
28 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Politik 

2.1.1 Pengertian Politik 

Secara etimologi politik dalam bahas Arab disebut “Siyasyah” yang 

kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahsa Inggris disebut 

“Politics”. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “Polis” yang dalam 

bahasa Yunani berarti Negara Kota (city-state), kata polis memiliki banyak derivasi, 

seperti “polities” (warga negara) yang dalam bahasa Inggris disebut citizen dan 

“politicos” yang berarti kewarganegaraan (civic). Genealogi kata politik tersebut 

menunjukkan bahwa secara konsepsi politik berasal dari peradaban Yunani, dimana 

pada masanya berdiri beberapa tokoh seperti Socrates, Plato hingga Aristoteles. 

Dimana para filosof tersebut memandang politik sebagai usaha manusia untuk 

menciptakan tatanan kehidupan yang baik. Politik diposisikan sebagai ruang 

bersama dimana setiap individu memperoleh kesempatan yang sama guna 

meningkatkan setiap bakat kemampuan dan kehidupannya. 

Secara terminologi, menurut Peter Merkl politik adalah usaha mencapai 

tatanan sosial yang berkeadilan.22 Miriam Budiardjo memahami politik sebagai 

usaha menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar 

22 Miriam Budiardjo, 2008 “Dasar-dasar Ilmu Politik”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 2. 
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warga, dan membawa kehidupan masyarakat ke arah yang lebih harmonis.23 Dalam 

pandangan Roger H. Soltau, mendifinisikan politik sebagai pelajaran suatu negara,  

maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan 

anatara warga negara dan negaranya, serta hubungan antar negara dan juga tentang 

artikulasi dan agregasi kepentigan.24 

Filosof lain, seperti Nietzche, mengatakan bahwa kekuasaan adalah esensi 

kehidupan. Kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa (will the power). Wajar jika 

ada sebagian orang yang beranggapan bahwa politik adalah usaha meraih 

kekuasaan, bahka teknik mengelola kekuasaan, beberapa definisi yang memandang 

kekuasaan sebagai esensi politik merujuk pada politik yang berbasis kekuasaan.25 

Melalui politik menunjukkan adanya hubungan khusus antara manusia yang 

hidup secara bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan 

pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan.26 Pada dasarnya politik 

mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai 

lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan 

bergerak. 

Negara adalah suatu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki 

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu 

kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku 

orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya. Alokasi adalah pembagian atau 

pemberian nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi politik merupakan pembagian atau 
                                                             

23 Ibid. Hlm. 3. 
24 Inu Kencana Syafiie dan Azhari, 2009 “Sistem Politik Indonesia” Bandung: PT. Refika Aditama, 

Cetakan Ketiga, Hlm. 8. 
25 Op. Cit. Hlm. 50. 
26 Op. Cit. Hlm. 51. 
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pemberian nilai-nilai secara mengikat. Sistem politik suatu negara meliputi 2 

suasana kehidupan, yaitu: 

a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintahan (the Governmental political 

sphere); 

b. Suasana kehidupan politik rakyat (the sociopolitical sphere).27 

Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur 

politik, yaitu bangunan atas suatu politik. Pada suprastruktur politik terdapat 

lembaga-lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam proses kehidupan 

politik (pemerintahan). Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat 

diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi Negara yang 

bersangkutan. Suprastruktur politik Negara di Indonesia diantaranya adalah MPR, 

DPR, DPD, Presiden (Pemerintah), MA, MK, KY, BPK, dan DPA. 

Suasana kehidupan politik di aras masyarakat dikenal dengan istilah 

infrastruktur politik, yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal 

yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota 

masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut dengan 

kekuatan sosial politik dalam masyarakat.28 

Infrastruktur politik memiliki 5 unsur29 diantaranya: 

1. Partai politik; 

2. Kelompok kepentingan; 

3. Kelompok penekan; 

                                                             
27 Oyab, 2015 “Pengertian Politik”, http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-

politik/ Diakses pada 16 Desember 2017, Pk. 14.30. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/
http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/
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4. Alat komunikasi politik dan; 

5. Tokoh politik. 

 

2.2 Relasi Politik 

2.2.1 Konsep Dasar Relasi Politik 

Secara istilah relasi dapat dimaknai dengan serangkaian hubungan atau 

koneksi yang biasanya berkonotasi dengan istilah “interaksi” antar elemen yang 

berhubungan atau berkorelasi satu dengan lainnya.  Proses hubungan ini 

diindikasikan dengan pola yang beragam seperti saling ketergantungan 

(interdependency), penetrasi, intervensi, integrasi, dan sebagainya. Bila ditinjau 

lebih jauh, banyak studi politik yang menggunakan istilah relasi untuk 

menggambarkan inter-koneksi masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan 

proses pembuatan keputusan dalam proses kebijakan publik; hubungan antar 

masyarakat yang aktif secara politik dengan para politisinya atau pejabat 

publiknya.30 

Seacara konsepsi dasar, definisi relasi dalam hal ini berangkat dari definisi 

dalam ilmu marketing. Konsep relasional dalam ilmu marketing berangkat dari 

tinjauan yang dilakukan Day dan Montgomery (1999) mengenai isu-isu terkini 

dalam marketing. Menurut mereka, marketing telah bergeser dari perspektif yang 

                                                             
30 Kay Lawson & David Clark, Political Parties and Linkage: A Comparative Perspective, dalam Choirul 

Fahmi Dkk, 2014 “Relasi OMS dengan Partai Politik - Sebuah Dinamika dan Ttantangan Gerakan Sipil di Aceh”, 
Aceh: The Aceh Institute dan The Asia Foundation, Hlm. 19. 
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menekankan aspek transaksi dan akuisisi konsumen menuju pada perspektif yang 

lebih mengutamakan aspek relationship dan cara mempertahankan konsumen.31 

Selain itu, jika menurut Vargo dan Lusch (2004) menyarankan bahwa 

pertukaran (exchange) antara produsen dengan konsumen menjadi model utama 

dalam aktivitas sosial (marketing). Sementara itu jika kita pahami mengenai 

hubungan antara partai politik dengan masyarakat sebenarnya sangat sesuai dengan 

konsep perusahaan jasa (servis company). Dalam hubungan ini, maka partai politik 

menawarkan jasa, yakni menyediakan solusi bagi pemecahan persoalan 

masyarakat.32 Gronroos (1995) melihat bahwa institusi atau perusahaan yang 

menawarkan jasa harus berorientasi relasional, karena institusi ini mengelola 

interaksi antara mereka sendiri dengan konsumen. Kalau dalam institusi ekonomi, 

hubungan yang relasional berlangsung antara pemberi jasa dengan konsumen tetap 

mereka.  

Hubungan ini tidak berlangsung dengan masyarakat secara luas, karena 

konsumen mereka bersifat terbatas. Berbeda halnya yang terjadi pada politik, selain 

relasional dalam perspektif marketing hubungan politik perlu memperhatikan cara 

agar partai politik yeng bersangkutan dapat membangun interaksi yang intensif dan 

berkelanjutan, bukan hanya dengan pendukungnya, namun juga dengan masyarakat 

secara luas.33 

Masyarakat dapat merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dari 

setiap keputusan-keputusan politik yang dibuat. Dari sinilah yang membedakan 

                                                             
31 Firmanzah Ph.D, 2008 “Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas”, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, Edisi Kedua – Revisi, Hlm. 49. 
32 Ibid, Hal. 49. 
33 Ibid, Hlm.50. 



 

33 

 

konsep konsumsi antara dunia politik dengan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis 

pihak yang mengkonsumsi adalah pihak pembeli, pembeli yang akan memiliki dan 

merasakan produk dan jasa yang mereka beli secara individu. Sementara jika dalam 

dunia politik, setiap keputusan politik dalam bidang apapun, baik itu bersifat 

populis maupun tidak, jelas akan dirasakan oleh semua orang, tidak semata-mata 

hanya dirasakan orang yang telah memilih dan medukungnya saja. 

2.2.2 Aspek-Aspek Pembentuk Relasi Politik 

Perlunya dipahamai adanya beberapa komponen relasi dalam empat garis 

pembatas yang terdiri dari; tumpang tindih kepengurusan di dalam organisasi, posisi 

keberadaan organisasi kemasyarakatan, kepentingan atau manfaat, serta pengaruh 

dari masing-masing organisasi . Yang pertama, adanya tumpang tindih dalam hal 

ini ialah, adanya keterlibatan individu dalam organisasi masyarakat dalam dua 

ranah yang berbeda yaitu urusan masyarakat dan urusan politik. Kedua, relasi 

politik dapat dilihat dari struktur serta visi dan misi organisasi masyarakat dan juga 

sejarah terbentuknya organsiasi tersebut. Ketiga, jika sebuah organsiasi masyarakat 

didirikan oleh partai politik tertentu, maka ia akan menjadi bagian dari partai politik 

tersebut, sehingga kerja-kerja organisasi masyarakat tersebut bertujuan untuk 

kepentingan partai politiknya. Dengan demikian, segala kebutuhan operasional 

organisasi masyarakat ini akan didukung oleh partai politik tersebut. Keempat, 

relasi politik juga dapat terbangun karena keaktifan pengurus partai politik di dalam 

organisasi kemasyarakatan secara kelembagaan. Relasi secara personal ini dapat 

terbentuk secara langsung, dimana pengurus partai politik merangkap sebagai 
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pengurus didalam organisasi kemasyrakatan. Hal ini tentunya akan menjadi faktor 

yang dapat mempengaruhi kondisi internal suatu organsasi kemasyarakatan.34 

2.2.3 Bentuk Dan Tipologi Relasi Politik 

Sementara itu, Sutoro Eko membagi relasi organisasi kemasyarakatan 

dengan partai politik menjadi tujuh bentuk, antara lain:35 

a. Relasi Partisipatif 

Relasi partisipatif dianggap sebagai relasi yang paling ideal, dimana partai 

politik merupakan representasi dari berbagai organisasi masyarakat selain itu 

masyarakat juga dilibatkan dalam proses politik yang diusung oleh partai politik. Di 

sini terdapat koherensi antara gerakan sosial yang dimainkan oleh organisasi 

masyarakat dengan gerakan politik yang dimainkan oleh partai politik untuk 

mencapai visi politik kolektif mereka. 

b. Relasi Klientalistik 

Relasi klientalistik merupakan relasi yang terbentuk untuk mendapatkan 

keuntungan bersama. Dalam relasi ini, organisasi masyarakat menjadi mesin politik 

yang memperoleh keuntungan ekonomis dari partai politik, misalnya melalui 

proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh partai politik. 

c. Relasi Programatik 

Relasi programatik adalah relasi dalam bentuk hubungan erat antara 

organisasi masyarakat dengan partai yang diikat dengan kesamaan dan komitmen 

ideologi maupun program. Dalam konteks ini relasi terbangun karena adanya 
                                                             

34 Choirul Fahmi Dkk, 2014 “Relasi OMS dengan Partai Politik - Sebuah Dinamika dan Ttantangan 
Gerakan Sipil di Aceh”, Aceh: The Aceh Institute dan The Asia Foundation, Hlm. 20-21. 

35 Sutoro Eko, 2014 “Pelajaran Dari Aceh-Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah”, dalam Choirul 
Fahmi Dkk, “Relasi OMS dengan Partai Politik - Sebuah Dinamika dan Ttantangan Gerakan Sipil di Aceh”, Aceh: 
The Aceh Institute dan The Asia Foundation, Hlm. 22-24. 
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kesamaan program yang dilakukan oleh partai politik dengan program yang dimiliki 

oleh sebuah organisasi masyarakat. 

d. Relasi Personal 

Relasi personal adalah relasi antara tokoh partai politik tertentu yang 

mempunyai pengaruh terhadap personal dari organisasi masyarakat, yang kemudian 

menyebabkan dukungan organisasi masyarakat kepada organisasi politik. Dalam hal 

ini organisasi masyarakat hadir sebagai pendukung setia partai politik karena diikat 

dengan “tali kharismatik” dari tokoh partai politik. Begitupun sebaliknya, relasi 

partai politik dengan organisasi masyarakat terbentuk karena adanya tokoh 

kharismatik pada organisasi masyarakat yang mana dapat menarik personal pada 

partai politik untuk mengarahkan keberpihakan pada organisasi masyrakat tersebut 

e. Relasi Pasar 

Relasi ini merupakan relasi jangka pendek antara organisasi masyarakat 

dengan partai politik yang terbangun karena kesamaan isu yang diusung oleh partai 

politik dengan isu yang diperjuangkan oleh organsasi masyarakat. Dari sinilah 

terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran antara partai politik dengan 

organsasi masyarakat. 

f. Relasi Parokhial 

Bentuk ini hampir sama dengan relasi personal. Dalam hal ini, hubungan 

antara organisasi masyarakat dengan partai politik terjalin secara kuat karena 

kesamaan agama, suku, daerah, golongan, aliran, dll. 

g. Relasi Oposisional. 
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Dalam relasi ini organisasi masyarakat tidak percaya pada partai politik dan 

cenderung menjadi anti terhadap partai politik. Sehingga relasi yang terbentuk 

adalah relasi yang bertentangan atau berseberangan. Istilah lain yang digunakan 

adalah menjadi oposan terhadap partai politik. Ini salah satu bentuk broken linkage 

antara organisasi masyarakat dengan partai politik.  

Sutoro kemudian merumuskan relasi organisasi kemasyarakatan dengan 

partai politik kedalam beberapa kategori, diantaranya adalah:36 

a. Integrasi/korporatis 

Integrasi atau korporasi yaitu organisasi kemasyarakatan berperan sebagai 

kelompok partisan, menjadi alat, basis, mesin partai politik untuk dimanfaatkan 

oleh partai politik. Organisasi kemasyarakatan digunakan untuk kaderisasi maupun 

untuk menjalankan program dan ideologi partai politik, termasuk program 

pemberdayaan masyarakat dan pendidikan politik. Di Amerika Serikat misalnya, 

National Democratic Institute (NDI) merupakan organisasi sayap Partai Demokrat, 

sementara International Republican Institute (IRI) bekerja untuk Partai Republik. Di 

Jerman, Konrad- Adenauer (KAS) adalah sayap Partai Christian, Friedrich Ebert 

Stiftung (FES) adalah sayap Partai Sosialis, dan Friedrich Nauman (FNS) sayap 

Partai Liberal 

b. Kolaborasi/aliansi/partisipatoris 

Relasi kolaborasi atau aliansi (partisipatory) adalah relasi yang dibangun 

oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat nonpartisan dan independen. Bentuk 

relasi seperti ini menjadikan posisi organisasi masyarakat sebagai instrument 

                                                             
36 Ibid, Hlm.25-26. 
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gerakan social untuk melakukan berbagai advokasi kebijakan yang berpihak pada 

rakyat. 

c. Klientalistik 

Klientalistik disini dimaksudkan posisi antara organisasi masyarakat dengan 

partai politik terjalin dengan erat dan dekat. Relasi ini juga terbentuk karena 

hubungan personal maupun parokhial dan terjadi pertukaran ekonomi-politik yang 

saling menguntungkan, dimana organisasi masyarakat memperoleh keuntungan 

secara nilai ekonomis, sementara partai politik meraih keuntungan dukungan secara 

politik. 

d. Oposisi/Konfrontasi. 

Relasi oposisi atau disebut juga relasi konfrontasi adalah relasi antara 

organisasi masyarakat dengan partai politik yang saling bertentangan satu sama 

lain. Organisasi masyarakat mengambil sikap non-partisan dan independen secara 

organisasi serta cenderung menunjukkan perlawanan terhadap partai politik. 

2.2.4 Pola Interaksi Dalam Relasi Politik 

Dalam membangun hubungan relasional memerlukan interaksi dan 

komunikasi secara dua arah. Seperti apa yang diutarakan Evans (1963) berpolitik 

berarti menjual ide dan gagasan kepada masyarakat. Dalam konteks saat ini, 

menjual ide dan gagasan berarti mempunyai program kerja yang bisa diterima 

masyarakat. Lebih lanjut lagi, untuk dapat meyusun program kerja yang akurat, 

partai politik tidak dapat bekerja sendirian, terlepas dari akarnya di masyarakat. 

Partai politik tidak dapat menyusun suatu program kerja yang komprehensif sesuai 
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dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat luas tanpa melibatkan sama sekali 

mayarakat itu sendiri dalam setiap penyusunan programnya.37 

Harus disadari bahwa antara partai politik dengan masyarakat yang 

tergabung dalam kelompok-kelompok yang ada jelas memiliki cara maupun 

kerangka berfikir yang berbeda. Maka baik partai politik maupun masyarakat perlu 

membuka dirinya untuk saling memahami. Proses komunikasi yang terjadi diantara 

keduanya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: 

Sense – giving            Sense - making 

Efek 

langsung 

 

 

Efek tidak 

langsung 

 

Sumber : Firmanzah Ph.D (2008) 
Gambar 2.1 Sense- making dan Sense-giving Politik 

  

Komunikasi dua arah membutuhkan proses sense-giving dan sense-making. 

Komunikasi yang berlangsung itu lebih dari pertukaran informasi, namun juga 

menuntut adanya proses membangun pemahaman bersama akan suatu 

permasalahan. Sense-giving adalah suatu proses komunikasi ketika partai politik 

mencoba mengkomunikasikan ide dan gagasan partai, program kerja dan platform, 

                                                             
37 Ibid, Hal. 53. 

Partai Politik 

Konstituen Masyarakat 

Media/LSM 
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serta ideologi partai ke masyarakat dan konstituen mereka. Tujuan utama dari 

proses ini adalah agar hal-hal yang dipikirkan dan direncanakan partai politik 

bersangkutan dapat diterima dan dimengerti oleh para konstituen dan masyarakat 

secara luas. 

Proses komunikasi dua arah dengan bertujuan untuk melibatkan unsur 

masyarakat dapat dilakukan melalui cara langsung maupun tidak langsung. 

Melibatkan masyarakat secara langsung misalnya degan melakukan dialog, 

observasi langsung ke lapangan, diskusi, tatap muka dan hadir di tengah-tengah 

persoalan masyarakat. Proses ini sangatlah penting, tidak hanya untuk mengetahui 

kondisi obyektif yang ada ditengah-tengah masyarakat, terlebih lagi proses ini 

memberikan citra positif bahwa partai politik terebut sangat peduli dengan ikut 

merasakannya secara langsung. 

Adapun juga perlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan cara 

analisis hasil polling ataupun analisis media massa. Meskipun tidak berinteraksi 

fisik secara langsung, partai politik dapat memanfaatkan data dan informasi 

sekunder. Membaca dan menganalisis hasil publikasi dari riset yag dilakukan oleh 

lembaga independen, kemudian menyusun program pemecahannya juga dapat 

menjadi analisis strategi lingkungan yang dapat memberikan hasil bagus. Mencoba 
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memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan tidak terlalu menonjolkan 

persepsi politikus merupakan usaha untuk mengedepankan persolan yang dihadapi 

masyarakat. 

2.2.5 Model dan Arah Relasi Partai Politik dan Civil Society 

Untuk memahami relasi antara partai politik dengan civil society, Beavis 

melihat terdapat tiga hal secara mendasar yaitu38 

1. Tipe dari aktivitas yang menghubungkan antara partai politik dengan 

civil society. 

2. Kekuatan dari hubungan partai politik dengan civil society, khususnya 

pada konteks seberapa dekat dan eksklusif hubungan yang terbangun. 

3. Arah dari pengaruh dalam relasi tersebut.  

Ada beberapa aktivitas yang dibangun antara civil society dengan partai 

politik secara bersama-sama, dimana lebih banyak fokus dalam konteks pembuatan 

kebijakan publik, seperti advokasi atau lobi terhadap suatu isu yang sedang dibahas 

dalam proses perumusan undang-undang atau peraturan lainnya. Dalam konteks ini, 

civil society sebagai kelompok kepentingan yang akan me-lobi partai politik di 

DPR untuk mendorong dan mendiskusikan kepentingan yang mereka ajukan agar 

dapat terakomodir. Sebagai organisasi yang independen dari kepentingan politik, 

civil society juga memiliki peran untuk memonitor dan mengawal janji-janji 

kampanye para kandidat dan partai dalam masa kampanye, serta perilaku dari para 

                                                             
38 Iwan Ismi Febriyanto,2012 “Konsep relasi politik antara Civil Society dengan Partai Politik” 

http://lintassosialpolitik.blogspot.co.id/2012/10/civil-society-dan-partai-politik.html Diakses pada 12 Mei 2017, 
Pk.07.15. 
 

http://lintassosialpolitik.blogspot.co.id/2012/10/civil-society-dan-partai-politik.html
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politisi di DPR. Dalam kesempatan yang berbeda, civil society juga berperan 

sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai berbagai hal-hal strategis yang berkaitan 

dengan isu-isu yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun anggota DPR. 

Dalam konteks kebutuhan partai politik, khususnya dalam mencetak kader 

yang potensial, civil society juga memiliki peran guna meningkatkan kapasitas 

organisasi partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya, melalui berbagai bentuk 

pelatihan pengembangan kapasitas. Sebagai lembaga yang memiliki sumber daya 

manusia yang diakui eksistensi dalam pembangunan, civil society juga 

menyediakan para aktor dan pimpinannya sebagai kandidat yang mumpuni dalam 

ajang pemilihan umum untuk nantinya disuplai kepada partai politik, baik itu untuk 

ditempatkan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pada saat yang bersamaan, 

civil society juga dapat berperan dalam melakukan mobilisasi para pemilih, baik itu 

simpatisan di internal organisasi maupun pemilih secara umum, untuk dapat 

memilih calon pemimpin yang diajukan sesuai dengan arah dan kepentingan 

mereka. 

Sementara itu, jika kita memperhatikan hubungan kedua institusi ini dalam 

aspek kedekatannya, maka Beavis menyebutkan terdapat empat arah relasi yang 

terkait satu sama lain. Dari perspektif civil society, paling tidak di kalangan civil 

society terhadap tiga pandangan relasi tersebut: 

1. Menghindari kontak langsung dengan partai politik; dimana civil society 

berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik, sehingga mereka tidak 

diklaim memiliki aktivitas yang partisan. 
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2. Mendukung partai politik secara menyeluruh, tanpa ada keberpihakan; hal ini 

dilihat dari komitmen civil society untuk mendukung partai politik 

berdasarkan agenda serta isu yang sama dengan kepentingan kelompok civil 

society tersebut. 

3. Beraliansi dengan satu partai politik; dalam konteks ini suatu kelompok civil 

society lebih berperan untuk menyediakan berbagai informasi dan bentuk 

pelatihan hanya kepada satu partai politik, dan biasanya mereka memiliki 

ikatan yang kuat seperti kelompok buruh. 

Dari perspektif partai politik, terdapat empat pandangan yang dapat 

dilakukan oleh partai politik: 

1. Memiliki jarak yang cukup jauh dengan civil society; situasi ini 

mengindikasikan bahwa partai tidak memiliki hubungan dengan civil society 

atau tidak adanya kompetisi yang keras satu sama lain. 

2. Mendapat dukungan dari banyak kelompok masyarakat dalam jangka waktu 

yang singkat; hal ini disebabkan tergantung dari kepentingan seperti apa yang 

menjadi konsesi dari relasi yang dibangun tersebut. 

3. Memiliki hubungan jangka panjang dengan satu atau beberapa kelompok civil 

society; hal ini ditujukkan dengan adanya dukungan serius dan permanen dari 

satu kelompok civil society kepada satu partai politik, seperti kelompok think 

thank, kelompok serikat pekerja dan lain-lainnya. 

4. Relasi yang terputus dengan kelompok civil society; hal ini dimungkinkan jika 

salah satu organ partai memutuskan untuk keluar dari partai dan 
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bertransformasi menjadi kelompok civil society dengan pertimbangan 

efektivitas kerja dibandingkan tetap berada didalam partai politik. 

2.2.6 Dinamika Relasi Politik dalam Pemilihan Umum 

Selain bertarung di luar arena pembuatan kebijakan, kelompok civil society 

juga memikirkan strategi lain yang jauh lebih efektif yaitu menjadi bagian dari 

proses pembuatan suatu kebijakan. Maka dari itu, dengan bergabung sebagai aktivis 

partai politik yang sudah ada dan mapan adalah pilihan dari berbagai arena 

pertarungan politik. Tidaklah heran jika kemudian beberapa aktor dan pimpinan 

kelompok civil society yang memiliki pengaruh kuat di tingkat nasional dan daerah 

memutuskan untuk mengambil langkah ini, yaitu masuk ke dalam partai dan 

berharap menjadi anggota legislatif.39 

Ada beberapa hal menarik yang dapat diperoleh dari perjuangan para actor 

civil society yang terjun dalam konstalasi pemilu yang kemudian menjadi bahan 

refleksi dalam perjuangan politik lainnya; Pertama, para aktivis civil society lebih 

memutuskan untuk bertarung di DPD ketimbang DPR, karena bila menjadi calon 

legislatif di DPR maka mereka harus menjadi anggota partai politik. Yang berarti 

dengan menjadi anggota partai, mengindikasikan bahwa mereka memiliki 

kepentingan yang partisan. Sedangkan bila menjadi anggota DPD yang notabene 

adalah calon perseorangan dan independen, tidak ada indikasi partisan tersebut. 

 Dalam memilih jalur DPD, para aktivis juga beranggapan mereka memiliki 

keleluasaan untuk mengatur strategi pemenangan berdasarkan kekuatan mereka 

                                                             
39 Sugeng Effendi dalam 2013 “Dinamika Relasi Politik Partai Politik dan Civil Society Dalam Pemilu”, 

http://abubakarmangun.blogspot.co.id/2013/04/civil-society-dan-partai-politik-dalam.html Diakses pada 12 Mei 
2017, Pk.07.50. 
 

http://abubakarmangun.blogspot.co.id/2013/04/civil-society-dan-partai-politik-dalam.html
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sendiri. Kedua, pilihan untuk bergabung dengan partai politik lebih disebabkan 

alasan yang emosional yaitu berdasarkan kedekatan, baik itu secara etnisitas 

maupun secara garis perjuangan atau ideologi. Maka tidaklah heran jika beberapa 

aktor civil society yang dikenal dekat dengan kelompok masyarakat lebih memilih 

jalur untuk masuk kedalam partai politik. 

Salah satu alasan partai politik merekrut para aktivis civil society menjadi 

calon legislatif adalah untuk memperkuat dan membuka peluang bagi non-kader 

partai untuk dapat bersaing dan memenangkan suara partai dalam pemilu. Syarat ini 

pun diterima dengan catatan agar mereka sebagai tokoh organisasi yang 

berpengaruh ditempatkan dalam nomor yang memiliki peluang yang besar 

keterpilihannya. Meskipun pilihan ini harus menegasikan kepentingan partai politik 

dalam pengembangan internalnya dengan memberi kesempatan kepada kader 

terbaiknya, namun pilihan ini menjadi sesuatuyang penting diambil partai manakala 

citra partai sedang menurun dan memerlukan alternatif untuk mendongkrak suara.  

Pada arena pertarungan di lembaga eksekutif di tingkat lokal yaitu melalui 

pilkada, keterlibatan aktor civil society sebagai kandidat, baik sebagai 

gubernur/wakilgubernur, walikota/wakil walikota hingga bupati/wakil bupati, 

belumlah terlihat secara signifikan, karena realitasnya memang belum banyak 

keberhasilan yang nampak dari para aktor tersebut dalam memenangkan pilkada.  

Ada pun juga karena ada kecenderungan para pemenang pilkada merupakan 

figur yang populer karena memiliki rekam jejak di dalam birokrasi pemerintahan, 

baik sebagai pejabat daerah atau pusat, atau tokoh yang memng memiliki 
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keterikatan yang kuat dengan jalur kekuasaan di tingkat lokal. Di samping itu para 

aktivis yang sebelumnya memang sudah berkarir di legislatif dan partai politik. 

 

2.3    Partai Politik 

2.3.1 Pengertian Partai Politik 

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

Pasal 1 disebutkan: 

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik.40 

Pertama, teori kelembagaan yang melihat  hubungan antara parlemen awal 

dan timbulnya partai politik, yang berarti bahwa partai politik dibentuk oleh 

kalangan legislatif dan eksekutif karena adanya kebutuhan dari para anggota 

parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak 

dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.  Setelah partai politik 

terbentuk dan menjalankan fungsi-fungsinya maka mulai muncul partai politik lain 

yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik ini lahir oleh kelompok 

kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik.  

Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai 

upaya suatu sistem politik untuk mengatasi  krisis yang ditimbulkan dengan 

perubahan masyarakat secara luas, yang berarti manakala suatu sistem politik 

                                                             
40  Ramlan Surbakti, 2010 “Memahami Ilmu Politik” , Jakarta: PT. Grasindo,  Hlm. 144. 
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mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari betuk tradisional yang 

berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berbentuk kompleks.  Pada 

situasi ini terjadi perubahan, seperti pertambahan penduduk karea perbaikan 

fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola 

pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, 

peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan 

populis.  

Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk 

modernisasi sosial ekonomi, yang berarti tumbuh dan berkembangnya 

pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, 

perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan 

kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok 

kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemmpuan individu yang 

mempengaruhi lingkungan, maka melahirkan satu kebutuhan akan organisasi politik 

yang mampu memadukan serta memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, 

partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. 

Untuk lebih lanjut memahami partai politik sebagai salah satu komponen 

infrastruktur dalam negara, berikut beberapa pengertian partai politik menurut para 

ahli, antara lain:  Menurut Neuman (1981)  

“Partai Politik merupakan satu organisasi yang bersaing dengan 
organisasi lainnya, partisipasinya dalam pembuatan keputusan dan 
kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak, serta memiliki 
fungsi untuk mengurus kehendak umum,mendidik warga negara untuk 
bertanggung jawab, menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat, 
serta memilih para pemimpin”.41 

                                                             
41 Ibid, Hlm.131. 
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Menurut R.H Soltau, 

“Partai Politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak 
terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan 
memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai 
pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.42 
 
 
Apabila membicarakan partai politik, menurut pandangan Tegar 

Lapalombara dan Weiner, yang dimaksudkan bukan organisasi politik yang 

mempunyai hubungan terbatas dan kadang-kadang saja dengan para pendukungnya 

di daerah-daerah. Namun yang dimaksudkan partai politik ialah “organisasi yang 

memiliki kegiatan yang berkesinambungan”.43 Yang berarti bahwa suatu organisasi 

masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para 

pemimpinnya.  

Organsasi yang terbuka dan permanen tidak hanya berada dan aktif pada 

tingkatan pusat, namun juga pada tingkatan lokal. Para pemimpin di tingkat pusat 

dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan utuk 

membuat keputusan politik baik secara sendiri maupun secara berkoalisi dengan 

partai lain, dan melakukan kegiatan untuk mencari dukungan dari para pemilih 

melalui pemilihan umum ataupun setiap sikap politik yang diambilnya. 

 Adapun beberapa ciri-ciri partai politik menurut kedua ilmuwan diatas 

adalah : 

1. Berakar dalam masyarakat lokal. 

2. Melakukan kegiatan secara terus menerus. 

                                                             
42 Ibid, Hlm. 132. 
43 Ibid, Hlm. 146. 
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3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam 

pemerintahan. 

4. Ikut serta dalam pemilihan umum. 

2.3.2 Prinsip dan Karakteristik Partai Politik 

Dalam membangun dan menjalankan partai tentu tidak terlepas dari 

kompetisi, dimana eksistensi dalam peran dan kontribusi suatu partai pun diuji 

didalam setiap arena kompetisi. Untuk tetap menjalankan peran dan fungsi partai 

secara optimal, maka diperlukannya suatu prinsip sebagai dasar dan arah suatu 

partai, adapun beberapa prinsip itu antara lain: 

1. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai partai 

kekuatan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas 

dasar koalisi didalamnya terdapat faksi-faksi. 

2. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis dan 

berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan 

dibesarkan hingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, 

sekaligus sebagai representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya 

adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil 

bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan 

dana dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu partai politik 

melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada 

partai. 

3. Partai politik sebagai pembuat kebijakan (policy making). Partai politik juga 

berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam pembuatan kebijakan. Partai 
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politik mendukung secara kongkrit para calon yang mereka ajukan untuk 

mempengaruhi atau mengangkat petugas dalam lingkup kekuasaannya, 

bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di lembaga 

eksekutif dimana kader partai menduduku sebuah jabatan.44 

Dalam pandangan Maurice Duverger45, yang mana mengurai partai politik 

dengan menekankan pada perbedaan karakteristik partai-partai politik itu sendiri 

dapat dilakukan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. 

Mencari karakteristik partai-partai politik dapat dilakukan dengan meninjau dari 

beberapa aspek, seperti organisasi, keanggotaan, maupun aspek kepemimpinannya. 

Dengan cara tersebut Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik 

berdasarkan “direct structure” dan “indirect structure”. Struktur yang pertama, 

keanggotaan seseorang dalam partai politik semata-mata dilihat sebagai individu-

individu yang secara langsung masuk dan mengikatkan diri dalam partai tertentu. 

Sedangkan struktur yang kedua, keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik 

diperoleh berdasarkan keikutsertaannya dalam organisasi yang bernaung di bawah 

suatu partai. Adapun contoh keanggotaan partai politik tidak langsung ini dapat 

dilihat dimana hampir semua partai politik memiliki organisasi onderbouw pada 

berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti buruh, tani, nelayan dan lain-lain. 

Dalam kaitannya dengan karakteristik keanggotaan, Duverger membedakan 

antara partai-partai kader (cadre party) dengan partai massa (mass party). Proses 

seleksi keanggotaan dalam partai kader dilakukan dengan sangat ketat dan 

                                                             
44Ibid, Hlm.210. 
45 Maurice Duverger-Terjemahan Laila Hasyim, 1984 “Partai Politik dan Kelompok Kepentingan”, 

Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 61. 
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memperhatikan berbagai aspek, seperti keterampilan, prestise, pengalaman politik 

serta bobot pengaruhnya yang diharapkan bisa menarik pendukung-pendukung 

dalam pemilihan umum. Partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota yang 

sebanyak-banyaknya dengan elite kepemimpinan yang diseleksi secara ketat. 

2.3.3 Fungsi Partai Politik 

Berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, 

pembicaraan selanjutnya difokuskan pada fungsi partai politik. Fungsi partai politik 

pada dasarnya meliputi ; pertama, sosialisasi politik, yaitu membimbing proses 

penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma-norma politik. Kedua, partisipasi 

politik, yaitu memobilisasi warga negara kedalam kehidupan dan kegiatan politik. 

Ketiga, rekruitmen politik, yaitu memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan 

pemerintahan. Keempat, komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi, issue 

dan gagasan politik kepada masyarakat. Kelima, artikulasi kepentingan, yaitu 

membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keenam, 

agregasi kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang 

dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi 

alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintahan. Dan ketujuh, pembuatan 

kebijaksanaan yang merepresentasikan apa yang sesuai dengan kehendak 

masyarakat.46 

  

 

 

                                                             
46 Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, 1989 “Perbandingan Sistem Politik”, Ypgyakarta: Gadjah 

Mada University Press, Hlm. 69. 
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2.4 Civil Society – Organisasi Masyarakat 

2.4.1 Pengertian Civil Society 

Tocqueville mendefinisikan civil society sebagai wilayah-wilayah 

kehidupan sosial yang terorganisir, dengan bercirikan antara lain kesukarelaan, 

keswasembadaan dan keswadayaan, serta kemandirian tinggi berhadapan dengan 

negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti 

oleh warganya.  

Tatanan civil society dapat ditemukan pada suatu asosiasi, yaitu sekelompok 

individu dalam masyarakat yang meyakini satu doktrin atau kepentingan tertentu 

dan memutuskan untuk merealisasikan doktrin atau kepentingan bersama tersebut. 

Asosiasi civil society dapat melakukan kontrol terhadap negara agar kekuasaannya 

tidak melampaui ketentuan dalam masyarakat liberal. Asosiasi-asosiasi sosial ini 

disebutnya sebagai “independent-eye” dari masyarakat. 

Keberadaan asosiasi masyarakat adalah wilayah milik masyarakat yang 

terbebas dari campur tangan negara. Ide utama Tocqueville adalah, bahwa etika 

liberal yang berhimpitan dengan semangat revolusioner harus segera diakhiri 

dengan memantapkan dan mengkonstitusionalisasikan kebebasan lewat 

pembentukan lembaga-lembaga politik. Ia menyebut asosiasi ini sebagai lembaga 

perantara. Baginya lembaga-lembaga ini yang akan memainkan peran-peran sebagai 

sebuah jawaban hancurnya rezim-rezim komunis dan otoritarinisme kapitalisme 

yang keduanya dianggap tidak mampu memberikan tatanan yang membebaskan dan 

mengalami krisis.  
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Asosiasi ini akan melebur kepentingan-kepentingan subjektif dalam 

kepentingan bersama, dan melindungi individu dari negara dan pasar. Maka 

kemudian civil society dikembangkan agar menjadi kekuatan penyeimbang setelah 

negara dan pasar. Tatanan civil society adalah bagian dari demokrasi yang ingin 

melahirkan kembali hak-hak warga negara sebagai pemilik awal kekuasan dan 

kedaulatan, mejamin terbukanya partisipasi secara terbuka. Ia juga secara tegas 

menolak model anarkisme, yaitu tatanan masyarakat tanpa adanya institusi negara. 

Tocqueiville hanya menjelaskan bagaimana civil society dapat memenuhi 

kebutuhannya tanpa intervensi negara.  

Maka satu-satunya yang membedakan political society dan civil society 

hanyalah pada pratek mencari, mempertahankan dan merebut kekuasaan. 

2.4.2 Tipologi Masyarakat Sipil 

Masyarakat sipil mencakup berbagai organisasi, baik itu formal maupun 

non-formal, antara lain meliputi : 

a. Ekonomi: Asosiasi-asosiasi (perkumpulan) dan jaringan komersial yang 

produktif. 

b. Kultural: Lembaga dan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat 

religious, etnis, komunal, dan lain-lain yang membela hak-hak kolektif, 

nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, dan symbol-simbol. 

c. Informasi dan pendidikan: Organisasi-organisasi yang mencurahkan 

dirinya pada sisi produksi dan penyebaran (apakah untuk profit atau 

tidak) pengetahuan umum, ide-ide, berita dan informasi publik 
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d. Kepentingan: Kelompok-kelompok yang berusaha memajukan atau 

mempertahankan kepentingan material maupun fungsional dari para 

anggotanya (misalnya; serikat buruh, asosiasi veteran dan pensiunan dan 

kelompok-kelompok profesi). 

e. Pembangunan: Organisasi-organisasi yang menghimpun sumber daya 

dan bakat individu untuk memperbaiki infrastruktur, lembaga dan 

kualitas hidup komunitasnya. 

f. Berorientasi isu: Gerakan-gerakan untuk perlindungan dan advokasi 

lingkungan, reformasi lahan, perlindungan konsumen, dan hak-hak 

perempuan, minoritas etnis, penduduk pribumi, kaum cacat, dan korban-

korban diskriminasi dan penganiayaan lain. 

g. Kewarganegaraan: Kelompok-kelompok yang berusaha (secara non 

partisan) memperbaiki sistem politik dan menjadikannya lebih 

demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan 

mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-

praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya. 

2.4.3 Organisasi Masyarakat 

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi Masyarakat disebutkan bahwa, 

 

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945”. 
 
 
Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari sejarah 

bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya 

dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-

kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU 

No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyaraktaan (ormas).  

Dalam sejarah partai politik, masyarakat terlebih dulu tergabung dalam 

kelompok-kelompok yang telah memiliki nama atau identitas tertentu dan kemudian 

dengan berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu serta 

didukung pula oleh kemampuan, kekuasaan dan kepemimpinan yang baik atau 

mumpuni maka dibentuklah partai politik yang dapat dikatakan lebih memiliki 

ruang bebas dan terbuka dalam mengatur pemerintahan jika dibandingkan dengan 

organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada.  

Dari pengertian diatas, jika kita tarik pada konteks era reformasi saat ini 

maka Ormas memiliki tiga peranan penting, antara lain ; Pertama, sebagai salah 

satu pilar dari pembangunan Bangsa. Kedua, sebagai salah satu badan atau 

organisasi yang mempunyai hak dalam mengontrol dan mengawal kebijakan 

pemerintah. Ketiga, sebagai kelompok penekan, jika penyelenggara negara mulai 

melenceng dari azas dan aturan-aturan yang berlaku. 
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2.5 Pemilihan Kepala Daerah 

2.5.1 Konsep Pemilihan Kepala Daerah 

Menurut Philip Mawhood (1983) dan J. A. Chandler (1993), pemerintah 

lokal memiliki potensi dalam mewujudkan demokratisasi, karena proses 

desentralisasi mensyaratkatkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan dan 

akuntabilitas yang lebih besar. Dalam kaitanya dengan pemilu di tingkat lokal, 

mengutip pendapat Alan R. Ball, pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam 

substansi maupun fungsi.  

Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara 

saat ini, dengan menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya 

atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses 

perlibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan 

pemerintah, khususnya di daerah.47 

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus 

instrumen terpenting demokratisasi. Bagaimanapun perwujudan demokrasi akan 

dapat dirasakan secara riil ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam 

rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. 

Samuel P. Huntington dalam bukunya Third Wave of Democratization in the Late 

Twentieth Century (1993), mendefinisikan demokrasi secara prosedural dengan 

pemilu sebagai esensi demokrasi,  Huntington juga menambahkan bahwa sistem 

demokrasi tidak cukup hanya dengan sebatas melihat pemilu dalam aspek 

pelaksanaannya saja.  

                                                             
47 Suharizal, 2011 “Pemilukada – Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,. Hlm. 175. 
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Pemilu yang bebas, jujur dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat 

kebebasan berpendapat, berkumpul dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi 

dapat memberikan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya 

pembalasan.48 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memberikan kesempatan 

kepada rakyat di daerah sebagai salah satu infrastruktur politik untuk memilih 

kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Hal ini 

akan mendorong terjadinya keseimbangan antara infrastruktur politik dengan 

suprastruktur politik, karena melalui pilkada langsung maka rakyat dapat 

menentuka jalannya pemerintah dengan memilih pemimpin yang dikehendaki 

secara bebas dan rahasia.49 

 

2.5.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

Pilkada serentak menjadi hal penting dan strategis bagi bangsa Indonesia 

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, kredibel dan 

berintegrasi. Paling tidak terdapat tiga alasan penting mengapa pilkada serentak 

harus dilaksanakan, yakni memeperkuat efektivitas sistem pemerintahan presidensil 

(efective government); efisiensi pembiayan penyelenggaraan pilkada (efficient 

government); dan penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional (election 

cycle management).50 

                                                             
48 Huntington dalam Aidul Fitriciada Azhari, 2004 “Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi 

– Perspektif Ketatanegaraan”.JURISPRUDENSI, Vol. I. No.2, Hlm. 180. 
49 Op. Cit. Hlm. 179. 
50 Husni Kamil Manik – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2016, Dalam Kata Pengantar Pilkada 

Serentak – Penguatan Demokrasi di Indonesia. Depok, Pustaka Kemang,.  
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Djohermansyah Djohan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri 

2010-2014, pernah menjadi Ketua Tim Pemerintah untuk Penyusunan RUU 

Pilkada), memaparkan tujuh isue penting Undang-Undang Pilkada,51 sebagai 

berikut; Pertama, adanya pola pelaksanaan pilkada serentak sehingga biaya 

demokrasi lokal bisa lebih murah. Sementara itu dirancang pula pilkada serentak 

nasional yang akan digelar tahun 2027. Untuk sampai ke tahap pilkada serentak 

secara nasional tersebut dilakukan pilkada seretak secara bertahap. Kedua, 

penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30% suara sah, tetapi dengan cara 

simple majority atau suara terbanyak.  

Dengan begitu, tidak diperlukan lagi pilkada putaran kedua, sehingga bisa 

menekan biaya, kejenuhan pemilih dan rendahnya voter turn-out. Ketiga, untuk 

menghukum partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala 

daerah yang lazim disebut “uang mahar” atau “sewa perahu” dicantumkan sanksi 

bahwa parpol yang yang melakukannya dilarang mengajukan calon pada periode 

berikutnya di daerah tersebut.  

Bila parpol melakukan pelanggaran maka parpol tersebut dikenakan denda 

10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Keempat, untuk membatasi politik 

dinasti, calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau 

garis keturunan satu tingkat lurus ke atas,ke bawah, ke samping dengan petahana; 

kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Kedepan sebaiknya pengertian 

petahana diperluas termasuk mereka yang mengundurkan diri sebelum berakhir 

masa jabatannya. Kelima, persyaratan calon diperketat.  

                                                             
51 Djohermansyah Djohan, 2015 “Menata Pilkada”. Jakarta: Yayasan Bakti Otonomi Daerah,. Hlm. 130-

133. 
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Beberapa anomali pada peraturan pilkada yang lama diperbaiki, seperti 

mereka yang sudah dua periode menjabat kepala daerah (orang nomor satu) tidak 

bisa lagi maju sebagai wakil kepala daerah (orang nomor dua), karena dalam 

persyaratan calon dinyatakan “calon belum pernah menjabat sebagai kepala daerah 

untuk calon wakil kepala daerah”. Begitu pula mereka yang sedang menjabat kepala 

daerah/wakil kepala daerah di suatu daerah, bila ingin mencalonkan diri di daerah 

lain, tidak boleh lagi cuti tetapi harus berhenti dari jabatannya. Untuk menjaga 

netralitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang, calon kepala daerah/calon 

wakil kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri dan PNS tidak hanya berhenti dari 

jabatannya tetapi harus mengundurkan diri sebagai TNI/Polri dan PNS. Keenam, 

persyaratan parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon kepala 

daerah/wakil kepala daerah diperberat dari semula memiliki paling sedikit 15% dari 

jumlah kursi DPRD atau 20% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu, 

naik menjadi 20% kursi atau 25% suara sah.  

Demikian pula bagi calon independen, untuk maju harus memiliki syarat 

dukungan paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk bagi daerah yang berepnduduk 

besar dan paling sedikit 10% bagi daerah yang berpenduduk kecil. Jadi jumlah 

calon yang mengikuti pilkada bisa lebih sedikit, tidak seperti ketentuan lama 

dimana jumlah kandidat sangat banyak bahkan bisa mencapai 12 pasangan. 

Ketujuh, sengketa hasil pilkada sementara waktu tetap ditangani Mahkamah 

Konstitusi (MK) sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Yang menarik, 

gugatan hanya bisa diajukan penggugat bila selisih kekalahan tipis (close to call) 
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paling banyak 0,5% samapai dengan 2% dari jumlah penduduk, tidak seperti 

sekarang suara puluhan persen pun tetap menggugat. 

Pemerintah bersama DPR telah mendesain penyelenggaraan pilkada seretak 

melalui tiga gelombang. Pilkada serentak gelombang pertama terdiri dari 9 provinsi, 

224 kabupaten dan 36 kota; Pilkada serentak gelombang kedua terdiri dari 8 

provinsi dan 94 kabupaten/kota; Pilkada serentak gelombang ketiga terdiri dari 17 

provinsi dan 154 kabupaten/kota. 

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pilkada serentak berdiri diatas pijakan 

perundang-undangan yang legitimate, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu Nomor 1 Tahun 2015) yang kemudian diundangkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota.  

Meski juga harus diakui bahwa eksistesi UU No.1/2015 tersebut masih 

menyisakan banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi redaksional, 

sistematika penyusunan, hingga menyangkut substansi isinya. Karena itulah maka 

disempurnakan kembali melalui penetapan 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 Menjadi Undang-Undang.52 

Selain itu, perundang-undangan tentang pemerintahan daerah pun juga 

menjadi salah satu landasan dikarenakan pelaksanaan pilkada serentak berkaitan 

dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintahan di tingkat lokal. Adapun 

                                                             
52 MB. Zubakhrum Tjenreng, 2016 “PILKADA SERENTAK – Penguatan Demokrasi di Indonesia”. Depok: 

Pustaka Kemang, Cetakan Pertama. Hlm. 15. 
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peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang paling relevan 

pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 

2014 tetang Perubahan Atas UU No.23/2014, dan terakhir Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.53 

Demikian juga berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pilkada serentak yang 

dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan yuridis, 

antara lain; 

1. PKPU No.2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Serentak; 

2. PKPU No.3/2015 tentang Tata Kerja Pilkada Serentak, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara; 

3. PKPU No.4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; 

4. PKPU No.5/2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Msyarakat; 

5. PKPU No.6/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan 

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak; 

6. PKPU No.7/2015 tentang Kampanye Pilkada Serentak; 

7. PKPU No.8/2015 tentang Dana Kampanye; 

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

 

 

                                                             
53 Ibid. Hlm. 15 
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9. PKPU No.10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara; 

10. PKPU No. 11/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan 

PenetapanHasil.54

                                                             
54 Ibid. Hlm.16. 



 

  

 


