah satu tujuan khusus diberinya 
rakyat kesempatan dalam pemilihan 
umum dengan asumsi bahwa Negara 
adalah rakyat dan rakyat adalah 
Negara, artinya Negara tidaklah 
berarti tanpa adanya rakyat dan 
rakyat juga membutuhkan Negara 
sebagai pendukung kehidupan rakyat. 
Sebagaimana menurut Rousseau 
dalam teori kontrak sosial bahwa 
Negara adalah produk perjanjian 
sosial. Individu-individu dalam 
masyarakat sepakat menyerahkan 
sebagian hak-hak, kebebasan dan 
kekuasaan yang dimilikinya kepada 
suatu kekuasaan bersama. Inilah 
yang dikenal dengan istilah Negara. 
Menurut Rousseau, Negara berdaulat 
karena mandat dari rakyat. Negara 
diberi mandat untuk mengatur, 
mengayomi, dan menjaga keamanan 
maupun harta benda mereka. 
Kedaulatan Negara akan tatap absah 
selama Negara menjalankan fungsi-
fungsinya sesuai dengan kehendak 
rakyat. (Ahmad Suhelmi, 2001: h.251-

(KPU) in West Sumatra. First dissect about election issues that happened in 
West Sumatra in 2015 and both the analysis and linking the problems that 
occurred with the professionalism of the organizers election issues (KPU) as 
seen from the aspect of local culture and electoral integrity, integrity and 
independent.

Kata kunci: Profesionalisme, Kultur Lokal dan Pemilu Berintegritas, 
integrity
Keyword: Professionalism, Local Culture and Electoral Integrity, 

integrity.
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252). 
Berpedoman dari pendapat 

Rousseau, wajar bila rakyat 
memperoleh hak untuk terlibat 
dalam proses berjalannya Negara 
salah satunya bisa tercermin melalui 
hak rakyat untuk memilih dan 
menentukan para pemimpin mereka 
sendiri saat Pemilukada. Yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah Pemilukada 
yang berlangsung sudah bagus baik 
secara tata cara /proses selama 
pelaksanaan Pemilukada maupun 
terhadap hasil Pemilukada yang 
diperoleh. Jawabannya adalah sejak 
rakyat pertama kali mendapat hak 
untuk memilih pemimpin daerahnya 
tahun 2005 sampai sekarang, banyak 
persoalan-persoalan Pemilukada yang 
muncul. Fatalnya, persoalan tersebut 
justru berlanjut saat Pemilukada 
sudah selesai dilaksanakan. Ini 
merupakan fenomena politik yang 
kurang baik.

Tulisan ini khusus mengkaji 
tentang persoalan Pemilukada 
yang terjadi di Sumatera Barat saat 
pelaksanaan Pemilukada serentak 
2015. Banyak masalah-masalah 
Pemilukada yang mencuat dan yang 
menjadi fokus kajian utama penulisan 
ini yaitu tentang profesionalitas 
penyelenggara pemilu (KPU) serta 
partisipasi pemilih. 

Secara spesifik seorang penyeleng-
gara pemilu dalam hal ini Pemilukada 
harus memiliki kemampuan berbeda 
dari bidang pekerjaan lainnya. Adapun 
secara harafiah profesionalisme 
penyelenggara Pemilukada adalah: 
(1) memiliki kemampuan atau 
keterampilan dalam menggunakan 

peralatan yang berhubungan dengan 
bidang pekerjaan Pemilukada, (2) 
memiliki ilmu dan pengalaman dalam 
menganalisis, (3) bekerja di bawah 
disiplin kerja, (4) mampu melakukan 
pendekatan disipliner, (5) mampu 
bekerjasama dengan para stakeholder 
, dan (6) cepat tanggap terhadap 
masalah pemilu yang kedatangannya 
sulit terprediksi. (ADDIN, Vol. 9, No. 1, 
Februari 2015 : 109-110).

Outlook 2016: Refleksi & 
Proyeksi. DKPP menyampaikan profil 
pengaduan dan persidangan terkait 
pelanggaran kode etik penyelenggara 
pemilu selama tahun 2015, dengan 
mengungkap beberapa modus seperti 
: penyuapan (bribery of official), 
pelanggaran hukum (broken or 
breaking of the laws), perlakuan tidak 
sama (un-equal treatment), tidak 
memperbaiki kesalahan (absence of 
fault remedies), dan tidak teliti atau 
tidak cermat (sloppy). (DKPP RI, 2015 
: h. 130-133).

Bertolak dari deskripsi ini, 
tidaklah berlebihan jika lokus kajian 
profesionalisme penyelenggara KPU 
dilakukan analisis dari 3 aspek yaitu 
Kultur lokal, pemilu integritas dan 
independensi. 

Kultur lokal adalah suatu 
kebiasaan, norma, adat istiadat 
yang berlaku secara turun temurun 
pada suatu daerah. Kultur lokal 
adalah kebiasaan lokal yang dianut 
oleh masyarakat di suatu daerah. 
Kebiasaan lokal ini berbeda antara 
satu daerah dengan daerah lainnya. 
Kultur lokal yang dimakud di sini 
hanya difokuskan pada 3 hal yaitu 
faktor ekonomi, pendidikan, serta 
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akses masyarakat terhadap informasi. 
Rendahnya tingkat ekonomi, 
pendidikan dan akses masyarakat 
terhadap informasi membuktikan 
bahwa masih rendahnya juga kultur 
lokal yang dianut oleh suatu daerah. 
Hal itu nantinya dapat berpengaruh 
terhadap sumber daya manusia dan 
salah satunya juga mempengaruhi 
pada profesionalitas penyelenggara 
pemilu (KPU) yang dampak akhirnya 
yaitu kecilnya pencapaian terjadinya 
pemilu yang terintegrasi.

Dalam aspek integritas badan 
penyelenggara merupakan suatu 
kondisi dalam diri petugas pemilu 
mengikatkan dirinya dalam pelak-
sanaan Pemilukada 2015 di mana ia 
bertugas. Penyelenggara yang memiliki 
integritas terhadap kedudukannya 
sebagai tenaga professional, ia akan 
berupaya melaksanakan tugasnya 
dengan baik dan dapat diterima 
dengan baik oleh masyarakat di 
tempat mereka bertugas.

Aspek independensi, dalam 
menyelenggarakan Pemilukada 
2015, penyelenggara harus bebas 
dari pengaruh pihak manapun 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
dan wewenangnya. Gambaran ini 
tercermin dalam sumpah janji sebagai 
penyelenggara. Terkait dengan per-
masalahan profesionalisme penye-
lenggara pemilu (KPU) dari ke 3 
aspek di atas terdapat beberapa 
kasus yang terjadi di beberapa daerah 
kabupaten/kota yang ada di Sumatera 
Barat. Adapun permasalahan tersebut 
antara lain salah satunya berhubungan 
dengan persoalan penyusunan DPT, 
pemutakhiran DPT hingga penetapan 

DPT.
Pada tahapan penyusunan DPT 

masalah yang menonjol adalah 
terjadinya penetapan ulang DPT dan 
DPT-b khusus untuk 8 kabupaten kota 
di Sumatera Barat yakni Kabupaten 
Pesisir Selatan, Solok, Dharmasraya, 
Sijunjung, Mentawai, Pasaman Barat, 
Agam dan Solok Selatan. Pada saat 
akan dilakukan rapat pleno untuk 
penetapan DPT dan DPT-b tsb di 
mana Kabupaten Dharmasraya belum 
selesai melakukan up-load data, maka 
penetapan tsb ditunda jadwalnya. 
Akibatnya muncul masalah tentang 

profesionalitas penyelenggara. Ini 

disebabkan kurangnya koordinasi 

antara KPU Provinsi sebagai Koor-

dinator dengan KPU Kabupaten/

Kota sebagai pelaksana. Ini dapat 
dijelaskan dengan adanya 6 laporan 
pengaduan dari Kabupaten Kota 
tersebut di atas yaitu a) Kabupaten 
Padang Pariaman (Pengadu 
dari Masyarakat) b) Kabupaten 
Sijunjung (pengadunya adalah 
anggota Panwaslih Kab Sijunjung) 
c).Kabupaten Dharmasraya 
(Pengadunya adalah LO Pasangan 
Calon nomor urut 1). d).Kabupaten 
Pesisir Selatan (Pengadunya adalah 
Bawaslu Sumbar) e). Kota Padang 
(Pengadunya adalah Anggota Panwas 
Kota Padang). f).Kabupaten Pasaman 
Barat (Pengadunya adalah Paslon 
nomor urut 2).

Berkenaan dengan partisipasi 
pemilih Pemilukada serentak 
2015 diperoleh data bahwa total 
pengguna hak pilih 3.517022, 
partisipasi secara keseluruhan 
2.085.519 atau lebih rendah sebanyak 
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59,30 % dibandingkan pengguna 
hak pilih. Ini berarti kurangnya 

sosialisasi oleh penyelenggara baik 

tingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/Kota. Padahal dana 

sosialisasi Pemilukada begitu 

besar, tapi dalam pengelolaan 

keuangan Pemilukada kurang 

efisien dan tidak tepat sasaran. Ini 
berkaitan dengan profesionalisme 
penyelenggara Pemilukada sebagai-
mana telah dijelaskan di atas.

Dari 6 kasus Kabupaten/Kota 
di atas yang berhubungan dengan 
tingkat profesionalitas penyelenggara 
Pemilukada yang rendah maka dalam 
tulisan ini akan dianalisis 3 kasus dari 3 
Kabupaten yaitu Kabupaten Sijunjung, 
Dharmas Raya dan Pasaman Barat, ke 
3 kasus ini berkaitan dengan kultur 
lokal dengan faktor utama ekonomi 
dan pendidikan, independensi dan 
integritas.

Dari Gambaran uraian di atas 
yang menjadi tujuan penulisan ini 
adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganlisis masalah profesionalisme 
penyelenggara Pemilukada serentak 
2015 di Sumatera Barat dengan 3 
aspek masalah kultur lokal (faktor 
ekonomi, pendidikan dan arus 
informasi masyarakat), integritas dan 
independensi.

B.  METODE PENELITIAN
Penelitian sosial diawali dari 

keingintahuan (curiousity) peneliti 
tentang fenomena atau gejala sosial 
yang diamatinya. Gejala sosial tersebut 
dapat diperoleh melalui pengumpulan 
informasi terkait dari berbagai 
sumber atau melalui pengamatan 

langsung (observasi) atas lingkungan 
sekitarnya. Keingintahuan inilah yang 
menjadi awal dimulainya sebuah 
penelitian. 

Menurut W.L. Newmann, dalam 
“Panduan Praktis Metode Penelitian 
Sosial” mengatakan bahwa penelitian 
sosial dapat dipahami sebagai 
sekumpulan metode yang digunakan 
untuk menghasilkan pengetahuan 
(PUSKAPOL UI, 2014 : h.1). 
Berdasarkan defenisi yang ditawarkan 
Newmann, perlu diingat bahwa 
suatu penelitian harus memenuhi 
syarat keilmiahan guna menyusun 
pengetahuan (yang bersifat ilmiah). 
Syarat tersebut adalah digunakannya 
metode penelitian tertentu secara 
sistematis dan dapat diperiksa ulang 
ketepatannya.

Sehubungan dengan hal itu 
dalam melakukan riset ilmu 
sosial membutuhkan kegigihan, 
integritas pribadi, toleransi terhadap 
ambiguitas, interaksi dengan orang 
lain dan kebanggaan dalam melakukan 
pekerjaan yang berkualitas tinggi 
(W.L.Newmann, 2013 : h.2)

Berdasarkan penjelasan di atas 
bahwa suatu penelitian merupakan 
sebuah upaya pencarian untuk 
mendapatkan temuan-temuan baru, 
berupa pengetahuan yang benar 
bersifat ilmiah. Hal ini dapat digunakan 
untuk menjawab pertanyaan atau 
memecahkan permasalahan. Di 
samping itu juga dalam sebuah 
penelitian untuk mendapatkan 
data yang akurat diperlukan tujuan 
penelitian agar penelitian tersebut 
terarah dengan baik.

Adapun penelitian ini merupakan 
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penelitian kajian ilmu politik yang 
bersifat deskriptif analitis, yang 
menggunakan data sekunder sebagai 
data pendukung terdiri dari bahan-
bahan hasil kajian penelitian, artikel 
dalam jurnal, aturan-aturan hukum 
dan dokumen-dokumen tertulis 
lainnya. Analisis data dengan metode 
kualitatif, dalam tahapan ini data 
bertemu dengan teori, interpretasi 
data. Tehnis analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif dan interpretif. 
Adapun tehnik penarikan kesimpulan 
berdasarkan penemuan suatu hal atau 
khusus digunakan untuk keperluan 
generaslisasi masalah.

C.  MASALAH PROFESIONALISME 
PENYELENGGARA PEMILUKADA 
DAN PARTISIPASI PEMILIH 
PADA PEMILUKADA SERENTAK 
TAHUN 2015 DI SUMATERA 
BARAT
Manajemen Pemilukada yang 

membutuhkan penanganan secara 
professional, akuntabel dan integritas 
yang tinggi menjadi tanggung jawab 
penyelenggara Pemilukada untuk 
mewujudkannya. Selama Pemilukada 
berlangsung ada beberapa 
permasalahan di antaranya terkait 
dengan aspek Kultur lokal, integritas 
dan independensi penyelenggara 
Pemilukada. Ini berkaitan dengan 
kasus-kasus yang terjadi selama 
dan setelah pennyelenggaraan 
Pemilukada. 

Selama proses berlangsungnya 
Pemilukada khususnya pada saat 
penetapan DPT dalam rapat pleno KPU 
Provinsi ada beberapa KPU Kabupaten 

kota yang belum selesai melakukan 
up-load data, maka penetapan DPT 
tersebut ditunda jadwalnya. KPU 
Kabupaten Kota yang belum selesai 
tersebut antara lain Kabupaten 
Sijunjung, Mentawai, Pasaman Barat, 
Dharmas Raya, Pesisir Selatan, Agam 
dan Solok Selatan. Deskripsi kasus-
kasus yang terjadi di beberapa daerah 
tersebut akan hanya dianalisis 3 
kabupaten yaitu Sijunjung, Dharmas 
Raya dan Pasaman Barat. Berikut ini 
penjelasan tentang deskripsi masing-
masing kabupaten yang tersangkut 
kasus Pemilukada serentak 2015 di 
Sumatera Barat.

C.1.  3 (tiga) Kasus Pemilukada 
Serentak 2015 di Sumatera 
Barat 

Dalam kasus yang terjadi di 
Kabupaten Sijunjung, sebagai pelapor 
adalah anggota Panwaslih Kabupaten 
Sijunjung yang melaporkan Ketua dan 
Anggota KPU Sijunjung di Kabupaten 
Sijunjung Sumatera Barat sebagai 
teradu di mana pelanggaran yang 
dilakukannya sebagai penyelenggara 
Pemilukada karena terkait kesalahan 
cetak pada formulir C1 KWK Plano 
Hologram, yang seharusnya Nomor 
urut 3 akan tetapi tercetak di Formulir 
C1 KWK Pasangan Calon nomor 2 
dan juga kesalahan cetak pada kolom 
saksi-saksi pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Sijunjung). Ini baru 
dapat diketahui pada hari pelaksanaan 
Pemilukada tanggal 9 Desember 
2015. Namun kejadian ini tidak 
sampai mengganggu pelaksanaan 
penghitungan suara karena telah 
dapat dilengkapi walaupun dalam 
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keadaan sederhana di mana formulir 
yang salah tersebut tidak dicetak 
sebagaimana seharusnya namun 
hanya dapat difotocopy saja.

Di Pasaman Barat kasus yang 
terjadi di mana sebagai pelapornya 
adalah pasangan calon nomor urut 2 
yang melaporkan adalah ketua dan 
anggota KPU Pasaman Barat dan Ketua 
dan anggota Panwas Pasaman Barat 
sebagai teradu. Selain itu dari laporan 
pengaduan terhadap teradu tersebut 
di atas bahwa teradu telah meloloskan 
Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) 
Syahiran dan Yulianto padahal 
tidak memenuhi syarat pencalonan. 
Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) 
tidak mempunyai rekening khusus 
dana kampanye atas nama Pasangan 
Calon, namun dibuat atas nama Tim 
Kampanye. Hal ini terkait adanya 
laporan dari Kantor Akuntan Publik 
(KAP) yang menyatakan bahwa dari 
hasil pemeriksaannya terungkap 
adanya ketidakpatuhan material 
terhadap peraturan perundang-
undangan dalam melaporkan dana 
kampanye yang berlaku bagi calon 
Bupati dengan pasangan nomor urut 
3 yaitu (a) Nama pemilik RKDK antara 
informasi yang tercantum dalam 
rekening Koran tidak sesuai dengan 
nama Pasangan Calon terkait. (b) RKDK 
dibuka atas nama Tim Kampanye, 
bukan atas nama Pasangan Calon. 
Sedangkan untuk calon Bupati dengan 
pasangan nomor urut 2 berdasarkan 
hasil pemeriksaan KAP menyatakan 
memenuhi syarat material terhadak 
RKDK. Sehubungan dengan hal ini 
terungkap bahwa ketua dan anggota 
KPU sebagai penyelenggara pemilu 

tidak sama memperlakukan dua 
pasangan calon dalam memverikasi 
berkas admninistrasi karena pengadu 
sebagai calon Bupati dengan pasangan 
nomor urut 2 diperlakukan dalam 
memverifikasi administrasi lebih 
ketat dari Calon Bupati dengan 
pasangan nomor urut 3 ini disebabkan 
karena calon pasangan dengan nomor 
urut 3 ini mendaftar saat-saat terakhir 
penutupan pendaftaran sehingga 
berkas administrasi diterima dan 
diverifikasi tidak begitu ketat atau 
longgar. 

Dalam kasus Pemilukada yang 
terungkap di Dharmasraya sebagai 
pelapor adalah Pasangan Calon 
nomor urut 1, mengadukan ketua 
KPU Dharmasraya sebagai teradu. 
Aduan tersebut adalah bahwa Ketua 
KPU Dharmasraya telah memposting 
pernyataan/komentar di media sosial 
/Facebook yang mengindikasikan 
keberpihakan dan simpatisan terhadap 
Calon Bupati Kabupaten Dharmasraya 
nomor urut 2. Kasasi S.Pd.SD selaku 
ketua KPU Kabupaten Dharmasraya 
telah melakukan tindakan keber-
pihakan terhadap salah satu calon 
Pemilukada (tidak independen). Hal 
ini terjadi tepat setelah dilakukannya 
debat calon Pemilukada yaitu pada 
hari Senin tanggal 16 November 2015 
pukul 19.36 WIB. Kasasi meelakukan 
postingan pernyataan/komentar di 
akun facebook Zaksai Kasni (istri Ir. 
Adi Gunawan, MM) yang tidak lain 
merupakan calon bupati kabupaten 
Dharmasraya nomor urut 2. Adapun 
isi postingannya sebagai berikut: 
“selamat malam pak atas suksesnya 
debat kita tadi, saya berharap jangan 
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sampai terpancing oleh paslon 1 tq.” 
Pada awalnya teradu mengelak 

bahwa ia tidak memiliki akun 
facebook “kasasi kasasi” namun 
setelah diperlihatkan alat bukti 
berupa akun facebook yang ada foto 
dan nama teradu, barulah ia tidak 
dapat mengelak. Dalam hubungan ini 
teradu terkesan menyembunyikan 
kebenaran dan tidak jujur dalam 
memberikan keterangan.

C.2.  Partisipasi Pemilih di 3 Daerah 
Kabupaten Kasus Pemilukada

Partisipasi pemilih sangat terkait 
dengan tingkat profesionalitas 

penyelenggara Pemilukada serentak 
2015 di sumatera Barat. Semakin 
rendah tingkat partisipasi pemilih 
maka semakin tidak professional 
penyelenggara Pemilukada (KPUD). 
Dalam data tentang partisipasi 
pemilih saat Pemilukada di 3 daerah 
yang berkasus, ada penemuan yang 
sedikit kontras terkait dengan 
profesionalitas penyelenggara 
Pemilukada di Sumatera Barat. Disatu 
sisi, penyelenggara Pemilukada (KPU) 
tergolong berhasil dalam sosialisasi 
teknis pencoblosan saat Pemilukada 
kepada masyarakat, terbukti dengan 
tingginya persentase suara sah, namun 
di sisi lain, penyelenggara Pemilukada 

(KPU) tidak sukses dalam mensosialisasikan tentang pentingnya penggunaan 
hak suara oleh masyarakat, terbukti dengan masih rendahnya masyarakat yang 
menggunakan hak suaranya. Berikut gambaran tentang partisipasi masyarakat 
saat Pemilukada serentang 2015 di 3 daerah kasus Pemilukada di Sumatera 
Barat. 

Tabel 1 : Partisipasi Pemilih di 3 Daerah Kasus 
Pemilukada Serentak 2015 di Sumatera Barat

N
O KABUPATEN DPT

PE
N

GG
U

N
A

 
H

A
K

 P
IL

IH

%
SUARA 

SAH
%

SUARA 
TIDAK 

SAH
%

1 Sijunjung 149.328 88.007 58,94% 85.215 96.72% 2.792 3.28%
2 Pasaman Barat 255.244 160.578 62.91% 154.977 96.51% 5.601 3.49%
3 Dharmasraya 136.817 99.752 72,91% 96.762 97’% 2.990 3%

Berdasarkan tabel 1 di atas, dari ke 
3 daerah kasus Pemilukada serentak 
2015 di Sumatera Barat, tingkat 
partisipasi pemilih paling rendah ada 
di Kabupaten Sijunjung yaitu 58,94%, 
dan paling tinggi di kabupaten 
Dharmasraya yaitu 72,91%. Ditinjau 
dari suara sah terhadap pengguna 
hak pilih, ternyata persentase suara 

sah paling tinggi yaitu kabupaten 
Dharmasraya (97’%) sedangkan 
persentase suara sah paling rendah 
yaitu kabupaten Pasaman Barat 
(96.51%). Adapun persentase suara 
tidak sah yang paling tinggi terdapat 
di kabupaten Pasaman Barat (3.49%), 
sedangkan persentase suara tidak 
sah paling rendah terdapat pada 
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kabupaten Dharmasraya (3%). 
Berdasarkan hasil tabel 1 di 

atas, dapat dijelaskan bahwa dari 
sudut pandang teknis pencoblosan, 
penyelenggaraan Pemilukada yaitu 
surat suara sah dan surat suara tidak 
sah menggambarkan penyelenggara 
berhasil mensosialisasikan teknis 
pencoblosan. Namun dari segi tingkat 
penggunaan hak pilih oleh pemilih, 
justru penyelenggara Pemilukada 
(KPUD) belum menampakkan hasil 
terbukti dengan masih rendahnya 
penggunaan hak pilih masyarakat 
pada saat Pemilukada serentak 2015 
di Sumatera Barat karena kurangnya 
sosialisasi dari penyelenggara 
terhadap masyarakat.

Dari 3 kasus yang terjadi selama 
proses dan setelah penyelenggaraan 
Pemilukada tahun 2015 di Sumatera 
Barat sebagaimana sudah dijelaskan 
di atas dapat dianalisis sebagai berikut 
per daerah. 

Dalam kasus Pemilukada yang 
terjadi di Sijunjung, sebagaimana 
sudah dijelaskan sebelumnya, bila 
dikaitkan dengan tingkat profe-
sionalitas penyelenggara Pemilukada 
dapat dikatakan bahwa modus 
pelanggaran yang dilkukannya ber-
kitan dengan permasalahan tidak 
cermat/tidak teliti dalam pengadaan 
logistik di TPS oleh penyelenggara 
Pemilukada. Bila dihubungkan dengan 
konsep tentang prfesionalitas yang 
dijelaskan sebelumnya, penyelenggara 
Pemilukada tergolong tidak cepat 
tanggap terhadap masalah pemilu 
yang kedatangannya sulit terprediksi 
(masalah hologram yang dicetak 
terdapat kesalahan baru diketahui 

pada saat hari H). 
Kasus Pemilukada yang terjadi 

di kabupaten Sijunjung ini juga 
belum memiliki integritas terhadap 
kedudukannya sebagai tenaga 
professional, karena dalam melaksa-
nakan tugasnya ia masih tergolong 
kurang cermat dan teliti. Sedangkan 
kasus ini bila dikaitkan dengan kultur 
lokal terutama faktor pendidikan, 
dapat dipahami masih kurangnya 
pengetahuan dan pengawasan tentang 
proses pengadaan logistik Pemilukada 
khususnya pencetakan hologram 
mulai dari proses pencetakan sampai 
pada barang tersebut sampai di TPS. 
Selain kultur lokal dengan faktor 
pendidikan, juga berhubungan dengan 
faktor akses informasi masyarakat 
terhadap regulasi Pemilukada yang 
berdampak ada rendahnya partisipasi 
pemilih masyarakat di Sijunjung. 

Selanjutnya terhadap kasus yang 
terjadi di Pasaman Barat setelah 
selesainya Pemilukada menyangkut 
kurang profesionalnya penyelenggara 
Pemilukada yang dikaitkan dengan 
modus pelanggaran yaitu pember-
lakuan tidak sama terhadap 
pasangan calon. Dalam konteks kasus 
Pemilukada yang terjadi di kabupaten 
Pasaman Barat, tergambar bahwa 
penyelenggara Pemilukada belum 
professional terkait dengan aspek 
kultur lokal dengan faktor adanya 
pengetahuan yang rendah tentang 
pendidikan ekonomi penyelenggara 
yang terkait masalah tidak patuhnya 
salah satu pasangan calon dalam 
aturan laporan Rekening Khusus 
Dana Kampanye (RKDK) sebagai 
salah satu syarat administrasi 
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pencalonan dalam Pemilukada. Di 
samping itu belum profesionalitasnya 
penyelenggara Pemilukada dikaitkan 
dengan aspek independensi dan 
integritas. Aspek independensi dalam 
kasus Pemilukada Pasaman Barat ini 
adanya keberpihakan terhadap salah 
satu pasangan calon karena dalam 
menjalankan tugasnya khususnya 
terdapat pemberlakuan tidak sama 
dalam verifikasi administrasi calon. 
Terkait aspek integritas dengan kasus 
tersebut itu, berarti ia tidak melakukan 
tugas dengan baik sebagaimana 
yang diamanahkan dalam peraturan 
Pemilukada.

Kasus Pemilukada terakhir yang 
akan dianalisis adalah kasus yang 
terjadi di kabupaten Dharmasraya. 
Modus pelanggaran yang terjadi dalam 
kasus Pemilukada di Dharmasraya 
terhadap belum profesionalitasnya 
penyelenggara terutama dalam aspek 
independensi. Aspek ini dikaitkan 
dengan kasus yang melibatkan ketua 
KPU kabupaten Dharmasraya yang 
telah memposting pernyataan/
komentar di media sosial /Facebook 
yang mengindikasikan keberpihakan 
dan simpatisan terhadap salah satu 
Calon Bupati Kabupaten Dharmasraya. 
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya 
juga telah melakukan tindakan 
tidak jujur terhadap tindakan yang 
dilakukannya. Perlakuan tidak jujur ini 
terkait dengan salah satu asas pokok 
dari sepuluh asas pokok yang harus 
dipenuhi serta dipatuhi oleh setiap 
penyelenggara Pemilukada (KPU).

Demikianlah deskripsi dan analisis 
tentang permasalahan profesionalitas 
penyelenggara Pemilukada dan 

partisipasi pemilih dengan focus kajian 
tentang kultur lokal (pendidikan, 
ekonomi dan akses informasi 
masyarakat terhadap regulasi), 
integritas dan independensi yang 
dikaitkan dengan 3 kasus Pemilukada 
serentak 2015 di Sumatera Barat.

D.  PENUTUP
Penutup dari deskripsi perma-

salahan profesionalitas penyelenggara 
Pemilukada dan partisipasi pemilih 
pada Pemilukada serentak 2015 
di Sumatera Barat terdiri atas 
kesimpulan dan saran.

D.1  Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan ana-
lisis kajian yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesim-pulan beberapa hal di bawah 
ini:
1. Kasus Pemilukada di Sijunjung 

menggambarkan adanya belum 
profesionalnya penyelenggara 
Pemilukada dengan aspek kultur 
lokal khususnya faktor pendidikan, 
akses informasi masyarakat 
terhadap regulasi, aspek integritas.

2. Kasus Pemilukada di Pasaman 
Barat menggambarkan 
adanya belum profesionalnya 
penyelenggara Pemilukada dengan 
aspek kultur lokal khususnya 
terkait pengetahuan pendidikan 
ekonomi, aspek independensi dan 
integritas.

3.  Kasus Pemilukada di Dharmasraya 
menggambarkan adanya belum 
profesionalnya penyelenggara 
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Pemilukada dengan aspek 
independensi dan integritas 
penyelenggara Pemilukada.

D.2.  Saran

Berdasarkan kasus Pemilukada 
yang terjadi di 3 kabupaten dalam 
Pemilukada serentak tahun 2015 di 
Sumatera Barat yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, adapun saran yang 
dapat dikemukakan yaitu supaya 
para penyelenggara pemilu dan 
Pemilukada (KPU) untu kedepannya 
lebih berhati-hati dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya agar dapat 
tercapai penyelenggaraan pemilu yang 
berintegritas yang akan berdampak 
pada munculnya demokrasi pemilu 
yang berintegritas. 

Saran kepada DKPP diharapkan 
memberikan kesempatan yang 
luas kepada masyarakat, partai 
politik, LSM dan peserta pemilu 

dapat lebih banyak memanfaatkan 
DKKPP dalam ikhtiar menciptakan 
pemilu yang berintegritas dalam 
rangka menciptakan demokrasi yang 
berintegritas. 
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KEKUATAN KAPITAL, ELIT LOKAL, DAN KULTUR 
YANG MENGHAMBAT PEMILU BERINTEGRITAS 
(Kajian Fenomenologi Pemilu di Jawa Timur)
CAPITAL POWER, LOCAL ELLITES, AND LOCAL 

CULTURE CHALLENGE THE INTEGRITY OF ELECTION 
(Study of Election Phenomology in East Java)

Sufyanto

ABSTRAK/ABSTRACT

Pemilihan Umum sebagai hajat rakyat yang suci, terhormat, dan 
bermartabat untuk memilih pemimpin secara langsung, dalam prakteknya 
di Sampang, Pasuruan dan Blitar Jawa Timur masih terkontrol oleh 
anonim-anonim kekuatan kapital dan intimidasi elit-elit lokal. Kekuatan 
kapital dalam proses pemilihan umum mengarahkan pada temuan 
Teori Pertukaran Otoritas, di mana penyelenggara pemilu sebagai 
pemilik otoritas menyelenggarakan pemilu menukarkan otoritas yang 
dimilikinya kepada peserta pemilu, yakni apabila perserta pemilu terpilih 
menjadi anggota parlemen, maka akan menjadi pemegang otoritas 
yang memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan penganggaran 
yang dapat dipertukarkan kembali kepada penyelenggara pemilu lebih 
langgeng. Begitu halnya pemilu di Sampang, mengarahkan pada temuan 
Fenomenologi Intimidatif, di mana dalam kajian pemilihan umum di 
Sampang telah melahirkan temuan bahwa, tidak terjadinya proses 
tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Bira Barat pada 
proses pemilihan umum, lebih disebabkan oleh intimidasi kultural yang 
dilakukan oleh Blater, Klebun dan Tojing. Akibatnya, proses pemilu 
dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara terintimidasi secara 
kultural oleh kekuatan elit dan menjadikan suara rakyat sebagai pemegang 
otoritas tertinggi dalam demokrasi menjadi tidak bernilai (disclaimer).

Election as the livelihood of the people which are holy, honorable and 
dignified to elect a leader directly, yet in practice such as Sampang, 
Pasuruan and Blitar- East Java in fact still controlled by  capital power 
and intimidation of the local elites. Capital power in  electoral process 
led to the theory of authority  exchange, where the election organizers as 
the  owner of authority to hold election in a way to redeem its authority to 
the participants of election. For instance if the participant of election elected 
to sit in parliament, so it will be the authority that has legislative authority, 
supervision and budgeting which can be exchanged in return to election 
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organizers in more lasting. So as  the election in Sampang, it leads to the 
findings of intimidative phenomenology, where the study of election case in 
Sampang regency has given rise to the finding that there was no  process of 
voting and counting stage in West Bira village due to cultural intimidation 
carried out by Blater, Klebun and Tojing. As the result, the electoral process 
of voting and counting stages culturally intimidated by the elites power 
so that the vote of people as ultimate authority in  democracy becomes 
worthless (disclaimer).

Kata kunci: Pemilihan umum, fenomena intimidatif, pertukaran 
otoritas, kapital, elit lokal, 
Keyword : Election, intimidative phenomena, authority exchange, 

capital, local ellite

kelurahan ditambah luasnya wilayah 
yang mewakili daratan, lautan dan 
kepulauan, namun jumlah pemilih 
lebih kecil dibanding Jawa Barat. 
Walaupun jumlah pemilih lebih 
kecil dibanding Jawa Barat, dari 
perspektif historis kehadiran politik 
Jawa Timur selalu memberikan 
makna sendiri bagi kehidupan politik 
nasional. Pandangan seperti ini dapat 
dimengerti karena bila didalami 
secara serius politik identitas (political 
identity) Jawa Timur menggambarkan 
“mini Indonesia” yakni Jawa Timur 
yang multi identitas dan peradaban 
sosialnya, baik dalam artian formal 
maupun kultural.

Kajian politik kekuasaan tidak saja 
harus diukur dari makna kuantitatif 
sebagaimana ukuran kemenangan 
dalam suksesi pemilihan umum, 
tetapi lebih kompleks dari itu politik 
kekuasaan itu juga ditentukan oleh 
kualitas kepemimpinan dan sejarah 
sosial yang panjang melingkupinya. 
Sejarah politik kekuasaan Jawa Timur 
yang telah tumbuh dengan dinamika 
politiknya memberi warna tersendiri 

A.  PENDAHULUAN
Fenomena dinamika pemilihan 

umum yang selalu meningkat 
dalam geopolitik Jawa Timur dapat 
dimengerti secara teoritik maupun 
secara praksis, karena dalam banyak 
pandangan aktor politik untuk 
percaturan politik nasional, Jawa 
Timur menjadi panggung politik 
yang harus dikendalikan bahkan 
dikuasai. Pandangan seperti ini 
menggambarkan Jawa Timur dengan 
segala perspektif politiknya dapat 
dirumuskan dengan kalimat “siapa 
yang dapat memenangkan politik 
Jawa Timur, tiga perempat (3/4) 
pekerjaan besar untuk memenangkan 
politik nasional telah dapat diraih dan 
diselesaikan.” Pandangan seperti ini 
tentu tidak sepenuhnya benar, namun 
juga tidak dapat dikatakan seluruhnya 
salah. 

Fenomena identitas politik Jawa 
Timur dalam perspektif demografi 
memang terbesar di belahan wilayah 
Indonesia dengan kekuatan wilayah 
38 kabupaten/kota, 664 wilayah 
kecamatan, dan 8407 wilayah desa/
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dalam kehidupan politik Nusantara, 
sebagaimana peran itu hadir sejak 
diwakili oleh kerajaan Majapahit 
yang menjadi induk kekusaan politik 
cukup berpengaruh dalam kehidupan 
politik kekuasaan politik Jawa bahkan 
Nusantara. Sebagaimana pengaruh 
itu dapat dilihat bagaimana pengaruh 
politik kekuasaan itu memberi warna 
kepada Kerajaan Singosari, Kerajaan 
Kediri, Kerajaan Blambangan di 
Banyuwangi, Kerajaan Demak di 
bawah kepemimpinan Raden Pattah 
serta kerajaan Mataram Islam pasca 
keruntuhan Hindu Jawa.

Secara substansi dan filosofis bah-
wa posisi kekuasaan tertinggi di negeri 
ini ada di tangan rakyat yang biasa di-
sebut pemilih yang dihasilkan melalui 
proses tahapan pemilihan umum yang 
berlangsung. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) pada Pasal 2 ayat (1) dinyata-
kan bahwa “kedaulatan berada di tan-
gan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-undang Dasar“. Pesan Konsti-
tusi ini tentu dimaksudkan mengan-
dung makna bahwa “kedaulatan be-
rada di tangan rakyat“, artinya rakyat 
memiliki kedaulatan, tanggung jawab, 
hak dan kewajiban untuk memilih pe-
mimpinnya secara demokratis yang 
membentuk pemerintahan guna men-
gurus dan melayani seluruh kepentin-
gan lapisan masyarakat serta memilih 
wakil-wakil rakyat untuk mengawasi 
jalannya pemerintahan. 

Karena itu, perwujudan kedaula-
tan rakyat harus dilaksanakan melalui 
prosedur dan mekanisme pemilihan 
umum yang diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil sebagai sarana bagi rakyat 
untuk memilih wakil-wakilnya yang 
akan mewakilinya menjalankan fungsi 
pemerintahan, budgeting dan penga-
wasan, serta sebagai saluran aspirasi 
politik rakyat, demi terselenggaranya 
pemerintahan yang baik.

Atas penjelasan ini, harus dimen-
gerti hak rakyat adalah kebebasan 
dalam memilih dengan mengguna-
kan hak pilihnya untuk memberikan 
suaranya secara langsung, umum, be-
bas, rahasia, sesuai dengan kehendak 
hati nuraninya, tanpa ada tekanan, 
kecurangan dalam proses demokrasi 
yang nantinya akan bermuara meno-
dai demokrasi itu sendiri, maka hak 
politik rakyat yang diekspresikan da-
lam bentuk pemilihan umum yang 
berasaskan langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. Semangat ini 
didasarkan pada Pasal 22 E ayat (6) 
UUD 1945, bahwa : “pemilihan umum 
untuk memilih anggota DPR, DPD dan 
DPRD diselenggarakan berlandaskan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil, setiap lima tahun sekali“. 
Dalam proses pelaksanaannya pemili-
han umum diselenggarakan oleh Ko-
misi Pemilihan Umum, baik di tingkat 
Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/
Kota. Sedangkan dalam proses peny-
elenggaraannya diawasi oleh lemba-
ga pengawas, yaitu Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu 
Provinsi di tingkat Provinsi, Panwaslu 
di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu La-
pangan di tingkat desa/kelurahan, se-
bagaimana UU 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum.
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Untuk menjamin terselenggara-
nya hak politik rakyat untuk memilih 
pemimpinnya itu secara free and fair 
dibutuhkan sebuah lembaga pengadil 
yang berintegritas. Yang dalam sistem 
pemilu kita dihadirkan sebuah lemba-
ga yang bernama pengawas pemilihan 
umum yang hirarkis secara nasional, 
tidak saja dihadirkan untuk mengon-
trol tahapan pemilihan umum namun 
sejatinya dihadirkan untuk menye-
lamatkan demokrasi khususnya pro-
ses tahapan pemilihan umum seba-
gai roh demokrasi. Sehingga lembaga 
pengawas dibentuk untuk melaksana-
kan tugas mengawasi seluruh tahapan 
pemilihan umum agar tercipta derajat 
kompetensi yang sehat, partisipatif, 
dan mempunyai derajat keterwakilan 
yang lebih tinggi, serta memiliki meka-
nisme pertanggungjawaban yang jelas, 
maka lembaga pengawas yang disebut 
Bawaslu dan Panwaslu sangat diper-
lukan dalam mengawal proses demo-
krasi, sehingga berjalan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta asas-asas penyelengga-
raan Pemilu.

Pada pemilihan umum tahun 2014 
untuk memilih anggota DPR, DPD dan 
DPRD di Jawa Timur telah terungkap 
oleh pengawas pemilihan umum, 
berbagai varian modus pelanggaran 
yang dapat merusak kualitas Pemilu. 
Fenomena pelanggaran pemilu itu 
pada dimensi tertentu disebabkan 
oleh penyelenggara pemilu tidak 
berintegritas yang merindu pelayanan, 
bahkan rela independensinya 
tergadaikan untuk dipertukarkan 
dengan kapital dan keperpihakan 

yang menyebabkan ketidaknetralan 
penyelenggara terhadap semua 
peserta pemilihan umum. 

Fenomena lain adalah demokrasi 
tahapan pemilihan umum untuk 
mengkonsolidasikan pilihan rakyat 
dalam bentuk voting terintimadasi 
dan tercurangi oleh elit-elit lokal 
yang telah mengabdi pada peserta 
yang telah memesannya dengan 
pertukaran material dan uang, 
sehingga menyebabkan suara pemilih 
yang tidak bernilai (disclaimer) di 
mata pengawas pemilu. Fenomena itu 
tergambar di beberapa daerah di Jawa 
Timur, yakni; 
1) Desa Bira Barat Kecamatan Keta-

pang kabupaten Sampang, 
2) Dusun Sugihan Desa Pojok Kecama-

tan Garum Kabupaten Blitar, dan 
3) 13 Kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan. 
Untuk itu, tulisan ini hadir dari riset 

yang panjang, untuk terus memastikan 
pemilu sebagai roh demokrasi harus 
benar-benar dikawal untuk mencapai 
integritas yang bermutu tinggi. 

B.  KAJIAN TEORITIK
Pemilihan umum sebagai hajat 

kolektif rakyat adalah sebuah hajatan 
yang suci, terhormat dan bermartabat 
untuk memilih pemimpinnya secara 
demokratis. Idealitas ini tak mudah 
diwujudkan karena pemilihan umum 
sebagai ruang kontestasi yang terbuka 
untuk memperebutkan jabatan 
eksekutif maupun legislatif berlaku 
rumusan setiap kontestan berusaha 
sekuatnya untuk memenangkan 
kompetisi ini, sekalipun tetap sadar 
bahwa berkompetisi itu pasti ada yang 
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terpilih dan akan ada yang gagal. 
Dinamika yang tinggi dalam proses 

pemilihan umum di Jawa Timur dalam 
kajian ini tepat kiranya didekati 
dengan metodologi fenomenologi, 
di mana pemilihan umum sebagai 
realitas sosial yang diteliti dibaca 
berdasarkan aspek terdalam pada 
aspek pengalaman secara langsung 
oleh penyelenggara pemilu dan aktor-
aktor politik yang terlibat dalam 
proses pemilihan umum. Sehinga 
peneliti yang juga sebagai ketua 
Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi Jawa Timur secara subjektif 
merasakan betul bagaimana mencita-
citakan pemilu berintgritas tidaklah 
mudah dalam prakteknya di lapangan, 
karena terhalang oleh anonim-anonim 
kekuatan kapital pasar dan otoritas 
elit lokal. Bagaimana anonim-anonim 
kekuatan kapital pasar dan otoritas 
lokal sebagai penghalang pemilihan 
umum berintegritas di Jawa Timur 
itu dibedah dengan metodologi 
fenomenologi dan kajian teoritik teori 
pertukaran sosial (social exchange 
theory)

B.1  Perspektif Fenomenologi

Fenomenologi secara 
etimologis, berarti fenomenologi 
(phenomenology) berasal dari dua kata 
bahasa Yunani, yakni phenomenon 
(jamak: phenomena) dan logos. 
Phenomenon berarti penampilan 
sesuatu yang menampakkan diri. 
Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa 
phenomenon adalah pengalaman yang 
dapat diamati dan dijabarkan oleh 
subjek yang mengalaminya pada suatu 
waktu.

Pemilihan umum sebagai realitas 
sosial yang menjadi objek penelitian 
sekaligus diteliti oleh subjek peneliti 
di mana saat pemilihan umum itu 
berlangsung juga dijalankannya 
sebagai pengawas pemilihan umum. 
Karena itu fenomena pemilihan di 
Jawa Timur dalam pengantar di awal 
digambarkan cita-cita yang ideal 
pemilu, namun dalam prosesnya 
masih terperangkap oleh anonim-
anonim kekuatan kapital atau pasar 
dan oleh otoritas elit lokal yang 
terangkum dalam wujud pelanggaran 
pemilu yang telah dilakukan upaya 
penindakan. 

Karena itu pemilu sebagai objek 
riset, dan subjek risetnya adalah 
pelaku yang memiliki pengalaman 
penindakan atas pelanggaran yang 
merusak integritas pemilu tersebut, 
telah menempatkan tema dan analisis 
kajian ini berparadigma interpretif-
subjektif untuk menangkap kebenaran 
terdalam dalam riset dengan 
metodologi fenomenologi yang 
menempatkan aspek pengalaman 
sebagai pisau analisis terdepan. 
Sehingga makna terdalamnya 
adalah Pemilihan Umum tidak 
dimengerti oleh orang lain melainkan 
menempatkan pemilihan umum 
bagaimana dimengerti dan dimaknai 
oleh subjek peneliti itu sendiri.

Terobosan metodologi ini sangat 
penting, karena biasanya analisis 
penelitian atas nama objektivitas 
akademik selalu ditempatkan objek 
penelitian itu jauh dari subjek 
penelitinya, dengan kata lain 
seorang peneliti harus menjaga 
jarak senetral mungkin terhadap 
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objek yang ditelitinya. Di sini dengan 
pendekatan fenomenologi akan 
memberi gambaran analitis yang 
kaya, mendalam dan hidup karena 
objek riset penelitian yakni pemilihan 
umum di Jawa Timur yang diteliti 
oleh peneliti yang juga penyelenggara 
pemilihan umumnya, tentu akan 
melahirkan kajian dengan hasil yang 
sangat hidup karena berbasiskan 
pada perspektif kajian yang dimaknai 
berparadigma interpretif-subjektif, 
di mana pendekatan seperti ini 
lazim dalam kajian ilmu-ilmu sosial, 
untuk mendekatkan realitas sosial 
maupun politik sedekat mungkin dan 
serepresentatif mungkin berdasarkan 
pengalaman peneliti. 

Karena itu, kajian fenomenologi 
sangat diperlukan dalam kajian ini, 
mengingat fenomenologi semula 
sebagai aliran filsafat sebagaimana 
digagas oleh Edmund Husserl, 
yang kemudian dikembangkan 
oleh Alfred Schulz (1899-1959) 
untuk menjelaskan persolan-
persoalan sosial lewat karyanya The 
Phenomenology of the Social World.1 

Di mana fenomenologi di ranah 
sosial mensyaratkan tiga kegiatan 
yang harus dilalui, yakni tipifikasi, 
kontekstualisasi, dan konstitusi. 

Tipifikasi yaitu membentuk 
penggolongan pengalaman dengan 
melihat keserupaanya; pokok kegiatan 
ini tentu akan melibatkan pemisahan 
(bracketing), pengkodean (coding), 
dan pengakategorian (categorizing) 
terhadap realitas pemilihan 
umum di Jawa Timur yang terjadi. 

1 Lihat, Alfred Schulz, The Phenomenology of 
the Social World (Evanstons: Northwestern University 
Press, 1967)

Kontekstualisasi adalah menentukan 
hubungan makna (meanings contex) 
di antara anonim-anomim yang 
menyebabkan pelanggaran pemilihan 
umum sehingga terjadinya proses 
penindakan. Sedangkan konstitusi 

yaitu menyusun (contitute) atau 
melakukan reduksi atas pengalaman-
pengalaman inderawi ke kumpulan 
pengetahuan (stock of knowledge) yang 
dapat dilakukan melalui penarasian 
definisi-definisi (definitions narrated) 
dalam proses dinamika tahapan 
pemilihan umum di Jawa Timur 
tersebut.

Tiga kegiatan di atas tentu saja 
diawali dengan upaya kedekatan 
dengan data, yang harus dilakukan 
melalui dua langkah utama, yakni 
membiarkan para aktor bercerita 
(open-ended interviewing) dan mem-
bongkar gugusan-gugusan penga-
laman pribadinya (discover “vignettes” 
of the personal experiences). Dengan 
demikian peneliti akan berhasil 
memahami dan memaknai perilaku 
manusia berdasarkan kerangka acuan 
para aktor. 

Sebagai metode, sosiologi feno-
menologi tidak pernah terlepas dari 
data dan sumber data. Sosiologi 
fenomenologi mengamati realitas 
yang ditangkap indera subjek (reality 
in appearance) bukan realitas yang 
dimiliki objek (reality in se). Realitas 
yang ditangkap indera subjek adalah 
pengalaman hidup sehari-hari yang 
menjadi fakta yang berupa fenomena 
(phenomenon, bukan nomena/ 
nomenon). 

Berdasarkan uraian di atas, 
dapat ditafsirkan bahwa sosiologi 
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fenomenologi merupakan suatu 
idealisme yang berupaya untuk 
mengerti dan memahami realitas 
pemilihan umum di Jawa Timur tahun 
2014 dengan segala dinamikanya, 
namun tetap berperspektif pada 
manusia (the human perspective), 
bertumpu pada konstruksi sosial 
atas realitas (the social construction 
of reality), dan mengandalkan 
pemahaman subjektif (subjective 
understanding) dari subjek risetnya. 

B.2 Perspektif Pertukaran Sosial 
Sebagimana tergambar di 

penjelasan awal bahwa pemilihan 
umum di Provinsi Jawa Timur tahun 
2014, telah terungkap pelanggaran 
yang disebabkan anonim-anonim 
kapital dan intimidasi elit lokal. 

Pertama, sebagaimana terjadi 
di Pasuruan sebanyak 13 Ketua 
dan Anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) telah menerima 
imbalan dari peserta pemilu (calon 
anggota legislatif) dalam tahapan 
pemungutan dan penghitungan suara, 
agar dapat memenangkannya dengan 
cara menambah dan menjaga suara 
perolehannya. 

Kedua, di Kabupaten Blitar ketua 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
telah melakukan tindakan mencoblos 
110 surat suara sebelum dibukanya 
Tempat Pemungutan Suara (TPS), 
dengan kualifikasi 55 surat suara 
untuk calon anggota legislatif DPR 
RI dari Partai Demokrat (PD) dan 55 
lembar untuk calon anggota legislatif 
DPRD Kabupaten Blitar dari Partai 
Gerindra. 

Ketiga, di Sampang ada satu 

desa dengan jumlah 17 Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) dengan 
jumlah pemilih sebesar 4.156 orang 
di Kecamatan Ketapang dan 790 
pemilih di Kecamatan Robatal, 
menjadi tidak bernilai (disclaimer), 
karena ditemukan oleh pengawas 
pemilu pada hari pemungutan 
suara tanggal 9 April 2014, tidak 
terjadi pemungutan suara, melalui 
pemantauan keberadaan aktivitas 
TPS tidak ditemukan, baru didadapati 
adanya aktivitas TPS pada pukul 
12.40, telah terjadi rekapitulasi suara, 
dengan hasil seluruhnya untuk calon 
anggota legislatif calon nomor urut 1 
DPR RI dari partai Hanura. Dari hasil 
pengawasan Ahmad Ripto (anggota 
Panwaslu Kabupaten Sampang), 
semua surat suara yang ada di kotak 
belum ada yang dicoblos dan tinta 
untuk tanda bagi pemilih yang sudah 
menggunakan hak pilihnya semua 
masih tersegel. Pada malam harinya 
ditemukan seluruh dokumen C1 hasil 
rekapitulasi suara di 17 TPS tersebut 
semua sudah ada hasil seluruhnya, 13 
TPS untuk caleg Hanura DPR RI, 2 TPS 
untuk caleg DPR RI Partai Demokrat, 
dan 2 TPS untuk caleg DPR RI Partai 
Gerindra. Hanya ada 2 TPS yang 
masing-masing 2 surat suara tidak 
sah, selebihnya 15 TPS seluruh DPT 
digunakan tidak ada suara yang tidak 
sah atau pemilih tidak hadir, artinya 
100 persen surat suara digunakan dan 
sah dengan memilih caleg tertentu.

Dari ketiga kasus tersebut, 
bagaimana pemilihan umum yang 
berintegritas ternodai oleh sebuah 
praktek pertukaran yang dilarang 
dalam mewujudkan demokrasi 
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yang berintegritas pula. Realitas 
itu menggambarkan beroperasinya 
pertukaran antara aktor-aktor politik 
dengan aktor penyelenggara pemilu, 
bahkan dengan aktor-aktor yang tidak 
terlihat namun pengaruhnya sangat 
besar yang terjadi di Kabupaten 
Sampang. Oleh karena itu, untuk 
mendalami fenomena ini sangat tepat 
didekati dan dianalisis fenomena 
tersebut dengan memilih pendekatan 
teoritik dengan teori pertukaran 
sosial.

Teori pertukaran sosial berakar 
pada behaviorisme. Karena berakar 
pada behaviorisme tentu teori ini 
sangat dipengaruhi oleh ilmu psikologi 
dalam bentuknya sosiologi perilaku. 
Sebagaimana dijelaskan oleh George 
Ritzer, dalam Modern Sociology Theory 
dengan mengutip Baldwin (1986) 
sosiologi perilaku memusatkan 
perhatiannya pada hubungan antara 
pengaruh perilaku aktor. Di mana 
hubungan ini seperti dasar untuk 
pengkondisian opera (operant 
conditioning), yang mana perilaku 
diubah oleh konsekuensinya.2

Dalam konteks sosial, kelahiran 
teori pertukaran ini sangat 
dipengaruhi oleh kondisi sosial pasca 
Perang Dunia II, karena teori ini lahir 
pertama kali dibangun oleh George 
Casper Homans, yang menerbitkan 
karya pertamanya tentang teori 
pertukaran pada tahun 1958, John 
Thibaut dan Harlod Kelley (1959), 
Richard Emerson (1962), kemudian 

2 Lihat, George Ritzer, Modern Sociological Theory 
(New York: The McGraw-Hill Companies, Inc, 1996) 
Fourth Edition, hal. 263. Lihat juga, Haralambos, 2000, 
dalam karyanya Sociology: Themes and Perspektives 
(London: HarperCollins Publisher, 2000) hal. 1038

dilanjutkan oleh penerusnya yaitu 
oleh Peter M. Blau tahun 1964.

Pada teori pertukaran sosial, aktor 
terhubung dengan aktor yang lainnya, 
sehingga hubungan tersebut terdapat 
unsur imbalan (reward), pengorbanan 
(cost) dan keuntungan (profit). Imbalan 
merupakan segala hal yang diperloleh 
melalui adanya pengorbanan, pengor-
banan merupakan semua hal yang 
dihindarkan, dan keuntungan adalah 
imbalan dikurangi oleh pengorbanan.3

Adam Kuper & Jessica Kuper, 
dalam The Social Sciance Encyclo-
pedia, menjelaskan ada lima asumsi 
dasar pertukaran itu menarik. 
Pertama, pertukaran adalah waha-
na yang memungkinkan sese-
orang memperoleh sesuatu yang 
diperlukannya. Kedua, pertukaran 
adalah salah satu cara masyarakat 
menciptakan dan memelihara 
organisasi sosial. Ketiga, pertukaran 
selalu diatur melalui ketentuan hukum. 
Keempat, pertukaran selalu bermakna 
karena ada unsur simboliknya. 
Kelima, di banyak masyarakat orang-
orang sering berspekulasi asal mula, 
motif, moralitas, konsekuensi dan 
esensi pertukaran. Namun sayang 
kebanyakan ilmuan menurut Kuper, 
jarang mereka memberi perhatian 
yang merata pada kelima masing-

3 Lebih awal teori pertukaran itu telah dikaji 
oleh Marcel Mauss (1872-1950), dalam The Gift, Forms 
and Functions Exchange in Archaic Societies, yang 
mengartikulasi secara mendalam tentang pemberian 
(gift). Marcel Mauss adalah kemenakan dan murid Emile 
Durkheim yang terpandai, dan bersamanya mendirikan 
majalah Annee Sociologique yang sangat terkenal. 
Mauss menjadi seorang sarjana Sansekerta dan Sejarah 
Agama, serta sarjana Sosiologi pada saat yang sama, 
dan perhatian ilmiah utamanya adalah dalam bidang 
perbandingan agama atau sosiologi agama. Lihat, EE 
Evans-Pitchard, ‘Sebuah Pengantar’ dalam Marchel 
Mauss, Pemberian, hal. ix
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masing aspek itu.4 Jika diuraikan 
secara detail pertukaran itu memiliki 
aneka ragam arti, antara lain; 
pertukaran berarti pemberian cuma-
cuma, barter, derma, perdagangan, 
pajak, dan bahkan pencurian. Jelas 
sekali pertukaran di sini didasarkan 
pada espektasi imbalan. 

Namun jika lebih lanjut kita menilik 
terhadap jenis yang dipertukarkan 
tentu akan terjadi perdebatan. 
Pertukaran hanya mungkin 
berlangsung pada perspektif barang, 
kado biasa dan kartu ucapan selamat, 
atau mungkin dalam budaya Bangsa 
Timur dikenal dengan pertukaran 
jasa yang dalam bentuknya gotong 
royong. Menyangkut pada perspektif 
agama, tentu akan terjadi perlarangan 
pertukaran, misalnya tukar-menukar 
aqidah atau keyakinannya. Begitu 
halnya dalam perspektif norma sosial 
biasanya melarang menukarkan nilai 
persahabatan dengan materi. Karena 
itu, jika sesorang menolak pemberian 
seseorang dalam bingkai norma 
sosial biasanya akan melahirkan 
konflik. Sebagaimana penjelasan 
Marchel Mauss (1925), dalam The 
Gift, Forms and Functions Exchange in 
Archaic Societies,5 bahwa penolakan 
penerimaan hadiah, atau jika hadiah 
itu dikembalikan, bisa menimbulkan 
konflik karena hal itu dianggap setara 
dengan pernyataan permusuhan.6 

4 Lihat, Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi 
Ilmu-Ilmu Sosial, Terj. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 
327

5 Karya ini diterjemahkan dari karya aslinya berba-
hasa Perancis, yaitu Essai sur le don, forme archaique de 
l’echange, terbit tahun 1925. Yang kemudian diterjema-
hkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Supardi Suparlan 
dengan judul Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran 
di Masyarakat Kuno, terbit tahun 1992.

6 Lihat, Marchel Mauss, Pemberian: Bentuk dan 

Mauss dalam The Gift, Forms and 
Functions Exchange in Archaic Societies, 
dapat dikatakan merupakan sebuah 
kajian yang pertama dan sistematis 
yang memperbandingkan adat 
istiadat saling tukar menukar hadiah 
atau pemberian yang tersebar luas, 
dan yang pertama-tama menyajikan 
pemahaman mengenai fungsinya 
dalam artikualasinya kesetaraan 
sosial. Sebagai contoh, sistem 
ekonomi rasional bagi sebuah sistem 
di mana tukar-menukar benda dan 
jasa bukanlah sesuatu yang mekanis 
tetapi sebuah transaksi moral yang 
menghidupkan dan mempertahankan 
hubungan-hubungan manusiawi dan 
pribadi di antara individu-individu 
dan kelompok-kelompok.

Mauss dapat disebut sebagai 
perintis teori pertukaran dalam 
bentuk teori pemberian. Dalam 
pengertian ini pemberian sebagai 
salah satu bentuk pertukaran karena 
itu mengandung tiga aspek kewajiban, 
pertama, kewajiban menerima, 
kedua, kewajiban memberi, ketiga, 
kewajiban mengembalikan. Ketiga 
unsur ini merupakan prinsip-prinsip 
kunci dalam praktek pemberian 
hadiah hingga saat ini. Penerimaan, 
pemberian dan pengembalian 
dilakukan berdasarkan tujuan yang 
berbeda-beda. Adakalanya hadiah 
diberikan untuk mengikat seseorang, 
dan jika orang itu mengetahui dan 
menolak motif itu, maka ia akan 
mengembalikan hadiah tadi. Namun 
yang menarik menurut Mauss, 

Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, terj. Parsudi Su-
parlan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 15; 
lihat juga Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-
Ilmu Sosial, hal. 327
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hadiah yang belum diimbangi dengan 
pembayaran kembali oleh orang 
yang menerimanya, sama dengan 
merendahkan martabat penerima 
hadiah tersebut, terutama jika ia 
melakukan hal itu tanpa memikirkan 
untuk mengembalikannya.

Pemberian pada perspektif sosial 
adalah sebuah kerja mulia, akan 
tetapi apakah pekerjaan mulia dengan 
saling mempertukarkan itu sama 
mulia nilainya pada proses pemilihan 
umum. Pada banyak praktek saling 
mempertukarkan material dalam 
pemilihan umum adalah sebuah 
larangan yang dapat merusak 
proses demokrasi yang berintegritas 
dengan mekanisme pemilihan umum 
berlangsung secara free and fair.

B.3 Pendekatan kedalaman penga-
laman Subjek

Fokus penelitian fenomena 
pemilihan umum di Jawa Timur dalam 
kajian ini, tentu berdasar pada kajian 
fenomenologi yang mengutamakan 
pengalaman subjek yang dalam 
hal ini adalah pengalaman yang 
mendalam dari Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) di 3 Daerah 
ketika melakukan proses penanganan 
pelanggaran, yakni; 
1) di Sampang Madura dengan 

pegawas bernama Ahmad Ripto, 
Adi Imansyah, Novita Andriani 
beserta tokoh-tokoh lokal Kiai, 
Klebun dan Blater; 

2) di Pasuruan dengan pengawas 
bernama Suryono, Joko, serta 
13 Ketua dan Anggota PPK yang 
tersebar di 13 Kecamatan; 

3) di Blitar bersama pengawas 

bernama Edi Nurhidayat bersama 
tokoh-tokoh lokal Blitar.
Mengapa perlu mengerti penga-

laman subjek untuk menjelaskan 
relasi media dan kekuasaan dalam 
tujuan kekuasaan. Setidaknya dari 
pendekatan fenomenologi itu akan 
dimengerti makna terdalam dari 
sebuah subjek. Sebab setidaknya 
fenomenologi dapat digambarkan 
dalam dua perspektif, yakni antara 
fenomenologi sebagai filsafat dan 
sebagai metodologi. Fenomenologi 
sebagai filsafat tentu berangkat 
dari sebuah makna kesadaran 
sebagaimana disebutkan oleh Rene 
Descartes dengan ungkapan yang 
sangat terkenal “cogito ergo sum” 
yang berarti saya berfikir maka saya 
ada, yang kemudian dilanjutkan oleh 
Edmund Husserl, Immanuel Kant 
tentang makna antara ‘phenomena’ 
dan ‘noumena,’ dan Max Weber khusus 
dalam verstehen.7 

Perspektif ini dalam pemikiran 
Edmund Husserl, kesadaran itu 
selalu mengatakan kesadaran tentang 
“sesuatu” yang berkembang menjadi 
ilmu pengetahuan “sesuatu” akibat 
keterarahan pemahaman yang disebut 
dengan intensionalitas. Dalam pikiran 
Husserls semakin dalam makna dari 
sesuatu, jika fenomenologi sebagai 
filsafat diarahkan ke metodologi. 
Fenomenologi yang dikembangkan 
Edmund Husserl, yang tetap 
menggaung dengan semboyannya 
“kembali kepada berbagai hal itu 
sendiri” (Zu den Sachen Selbst). 

Sebab fenomenologi ini berkaitan 
7 Lihat, Scott Gordon, The History and Philosophy 

of Sosial Sciance (London – New York: Routledge, 1991), 
page. 612
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dengan dunia hidup seharian 
(lifeworld) yang di dalam pikiran 
Alfred Schutz sebagai everyday life. 
Artinya, keseluruhan dari ruang 
lingkup hidup saya, relasi-relasi saya, 
peristiwa-peristiwa di sekitar saya, 
aneka informasi yang mengerumuni 
saya, budaya dan implikasinya 
menjadi konteks hidup saya. 
Penjabaran arti dalam studi ini ialah 
penggalian pengalaman terdalam 
dari subjek yang peneliti sebut 
sebagai pengawas dan penyelenggara 
pemilu yang sedang membangun 
proses demokrasi yang berintegritas 
melalui penyelenggaraan pemilu yang 
demokratis.

Harus dimengerti fenomenologi 
dekat sekali dengan eksistensialis-
me. Fenomenologi malah menggarap 
dunia eksistensi manusia. Karena itu, 
fenomenologi adalah soal pengertian 
yang mendalam tentang subjektivitas 
pengertian tentang dunia. Seperti dije-
laskan oleh Michael Haralambos, Mar-
tin Holborn dan Robin Heald, 2000, 
dalam Sociology: Themes and Perspec-
tives, dari sifat dasarnya fenomenologi 
menghadirkan keberangkatan paling 
radikal dari metodologi ”ilmiah” yang 
titik tolaknya adalah menguji pendeka-
tan dari bab kuantitatif. Fenomenolo-
gis lebih dalam dari sekedar interaksi-
onis, sebab mereka menolak posibilas 
dari memproduksi penjelasan tentang 
perilaku manusia. Fenomenologi tidak 
percaya terhadap obyektifas berdasar-
kan ukuran klasifikasi empiris. Sebab 
fenomenologi dapat mempertimban-
gkan manusia dapat membuat arti 
realitas sosial.8 Pemiluhan umum di 

8 Michael Haralambos, Martin Holborn dan Robin 

Jawa Timur yang diteliti dalam pers-
pektif penelitian fenomenologi ini 
harus mampu menjelaskan realitas 
sosial, menggambarkan realitas sosial 
sedekat mungkin, memahami realitas 
sosial sebagaimana adanya, dan men-
gerti betul tentang objeknya.

Dari penjelasan ini maka dapat dili-
hat bagaimana rumitnya proses pene-
litian fenomenologi itu. Karena harus 
memulai melakukan interview dengan 
subjek sembari melakukan bracketing 
terhadap assumptions peneliti terha-
dap keberadaan subjek itu sendiri. 
Lalu melanjutkan dengan coding dan 
categorizing. Setelah itu dalam proses 
analisis harus membuka bracketing 
lalu dikonfrontasi dengan temuan-te-
muan yang di-coding dan categorizing. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 
dimengerti bahwa sosiologi fenome-
nologi yang menjadi poros pisau ana-
lisis dalam kajian ini yakni cara untuk 
memahami realitas, bertumpu pada 
manusia (the human perspective), 
dan bertumpu pada konstruksi sosial 
atas realitas (the social construction of 
reality), yang prosesnya mengandalkan 
pemahaman subjektif (subjective 
understanding). Fenomenologi 
pemilihan umum di sini merupakan 
respons pengalaman subjektif aktor 
politik yang merupakan kontruksi 
terhadap dunia politik yang sedang 
terjadi dan langsung dialaminya.

C.  FENOMENA PEMILIHAN UMUM 
DI JAWA TIMUR
Perubahan Politik dari sistem 

Heald, Sociology: Themes and Perspectives (London: 
HarperCollins Publishers Limited, 2000) fifth edition, p. 
19
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sentralistik ke ranah sistem 
desentralisasi, telah membawa 
beberapa konsekuensi perubahan 
politik lokal. Fenomena-fenomena 
yang kemudian muncul kadang kerap 
sekali tak terduga seiring cepatnya 
arus demokratisasi di tingkal lokal. 
Sebagaimana dapat kita gambarkan 
munculnya fenomena perubahan 
politik lokal itu sebagai berikut: 

Pertama, Orde Baru dengan sistem 
politik yang sentralistik, karena itu 
pemerintah cenderung memposisikan 
diri sebagai satu satunya kekuatan 
pembangunan. Namun seiring tekanan 
gerakan reformasi yang melahirkan 
undang-undang pengaturan dan 
wewenang antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, mendorong 
perubahan besar-besaran baik dalam 
sistem pemerintahan dan perubahan 
dalam masyarakat. Karena itu, pada 
persoalan ini menuntut restrukturisasi 
kelembagaan pemerintah yang efektif 
untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Kedua, fenomena tuntutan 
masyarakat terhadap perubahan 
perilaku birokrasi. Bila selama rezim 
Orde Baru birokrasi dan perilaku 
birokrasi itu cenderung kaku dan 
berbelit-belit, kini di era perubahan 
politik ke arah lokal, masyarakat 
menuntut perubahan perilaku yang 
responsif, fasilitatif, efektif, efisien dan 
lain-lain. Karena itu, pada perspektif 
ini perubahan paradigma perilaku 
birokrasi menjadi keniscayaan, karena 
publik menjadi sadar penuh bila 
birokrasi itu adalah bertugas melayani 
masyarakat.

Ketiga, perubahan politik ke 
arah lokal, membawa konsekuensi 

tampilnya elit-elit lokal menduduki 
kekuasaan di pemerintahan. Seperti 
tokoh masyarakat, kiai, artis, 
pengusaha, pemuka agama dan 
tokoh-tokoh adat yang kemudian 
terpilih menjadi gubernur, walikota, 
dan bupati. Secara demokratis tentu 
sebuah proses yang wajar, namun baru 
kemudian kini disadari banyak kepala 
daerah yang dimenangkan oleh elit-
elit lokal itu, tak sepenuhnya mampu 
menjawab harapan masyarakat, 
karena tidak mengerti tentang aturan 
birokrasi. Karena itu, fenomena baru 
itu ialah mendesaknya paradigma 
perubahan kemampuan elit untuk 
mengelola pemerintahan.

Keempat, menjalarnya demokra-
tisasi politik di tingkat lokal, 
menanggung konsekuensi konflik 
di tingkat bawah. Sebagaimana 
fenomena politik menunjukkan 
karena ketidakdewasaan masyarakat 
dalam berpolitik, suksesi beberapa 
kepala daerah melahirkan kerusuhan 
sosial yang berdampak besar, seperti 
di Tuban Jawa Timur dan beberapa 
daerah lain. Karena itu, pada 
perspektif ini mendesak perubahan 
budaya politik masyarakat lokal. 
Demikian fenomena-fenomana 
perubahan politik lokal, dan tentu 
masih banyak konsekuensi yang 
belum teridentifikasi pada penulisan 
ini.

C.1 Fenomena Pertukaran Kecu-
rangan Pemilu di Pasuruan

Sebagaimana penjelasan ketua 
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten 
Pasuruan Suryono kepada peneliti 
bahwa, telah terjadi beroperasinya 
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pertukaran sosial antara peserta 
pemilu dengan penyelenggara 
pemilu di daerah yang sedang dalam 
pengawannya. Yaitu, berupa kasus 
dugaan suap kepada anggota PPK 
di Kabupaten Pasuruan dan telah 
dilaporkan Panwaslu Pasuruan 
melalui Surat Panwaslu Kabupaten 
Pasuruan Nomor : 048/PANWASLU/
IV/2014, Perihal : Penyampaian Hasil 
Laporan Pemeriksaan Pelaporan Hj. 
Agustina Amprawati Register Perkara 
Nomor : 015/LP/PILEG/IV/2014 
yang ditujukan kepada Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur melakukan 
penelitian dan pemeriksaan terkait 
peristiwa dimaksud. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pemeriksaan 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam 
proses penyelenggaraan Pemilu di 
Kabupaten Pasuruan telah terjadi hal-
hal sebagai berikut : pertama, bahwa, 
telah terjadi tindakan pemberian 
uang (penyuapan) dari Saudara Hj. 
Agustina Amprawati kepada 13 PPK. 
Kedua, bahwa, tindakan pemberian 
uang baru diketahui setelah proses 
rekapitulasi penghitungan suara di 
PPK pada tanggal 20 April 2014.

Bahwa, berdasarkan hasil 
klarifikasi yang telah dilakukan oleh 
Panwaslu Kabupaten Pasuruan, 
penelitian, pemeriksaan, maka dalam 
proses penyelenggaraan Pemilu 
telah terjadi tindak penyuapan yang 
dilakukan oleh Saudari Hj. Agustina 
Amprawati kepada beberapa Ketua 
dan Anggota PPK di 13 Kecamatan, 
sebagai berikut: Ketua PPK 
Kecamatan Purwosari (Imam Taufik), 
Ketua PPK Kecamatan Sukorejo (Eko 

Widiyanto), Ketua PPK Kecamatan 
Gempol (Akhmad Khumaidi), Ketua 
PPK Kecamatan Bangil (Sudjarwanto), 
Ketua PPK Kecamatan Lekok 
(Lutfillah), Ketua PPK Kecamatan 
Kraton (Ansori Huzaimi), Ketua PPK 
Kecamatan Pohjentrek (Edy Riyanto), 
Ketua PPK Kecamatan Gondang Wetan 
(Mustain), Ketua PPK Kecamatan Grati 
(M. Sholeh), Ketua PPK Kecamatan Beji 
(Budiarjo ), Anggota PPK Kecamatan 
Winongan (Endang Sutriani), Anggota 
PPK Kecamatan Wonorejo (Suhudi 
Rokhmad), Ketua PPK Kecamatan 
Prigen (Moch. Tauhid non aktif).9 

Berdasarkan Pasal 10 huruf k 
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu 
dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, 
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode 
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, 
dinyatakan bahwa : “tidak menerima 
hadiah dalam bentuk apapun dari 
peserta pemilu, calon peserta pemilu, 
perusahaan atau individu yang 
dapat menimbulkan keuntungan dari 
keputusan lembaga penyelenggara 
Pemilu”. Bahwa, Pasal 9 huruf g 
juga menyatakan : “menolak untuk 
menerima uang, barang dan/atau jasa 
atau pemberian lainnya yang apabila 
dikonversi melebihi standar biaya 
umum dalam jangka waktu paling lama 
3 jam, dalam kegiatan tertentu secara 
langsung maupun tidak langsung dari 
calon peserta pemilu, peserta pemilu, 
calon anggota DPR dan DPRD dan tim 
kampanye. 

Fakta dan hasil klarifikasi yang 

9 Sebagaimana laporan Panwaslu Kabupaten 
Pasuruan Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang 
tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan 
Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 
2014.
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telah dilakukan oleh Panwaslu 
Kabupaten Pasuruan terhadap 13 PPK 
di Kabupaten Pasuruan sebagaimana 
tersebut di atas, telah terbukti adanya 
pengakuan dari 13 PPK sehingga 
secara fakta telah terjadi tindakan 
menerima hadiah dalam bentuk apa-
pun sebagaimana ketentuan Pasal 10 
huruf k dan Pasal 9 huruf g tersebut di 
atas. 

Sebanyak 13 PPK yang telah 
menerima hadiah uang dari calon 
anggota DPR dan DPRD adalah 
pelanggaran kode etik dan sangat 
berpengaruh pada kebijakan dan 
keputusan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya sebagai penyelenggara 
Pemilu, baik proses rekapitulasi 
penghitungan suara dari TPS, PPS dan 
PPK yang tertuang dalam lampiran 
model C-1, lampiran D-1, lampiran 
model DA-1 dan lampiran model DB-
1. Tindakan pemberian uang tersebut 
diketahui setelah proses rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara di 
PPK, maka untuk memastikan seluruh 
proses pemungutan dan penghitungan 
dan rekapitulasi suara sesuai 
dengan tingkatan masing-masing 
antara rekapitulasi penghitungan 
suara dengan fisik surat suara, 
maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
harus memastikan bahwa seluruh 
proses penyelenggaraan pemilu 
dilaksanakan berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan dan 
asas-asas penyelenggaraan Pemilu, 
maka perlu dilakukan penghitungan 
surat suara ulang di 13 Kecamatan 
sebagai upaya memastikan hasil 
pemungutan suara tersebut sesuai 
dengan rekapitulasi penghitungan 

suara sebagaimana tertuang dalam 
lampiran model C-1 DPR, lampiran 
model C-1 DPD, lampiran model C-1 
DPRD Provinsi dan lampiran model 
C-1 DPRD Kabupaten/Kota, lampiran 
model D-1 DPR, lampiran model 
D-1 DPD, lampiran model D-1 DPRD 
Provinsi, lampiran model D-1 DPRD 
Kabupaten/Kota, lampiran model 
DA-1 DPR, lampiran model DA-1 
DPD, lampiran model DA-1 DPRD 
Provinsi, lampiran model DA-1 DPRD 
Kabupaten/Kota, dan lampiran model 
DB-1 DPR, lampiran model DB-1 DPD, 
lampiran model DB-1 DPRD Provinsi 
dan lampiran model DB-1 DPRD 
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil klarifikasi, 
penelitian, pemeriksaan, dan pertim-
bangan di atas, serta musyawarah 
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi 
Jawa Timur, maka Bawaslu Provinsi 
Jawa Timur merekomendasikan 
kepada KPU Provinsi Jawa Timur 
untuk ditindaklanjuti kepada KPU 
Kabupaten Pasuruan agar melakukan 
penghitungan suara ulang terhadap 
surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
di 13 Kecamatan, Kabupaten Pasuruan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sebagai berikut : Kecamatan 
Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Keca-
matan Gempol, Kecamatan Bangil, 
Kecamatan Lekok, Kecamatan Kraton, 
Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan 
Gondang Wetan, Kecamatan Grati, 
Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, 
Kecamatan Wonorejo, dan Kecamatan 
Prigen. 

KPU Kabupaten Pasuruan terhadap 
hasil penghitungan surat suara ulang 
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dimaksud untuk dituangkan dalam 
Formulir C-1 Plano, lampiran model 
C-1, lampiran model D-1, lampiran 
model DA-1 dan lampiran model DB-1 
berdasarkan perolehan suara Partai, 
calon anggota DPR, calon anggota 
DPD, calon anggota DPRD Provinsi 
dan calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota. Pelaksanaan rekomendasi 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini agar 
diberitahukan dan dapat dihadiri 
saksi-saksi partai politik.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf 
l UU 15/2011 terhadap tindakan 13 
PPK di Kabupaten Pasuruan tersebut 
di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur merekomendasikan kepada 
KPU Provinsi Jawa Timur untuk 
memberikan sanksi peringatan 
tertulis kepada KPU Kabupaten 
Pasuruan, karena tidak melaksanakan 
tugas pembinaan kepada PPK. 
Sementara untuk ketua dan anggota 
PPK direkomendasikan untuk dia-
dukan kepada Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk 
diberi sanksi pemeberhentian tetap 
oleh Panwaslu Kabupaten Pasurauan. 

C.2  Fenomena Suara Pemilu 
Disclaimer di Sampang Madura

Pada tahapan pemungutan suara 
di Sampang Madura terhadap proses 
Pemilu tahun 2014 ditemukan 
fenomena unik yakni tidak ada proses 
pemilihan umum namun ditemukan 
hasil perolehan suaranya yang 
tertuang dalam sertifikat C1 berupa 
hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS 
yang semua pemilih menggunakan hak 
pilihnya dan pilihan menunjuk pada 
salah satu partai politik dan kepada 

salah satu calon anggota legislatif 
saja. Sebagaimana fenomena itu 
ditemukan oleh Ahmad Ripto anggota 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten Sampang yang dijelaskan 
kepada peneliti. Temuan terkait 
Permasalahan di TPS 1 sampai dengan 
TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan 
Ketapang, dan TPS 12 dan 13 Desa 
Pandiyangan, Kecamatan Robatal, 
Kabupaten Sampang.10

Sebagaimana dijelaskan oleh 
Ahmad Ripto dan dikuatkan oleh 
Adi Imansyah dan Novita Andriyani 
sebagai anggota Pengawas Pemilu 
Kabupaten Sampang Madura. Bahwa, 
selama proses pemungutan dan 
penghitungan suara Pemilu tahun 
2014, Panwaslu Kabupaten sampang 
telah menemukan pelanggaran di 
TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat, 
Kecamatan Ketapang, Kabupaten 
Sampang bahwa di 2 (dua) TPS tersebut 
dalam proses pemungutan suara tidak 
dilakukan menurut tata cara yang 
diatur pada PKPU 26/2013, sehingga 
atas temuan Panwaslu Kabupaten 
Sampang tersebut, Bawaslu Provinsi 
Jawa Timur mengambil alih temuan 
Panwaslu Kabupaten Sampang pada 
tanggal 12 April 2014. 

Terhadap temuan tersebut Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur melakukan 
penelitian dan pemerikasaan serta 
investigasi langsung ke tempat yang 
dijadikan TPS 8, TPS 10 dan beberapa 
TPS yang lain serta bertemu dengan 
Ketua KPPS 8, KPPS 10 dan KPPS TPS 
yang lain. Pada proses investigasi 

10 Data yang tertuang dalam Laporan Akhir 
Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum Anggota 
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
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ada pesan dari tokoh-tokoh lokal 
agar Bawaslu tidak hadir melakukan 
investigasi ke lapangan bila ingin 
selamat atau lebih baik sekalian 
membawa ambulan. Atas pesan 
intimidasi itu Bawaslu yang langsung 
dipimpin oleh Sufyanto (Ketua) dan 
Sri Sugeng Pujiatmiko (Komisioner 
divisi Penindakan) tetap melakukan 
investigasi ke lapangan didampingi 
oleh para penyidik dari Polda Jawa 
Timur. Atas hasil investigasi itu, 
selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur melakukan kajian terhadap 
temuan Panwaslu Kabupaten Sampang 
tersebut dan Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur merekomendasikan untuk 
dilakukan pemungutan suara ulang 
di 17 (tujuh belas) TPS di Desa 
Bira Barat, Kecamatan Ketapang, 
Kabupaten Sampang untuk seluruh 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota.

Selain itu Panwaslu Kabupaten 
Sampang juga menemukan pelangga-
ran di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 12 dan 
TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan 
Robatal, sehingga Panwaslu Kabupaten 
Sampang merekomendasikan untuk 
dilakukan pemungutan suara ulang di 
2 TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota.

Terhadap rekomendasi Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu 
Kabupaten Sampang telah ditindak-
lanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur 
dengan memerintahkan kepada 
KPU Kabupaten Sampang untuk 
melakukan pemungutan suara ulang 
di 17 (tujuh belas) TPS di Desa 

Bira Barat, Kecamatan Ketapang, 
Kabupaten Sampang, sedangkan untuk 
rekomendasi Panwaslu Kabupaten 
Sampang direkomendasikan 
kepada KPU Kabupaten Sampang, 
dan pemu-ngutan suara ulang 
dilaksanakan pada tanggal 19 April 
2014. Namun, pemungutan suara 
ulang di 19 TPS tersebut tidak dapat 
dilaksanakan, karena petugas KPPS 
dan PPS mengundurkan diri satu 
hari sebelum tanggal pelaksanaan 
pemungutan suara ulang, padahal 
logistik Pemilu sudah siap. Terkait 
dengan mundurnya seluruh petugas 
penyelenggara pemilu di tingkat 
desa tersebut, ditangkap pesan oleh 
pengawas pemilu ada imtimidasi dan 
tekanan hebat yang dilakukan oleh 
para Blater, Klebun dan Tokoh Bajing 
(Tojing) yang ada di daerah tersebut, 
agar tidak dilaksana-kan pemilu 
ulangnya, karena kalo dilaksanakan 
akan terjadi banjir darah.11

Dengan tidak dapat dilaksana-
kannya pemungutan suara ulang, maka 
KPU Sampang melalui KPU Provinsi 
Jawa Timur koordinasi dengan KPU 
RI dan KPU RI menyatakan bahwa 
pemungutan suara ulang harus 
dilakukan, maka pada tanggal 27 April 
2014, pemungutan suara ulang di 19 
(sembilan belas) TPS dilaksanakan, 

11 Pesan intimidasi disampaikan kepada para 
pengawas pemilu melalui elit-elit lokal. Dan memang di 
Wilayah Sampang Utara tempat kejadian itu, sudah lama 
praktek kecurangan semacam itu biasa terjadi dan tidak 
pernah dilakukan penindakan. Ketika fenomena realitas 
pelanggaran seperti ini dilakukan penindakan oleh 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur membuat keterkejutan 
bagi tokoh-tokoh lokal, baik banyaknya dukungan dan 
juga penolakan bagi pihak-pihak yang telah mengambil 
keuntungan pertukaran jahat dengan aktor politik 
dengan mencederai suara rakyat dan merusak sistem 
demokrasi yang berintegritas.
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dengan petugas KPPS-nya diambilkan 
dari PPK se-Kabupaten Sampang 
ditambah relawan demokrasi. Hasil 
pemungutan suara ulang di 19 TPS 
tersebut dengan hasil sebagai berikut:
1) Bahwa, untuk 17 TPS di Desa 

Bira Barat, Kecamatan Ketapang, 

Kabupaten Sampang dari 17 
TPS tersebut, dengan jumlah 
Pemilihnya sejumlah 4.156 
pemilih tidak ada satu pun yang 
menggunakan hak pilihnya sampai 
dengan Pukul 13.00 WIB, sehingga 
perolehan suara seluruh Parpol 
dan Calon Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah : 0 (kosong).
2) Bahwa, untuk TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, 

Kabupaten Sampang, dengan jumlah pemilih sejumlah 790 pemilih, dengan 
hasil untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI sebagai berikut :

Tabel 
Perolehan Suara Partai Politik DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur XI

NO URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PEROLEHAN SUARA
TPS 12

1 Partai NasDem 0
2 Partai Kebangkitan Bangsa 1
3 Partai Keadilan Sejahtera 0
4 PDI Perjuangan 0
5 Partai Golkar 0
6 Partai Gerindra 0
7 Partai Demokrat 0
8 Partai Amanat Nasional 0
9 Partai Persatuan Pembangunan 32

10 Partai Hati Nurani Rakyat 0
11 Partai Bulan Bintang 0
12 PKPI 0

SUARA TIDAK SAH 7
TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH 40

Dari kajian fenomena pemilu di 
Kabupaten Sampang di atas sangat 
jelas bahwa Pemilihan Umum sebagai 
hajat suci, kehormatan dan martabat 
rakyat, dapat ternodai oleh aktor-
aktor lokal Klebun, Blater dan Tojing 
dengan kepentingannya, suara rakyat 
menjadi tidak bernilai, pemilu tidak 
dilaksanakan bukan hanya mem-

bohongi rakyat, namun dengan meng-
hilangkan hak rakyat hal ini menjadi 
dosa besar dalam demokrasi bila 
pemilu dimengerti sebagai rohnya.
C.3 Penyelenggara Pemilu 

Pengabdi Aktor Politik di 
Kabupaten Blitar

Blitar yang terkenal dengan 

Sufyanto - KEKUATAN KAPITAL, ELIT LOKAL, DAN KULTUR YANG MENGHAMBAT PEMILU BERINTEGRITAS



Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016  Jurnal ETIKA & PEMILU96

sebuah nyayian rakyat “Blitar 
Kang Kawentar” menggambarkan 
kemasyhuran Blitar sebagai Kota 
Kecil yang mendunia, tidak saja dalam 
makna formalis, namun juga dalam 
perspektif makna historis dengan nilai 
kesatriaan Supriadi pahlawan Peta, 
sebut juga Soekarno Sang Proklamator 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
tak dapat dilepaskan dengan Kota 
Blitar secara historis. Blitar yang 
digambarkan secara geografis adalah 
wilayah jangkar di Jawa Timur yang 
letaknya di tengah-tengah wilayah 
provinsi di sisi selatan, bila ditarik 
garis ke timur Arah Banyuwangi dan 
ke Barat Ke Pacitan, Magetan dan 
Ngawi maupun ke arah utara Surabaya 
dan Tuban posisinya ada di tengah.

Karena terkenalnya Blitar, ketika 
ada persoalan yang terjadi dalam 
pemilihan umum tahun 2014, maka 
persoalan itu dengan cepat menyebar 
secara meluas. Fenomena itu tidak 
lazim terjadi, yakni telah terjadi 
perusakan gembok kotak suara dan 
setelah kotak suara dapat dibuka, lalu 
dicobloslah 110 surat suara dengan 
bukti 55 kartu suara DPR RI untuk 
calon anggota legislatif nomor urut 2 
atas nama Dr. Nova Riyanti Yusup dari 
Partai Demokrat Dapil IV Jatim, dan 
55 kartu suara untuk calon anggota 
DPRD Kabupaten Blitar nomor urut 6 
atas nama Heni dari Partai Gerindra 
yang dilakukan oleh Heri Patmono 
Ketua KPPS TPS 16 Dusun Sugihan 
Desa Pojok Kecamatan Garum 
Kabupaten Blitar, berikut penjelasan 
Edi Nurhidayat selaku ketua Panwaslu 
Kabupaten Blitar: “Pada hari Rabu 
tanggal 9 April 2014 sekitar jam 

01.30 Wib (dini hari) di TPS 16 Dusun 
Sugihan Desa Pojok Kecamatan 
Garum Kabupaten Blitar, telah terjadi 
perbuatan yang menguntungkan 
atau yang merugikan salah satu caleg 
atau Parpol dengan cara membuka 
atau merusak segel kotak suara dan 
melakukan pencoblosan kartu suara 
antara lain : Kartu suara DPR RI Nomor 
urut 2 atas nama Dr. Nova Riyanti 
Yusup dari Partai Demokrat Dapil IV 
Jatim sebanyak 55 kartu suara. Kartu 
suara caleg DPRD Kab. Blitar Nomor 
Urut 6 atas nama Heni dari Partai 
Gerindra sebanyak 55 kartu suara”.12

Atas kasus sperti ini, hasil penin-
dakan Panwaslu Kabupaten Blitar 
yang dikuatkan oleh supervisi Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur diteruskan ke 
Polisi dan Jaksa Penuntut Umum yang 
tergabung dalam Sentra Penegakan 
Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk 
diteruskan ke Pengadilan. Hasil 
keputusan Pengadilan Heri Patmono 
Ketua KPPS TPS 16 Dusun Sugihan 
Desa Pojok Kecamatan Garum Kabu-
paten Blitar atas perbuatannya ter-
sebut dihukum penjara 2 tahun 6 
bulan.13

Kasus ini terjadi dalam tahapan 
pemilu, sekali lagi menggambarkan 
integritas penyelenggara pemilu 
sangat rentan di level paling bawah 
untuk dirusak, tidak independen, atau 
dipertukarkan dengan kepentingan 
atau imbalan kapital. Walaupun di 
sini tidak terungkap pertukaran apa 
yang terjadi, bahkan tak langsung 

12 Hasil Wawancara dengan Edi Nurhidayat Ketua 
Panwaslu Kabupaten Blitar tanggal 15 April 2014.

13 Hasil Laporan Panwaslu Kabupaten Blitar ke 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai tindak lanjut 
rekomendasi.
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ada hubungan antara ketua KPPS 
dengan calon anggota legislatif yang 
diuntung masing-masing 55 lembar 
surat suara yang telah dicoblos, 
namun secara tersembunyi hasil 
investigasi pengawas pemilu antara 
calon dan penyelenggara pemilu 
yang diminta melakukan pelanggaran 
yang bisa menguntungkan, ada aktor 
politik penghubung yang sulit untuk 
dibuktikan, bahkan aktor penghubung 
itu tak memiliki hubungan langsung 
dengan calon anggota legislatif, 
tergambar aktor politik di sini sangat 
senyap bahkan memiliki jaringan 
sistem sel yang selalu terputus bila 
dilakukan penelusuran mendalam. 
Belakangan baru dapat diketahui 
jaringan itu di Wilayah Blitar, 
Tulungagung, Kediri dan Trenggalek 
disebut jaringan Botoh.

Pada kasus ini masih juga 
terjadi penyelenggara pemilu yang 
seharusnya bersikap independen, adil 
dan akuntabel, masih tampak hadir 
sebagai pengabdi kepada aktor politik 
peserta pemilihan umum. Hal ini 
menggambarkan bagaimana luasnya 
pengaruh beroperasinya pertukaran 
sosial terjadi dalam tahapan pemilihan 
umum antara penyelenggara dan 
peserta pemilu melalui proses yang 
senyap yang dapat merusak kualitas 
pemilihan umum yang free and fair 
yang pada gilirannya menghambat 
terjadi demokrasi yang berintegritas 
pula.

D.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
TEORITIK
Setidaknya tiga kesimpulan 

penting dapat dihadirkan dalam 

kajian ini, yakni; pertama, Pemilihan 
Umum sebagai hajat rakyat yang suci, 
terhormat, dan bermartabat untuk 
memilih pemimpinnya secara langsung 
yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, 
Sampang dan Blitar dalam prakteknya 
di lapangan masih terkontrol oleh 
kekuatan-kekuatan kapital dan elit-
elit lokal. Kedua, kekuatan kapital 
dalam proses pemilihan umum 
telah menjadikan fenomena tahapan 
menjadi media pertukaran otoritas 
baik antara penyelenggara dengan 
peserta maupun aktor-aktor politik 
yang terlibat dalam proses pemilihan 
umum di Kabupaten Pasuruan dan 
Blitar. Ketiga, implikasi kekuatan 
elit-elit telah mengintimidasi proses 
tahapan pemilu pemungutan dan 
penghitungan suara yang secara 
substantif hak rakyat untuk memilih 
pemimpinnya menjadi tidak bernilai 
di Kabupaten Sampang. 

Dari kesimpulan di atas dapat 
diklasifikasikan kajian ini melahirkan 
implikasi teoritik yang sangat 
penting yakni temuan Fenomenologi 

Intimidatif dan temuan Teori 

Pertukaran Otoritas.

Pertama, penjelasan tentang 
temuan Fenomenologi Intimidatif 
yaitu temuan ini mencaba teori 
Fenomenologi Alfred Schulz yang 
telah menurunkan Fenomenologi 
sebagai Filsafat Edmund Husserl 
menjadi kajian ilmu sosial, dalam 
kajian pemilihan umum di Kabupaten 
Sampang telah mengarahkan peneliti 
dengan kedalaman pengalaman subjek 
riset, bahwa melahirkan temuan 
tidak terjadinya proses tahapan 
pemungutan dan penghitungan 
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suara pada proses pemilihan 
umum oleh rakyat sebagai pemilih 
pemegang otoritas tertinggi dalam 
demokrasi, lebih disebabkan oleh 
intimidasi kultural yang dilakukan 
oleh Blater, Klebun dan Tojing. 
Siapakah mereka itu, begitu besarnya 
pengaruh kekuasaannya melebihi 
penyelenggara dalam mengendalikan 
pemilihan umum. Sebagaimana 
pengalaman subjek riset, Blater itu 
adalah seorang aktor sosial dengan 
segala atributifnya yang melekat dalam 
pikiran umum ialah aktor yang dalam 
menyelesaikan perkara sosial selalu 
dengan kekerasan dan kekejaman, 
yang memiliki afiliasi langsung 
dengan Kepala Desa sebagai tokoh 
sentral yang lazim disebut Klebun. 
Sementara itu “Tojing” singkatan 
dari Tokoh Bajing yakni aktor sosial 
di sebuah wilayah yang dikenal 
kehebatannya dalam dunia pencuri 
dengan kekejaman dan kekerasan. 
Hubungan Blater, Klebun dan Tojing 
adalah hubungan ketergantungan 
yang laten saling menguatkan dan 
saling memberikan dukungan. Oleh 
karena itu, ketika pemilihan umum 
dikendalikan oleh trio aktor di 
atas maka telah menguatkan teori 
fenomenologi Alfred Schulz dalam 
dunia sosial sekaligus memberikan 
cabaran Fenomenologi Intimidatif.

Kedua, penjelasan tentang temuan 
Teori Pertukaran Otoritas yaitu 
temuan ini mencabar teori pertukaran 
sosial Marcel Mauss (1872-1950), 
George Casper Homans (1958), 
John Thibaut dan Harlod Kelley 
(1959), Richard Emerson (1962), 
dan Peter M. Blau tahun 1964 dalam 

pemilihan umum yang terjadi di 
Kabupaten Pasuruan dan Blitar. Di 
mana penyelenggara pemilu pemilik 
otoritas menyelenggarakan pemilu 
menukarkan otoritasnya tersebut 
kepada peserta pemilu yang dimaknai 
ke depan apabila terpilih, maka akan 
menjadi pemegang otoritas sebagai 
anggota parlemen yang memiliki 
kewenangan legislasi, pengawasan dan 
penganggaran (budgetting). Pada teori 
pertukaran sosial aktor terhubung 
dengan aktor yang lainnya, sehingga 
hubungan tersebut terdapat unsur 
imbalan (reward), pengorbanan (cost) 
dan keuntungan (profit). Imbalan 
merupakan segala hal yang diperloleh 
melalui adanya pengorbanan, 
pengorbanan merupakan semua hal 
yang dihindarkan, dan keuntungan 
adalah imbalan dikurangi oleh 
pengorbanan.

Teori pertukaran otoritas adalah 
sebuah cabaran teoritik implikasi 
dari kajian teori pertukaran sosial 
dalam pemilihan umum yang 
terjadi di Kabupaten Pasuruan dan 
Blitar, yang menguatkan kehadiran 
teori pertukaran dalam setiap 
tahapan pemilihan umum sekaligus 
melahirkan temuan baru terkait 
materi yang dipertukarkan adalah 
otoritas kalaupun ada materi yang 
terlibat itu hanyalah variabel penguat 
saja untuk terjadi pertukaran otoritas 
yang lebih langgeng. 
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PERAN PENGAWASAN PEMILU 
DI TENGAH PERGULATAN EKONOMI 

POLITIK MEDIA MASSA 
THE ROLE OF ELECTION SUPERVISION 

IN THE MIDDLE OF   POLITICAL ECONOMY 
OF MASS MEDIA

Abdul Malik 

ABSTRAK/ABSTRACT

Media massa merupakan instrumen strategis di dalam pembangunan 
demokrasi di sebuah bangsa. Akan tetapi, sering kali media massa 
menafikan nilai objektivitas dan independensi di dalam menjalankan 
perannya tersebut. Fenomena tersebut biasanya disebabkan oleh dua 
hal, yaitu ekonomi politik media dan rendahnya kualitas sumber daya 
manusia. Ekonomi politik media berkaitan dengan aspek bisnis media 
massa dan kepentingan politik pemilik media. Praktek tersebut sering 
terjadi di dalam kontestasi politik seperti pemilu dan Pemilukada.

The mass media is a strategic instrument in the development of democracy in 
a country. However, the mass media often negate the value of objectivity and 
independence in carrying out its role. The phenomenon is usually caused by 
two things i-e the political economy of media and the low quality of human 
resources. The political economy of media related to the business aspects 
of mass media and the political interests of media owners. The practice is 
commonly occured during the political contestation such as general election 
and local election.

Kata Kunci: Media massa, etika, ekonomi politik, pengawasan Pemilu
Keyword: Mass media, ethic, political economy, election supervision
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A. PENDAHULUAN

Era reformasi telah memberikan 
sumbangsih yang cukup signifikan 
dalam perkembangan media massa. 
Salah satu indikatornya adalah 
bermunculannya media-media massa 
baru. Tidak hanya kuantitas, akan 
tetapi secara kualitas juga terjadi 
peningkatan signifikan dalam hal 
jaminan kebebasan berekspresi 
melalui media massa. Peranan 
media massa di era reformasi telah 
membantu proses pendewasaan 
berdemokrasi bangsa ini. Masyarakat 
mendapatkan pendidikan politik 
dari media massa melalui informasi-
informasi yang disajikan. Setiap hari 
masyarakat dapat mengakses berbagai 
berita (politik, sosial, budaya, ekonomi 
dll) baik dari media cetak, elektronik 
maupun online. Hasilnya, perlahan tapi 
pasti, apatisme masyarakat (warisan 
Orde Baru) terkikis dan berganti 
dengan kesadaran. Masyarakat dapat 
dengan leluasa menyampaikan kritik 
kepada pemerintah, memperjuangkan 
hak-nya, melakukan demonstrasi, 
mengubah kebijakan dan lain 
sebagainya. Penyampaian pendapat 
tersebut juga dirasa lebih efektif 
jika menggunakan media massa. 
Peran media massa menjadi penentu 
baik dalam menciptakan kesadaran 
maupun sebagai alat perjuangan 
masyarakat.

Peran tersebut berbeda dengan 
sebelumnya (Orde Baru), di mana 
hampir semua media massa 
ditempatkan sebagai bagian dari 
Ideological State Aparatus yang 
berperan dalam proses mereproduksi 

dan menjaga stabilitas rezim (Hidayat 
dalam Subiakto dan Ida, 2014: 86). 
Media massa menjadi corong rezim 
Orde Baru dalam mengkomunikasikan 
berbagai macam kebijakannya. 
Kontrol dan pengendalian terhadap 
media massa sangat ketat sehingga 
jika ada media yang tidak sejalan 
dengan kepentingan rejim Orde Baru, 
maka media tersebut akan diberangus.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, 
media massa tentu terlibat dan menjadi 
aktor penting dalam proses-proses 
politik seperti pemilu dan Pemilukada. 
Media massa menjadi sarana yang 
strategis dalam melakukan sosialisasi 
politik (kampanye) baik dalam 
mengenalkan individu yang menjadi 
calon anggota legislatif, calon kepala 
daerah maupun calon presiden, 
termasuk gagasan/program/platform 
yang ditawarkan. Lebih dari itu, media 
massa mempunyai sumber daya 
yang cukup untuk membentuk dan 
menggiring opini masyarakat dalam 
menentukan pilihan politiknya. Oleh 
karenanya, para kontestan (partai 
politik, capres, caleg, dan calon kepala 
daerah) rela mengeluarkan uang yang 
sangat besar dalam belanja media. 
Pada Pilpres 2014 misalnya, total 
belanja iklan yang dikeluarkan oleh 
pasangan Prabowo-Hatta mencapai 
60.51 M, sedangkan pasangan Jokowi-
JK menghabiskan dana sebanyak 
58.29 M. Rincian penggunaan 
anggaran media dari kedua pasangan 
dalam pilpres 2014 yang lalu sebagai 
berikut:
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Tabel A.1
Perbandingan Belanja Iklan 

Pasangan Calon Presiden 2014

MEDIA PRABOWO-
HATTA JOKOWI-JK

Iklan 
Televisi

58.59 M 55.65 M

Radio 727,39 Juta 327.94 Juta
Media 
Cetak

1.19 M 3.34 M

Sumber: http://www.iklancapres.org

Pada hajat politik seperti Pemilu 
dan Pemilukada, media massa tidak 
hanya dimanfaatkan sebagai wahana 
untuk melakukan politik pencitraan 
akan tetapi digunakan juga untuk 
menyerang lawan politik. Biasanya, 
isi berita dari media massa tersebut 
hanya berisi daftar kesalahan dan 
aib dari lawan politiknya meskipun 
kebenarannya masih diragukan. 
Padahal, media massa memiliki aturan 
berupa kode etik jurnalistik. 

Pertanyaan yang muncul kemudan 
apakah betul media massa sudah 
berpihak dan memiliki afiliasi politik? 
jika benar, mengapa dia berpihak? 
bukankah hal itu melanggar kode 
etik?. Pertanyaan tersebut dapat 
dengan mudah dijawab setelah 
menyaksikan aksi media massa 
sepanjang penyelenggaraan tahapan 
Pilpres 2014. Keberpihakan terlihat 
jelas dan terang-benderang. Terjadi 
pertarungan sengit antara dua media 
nasional TV One dan ANTV melawan 
Metro TV. Tentu saja situasi itu dengan 
mudah dapat dipahami. Aburizal 
Bakrie selaku pemilik TV One dan 

ANTV merupakan Ketua Umum Partai 
Golkar yang mendukung pasangan 
Prabowo-Hatta. Kekuatan tersebut 
ditambah dengan kehadiran Hary 
Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC 
Group yang juga mendukung Parbowo-
Hatta. Sedangkan Surya Paloh adalah 
Ketua Umum Partai Nasdem pemilik 
Metro TV yang mendukung pasangan 
Jokowi-Jusuf Kalla. Terjadi polarisasi 
yang amat kentara dan mengarah 
pada perang media yang tidak sehat 
dan memicu konflik di masyarakat. 
Kandidatnya dicitrakan dengan 
sangat baik dengan ruang yang sangat 
banyak, sedangkan lawan politiknya 
dicitrakan dengan buruk dengan 
banyak ruang untuk mengeksploitasi 
sisi negatifnya. Situasi tersebut cukup 
mengganggu, tidak hanya bagi insan 
pers saja tetapi juga masyarakat. 
Mereka menjadi korban karena tidak 
mendapatkan informasi yang objektif 
dan berimbang.

Para pemilik media yang berke-
pentingan dengan pemilu atau 
para kandidat berlomba-lomba 
membangun opini dan image 
dengan memanfaatkan media yang 
dimilikinya. Padahal, idealnya media 
harus menjaga objektivitas dan 
independensinya. Dalam situasi yang 
demikian, media dihadapkan pada 
suatu dilema. Pada satu sisi, media 
massa dihadapkan pada tuntutan 
menjaga kelangsungan hidup 
(eksistensinya) yang salah satunya 
bersumber dari para pemasang iklan 
potensial (termasuk politisi), namun 
pada sisi yang lain juga dihadapkan 
pada sisi etis dari profesinya.

Dalam konteks Indonesia masa 
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kini, teori ekonomi media seakan 
menemukan basis materialnya. 
Para pemilik media massa sudah 
menjadi konglomerat dan beberapa 
diantaranya menjadi pejabat 
eksekutif.1 Jika media sudah 
sedemikian pragmatis dan partisan, 
maka bagaimana mungkin media bisa 
diharapkan mampu memainkan peran 
dalam upaya pembangunan kesadaran 
politik objektif? Dalam konteks yang 
lebih spesifik sebagaimana maksud 
dari tulisan ini adalah apakah masih 
tersisa harapan kepada media massa 
untuk turut serta mewujudkan Pemilu 
yang demokratis dan berintegritas 
melalui keterlibatan dalam 
pengawasan Pemilu? 

B. MEDIA MASSA, MASYARAKAT 
DAN POLITIK

Banyak definisi yang mencoba 
menjelaskan tentang komunikasi 
massa dengan berbagai titik tekannya. 
Secara sederhana, komunikasi massa 
diartikan sebagai komunikasi/
penyampaian pesan melalui media 
massa. Bittner mendefinisikan 
komunikasi massa sebagai pesan yang 
dikomunikasikan melalui media massa 
pada sejumlah besar orang. Secara 
lebih rinci, ahli komunikasi yakni 
Gerbner memberikan pengertian 
kommunikasi massa sebagai produksi 
dan distribusi yang berlandaskan 
teknologi dan lembaga dari arus pesan 
yang berkesinambungan serta paling 
luas dimiliki orang dalam masyarakat 
industri (Ardianto, 2004:4). 

1 Saskia Yuli http://news.detik.com/
kolom/2588071/koalisi-pemilik-media-dalam-pilpres-
2014 diakses 26/11/ 2015 16.06

Joseph Devito seperti dikutip oleh 
Nurudin (2007:11), menjelaskan 
definisi komunikasi massa secara 
terperinci yaitu 

“First, mass communication is 
communication addressed to 
masses, to an extremely large 
society. This does not mean that 
the audience include all people or 
everyone who reads or everyone 
who watches television; rather it 
means an audience that is large 
and generally rather poorly defined. 
Second, mass communication is 
communication mediated by audio 
and or visual transmitter. Mass 
communication is perhaps most 
easily and most logically defined 
by its; television, radio, newspaper, 
magazines, films, books, tapes.” 

Devito membagi komunikasi 
massa menjadi dua kategori, yakni 
komunikasi yang disampaikan secara 
langsung kepada khalayak luas, dan 
komunikasi yang dilakukan melalui 
perantara perangkat audio ataupun 
visual. Dalam kategori yang pertama, 
yang dimaksud dengan khalayak/
audiens tidak selalu mereka yang 
membaca surat kabar atau mereka 
yang menonton televisi, sedangkan 
dalam kategori yang kedua komunikasi 
massa secara sederhana dipahami 
sebagai komunikasi melalui televisi, 
radio, surat kabar, majalah, film, buku, 
atau rekaman.

Komunikasi massa memiliki efek 
tertentu terhadap khalayak. Liliweri 
(2004:39) menguraikan bahwa secara 
umum terdapat tiga efek komunikasi 
massa, yaitu efek kognitif, efek afektif, 
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dan efek konatif. Secara kognitif, 
komunikasi massa dapat mengubah 
pengetahuan, pandangan, dan 
pendapat khalayak terhadap sesuatu 
yang diperolehnya. Efek ini berkaitan 
dengan transmisi pengetahuan, 
keterampilan, kepercayaan, atau 
informasi. Sementara itu, efek afektif 
dimaksudkan sebagai perubahan 
dalam hal aspek perasaan khalayak 
terhadap sesuatu. Orang dapat 
menjadi lebih marah dan berkurang 
rasa tidak senangnya terhadap 
suatu akibat membaca surat kabar, 
mendengarkan radio atau menonton 
televisi. Efek ini ada hubungannya 
dengan emosi, sikap, atau nilai. 
Sedangkan yang dimaksud sebagai 
efek konatif adalah bahwa pesan 
komunikasi massa mengakibatkan 
orang mengambil keputusan untuk 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Efek ini merujuk pada prilaku 
nyata yang dapat diminati, yang 
meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, 
atau kebiasaan berperilaku. 

Efek komunikasi massa memiliki 
kaitan erat dengan fungsi komunikasi 
massa. Effendy (1993) menyebutkan 
ada beberapa fungsi komunikasi 
massa, diantaranya: (a) fungsi 
informasi, (b) fungsi pendidikan, dan 
(c) fungsi memengaruhi. Komunikasi 
massa dapat menjadi sarana penyebar 
informasi bagi pembaca, pendengar, 
dan pemirsa. Selain itu, komunikasi 
massa yang menggunakan perangkat 
media massa dapat menjadi alat 
pengajaran nilai, etika, dan aturan-
aturan yang berlaku kepada pembaca 
atau pemirsa. Akhirnya, komunikasi 
massa juga dapat digunakan untuk 

membentuk, mengubah, atau 
mengarahkan persepsi dan pendapat 
publik mengenai berbagai hal terkait 
isu-isu publik.

Salah satu metode penting dalam 
komunikasi massa berkenaan dengan 
implementasi fungsi komunikasi 
massa adalah agenda setting. Melalui 
strategi agenda setting dapat 
dipilah dan dipilih isu mana yang 
akan ditempatkan sebagai prioritas 
sekaligus dianggap penting dan mana 
yang tidak. Dalam konteks bahasan 
dalam tulisan ini, maka asumsi 
dasar agenda setting adalah bahwa 
jika media memberi tekanan pada 
suatu peristiwa maka media itu akan 
mempengaruhi khalayak sehingga 
menganggap peristiwa tersebut 
penting. Apa yang dianggap penting 
oleh media maka akan dianggap 
penting pula oleh masyarakat. Apa 
yang dilupakan media, akan luput juga 
dari perhatian masyarakat (Elvinaro, 
2004: 76-77) 

Penjelasan di atas menunjukkan 
bahwa dalam komunikasi massa media 
massa menjadi kebutuhan yang tidak 
terelakan sebagai media penyampaian 
pesan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, terdapat hubungan antara 
media massa dengan masyarakat. 
Perdebatan terjadi di antara nilai-
nilai kubu elit dengan kubu populis 
tentang masyarakat atau bagian 
masyarakat yang mana yang dapat 
dijangkau oleh media massa. Kubu 
elit memandang bahwa media massa 
seharusnya memandang audien yang 
cerdas saja. Sementara kubu populis 
memahami bahwa media massa tidak 
tersegmentasi pada audien tertentu 
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tetapi harus menjangkau masyarakat 
sebesar mungkin. Meskipun terdapat 
perbedaan, namun media massa 
harus mampu mendorong sosialisasi 
menuju ke masa dewasa, memberi 
kontribusi pada kohesi sosial 
dengan mengafirmasi keyakinan 
dan nilai-nilai, serta membantu 
merekonsiliasikan nilai-nilai yang 
tidak konsisten dan menjembatani 
antara perilaku privat dengan 
moralitas publik (Vivian, 2008: 505-
509). 

Media massa berperan penting 
dalam membangun kesadaran masya-
rakat (pendidikan politik) serta 
mengontrol pemerintahan. Peran 
tersebut sering kali menimbulkan 
gesekan antara media massa, 
pemerintah dan masyarakat. Konflik 
media massa dengan masyarakat 
terjadi sebagai akibat pemberitaan 
media yang dinilai oleh masyarakat 
tidak benar atau menyudutkan 
masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi 
karena media tidak secara mendalam 
melakukan kajian dan investigasi 
terhadap satu masalah sehingga data/
informasi yang didapatkan masih 
kurang. Hal yang sama juga terjadi 
dalam hubungan media massa dengan 
pemerintah yang disertai dengan 
konflik antara keduanya. Padahal 
ketiganya dapat melakukan kerja sama 
termasuk juga dalam hal pengawasan. 
Sehingga bukan hanya media yang 
memiliki hak pengawasan terhadap 
pemerintah dan masyarakat, tetapi 
antara ketiganya saling mengawasi 
satu sama lain (Changara, 2011:110).

Pada kontestasi politik seperti 
Pemilu dan Pemilukada, media 

massa sangat penting baik bagi 
politisi maupun masyarakat. Bagi 
politisi, media massa menjadi sarana 
meningkatkan popularitasnya di 
masyarakat dengan harapan tingkat 
elektabilitasnya juga meningkat. Bagi 
masyarakat, media massa menyajikan 
berbagai macam profil, visi dan kebi-
jakan yang ditawarkan oleh politisi 
sehingga dengannya masyarakat 
dapat menentukan pilihan politiknya 
secara tepat. 

Pengaruh media massa dalam 
menentukan pilihan politik masya-
rakat Indonesia masih sangat besar. 
Media massa mampu menggiring 
dan membentuk opini masyarakat. 
Peran strategis itulah yang diman-
faatkan oleh para politisi untuk 
memanfaatkan media massa dengan 
sebaik-baiknya dalam upaya 
mempengaruhi masyarakat. Mengapa 
bisa terjadi demikian? Maxwell 
McCombs dan Donald L. Shaw pada 
tahun 1973 (Nurudin. 2007: 196) 
melalui teori agenda setting-nya 
menjelaskan bahwa media (khususnya 
media berita) tidak selalu berhasil 
memberitahu apa yang masyarakat 
pikirkan, tetapi media tersebut 
benar-benar berhasil memberitahu 
masyarakat untuk berfikir tentang 
apa. Media massa selalu mengarahkan 
masyarakat pada apa yang harus 
dilakukan. Media memberikan agenda-
agenda melalui pemberitaannya, 
sedangkan masyarakat akan mengi-
kutinya. Ibarat pisau bermata 
dua, jika apa yang disampaikan 
oleh media massa memiliki nilai 
kebenaran dan objektivitas yang 
tinggi tentu akan berdampak positif 
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buat masyarakat. Sebaliknya, apabila 
media massa menyampaikan berita 
yang manipulatif, provokatif apalagi 
memfitnah lalu semuanya itu 
dianggap sebagai sebuah kebenaran 
maka eksesnya akan tidak baik baik 
masyarakat. Oleh karena itu media 
massa harus memiliki norma dan etika 
dalam menyampaikan pesan kepada 
masyarakat.

Meskipun demikian, media massa 
dapat berperan dalam menciptakan 
proses demokrasi seperti Pemilukada 
menjadi lebih baik. Beberapa hal dapat 
dilakukan, misalnya memberikan 
informasi seputar tahapan Pemilukada 
baik jadwal, profil kandidat beserta 
visi, misi maupun program yang 
ditawarkan kepada masyarakat. 
Media massa dapat terlibat aktif dalam 
melakukan kontrol atau pengawasan 
penyelenggaraan Pemilukada terse-
but. Pengawasan yang dilakukan 
oleh media massa dapat menekan 
penyimpangan dan kecurangan 
sehingga Pemilukada yang jujur 
dan bersih dapat diwujudkan. 
Hubungan simbiosis mutualisme 
tersebut sangat wajar, akan tetapi 
harus tetap diawasi agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam menjalankan 
fungsi utamanya yaitu memberikan 
informasi, memberikan pendidikan 
dan menghibur masyarakat serta 
melakukan kontrol sosial.

Di samping sikap dan pandangan 
positif sebagaimana disebut di atas, 
sejumlah kekhawatiran tetap tak bisa 
dinafikan. Beberapa di antaranya 
adalah bahwa media massa juga 
sering kali larut dalam “permainan” 
ekonomi-politiknya. Media massa 

juga membutuhkan uang untuk 
menjaga keberlanjutan usahanya. 
Media massa tidak hanya berfungsi 
sebagai institusi sosial semata, tetapi 
juga berperan sebagai institusi 
bisnis. Sebagai institusi bisnis, media 
massa juga memiliki kesamaan 
dengan entitas bisnis lainnya, yakni 
mendapatkan uang/keuntungan. 
Sumber pendapatan media massa 
yang terbesar bersumber dari 
iklan. Pengiklan dapat siapa saja 
termasuk partai politik dan politisi. 
Hal ini sejalan dengan pendapat 
McChesney (Subiakto dan Ida, 2014: 
193-194) yang menjelaskan tentang 
persoalan media dan demokratisasi 
di era neoliberalisme global. Pertama, 
institusi media pada hakikatnya lebih 
memikirkan kepentingan ekonomi dan 
komersialisasi daripada kepentingan 
politik. Kedua, karena alasan 
kepentingan untuk memperoleh 
keuntungan komersial sebesar-
besarnya, maka sistem media tidak 
berpihak secara langsung pada hakikat 
pendidikan moral dan pendidikan 
politik yang seharusnya melekat pada 
sistem media. Apa yang dikemukakan 
oleh McChesney kini terjadi. Media 
massa lebih memprioritaskan iklan 
dan rating daripada mendahulukan 
dan mengindahkan aspek moral dan 
pendidikan. 

Kedua persoalan yang 
diungkapkan di atas dapat menggiring 
media massa untuk menghilangkan 
nilai objektivitas dan independensi 
dalam pemberitaannya karena motif 
ekonomi. Begitu pula halnya dengan 
para pemasang iklan potensial. 
Seringkali, mereka menekan redaksi 
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agar tidak memberitakan sesuatu 
yang merugikan. Jika banyak 
muncul berita yang merugikan, para 
pemasang iklan tak jarang menabur 
ancaman tidak akan memasang 
iklan di media tersebut (Subiakto 
dan Rahmat Ida, 2014: 95). Dalam 
konteks politik, media massa terkesan 
lebih berfungsi sebagai corong 
politisi yang telah memasang iklan 
miliaran rupiah di media. Hasilnya, 
pemberitaan yang tidak berimbang 
dan merugikan masyarakat. 
Padahal, sangat jelas dalam kode 
etik disebutkan bahwa: Pasal 1 
Kode Etik Jurnalistik mengatakan 
bahwa wartawan Indonesia bersikap 
independen, menghasilkan berita 
yang akurat, berimbang, dan tidak 
beritikad buruk. Dalam penjelasan 
pasal tersebut disebutkan pula apa 
yang dimaksud dengan “independen, 
akurat, berimbang, dan tidak beritikad 
buruk”, sebagai berikut:
1. Independen berarti memberitakan 

peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa 
campur tangan, paksaan, dan 
intervensi dari pihak lain termasuk 
pemilik perusahaan pers.

2. Akurat berarti dipercaya benar 
sesuai keadaan objektif ketika 
peristiwa terjadi.

3. Berimbang berarti semua pihak 
mendapat kesempatan setara.

4. Tidak beritikad buruk berarti 
tidak ada niat secara sengaja dan 
semata-mata untuk menimbulkan 
kerugian pihak lain.2

Selain motif ekonomi, objektivitas 
media massa juga amat dipengaruhi 

2  www.hukumonline.com

oleh motif kepentingan politik 
(kekuasaan). Kasus Koran Obor 
Rakyat pada Pilpres yang lalu atau 
pemberitaan pasangan Prabowo-Hata 
di Tv One serta Jokowi-JK di Metro TV 
disajikan dengan sangat berlebihan. 
Ini dilakukan karena pemilik media-
media tersebut merupakan politisi 
(ketua umum partai) yang mendukung 
masing-masing kandidat capres-
cawapres pada saat itu. Kepentingan 
politik pemilik media tersebut masuk 
atau dipaksakan masuk ke dalam 
redaksi dan pemberitaan. Dalam hal 
keterlibatan pemilik media, Curran 
dan Gurevitch (Subiakto dan Ida, 
2014: 165) menjelaskan bahwa 
kepemilikan media tidak dapat 
dipisahkan dari kepentingan ekonomi 
politiknya. Interset atau kepentingan 
pemilik media dikhawatirkan 
akan mempengaruhi pesan yang 
disampaikan media dan hegemoni 
ideologi media yang akhirnya 
berpengaruh pada khalayak. 

Kegagalan objektivitas media 
tersebut tidak hanya diakibatkan 
hubungan ekonomi-politik media 
seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, namun juga bisa 
disebabkan oleh sumber daya manusia 
(SDM) yang tidak profesional. Mulai 
dari wartawan di lapangan hingga ke 
bagian redaksi. Ketidakprofesionalan 
jurnalis menurut Marah Sakti Siregar 
(Nurudin, 2009: 143-145) disebabkan 
karena kelemahan umum dan 
kelemahan khusus. Kelemahan umum 
terdiri atas pengetahuan umum rata-
rata kurang, spesifik dan tanggung, 
bahasa dan tata bahasa, bekerja pas-
pasan, kurang ide dan inisiatif serta 
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cepat mapan. Sedangkan kelemahan 
khususnya yaitu rata-rata tidak 
memiliki basis kuat dalam penulisan, 
kurang menguasai hal-hal yang 
berkaitan dengan aturan etika profesi 
kewartawanan dan hukum, tidak 
menguasai masalah, tidak menguasai 
teknik wawancara yang baik dan 
pemahaman atas jurnalistik secara 
komprehensif masih kurang.

Baik latar belakang ekonomi-
politik media maupun rendahnya 
profesionalitas SDM dapat menim-
bulkan masalah dan tidak jarang media 
massa masuk dalam pelanggaran 
etis maupun hukum. Harus ada 
jembatan yang menghubungkan 
antara ekonomi-politik media dengan 
nilai moral dan etika. Oleh karena 
itu Ginting dalam Dewan Pers 2009 
(Changara, 2011: 118), memberikan 
tiga arah yang dapat dilakukan dalam 
mengantisipasi kebablasan media dan 
juga sekaligus sebagai kendali agar 
media terhindar dari privacy invassion, 
yaitu:
1. Swaregulasi yang dilakukan oleh 

media itu sendiri
2. Melalui hukum
3. Kontrol melalui lembaga 

pengaduan masyarakat
Swaregulasi harus memiliki 

semangat berupa komitmen media 
massa dalam menjalankan peran 
dan fungsinya berpijak pada norma 
dan etika. Sehingga, media massa 
itu sendiri yang memiliki filter jika 
terdapat bahan pemberitaan yang 
dinilai tidak objektif untuk tidak 
ditampilkan/dimuat. Media massa 
diharapkan memiliki aturan yang 
tegas tentang penerimaan iklan politik 

baik dari sisi konten maupun durasi/
spot yang diberikan. Hal ini dilakukan 
guna mencegah media massa 
berfungsi sebagai “media partner” 
kandidat tertentu yang memiliki 
modal (kekuatan ekonomi) yang lebih 
besar dibanding kandidat yang lain.

Aturan lain yang perlu penegasan 
adalah hubungan antara media 
massa dengan pemilik media beserta 
kepentingan politiknya. Filter 
tersebut mampu meminimalisir 
atau bahkan menolak kepentingan 
politik pemilik media yang mencoba 
melakukan intervensi ke dalam 
redaksi. Sehingga media massa 
dapat bertindak independen sesuai 
dengan peran dan fungsinya dan 
terlepas dari kepentingan pemilik 
media. Oleh karena itu masyarakat 
diharapkan berperan lebih dalam 
melakukan pengawasan media massa. 
Partisipasi aktif masyarakat dalam 
mengawasi media massa bertujuan 
untuk memastikan pemberitaannya 
dijalankan berdasarkan prinsip-
prinsip yang baik. Jika terdapat 
pelanggaran etis maupun hukum, 
masyarakat untuk tidak segan 
melaporkan media massa tersebut 
kepada lembaga-lembaga yang 
berwenang menanganinya seperti 
Dewan Pers atau ke penegak hukum. 
Peran serta masyarakat tersebut telah 
diatur di dalam UU Nomor 40 tahun 
1999 tentang Pers, pasal 7 ayat dan 2 
menyebutkan bahwa:
1) Masyarakat dapat melakukan 

kegiatan untuk mengembangkan 
kemerdekaan pers dan menjamin 
hak memperoleh informasi yang 
diperlukan. 
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2) Kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat berupa:
a. Memantau dan melaporkan 

analisis mengenai pelanggaran 
hukum, dan kekeliruan teknis 
pemberitaan yang dilakukan 
oleh pers; 

b. menyampaikan usulan dan 
saran kepada Dewan Pers 
dalam rangka menjaga dan 
meningkatkan kualitas pers 
nasional. 

Di samping itu, media massa 
juga perlu meningkatkan kualitas 
dan profesionalisme SDM yang 
bekerja di dalamnya. Peningkatan 
kapasitas tersebut dapat ditempuh 
melalui pendidikan formal maupun 
pendidikan dan pelatihan tentang 
jurnalistik. Hal itu dilakukan sebagai 
upaya untuk mengurangi terjadinya 
masalah etis maupun hukum yang 
disebabkan oleh faktor manusia. 

Harapannya ke depan, media 
massa betul-betul menjadi salah satu 
aktor penting dalam menciptakan 
stabilitas politik dalam Pemilu dan 
Pemilukada di Indonesia, sehingga 
peran media massa dalam hal 
penegakan demokrasi dapat seperti 
apa yang diharapkan oleh Gurevitch 
dan J.G. Blumer (Changara, 2011: 110-
111) yaitu:
a. Mengawasi lingkungan sosial  

politik dengan melaporkan per-
kembangan hal-hal yang menimpa 
masyarakat, apakah masyarakat 
makin sejahtera atau tidak

b. Melakukan agenda setting dengan 
mengangkat isu-isu kunci yang 
perlu dipikirkan dan dicarikan 
jalan keluar oleh masyarakat

c. Menjadi platform dalam rangka 
menciptakan forum diskusi antara 
politisi dan juru bicara negara 
terhadap kelompok kepentingan 
dan kasus lainnya

d. Membangun jembatan dialog an-
tara pemegang kekuasaan peme-
rintahan dan masyarakat luas

e. Membangun mekanisme, sehingga 
masyarakat memiliki keterlibatan 
dalam hal kebijakan publik

f. Merangsang masyarakat untuk 
belajar, memilih, dan melibatkan 
diri, dan tidak hanya semata 
pengikut dalam proses politik

g. Menolak upaya dalam bentuk 
campur tangan pihak-pihak 
tertentu agar pers keluar dari 
kemerdekaan dan integritasnya, 
serta dedikasinya untuk melayani 
kepentingan masyarakat

h. Mengembangkan potensi 
masyarakat untuk peduli terhadap 
lingkungan politiknya

C. PENUTUP
Media massa adalah aktor strategis 

dalam pembangunan demokrasi 
di Indonesia termasuk dalam 
kontestasi politik seperti Pemilu dan 
Pemilukada. Sayangnya, media massa 
tidak jarang terjebak pada permainan 
politik dan tidak mengindahkan 
aspek etis di dalam menjalankan 
peran dan fungsinya. Hilangnya 
nilai objektivitas dan independensi 
tersebut diakibatkan (setidaknya) 
oleh dua hal, yaitu ekonomi politik 
media dan rendahnya kualitas sumber 
daya manusia. 

Di tengah pergulatan media massa 
dengan dirinya sendiri, masih terdapat 

TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES)



Jurnal ETIKA & PEMILU  Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016 113

harapan bagi media massa untuk 
terlibat secara aktif dan positif dalam 
penguatan demokratisasi politik di 
Indonesia. Meski tak dapat memainkan 
peran pengawasan Pemilu secara 
optimal, media massa dapat berperan 
dalam memberikan informasi terkait 
tahapan Pemilu dan Pemilukada 
secara objektif dan berimbang. Azas 
keberimbangan ini menjadi sangat 
penting meskipun media massa 
dimiliki oleh para politisi. Selain itu, 
media massa juga dapat menjadi 
sarana kontrol dan kendali atas 
berbagai tindakan penyimpangan atau 
pelanggaran Pemilu. Dengan kekuatan 
yang dimilikinya, media massa dapat 
menarik perhatian masyarakat untuk 
tetap mengarahkan pandangan mata 
pada peristiwa penyimpangan dan 
pelanggaran yang terjadi sekaligus 
memberikan pelajaran agar tindakan 
serupa tidak terulang. 
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MIMBAR
Mimbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah panggung kecil tempat 
berkhotbah (berpidato); juga berarti tempat melahirkan pikiran dan menyatakan 
pendapat (seperti surat kabar). Rubrik Mimbar ini akan berupa 2 (dua) 
sambutan, pendapat/gagasan/ide yang disajikan dalam Catatan Tertulis atau 
hasil wawancara langsung (verbatim). Narasumber: 1 komisioner DKPP, dan 1 
Pakar. 

Mimbar in Great Dictionary of the Indonesian Language is a small platform 
to preach (speech); it also means as a place to think out and express an opinion 
(like a newspaper). This Mimbar’s Rubric will contain two (2) acknowledgements, 
opinion/notion/idea presented in written notation or direct interviews (verbatim). 
Resource persons: 1 commissioner of DKPP and 1 expert. 
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FUNGSI PARTAI POLITIK 
BAGI PENGUATAN 
PELEMBAGAAN 
DEMOKRASI

Jimly Assiddiqie
Ketua Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
Republik Indonesia 

Partai politik mempunyai posisi 
(status) dan peranan (role) 
yang sangat penting dalam 

setiap sistem demokrasi. Partai 
memainkan peran penghubung yang 
sangat strategis antara proses-proses 
pemerintahan dengan warga negara. 
Bahkan banyak yang berpendapat 
bahwa partai politiklah yang sebetul-
nya menentukan demokrasi, seperti 
dikatakan oleh Schattscheider (1942), 
“Political parties created democracy”. 
Karena itu, partai merupakan pilar 
yang sangat penting untuk diperkuat 
derajat pelembagaannya (the degree 
of institutionalization) dalam setiap 
sistem politik demokratis. Bahkan, 
oleh Schattscheider dikatakan pula, 
“Modern democracy is unthinkable 
save in terms of the parties”. 

Namun demikian, banyak juga 
pandangan kritis dan bahkan skeptis 
terhadap partai politik. Yang paling 
serius di antaranya menyatakan 
bahwa partai politik sebenarnya 
tidak lebih daripada kendaraan 
politik bagi sekelompok elite yang 

berkuasa atau berniat memuaskan 
‘nafsu politik’ kekuasaannya sendiri. 
Partai politik hanyalah berfungsi 
sebagai alat bagi segelintir orang yang 
kebetulan beruntung yang berhasil 
memenangkan suara rakyat yang 
mudah dikelabui, untuk memaksakan 
berlakunya kebijakan-kebijakan 
publik tertentu ‘at the expense of the 
general will’ (Rousseau, 1762) atau 
kepentingan umum (Perot, 1992). 

Dalam negara demokrasi, kedu-
dukan dan peranan setiap lembaga 
negara harus sama-sama kuat dan 
bersifat saling mengendalikan dalam 
hubungan “checks and balances”. 
Akan tetapi jika lembaga-lembaga 
negara tidak berfungsi dengan baik, 
kinerjanya tidak efektif, atau lemah 
wibawanya dalam menjalankan 
fungsinya masing-masing, maka 
yang sering terjadi adalah partai-
partai politik yang oligarkis ekstrim 
yang merajalela menguasai dan 
mengendalikan segala proses-proses 
penyelenggaraan fungsi-fungsi 
pemerintahan.
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Oleh karena itu, sistem kepartaian 
yang baik sangat menentukan 
bekerjanya sistem ketatanegaraan 
berdasarkan prinsip “checks and 
balances” dalam arti yang luas. 
Sebaliknya, efektif bekerjanya 
fungsi-fungsi kelembagaan negara 
itu sesuai prinsip “checks and 
balances” berdasarkan konstitusi juga 
sangat menentukan kualitas sistem 
kepartaian dan mekanisme demokrasi 
yang dikembangkan di suatu negara. 
Semua ini tentu berkaitan erat dengan 
dinamika pertumbuhan tradisi 
dan kultur berpikir bebas dalam 
kehidupan bermasyarakat. Tradisi 
berpikir atau kebebasan berpikir 
itu pada gilirannya mempengaruhi 
tumbuh-berkembangnya prinsip-
prinsip kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul dalam dinamika 
kehidupan masyarakat demokratis 
yang bersangkutan.

Tentu saja, partai politik adalah 
merupakan salah satu saja dari bentuk 
pelembagaan sebagai wujud ekspresi 
ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, 
dan keyakinan bebas dalam 
masyarakat demokratis. Di samping 
partai politik, bentuk ekspresi lainnya 
terjelma juga dalam wujud kebebasan 
pers, kebebasan berkumpul, ataupun 
kebebasan berserikat melalui 
organisasi-organisasi non-partai 
politik seperti lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), organisasi-
organisasi kemasyarakatan (Ormas), 
organisasi non pemerintah (NGO’s), 
dan lain sebagainya. Namun, dalam 
hubungannya dengan kegiatan 
bernegara, peranan partai politik 
sebagai media dan wahana tentulah 
sangat menonjol. Di samping faktor-

faktor yang lain seperti pers yang 
bebas dan peranan kelas menengah 
yang tercerahkan, dan sebagainya, 
peranan partai politik dapat dikatakan 
sangat menentukan dalam dinamika 
kegiatan bernegara. Pertai politik 
betapapun juga sangat berperan 
dalam proses dinamis perjuangan nilai 
dan kepentingan (values and interests) 
dari konstituen yang diwakilinya 
untuk menentukan kebijakan dalam 
konteks kegiatan bernegara.

Partai politik lah yang bertindak 
sebagai perantara dalam proses-
proses pengambulan keputusan 
bernegara, yang menghubungkan 
antara warga negara dengan institusi-
institusi kenegaraan. Menurut Robert 
Michels dalam bukunya, “Political 
Parties, A Sociological Study of 
the Oligarchical Tendencies of 
Modern Democracy”, “... organisasi 
... merupakan satu-satunya sarana 
ekonomi atau politik untuk membentuk 
kemauan kolektif”. Kesempatan untuk 
berhasil dalam setiap perjuangan 
kepentingan sangat banyak tergantung 
kepada tingkat kebersamaan dalam 
organisasi. Tingkat kebersamaan itu 
terorganisasikan secara tertib dan 
teratur dalam pelaksanaan perjuangan 
bersama di antara orang-orang yang 
mempunyai kepentingan yang sama 
yang menjadi anggota organisasi 
yang bersangkutan. Karena itu, dapat 
dikatakan bahwa berorganisasi 
itu merupakan prasyarat mutlak 
dan hakiki bagi setiap perjuangan 
politik. Dengan begitu, harus diakui 
pula bahwa peranan organisasi 
partai sangat penting dalam rangka 
dinamika pelembagaan demokrasi. 
Dengan adanya organisasi, 
perjuangan kepentingan bersama 
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menjadi kuat kedudukannya dalam 
menghadapi pihak lawan atau 
saingan, karena kekuatan-kekuatan 
yang kecil dan terpecah-pecah dapat 
dikonsolidasikan dalam satu front.  
Proses pelembagaan demokrasi itu 
pada pokoknya sangat ditentukan oleh 
pelembagaan organisasi partai politik 
sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dari sistem demokrasi itu sendiri. 
Karena itu, menurut Yves Meny and 
Andrew Knapp, “A democratic system 
without political parties or with a 
single party is impossible or at any rate 
hard to imagine”. Suatu sistem politik 
dengan hanya 1 (satu) partai politik, 
sulit sekali dibayangkan untuk disebut 
demokratis, apalagi jika tanpa partai 
politik sama sekali.

Tingkat atau derajat pelembagaan 
partai politik itu sendiri dalam sistem 
demokrasi, menurut Yves Meny dan 
Andrew Knapp, tergantung kepada 
3 (tiga) parameter, yaitu (i) “its 
age”, (ii) “the depersonalization of 
organization”, dan (iii) “organizational 
differentiation”. Setiap organisasi yang 
normal tumbuh dan berkembang 
secara alamiah menurut tahapan 
waktunya sendiri. Karena itu, makin 
tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai 
yang dianut di dalam organisasi 
tersebut semakin terlembagakan 
(institutionalized) menjadi tradisi 
dalam organisasi. Organisasi yang 
berkembang makin melembaga 
cenderung pula mengalami proses 
“depersonalisasi”. Orang dalam 
maupun orang laur sama-sama 
menyadari dan memperlakukan 
organisasi yang bersangkutan 
sebagai institusi, dan tidak dicampur-
adukkannya dengan persoalan 
personal atau pribadi para individu 

yang kebetulan menjadi pengurusnya. 
Banyak organisasi, meskipun 
usianya sudah sangat tua, tetapi 
tidak terbangun suatu tradisi dimana 
urusan-urusan pribadi pengurusnya 
sama sekali terpisah dan dipisahkan 
dari urusan keorganisasian. Dalam hal 
demikian, berarti derajat pelembagaan 
organisasi tersebut sebagai institusi, 
masih belum kuat, atau lebih tegasnya 
belum terlembagakan sebagai 
organisasi yang kuat.

Jika hal ini dihubungkan de-
ngan kenyataan yang terjadi di 
Indonesia, banyak sekali organisasi 
kemasyarakatan yang kepenguru-
sannya masih sangat “personalized”. 
Organisasi-organisasi besar di bidang 
keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, 
Muhammadiyah, dan lain-lain dengan 
derajat yang berbeda-beda, masih 
menunjukkan gejala personalisasi 
yang kuat atau malah sangat kuat. 
Organisasi-organisasi di bidang 
kepemudaan, di bidang sosial, dan 
bahkan di bidang pendidikan, banyak 
sekali yang masih ‘personalized’, 
meskipun derajatnya berbeda-
beda. Bahkan, saking bersifat 
‘personalized’nya organisasi yang 
dimaksud, banyak pula di antaranya 
yang segera bubar tidak lama setelah 
ketuanya meninggal dunia. 

Gejala “personalisasi” juga terlihat 
tatkala suatu organisasi mengalami 
kesulitan dalam melakukan suksesi 
atau pergantian kepemimpinan. 

Selama suatu organisasi belum 
dapat mengatasi krisis dalam 
pergantian kepemimpinannya, dan 
belum berhasil meletakkan dasar 
pengaturan yang dapat diakui 
dan dipercaya oleh anggotanya, 
maka selama itu pula pelembagaan 
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organisasi tersebut masih bermasalah 
dan belum dapat dikatakan kuat. 
Apalagi jika pergantian itu berkenaan 
dengan pemimpin yang merupakan 
pendiri yang berjasa bagi organisasi 
bersangkutan, seringkali timbul 
kesulitan untuk melakukan pergantian 
yang tertib dan damai. Namun, 
derajat pelembagaan organisasi yang 
bersangkutan tergantung kepada 
bagaimana persoalan pergantian itu 
dapat dilakukan secara “impersonal” 
dan “depersoanlized”.

Jika kita menggunakan parameter 
“personalisasi” ini untuk menilai 
organisasi kemaysrakatan dan 
partai-partai politik di tanah air 
kita dewasa ini, tentu banyak sekali 
organisasi yang dengan derajat 
yang berbeda-beda dapat dikatakan 
belum semuanya melembaga secara 
“depersonalized”. Perhatikanlah 
bagaimana partai-partai seperti 
Partai Golongan Karya (GOLKAR), 
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB), Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), 
dan sebagainya. Ada yang diiringi 
oleh perpecahan, ada pula yang belum 
sama sekali berhasil mengadakan 
forum Kongres, Musyawarah Nasional 
atau Muktamar.  Di samping kedua 
parameter di atas, derajat pelembagaan 
organisasi juga dapat dilihat dari segi 
“organizational differentiation”. Yang 
perlu dilihat adalah seberapa jauh 
organisasi kemasyarakatan ataupun 
partai politik yang bersangkutan 
berhasil mengorganisasikan diri 
sebagai instrumen untuk membolisasi 
dukungan konstituennya. Dalam 
sistem demokrasi dengan banyak 

partai politik, aneka ragam aspirasi 
dan kepentingan politik yang saling 
berkompetisi dalam masyarakat 
memerlukan penyalurannya yang 
tepat melalui pelembagaan partai 
politik. Semakin besar dukungan 
yang dapat dimobilisasikan oleh dan 
disalurkan aspirasinya melalui suatu 
partai politik, semakin besar pula 
potensi partai politik itu untuk disebut 
telah terlembagakan secara tepat.

Untuk menjamin kemampuannya 
memobilisasi dan menyalurkan 
aspirasi konstituen itu, struktur 
organisasi partai politik yang 
bersangkutan haruslah disusun 
sedemikian rupa, sehingga ragam 
kepentingan dalam masyarakat dapat 
ditampung dan diakomodasikan 
seluas mungkin. Karena itu, struktur 
internal partai politik penting untuk 
disusun secara tepat. Di satu pihak 
ia harus sesuai dengan kebutuhan 
untuk mobilisasi dukungan dan 
penyaluran aspirasi konstituen. Di 
pihak lain, struktur organisasi partai 
politik juga harus disesuaikan dengan 
format organisasi pemerintahan 
yang diidealkan menurut visi partai 
politik yang dimintakan kepada 
konstituen untuk memberikan 
dukungan mereka. Semakin cocok 
struktur internal organisasi partai itu 
dengan kebutuhan, makin tinggi pula 
derajat pelembagaan organisasi yang 
bersangkutan.

Fungsi Partai Politik
Pada umumnya, para ilmuwan 

politik menggambarkan adanya 4 
(empat) fungsi partai politik. Keempat 
fungsi partai politik itu menurut Miriam 
Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana 
komunikasi politik, (ii) sosialisasi 
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politik (political socialization), (iii) 
sarana rekruitmen politik (political 
recruitment), dan (iv) pengatur konflik 
(conflict management). Dalam istilah 
Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi 
partai politik itu mencakup fungsi (i) 
mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana 
pembentukan pengaruh terhadap 
perilaku memilih (voting patterns); 
(iii) sarana rekruitmen politik; dan 
(iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan 
kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-
sama terkait satu dengan yang lainnya. 
Sebagai sarana komunikasi politik, 
partai berperan sangat penting dalam 
upaya mengartikulasikan kepentingan 
(interests articulation) atau “political 
interests” yang terdapat atau kadang-
kadang yang tersembunyi dalam 
masyarakat. Berbagai kepentingan 
itu diserap sebaik-baiknya oleh 
partai politik menjadi ide-ide, visi dan 
kebijakan-kebijakan partai politik 
yang bersangkutan. Setelah itu, 
ide-ide dan kebijakan atau aspirasi 
kebijakan itu diadvokasikan sehingga 
dapat diharapkan mempengaruhi 
atau bahkan menjadi materi kebijakan 
kenegaraan yang resmi. 

Terkait dengan komunikasi politik 
itu, partai politik juga berperan 
penting dalam melakukan sosialisasi 
politik (political socialization). 
Ide, visi dan kebijakan strategis 
yang menjadi pilihan partai politik 
dimasyarakatkan kepada konstituen 
untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa 
dukungan dari masyarakat luas. 
Terkait dengan sosialisasi politik ini, 
partai juga berperan sangat penting 
dalam rangka pendidikan politik. 
Partai lah yang menjadi struktur-
antara atau ‘intermediate structure’ 

yang harus memainkan peran dalam 
membumikan cita-cita kenegaraan 
dalam kesadaran kolektif masyarakat 
warga negara. Misalnya, dalam 
rangka keperluan memasyarakatkan 
kesadaran negara berkonstitusi, partai 
dapat memainkan peran yang penting. 
Tentu, pentingnya peran partai politik 
dalam hal ini, tidak boleh diartikan 
bahwa hanya partai politik saja yang 
mempunyai tanggungjawab eksklusif 
untuk memasyarakatkan UUD. Semua 
kalangan, dan bahkan para pemimpin 
politik yang duduk di dalam jabatan-
jabatan publik, khususnya pimpinan 
pemerintahan eksekutif mempunyai 
tanggungjawab yang sama untuk 
itu. Yang hendak ditekankan disini 
adalah bahwa peranan partai politik 
dalam rangka pendidikan politik dan 
sosialisasi politik itu sangat besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah 
sarana rekruitmen politik (political 
recruitment). Partai dibentuk 
memang dimaksudkan untuk menjadi 
kendaraan yang sah untuk menyeleksi 
kader-kader pemimpin negara pada 
jenjang-jenjang dan posisi-posisi 
tertentu. Kader-kader itu ada yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat, 
ada pula yang dipilih melalui cara yang 
tidak langsung, seperti oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, ataupun melalui 
cara-cara yang tidak langsung lainnya. 
Tentu tidak semua jabatan yang 
dapat diisi oleh peranan partai politik 
sebagai sarana rekruitmen politik. 
Jabatan-jabatan profesional di bidang-
bidang kepegawai-negerian, dan lain-
lain yang tidak bersifat politik (poticial 
appointment), tidak boleh melibatkan 
peran partai politik. Partai hanya boleh 
terlibat dalam pengisian jabatan-
jabatan yang bersifat politik dan 
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karena itu memerlukan pengangkatan 
pejabatnya melalui prosedur 
politik pula (political appointment). 
Untuk menghindarkan terjadinya 
percampuradukan, perlu dimengerti 
benar perbedaan antara jabatan-
jabatan yang bersifat politik itu dengan 
jabatan-jabatan yang bersifat teknis-
administratif dan profesional. Di 
lingkungan kementerian, hanya ada 1 
jabatan saja yang bersifat politik, yaitu 
Menteri. Sedangkan para pembantu 
Menteri di lingkungan instansi yang 
dipimpinnya adalah pegawai negeri 
sipil yang tunduk kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
bidang kepegawaian.

Jabatan dibedakan antara jabatan 
negara dan jabatan pegawai negeri. 
Yang menduduki jabatan negara 
disebut sebagai pejabat negara. 
Seharusnya, supaya sederhana, yang 
menduduki jabatan pegawai negeri 
disebut pejabat negeri. Dalam jabatan 
negeri atau jabatan pegawai negeri, 
khususnya pegawai negeri sipil, 
dikenal adanya dua jenis jabatan, 
yaitu jabatan struktural dan jabatan 
fungsional. Jenjang jabatan itu masing-
masing telah ditentukan dengan 
sangat jelas hirarkinya dalam rangka 
penjenjangan karir. Misalnya, jenjang 
jabatan struktural tersusun dimulai 
dari eselon 5, 4, 3, 2, sampai ke eselon 
1. Untuk jabatan fungsional, jenjang 
jabatannya ditentukan berdasarkan 
sifat pekerjaan di masing-masing 
unit kerja. Misalnya, untuk dosen 
di perguruan tinggi yang paling 
tinggi adalah guru besar. Jenjang di 
bawahnya adalah guru besar madya, 
lektor kepala, lektor kepala madya, 
lektor, lektor madya, lektor muda, 

dan asisten ahli, asisten ahli madya, 
asisten. Di bidang-bidang lain, baik 
jenjang maupun nomenklatur yang 
dipakai berbeda-beda tergantung 
bidang pekerjaannya. Untuk pengisian 
jabatan atau rekruitmen pejabat 
negara/kenegaraan, baik langsung 
ataupun tidak langsung, partai 
politik dapat berperan. Dalam hal 
ini lah, fungsi partai politik dalam 
rangka rekruitmen politik (political 
recruitment) dianggap penting. 
Sedangkan untuk pengisian jabatan 
negeri seperti tersebut di atas, partai 
sudah seharusnya dilarang untuk 
terlibat dan melibatkan diri.

Fungsi keempat adalah pengatur 
dan pengelola konflik yang terjadi 
dalam masyarakat (conflict 
management). Seperti sudah disebut 
di atas, nilai-nilai (values) dan 
kepentingan-kepentingan (interests) 
yang tumbuh dalam kehidupan 
masyarakat sangat beraneka 
ragam, rumit, dan cenderung saling 
bersaing dan bertabrakan satu sama 
lain. Jika partai politiknya banyak, 
berbagai kepentingan yang beraneka 
ragam itu dapat disalurkan melalui 
polarisasi partai-partai politik yang 
menawarkan ideologi, program, dan 
altrernatif kebijakan yang berbeda-
beda satu sama lain. Dengan perkataan 
lain, sebagai pengatur atau pengelola 
konflik (conflict management) partai 
berperan sebagai sarana agregasi 
kepentingan (aggregation of interests) 
yang menyalurkan ragam kepentingan 
yang berbeda-beda itu melalui saluran 
kelembagaan politik partai. Karena itu, 
dalam kategori Yves Meny dan Andrew 
Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat 
dikaitkan dengan fungsi integrasi 
partai politik. Partai mengagregasikan 
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RESENSI

Praktik Sistem 
Ketatanegaraan 
di Tengah Dinamika 
Perubahan

 

Judul :  Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan
Penulis :  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit :  Sinar Grafika
Jumlah :  208 Halaman
Peresensi :  Safriadi, pendiri Hareukat Foundation

Praktik sistem ketatanegaraan kita pasca dilakukannya perubahan 
UUD 1945 selama empat kali di satu sisi menunjukkan banyak 
kemajuan positif, namun harus diakui juga masih ada kelemahan di 
sana-sini. Buku ini dimaksudkan pentingnya bagi setiap pejabat publik 
selalu menjadikan UUD 1945 sebagai pegangan dalam melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab, juga diharapkan menjadi penghantar 

terhadappemahaman baru di tengah dinamika perubahan.

Salah satu masalah serius dan 
sering sekali menimbulkan 
kesalahpahaman yang meng-

ganggu kerukunan hidup bermasya-
rakat, berbangsa dan bernegara 
adalah persoalan hubungan antara 
agama dan Negara. Oleh karena 

itu, perlu bagi setiap warga bangsa 
untuk memahami nilai, prinsip dan 
norma yang telah disepakati dan 
yang dapat ditafsirkan dari waktu ke 
waktu sesuai dengan perkembangan 
zaman, semata-mata untuk maksud 
membangun perikehidupan bersama 
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dan peradaban berbangsa yang 
semakin cerdas, luhur dan bersatu. 

Meskipun kata Tuhan itu terus-
menerus diperdebatkan sampai 
sekarang, yang tidak diselesaikan 
secara tuntas mengenai pilihan-pilihan 
kata yang berimplikasi ideologis 
yang dirumuskan dalam naskah 
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 
1945. Dalam hubungan antara Tuhan 
dan Agama, ada empat kemungkinan 
cara pandang yang hidup dalam 
praktik di dunia dan di Indonesia. 
Pertama pengertian bertuhan itu 
dipandang identik dengan beragama, 
atau orang yang beragama juga pasti 
bertuhan. Kedua ada pula orang yang 
bertuhan dalam arti percaya kepada 
adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, 
tetapi tidak percaya kepada agama 
apapun juga. Ketiga, ada pula orang 
yang percaya kepada agama tertentu, 
tetapi tidak mengenal konsep tentang 
Tuhan, bahkan mereka sendiripun 
tidak peduli apakah Tuhan itu ada 
atau tidak. Masalahnya sekarang 
pandangan yang manakah di antara 
ketiga yang dianut oleh UUD 1945? 
Selanjutnya, siapa saja yang mendapat 
kepercayaan untuk menduduki 
jabatan publik dan kenegaraan, 
diharuskan mengucapkan sumpah 
yang terkait dengan komitmen moral 
setiap orang menurut keyakinan 
ketuhanan dan keagamaan yang 
dianutnya masing-masing.

Selama 14 tahun sejak reformasi, 
tanpa disadari atau mungkin juga 
tanpa sengaja, nilai-nilai dan bahkan 
wacana tentang sila-sila Pancasila 
makin tersisih dari perbincangan 
umum. Karena dibukanya kebebasan, 

dan kebebasan dinikmati sampai pada 
titik maksimum yang mungkin dicapai. 
Makin berkuasa atau pun makin kaya 
keadaan orang, makin besar peluang 
dan kemampuannya untuk menikmati 
keuntungan yang lebih bebas dari 
kebebasan itu. Oleh karena itu 
tanpa diimbangi oleh aturan-aturan 
hukum yang berkeadilan, sudah 
dapat dipastikan bahwa kebebasan 
akan menciptakan kekacauan dalam 
dirinya sendiri dan menyebabkan 
kesenjangan alamiah yang semakin 
menganga dalam struktur stratifikasi 
sosial masyarakat. Dalam praktik 
kehidupan ketatanegaraan dewasa 
ini semakin banyak kasus konkret 
disaksikan dan diperbincangkan, 
semakin memiris hati kita menghadapi 
kenyataan dilapangan yang 
masalahnya silih berganti seakan tidak 
pernah ada solusi yang pasti. Inilah 
yang menyebabkan banyaknya orang 
yang cenderung bersikap pesimis dan 
skeptis melihat kenyataan. 

Namun, jikalau diperhatikan cata-
tan perkembangan jangka panjang, 
maka harus diakui bahwa kinerja 
bangsa kita dari waktu ke waktu terlihat 
kecendrungan yang semakin maju 
disegala bidang. Dalam hal ini yang 
jelas dalam perspektif jangka panjang, 
dapat mengaitkan perkembangan 
kehidupan bangsa Indonesia dengan 
persoalan yang sering disebut sebagai 
persoalan tingkat peradaban (level of 
civilization) bangsa. Namun berpikir 
optimistis dalam jangka panjang juga 
jangan dijadikan sebagai tameng 
untuk menutupi dan menghindar 
dari tanggungjawab mengatasi dan 
menyelesaikan masalah-masalah 
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kekinian didepan mata.
Salah satu agenda penting yang 

dengan sungguh-sungguh hendak 
dikembangkan oleh bangsa kita 
adalah agenda reformasi birokrasi 
disemua bidang penyelenggara 
Negara dan pemerintah, termasuk 
dibidang peradilan. Untuk itu kesa-
daran bersama dan penghayatan akan 
permasalahan dan agenda secara 
mendalam dikalangan para hakim, 
termasuk dan terutama para hakim 
peradilan Tata Usaha Negara, perlu 
terus menerus ditingkatkan. Para 
hakim Tata Usaha Negara dari seluruh 
Indonesia diharapkan mendapatkan 
pencerahan untuk memacu semangat 
dan mendorong dilakukannya tanda-
tanda kongkret dilapangan untuk 
menata kembali sistem admi-nistrasi 
dan manajemen dalam rangka 
perbaikan sistem tata kelola birokrasi 
peradilan Tata Usaha Negara di 
seluruh Indonesia. Pada gilirannya 
nanti kesuksesan itu, dapat menjadi 
contoh bagi perbaikan keseluruhan 
sistem tata kelola peradilan di tanah 
air kita. Agenda penting yang tidak 
boleh dilupakan dalam suksesnya 
reformasi nasional adalah kelanjutan 
upaya reformasi sistem hukum 
dan peradilan, dengan aspek dasar 
yang sangat menentukan berhasil 
tidaknya upaya perbaikan sistem 
peradilan dan penegakan hukum dan 
keadilan diindonesia adalah masalah 
manajemen.

Pemilihan umum di Indonesia, 
sejak tahun 2004, dilakukan untuk 
mengisi jabatan-jabatan publik, yaitu 
(i) Presiden dan Wakil Presiden, 
(ii) Anggota DPR, (iii) Anggota DPD, 

(iv) Anggota DPRD Provinsi, (v) 
Anggota DPRD Kabupaten, dan (vi) 
Anggota DPRD Kota. Sejak tahun 
2008, pemilihan umum ditambah lagi 
dengan memilih (vii) Gubernur dan 
Wakil Gubernur, (viii) Bupati dan 
Wakil Bupati, dan (ix) Walikota dan 
Wakil Walikota. Selain kesembilan 
kelompok jabatan tersebut, terdapat 
pula jabatan Kepala Desa yang juga diisi 
dengan cara pemilihan langsung oleh 
rakyat di desa-desa masing-masing. 
Penyelenggara pemilu dilaksanakan 
oleh KPU yang bersifat nasional, 
tetap dan mandiri. Sementara untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran 
ataupun timbulnya sengketa/per-
selisihan, disediakan mekanisme 
pengawasan, baik secara internal 
maupun eksternal. Pengawasan secara 
internal dilakukan oleh badan khusus 
diluar struktur KPU, yaitu Bawaslu 
yang sama-sama bersifat independen. 
Masalah yang lebih rumit adalah 
persoalan proses penyelenggaraan 
pemilu yang mempengaruhi hasil 
pemilu. Ada proses yang berpengaruh 
secara tidak langsung terhadap hasil 
pemilu, tetapi ada juga proses yang 
secara langsung mempengaruhi hasil 
pemilu. Hal lain yang juga dapat terjadi 
dalam praktik adalah pelanggaran 
hukum yang bersifat massif, sistematis 
dan terstruktur.

Perkara perselisihan hasil pemilu di 
Mahkamah Konstitusi diajukan dalam 
bentuk permohonan oleh peserta 
pemilu yang merasa dirugikan oleh 
keputusan KPU sebagai penyelenggara 
pemilu yang memenangkan peser-
ta lain yang menjadi saingan Pemo-
hon. Mahkamah Konstitusi yang 
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memeriksa permohonan perkara 
perselisihan hasil pemilu memiliki 
9 orang hakim melalui Panel Hakim 
yang beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 orang hakim konstitusi. 
Namun putusan harus diambil dalam 
rapat permusyawaratan hakim oleh 
sekurang-kurangnya 7 orang hakim, 
dan putusan tersebut berlaku final 
dan mengikat sejak dibacakan dalam 
Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Sesuai dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi, pemilihan umum anggota 
legislatif (pileg), dan pemilihan 
Presiden (pilpres) pada tahun 2019 
akan dilakukan secara serentak. 
Pemilu dilakukan dalam tiga tingkatan 
yang masing-masing untuk memilih 
pejabat eksekutif dan legislatif 
setempat, yaitu (i) pemilu pusat untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden, 
anggota DPR, dan anggota DPD; 
(ii) pemilu provinsi untuk memilih 
Gubernur dan anggota DPRD Provinsi; 
dan (iii) pemilu Kabupaten/Kota 
untuk memilih Bupati dan anggota 
DPRD Kabupaten serta Walikota dan 
anggota DPRD Kota, yang dilakukan 
serentak, sehingga banyak sekali 
manfaat yang dapat diperoleh dalam 
memperkuat sistem pemerintahan 
untuk konsolidasi demokrasi yang 
lebih produktif dan efisien serta 
penguatan sistem pemerintahan 
presidensil. Periode 2014-2019 
juga perlu dimanfaatkan untuk 
memperkuat pelembagaan partai 
politik dalam jangka panjang. Dengan 
demikian, kita harus siap untuk 
menerima kenyataan hidup dengan 
jumlah parpol yang banyak dan 
tidak ada yang dominan seperti yang 

tercermin dalam hasil pemilu legislatif 
2014 sekarang. Paradigma berpikir 
kita jangan lagi mempermasalahkan 
soal kuantitas jumlah partai politik, 
tetapi yang dipikirkan justru persoalan 
kualitas parpol.

Sehubungan dengan peran 
radio dan televisi dapat dikatakan 
mempunyai peranan yang sangat 
menentukan pembentukan persepsi 
dan opini publik dalam menentukan 
pilihan politiknya, oleh hal tersebut 
media elektronik dan bahkan media 
sosial perlu mendapat perhatian 
khusus karena perannya yang 
semakin lama semakin besar dalam 
membangun kesadaran dan sikap 
publik terhadap segala sesuatu yang 
menyangkut kepentingan umum. 
Karena itu juga, partai politik sebagai 
sarana penyalur kedaulatan rakyat, 
mempunyai hak untuk menggunakan 
frekuensi radio dan televisi untuk 
kepentingan rakyat, oleh hal itu 
pula doktrin “quadro politica” yang 
menempatkan dunia pers dan media 
massa sebagai cabang kekuasaan 
keempat haruslah dilihat dalam 
konteks yang baru, inilah yang 
dinamakan oleh penulis sebagai 
“Macro Quadro Politica”.

Sistem demokrasi modern dewasa 
ini lebih banyak dijadikan ukuran 
dalam praktik demokrasi adalah 
mekanisme ‘check and balances’ 
antarcabang-cabang kekuasaan 
Negara, termasuk di antara lembaga-
lembaga Negara yang menjalankan 
fungsi yang bersifat campuran. 
Namun secara garis besar, untuk 
memudahkan paradigma eksekutif, 
legislatif dan yudikatif itu tetap 

RESENSI



Jurnal ETIKA & PEMILU  Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016 129

dapat kita pakai. Atas alasan itu pula, 
penulis sering mengatakan bahwa 
KPU haruslah siap untuk senantiasa 
berdiri tegak bekerja dengan 
independen, profesional, imparsial, 
objektif, transparan, akuntabel, dan 
berintegritas dihadapan para pejabat 
eksekutif disebelah kanan yang terdiri 
atas Presiden, Gubernur, Bupati, 
Walikota beserta wakilnya masing-
masing sebagai peserta pemilu, para 
pejabat legislatif disebelah kiri yang 
tediri atas anggota DPR, DPD dan 
DPRD, serta para penguasa cabang 
kekuasaan yudisial, yaitu MA dan MK 
disebelah depan.

Etik sudah berkembang lama 
menjadi wacana yang diperdebatkan 
dalam pelbagai profesi hukum, politik, 
filsafat, administrasi publik dan 
sekstor-sektor lainnya. Pengertian 
selalu dikaitkan dengan prinsip-
prinsip untuk mengevaluasi sesuatu 
perbuatan baik atau buruk, benar 
atau salah. Nilai-nilai etik itu dapat 
dibedakan menjadi nilai yang bersifat 
normatif dan nilai yang bersifat 
deskriptif. Bagi banyak sarjana, 
suatu tindakan dikatakan legal tidak 
otomatis berarti memenuhi standar 
etika, atau sebaliknya suatu tindakan 
yang bersifat illegal tidak harus dengan 
sendirinya berarti bertentangan 
dengan standar etika. Bidang profesi 
yang pertama kali memperkenalkan 
sistem etika positif ini adalah didunia 
kedokteran (medical ethick). Namun 
ide awal mengenai etika kedokteran 
ini pertama kali sebenarnya berasal 
dari banyak sarjana, termasuk dari 
pemikiran Muslim al-Ruhawi dan al-
Razi (Rhazes) pada abad pertengahan. 

Bahkan buku pertama tentang 
‘medical ethick’ yang ditulis umat 
manusia adalah buku “the Conduct of a 
Phisician” karya al-Ruhawi. Sedangkan 
profesi hukum membentuk kode etik 
profesi ini pada tahun 1854, Hakim 
George Sharswood menulis essai 
berjudul “Legal Ethick”. 

Sistem kode etik dan kode 
perilaku terus berkembang dalam 
praktik disemua bidang kehidupan. 
Gejala pembentukan komisi/institusi 
penegak kode etik ini, baik yang 
bersifat permanen ataupun yang 
bersifat adhoc mencerminkan makin 
berkembangnya kesadaran umat 
manusia mengenai pentingnya sistem 
etika profesional itu ditegakkan secara 
efektif. Namun dalam perkembangan 
mutakhir dihampir semua negara 
didunia, fungsionalisasi sistem kode 
etika profesi dan etika jabatan publik 
ini belum dikonstruksikan sebagai 
suatu proses peradilan (norma etika) 
seperti yang dikenal dalam sistem 
norma hukum yang dilengkapi dengan 
mekanisme peradilan yang efektif. 
Sekarang sudah saatnya bagi para 
sarjana hukum untuk mengembangkan 
pemikiran dengan serius agar sistem 
etika ini dapat menjadi alternatif 
baru dalam upaya melengkapi dan 
menopang bekerjanya sistem hukum 
yang dipraktikkan selama ini dalam 
upaya mengontrol dan membimbing 
serta mengarahkan perilaku ideal 
manusia dalam kehidupan bersama. 
Selanjutnya masalah penting yang 
kurang mendapat perhatian dalam 
perkembangan modern mengenai 
sistem peradilan adalah perspektif 
tentang keadilan restoratif (restorative 
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justice). Cara pandang keadilan 
restoratif ini merupakan warisan umat 
manusia dalam sejarah pra-modern 
yang cenderung mulai direvitalisasi 
kembali untuk kepentingan masa kini. 

Standar perilaku ideal dalam 
kehidupan politik nasional, sebagai-
mana praktik diberbagai Negara 
dewasa ini, tidak lagi hanya menyan-
darkan diri pada ukuran-ukuran 
kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 
hukum berdasarkan prinsip-prinsip 
rule of law, tetapi lebih dari itu, pemilu 
dan praktik kegiatan politik dizaman 
sekarang diidealkan agar lebih 
berintegritas dengan landasan etika 
politik yang lebih substansial (rule 
of ethics). Kunci untuk membangun 
demokrasi yang berintegritas ialah 
penyelenggaraan pemilihan umum 
yang berintegritas.

Secara ringkas, pada bagian 
awal buku ini dituliskan tentang 
terjemahan pancasila dan UUD 
1945 dalam berbagai macam 
produk kebijakan bernegara dan 
berpemerintahan dengan moral dan 
ideologi. Selanjutnya pada bab II diulas 
secara detail mengenai Tuhan dan 
agama dalam pelbagai negara, juga 
dibahas masalah hubungan agama 
dan Negara di Indonesia. Sedangkan 
pada bagian tiga, dijabarkan tentang 
UUD 1945 yang merupakan konstitusi 
kemajemukan dalam berbangsa dan 
bernegara. 

Seterusnya pada bab lanjutan 
dibahas secara mendalam mengenai 
gagasan penguatan sistem peme-
rintahan untuk mengantarkan 
terben-tuknya institute peradaban. 
Dibahas pula sistem presidensil, 

posisi presiden, restrukturisasi DPR 
dan tentang pemisahan institusi 
kepresidenan dari DPR dan Parpol 
serta penyelenggara Negara dan 
pengurusan Negara, juga tentang 
konsolidasi demokrasi serta tidak 
ketinggalan pula dibahas mengenai 
struktur dan mekanisme kerja MPR, 
DPR, DPD serta Presiden.

Sedangkan pada bab V diuraikan 
tentang hubungan antar lembaga 
Negara pasca amandemen/perubahan 
UUD 1945, juga penjelasan kemana 
arah trend perubahan kelembagaan 
Negara. Pada bab VI dibahas mengenai 
hubungan antara lembaga Negara 
berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya 
pada bab VII dibahas mengenai 
pembaruan hukum diera reformasi. 
Sementara pada bab delapan dikupas 
secara detail juga mendalam tentang 
reformasi tata kelola peradilan, 
manajemen peradilan, manajemen 
perkara, administrasi personil dan 
keuangan juga sistem informasi 
dan komunikasi hukum serta faktor 
kepemimpinan.

Pada bab lanjutannya dibahas 
tentang gagasan penyempurnaan 
sistem pengangkatan dan pember-
hentian hakim di Indonesia. Seterusnya 
pada bagian lain yang merupakan bab 
sepuluh dibahas masalah manajemen 
penyelesaian perselisihan pemilihan 
umum terhadap hasil pemilihan 
umum. Dan seterusnya pada bab XI 
dibahas secara mendalam dan luas 
mengenai pemilihan umum serentak 
dan penguatan sistem pemerintah, 
juga dijabarkan tentang efisiensi 
demokrasi terhadap pemilihan 
serentak serta penghapusan jabatan 
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wakil kepala daerah, restrukturisasi 
lembaga perwakilan daerah juga 
penguatan kelembagaan parpol, 
netralitas media, etika politik dan 
etika pemilu serta konsolidasi sistem 
pemilu. 

Sedangkan pada bagian selanjutnya 
dibahas mengenai etika profesi dan 
etika jabatan, tidak ketinggalan 
pada bagian akhir dibahas secara 
rinci hal tentang reformasi sistem 
peradilan etik dengan mengambil 
studi kasus pada praktik peradilan 
etik DKPP. Karena pada hakekatnya 
tugas pokok dan fungsi utama DKPP 
adalah memeriksa dan memutuskan 
pengaduan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu sebagaimana 
termaktub dalam UU No.15 Tahun 
2011 tentang penyelenggara pemilu. 
Adapun tugas dan kewenangan DKPP 
berkaitan dengan orang perorang 
pejabat penyelenggara pemilihan 
umum, baik KPU maupun Bawaslu. 
Yang dalam arti luas, penyelenggara 
pemilihan umum itu, baik dalam 
lingkungan KPU maupun Bawaslu, 
menyangkut pula para petugas yang 
bekerja secara tetap ataupun yang 
bekerja secara tidak tetap atau adhoc. 

Juga tentang akibat putusan hukum 
yang bersifat final dan mengikat, 
DKPP sebagai pengadilan etika serta 
kepeloporan dalam sistem peradilan 
etika, dibahas juga tentang keterkaitan 
dengan tugas kepolisian.

Buku ini ditulis berdasarkan 
pengalaman pribadi Prof.Dr. Jimly 
Asshiddiqie, S.H. di mana sosok 
yang sering dipanggil Prof Jimly 
saat ini menjabat sebagai Ketua 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP). Prof Jimly, selama 
ini telah banyak menulis berbagai 
macam buku, maka pada kali ini 
Prof Jimly menyumbangkan gagasan 
pemikirannya terhadap penguatan 
sistem pemerintahan dan peradilan. 
Terbitnya buku ini melalui proses 
yang tidak begitu mudah. Buku ini 
disusun disela-sela kesibukannya 
yang cukup padat.

Menyimak dalam penghantarnya 
buku ini, menyatakan bahwa UUD 
1945 pasca perubahan keempat 
yang masih banyak kekurangan atau 
kelemahan, tetapi sebelum ketentuan 
dimaksud disempurnakan, apa yang 
ada sekarang itulah yang berlaku 
dan diberlakukan dalam praktik. 
Dengan demikian, sesuai dengan 
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