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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tiga konsep yang berkaitan dengan judul 

skripsi tentang Dinasti Politik Lokal (Studi Tentang Faktor-Faktor Pendukung 

Menguatnya Dinasti Politik Melalui Kemenangan Pasangan Rukmini dan 

Suhadak dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019), 

yakni sebagai berikut. 

2.1 Dinasti Politik 

Berkaitan dengan dinasti politik,Alim Bathoro pada jurnalnya menyatakan 

bahwa: 

“Dinasti politikdalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik 

yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian 

pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks 

Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan 

untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga 

mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung 

merperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, 

kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan 

polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit 

artis, serta elit Aktifis”.35 

  

 Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik sangat erat kaitannya dengan 

hubungan antar elit politik. Dimana elit politik tersebut saling berhubungan dalam 

konteks berpolitik, yakni para elit politik masih memiliki hubungan darah, suami, 

istri, anak dan sanak saudaranya. Sehingga dalam menjangkau kekuasaan politik 

sangat mudah untuk dilakukan dalam suatu darah. 

                                                           
35 Alim Bathoro, Perangkat Dinasti Politik dalam Kosolidasi Demokrasi, Jurnal FISIP Universitas 

Maritim Raha Ali, Vol. 2, No. 2, 2011: 115-125. 
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 Berkaitan dengan elit, Mosca mengatakan dalam Varma bahwa: 

“Komposisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran ‘kekuatan sosial’ 

tertentu. Konsep ‘sub elite’ yang merupakan kelas menengah dari para 

pegawai negeri sipil, paramanajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Kelas 

menengah ini dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur 

masyarakat. Menurutnya stabilitas politik ditentukan oleh lapisan 

kelompok menengah ini”.36 

 

 Di dalam memperebutkan kekuasaan para elit politik saling berlomba 

dalam memperebutkan kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Menurut 

Pareto dalam varma bahwa: 

“Antara governing elite dan non-governing elite senantiasa berebut 

kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah 

sirkulasi elite. Setiap elite yang memerintah, hanya dapat bertahan apabila 

secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan 

tetapi sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual baik elite 

keturunan maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami 

kemunduran sesuai dengan waktu dan  sebab-sebab biologis”.37 

 

 Pendapat tersebut menjelaskan bahwa adannya persaingan antara elit 

pemerintahan dengan elit non pemerintahan dalam memperebutkan kekuasaan. 

Pareto menjelaskan bahwa di dalam mempertahankan kekuasaan harus ada 

dukungan dari masyarakat bawah, dan baiknya seorang elit dalam menguasai 

kekuasaan entah itu dari elit keturunan maupun elite yang diangkat. 

 Sedangkan kekuasaan elite menurut Mosca adalah sebagai berikut: 

“Sebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkan dari watak sosial 

manusia. Selanjutnya dikatakan, bahwa kelas politik yang tidak adaptatif 

dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elite lain 

akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan 

waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. 

Sistem demokrasi, menurut Mosca tidak memiliki dasar substantif sebagai 

kekuasaan mayoritas, bahkan dianggap sebagai penyebab kemerosotan 

elite. Oleh karenanya semua kelompok penguasa harus mempertahankan 

                                                           
36Varma, SP, 2007, Teori Politik Modern, Jakarta, Rajawali Press, Hal. 204 
37Ibid hal. 205 
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sistem pewarisan secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi 

kekuasaannya. Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwarekruitmen dari 

kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik”.38 

 

 Setelah berlangsungnya tiga kali pemilu dalam masa reformasi, ada 

fenomena yang menarik kalau di dalam teori politik kontemporer elit biasanya 

berdasar golongan, misalnya militer, partai, birokrasi dan sebagainya. Maka 

belakangan muncul varian lain dari elit politik, dimana elit politik ini berbasis 

kekeluargaan. Menurut Amir Fadhilah dalam jurnalnya menyatakan bahwa: 

“Dengan adanya elit politik berbasis kekeluargaan tersebut cenderung 

akan memupuk munculnya dinasti-dinasti politik ditingkat pusat atau 

lokal.Oleh karenanya, kedekatan politik keluarga inilah yang kemudian 

menguatkan jaringan politik. Suatu jaringan mempunyai pengaruh penting 

terhadap dinamika jaringan tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap 

tertutupnya rekrutmen politik.39 

 

 Akhirnya manakala hal itu terjadi, maka dikhawatirkan menjadi budaya 

politik di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan menganggu demokratisasi 

secara keseluruhan. Karena menurut Chilcotebahwa: 

“Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan, simbol-simbol yang 

melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi. Bila sudah 

begitu, persoalan konsolidasi demokrasi di Indonesia boleh jadi hanya 

sekedar  mimpi”.40 

 

 Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan dinasti politik 

sangatlah erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat 

saat ini, sebab budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasan yang 

dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Maka 

pertanyaan yang relevan dalam pembahasan dinasti politik adalah bagaimana 

                                                           
38Ibid hal. 205 
39Fadhilah. Amir, 2007,Budaya  Politik:  Studi Kasus  Kyai  Pesantren  di  Kabupaten 

Pekalongan, Jurnal  Al  Qalam,  Vol.  24. No 1 Januari-April 2007,  hal. 38-54 
40Chilcote. Ronald H,2003,Teori Perbandingan Politik: Penelurusan Paradigma, Jakarta, Grafindo 

Persada, hal. 21 
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karakteristik preferensi budaya politik berkembang dalam pembentukan politik 

dinasti? Adapun preferensi budaya pemilih eratkaitannya dengan perilakumemilih 

yakni kecenderungan pemilih untuk memilih berdasarkan sumber informasi yang 

ditangkap baik itu rasional maupun tradisional. 

 Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai pengertian 

yang saling meniadakan, antropologi politik telah memperlihatkan ikatan-ikatan 

kompleks antara dua sistem itu, menganalisanya, serta mengembangkan teori-teori 

mengenai hubungan-hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. 

Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan antara 

kekerabatan  dan  kekuasaan  dengan  menimbang begitu  eratnya  hubungan 

antara keduanya. 

 Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya banyak ditemui 

adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan kekerabatan. Hal ini dapat  

dilihat dari kriteriamasyarakat primitif khususnya dalam keanggotaan suatu 

komunitas politik. Menururrt Georges Balander bahwa:  

“Metode keturunan baik dari garis keturunan patrilineal maupun 

matrilineal terutama mengkondisikankewarganegaraan dalam masyarakat-

masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-

kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda 

dengankekerabatan dalam pengertian ketatnya. Sedangkan dalam 

masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan domestik, 

status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilan 

dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai kontrol atas 

kehidupan masyarakat.41 

 

 Sedangkan menurut Menurut Chony dalam Ali Imron bahwa:  

                                                           
41 Georges. Balander, 1996, Antropologi politik, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, hal. 65 
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“Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga 

yangmemiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.42 

 

 Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja didasarkan karena adanya 

hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga tetapi karena 

adanya hubungan darah. Selain itu juga menyebutkan bahwa kunci pokok sistem 

perkawinan bukan karena hubungan darah melainkan juga berasal dari kelompok 

keturunan (linege) atau garis keturunan (descent). Antara anggota kelompok 

keturunan saling berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan 

kelompok kekerabatan ini bisa bersifat patrilineal atau matrilineal. Sistem 

kekerabatan sekurang-kurangnya, mencakup beberapa unsur antara lain:43 

a. Interaksi yang intensif antara warga 

b. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku semua warganya 

c. Adanya rasa kepribadian yang disadari semua warga. 

 Berdasarkan unsur tersebut kemudian membedakan tiga kategori 

kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi sosialnya yaitu:44 

1) Kelompok kekerabatan Berkorporasi yang biasanya menyangkut 

adanya hak bersama atas dasar sejumlah harta. 

2) Kelompok kekerabatan kadang kala yang hanya berkumpul jika ada 

kebutuhan yang diperlukan dan biasanya tidak mempunyai ke tiga 

unsur diatas. 

3) Kelompok kekerabatan menurut adat, kelompok ini bentuknya sudah 

semakin besar, sehingga warganya seringkali sudah tidak saling 

mengenal.Rasa kepribadian sering kali juga ditemukan oleh tanda-

tanda adat tersebut. 

                                                           
42Imron. Ali, 2005, Sistem Kekerabatan, dalam Pengantar Sosiologi, Solo: Smart Medi,hal. 27 
43Ihromi, 1999,Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Obor, hal. 159 
44 GP Mudrock dalam Koentjaraningrat, (2005),Pengantar Antropologi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

hal. 109 
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 Berdasarkan penjelasan Elly M. Setiadi dkk, dalam bukunya Pengantar 

Sosiologi Politik menjelaskan bahwa: 

“Kelompok kekerabatan yang sudah disebutkan diatas biasanya disebut 

kelompok kekerabatan kindret yaitu berkumpulnya orang-orang yang 

saling membantu melakukan kegiatan-kegiatan bersama saudara, sepupu 

dan yang lainnya dengan tujuan memperlancar bisnis. 

Sedangkankelompok kedua disebut kelompok dame yang terdiri dari 

keluarga luas, keluarga ambilineal kecil dan besar serta paroh 

masyarakat”.45 

 

 Oleh sebab itu kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan 

kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu 

terdapat dalam proses politik, namun para ilmuwan politik tidak ada yang sepakat 

mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya 

menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur 

dan selalu berkonotasi emosional. Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan 

apalagi yang sekarang muncul adalah fenomena politik kekerabatan ibarat agama 

tanpa moral. Karena modern ini banyak para aktor politik yang selalu melibatkan 

keluarganya untuk berkecimpung juga dalam dunia politik hal ini terlihat 

diberbagai daerah menjelang pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan 

pada akhir-akhir ini.46 

 Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai dihampir 

semua negara. Di AS misalnya keluarga Cannedy masih dianggap sebagai 

kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachussedts maupun 

ditingkat negara federal. Di Indonesia politik kekerabatan identik dengan 

                                                           
45 Elly M. Setiadi dkk, 2013,Pengantar Sosiologi Politik,Jakarta: Prenada Media, hal. 93 
46 Ramlan. Surbakti, 2010, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, hal. 71 
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kekuasaan dikeluarga atau dikerabat politik tertentu. Menurut Niko Harjanto 

dalam artikelnya yang berjudul politik kekerabatan menyatakan bahwa:  

“Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat 

mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak 

mungkin dalam waktu dekat politik indonesia akan seperti yang terjadi di 

Filipina dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara 

dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti 

politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu dan karenanya sangat sulit 

untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses 

demokrasi yang sehat dan substansial”.47 

 

 Oleh sebab itu dinasti politik atau politik kekerabatan cenderung 

menciderai proses demokrasi yan ada di Indonesia. Bagaimana segelintir elit 

politik yang ada disuatu daerah ingin menguasai kekuasaan secara turun temurun 

sehingga kekuasaan di suatu daerah menjadi suatu tonggak estafet yang dijalankan 

secara dinasti, entah suami, istri, anak dan sanak keluarganya. Sehingga hal ini 

perlu mendapat perhatian publik agar demokrasi berjalan dengan baik dan 

substansial. 

2.1.1 Bentuk Dinasti Politik yang Terjadi di Indonesia 

Dalam situs Kompas.com pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat, ada total 

60 kepala daerah dan calon kepala daerah yang melakukan praktik dinasti politik, 

entah itu dinasti politik yang terbukti melakukan penyelewengan kekuasaan atau 

tidak melakukan. Namun setidaknya Gamawan Fauzi yang ketika itu menjabat 

sebagai Menteri Dalam Negeri hampir selaras dengan yang tercatat di sebuah 

                                                           
47Niko Harjanto,  Artikel politik kekerabatan,diakses pada tanggal 21 Mei 2017, jam 12.30 WIB 
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surat kabar onlinetersebut dengan menyebutkan hanya ada 57 kepala daerah dan 

calon kepala daerah yang teridentifikasi melakukan praktik dinasti politik48. 

 Berikut ini adalah daftar nama kepala daerah yang tercatat melakukan 

praktik dinasti politik dalam situs Kompas.com yang ditulis oleh Deytri Robekka 

Aritonang diberi judul “60 Orang Yang Terlibat Politik Dinasti49”, kemudian 

diklasifikasi oleh penulis menjadi dua bagian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Artikel berjudul “60 Orang Yang Terlibat Politik Dinasti!” di akses melalui situs: 

www.nasional.kompas.com/Read/2013/10/1850579/60.Orang.yang.Terlibat.Politik.Dinasti. Pada 

20 Desember 2014 
49Ibid, 
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Tabel 3.2 

Politik Dinasti Vertikal 

No Daerah Penjelasan 

1 Indramayu. Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri dari 

bupati Indramayu sebelumnya, Irianto MS Syafiudin 

alias Yance 

2 Bekasi. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin adalah 

menantu dari bupati Bekasi sebelumnya, Saleh Manaf. 

3 Tana Toraja. Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri dari 

bupati Tana Toraja sebelumnya, Juhanis Amping 

Situru. 

4 Tangerang. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak 

dari mantan bupati Tangerang sebelumnya, Ismet 

Iskandar. 

5 Bangkalan. Bupati Bangkalan Mohammad Makmun Ibnu Fuad 

adalah anak dari mantan bupati Bangkalan 

sebelumnya, Fuad Amin. 

6 Kutai Kartanegara. Bupati Kukar, Rita Widyasari adalah anak dari 

mantan bupati Kukar sebelumnya, Syaukani Hasan 

Rais. 

7 Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua adalah kakak 

dari mantan bupati Maluku Tengah sebelumnya, 

Abdullah Tuasika. 

8 Bantul. Bupati Bantul Sri Suryawidati adalah istri dari mantan 

bupati Bantul sebelumnya, Idham Samawi. 

9 Kendal. Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, adalah istri dari 

mantan bupati Kendal sebelumnya, Hendri Boedoro. 

10 Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, Dadang Naser adalah menantu dari 

bupati Bandung sebelumnya, Obar Sobarna. 

11 Cimahi. Walikota Cimahi, Ati Suhari adalah istri dari mantan 

walikota Cimahi sebelumnya, Itoc Tochija. 

12 Probolinggo. Walikota Probolinggo Hj Rukmini adalah istri dari 

mantan walikota Probolinggo sebelumnya, Buchori 

Hasan 

13 Kediri. Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri dari 

mantan bupati Kediri sebelumnya, Sutrisno. 

14 Barru. Bupati Barru, Andi Idris Syukur adalah anak dari 

bupati Barru sebelumnya. 

15 Tabanan. Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti adalah anak 

dari mantan bupati Tabanan sebelumnya, Adi 

Wiryatama. 

Sumber :situswww.nasional.kompas.com/Read/2013/10/1850579/60. 
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Tabel 3.3 

Politik Dinasti Horizontal 

No Daerah Penjelasan 

1 Banten. Gubernur Banten, Atut Chosiyah, Merupakan: 

- Kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu 

Chasanah. 

- Kakak tiri Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman. 

- Kakak ipar wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi 

Diany. 

- Anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani. 

2 Lampung. Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, Merupakan: 

- Ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. 

- Ayah dari Wakil Bupati Pringsewu Handiytya 

Narapati. 

3 Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, 

Merupakan : 

- kakak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo 

4 Jambi. Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Merupakan: 

- Orang tua kandung dari Zumi Zola Zulkifli, Bupati 

Tanjung Jabung Timur, Jambi. 

- Mertua dari Wakil Bupati Muaro Jambi Kemas 

Muhammad 

5 Kota Waringin Timur, 

Kalimantan Tengah. 

Wali Kota Waringin Timur, Supian Hadi,Merupakan : 

- Menantu Bupati Seruyan, Darwan Ali. 

6 Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, 

Merupakan : 

- Ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ 

Sarundajang. 

7 Takalar. Wakil Bupati Takalar, M Natsir Ibrahim, Merupakan : 

- Anak mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa 

8 Padang Lawas Utara, 

Sumatra Utara 

Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harapan, 

Merupakan : 

- Orang tua kandung dari Wali Kota Padang Sidempuan 

Andar Amin Harapan 

Sumber: situs www.nasional.kompas.com/Read/2013/10/1850579/60. 

Wasisto Raharjo mencoba menelisik gejala terbentuknya dinasti politik 

yang kian marak ditemukan di Indonesia seperti yang tercatat di catatan 

Kompas.com tersebut. Setidaknya ditemukan dua temuan analisa yang 

menyebabkan dinasti politik di Indonesia dapat terbentuk. Pertama, macetnya 

kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas 

sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong sanak keluarga 

kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang 
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menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala 

daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang 

dekat kepala daerah menggantikan petahana.50 

Dari kedua analisa tersebut menghasilkan sikap pro dan kontra terhadap 

pemahaman dinasti politik. Lebih lanjut, sikap pro dan kontra ini berkembang 

menjadi sebuah perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada. Pihak yang pro 

terhadap dinasti politik mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja 

ada yang harus dibenahi yaitu sistem kaderisasi partai politik di daerah. 

Sedangkan pihak yang kontra jelas-jelas menolak sama sekali adanya praktik 

dinasti politik dengan cara membatasinya melalui undang-undang. 

2.2 Faktor-faktor Pemenangan dalam Pilkada 

Peneliti yang membahas permasalahan mengenai faktor kemenangan 

koalisi pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilukada cukup banyak 

ditemui dalam jurnal-jurnal politik. Penelitian pada umumnya sebagian besar 

membahas hal-hal yang terkait strategi yang digunakan oleh pasangan calon 

kepala daerah, hasil pemilu kepala daerah, konflik yang terjadi saat pelaksanaan 

pemilu kepala daerah, serta dampak pelaksanaan pemilukada. 

Penelitian mengenai faktor kemenangan koalisi pasangan calon Walikota 

dan Wakil Walikota pada pemilu kepala derah di Kota Probolinggo, diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menentukan faktor apa saja yang dapat 

                                                           
50Dalam situs bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi Petahana atau dalam bahasa Inggris ialah incumbent, 

berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan,dalam politik, 

adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. istilah "petahana" terkadang 

digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang sedang memegang jabatan kekuasaan. 
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mempengaruhi kemenangan koalisi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 

dalam pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah lainnya.  

Dalampenelitian yang dilaksanakan oleh Fitriyah, Hermini, 

Susiatianingsih dan Supratiwi menjelaskan Faktor Determinan dari kemenangan 

kandidat pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011. Penelitian tersebut diawali 

dengan penjabaran tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang dalam 

menggunakan hak pilihnya tergolong tinggi dan konsisten yakni di atas 75%, 

antusias pemilih ini terutama terjadi pada pemilukada yang cenderung tinggi 

dibanding pemilu lainnya. Selain itu keputusan masyarakat dalam menentukan 

pilihan didasari oleh pilihannya sendiri, bukan dari pihak luar ataupun lingkungan, 

hanya sebagian kecil masyarakat yang masih terpengaruh lingkungan seperti 

teman, keluarga maupun tetangga.Faktor figur dan ketokohan memainkan peran 

penting dalam mempengaruhi keputusan memilih. Faktor sosiologis, faktor 

ekonomi, dan faktor psikologis juga berpengaruh dalam menentukan pilihan 

masyarakat, namun ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh secarasignifikan 

terhadap keputusan memilih. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik 

uang adalah hal yang wajar dalam pemilu dan pada prakteknya semua calon 

menenebar uang, hanya sebagian kecil saja masyarakat menolak adanya politik 

uang. Kondisi seperti ini ternyata bukan menjadi faktor utama sebagai 

pertimbangan dalam memilih seorang calon. 

Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007) dalam tesisnya yang berjudul 

Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006 
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dapat mengungkapkan bahwa kemenangan yang diraih oleh pasangan tersebut 

mutlak sepenuhnya terjadi karena adanya strategi politik yang dibentuk dan 

diterapkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni strategi 

memperluas dukungan partai politik dan konsitutuennya, strategi pencitraan figur 

politik, serta strategi kampanye. 

Penelitian di atas merekomendasikan beberapa point bagi setiap kandidat 

yang hendak bertarung yakni, diawali dengan perlunya dibangun dukungan 

konstituen partai yang lebih solid dan terkoordinasi baik pelaksanaannya di 

tingkat koalisi maupun dalam struktur partai serta pelaksanaannya di tingkat 

konstituen partai koalisi yang mengusung pasangan calon. Perlunya 

mengefektifkan mesin partai koalisi yang berkolaborasi dengan tim sukses 

pasangan calon agar menghindari adanya kader yang menyimpang dari koalisi dan 

memperkuat dukungan. 

Point selanjutnya yakni pembentukan (citra politik) pasangan calon harus 

lebih kongkrit, menunjukkan pasangan tersebut mampu memimpin melalui 

program kerja yang terarah. Pelaksanaan kampanye juga harus melibatkan 

komponen masyarakat. Dalam pengelolaan isu-isu politik hendaknya 

memperhatikan strategi pemerataan pembangunan antar daerah, lintas budaya, 

etnis, dan agama, guna memperluas dukungan yang didapat dan mengangkat citra 

figur calon, sehingga semua pihak merasa diayomi dan diperhatikan. 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat persamaan 

dalam pembahasan mengenai kemenangan calon Walikota dan Wakil 

Walikotapada pemilukada, namun yang menjadi perbedaan penelitian pada 
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pemilukada di Kota Probolinggo tahun 2014 ini dengan penelitian yang 

sebelumnya ialah lebih spesifikasi pada pembahasan faktor kemenangan terkait 

dengan faktor internal dan ekternal terkait dengan dinasti politik yang 

memanfaatkan nama baik suami sebagai faktor penentu kemenangan pasangan 

Rukmini dan Suhadak Pilkada Kota Probolinggo. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian (Tahun) Judul Penelitian Hasil 

1. Fitriyah, Hermini 

Susiatianingsih dan 

Supratiwi 

Faktor 

Determinan 

Kemenangan 

andidat Pada 

Pemilukada 

Kabupaten Batang 

2011 

Faktor determinan kemenangan kandidat 

antara lain: (1) Tingkat partisipasi pemilih 

yang menggunakan hak pilihnya tinggi, (2) 

Keputusan memilih pemilih di Kabupaten 

Batang di dasari oleh pilihan pribadi, (3) 

Faktor figur dan ketokohan memainkan 

peran penting dalam membuat keputusan 

memilih, (4) Figur calon pasangan sangat 

signifikan berpengaruh terhadap hasil suara, 

dan (5) Faktor sosiologis dan psikologis 

juga berperan namun tidak secarasignifikan 

2. Sofyan A Jusuf, 

Mashuri Maschab 

(2007) 

Studi tentang 

strategi politik 

pasangan 

Bandjela Paliudju 

dan Achmadyahya 

dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

Langsung 

Gubernur 

Sulawesi tengah 

tahun 2006 

Hasil kemenangan pemilukada di Sulawesi 

tengah tahun 2006 tersebut sepenuhnya 

disebabkan karena adanya strategi politik 

yang dirancang dan diterapkan oleh 

pasangan calon yakni strategi memperluas 

dukungan partai politik dan konsitutuennya, 

strategi pencitraan figur politik, serta 

strategi kampanye. 

3. Susilo Utomo (2013) Peran 

PartaiDemokrasi 

Indonesia 

Perjuangan 

dalam 

Memenangkan 

Pasangan 

Ganjar 

Pranowo-Heru 

Sudjatmoko 

Pada Pilgub 

Peran PDIP dalam pemenangan pasangan 

Ganjar Pranowo – Heru sudjatmoko 

memiliki tingkatan yang kuat yakni sebagai 

perekrut politik, mesin pengumpul suara 

dan sebagai penggerak basis massa atau 

mobilisasimassa. 
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Jateng 2013 

4. Muchammad Ichsan 

Saputra, Bambang 

Santoso Haryono, 

MochammadRozikin 

(2013) 

Marketing Politik 

Pasangan Kepala 

Daerah dalam 

Pemkilukada 

(Studi Kasus Tim 

Sukses 

Pemenangan 

Pasangan Abah 

Anton dan Sutiaji 

dalam Pemilukada 

Kota Malang 

2013) 

Marketing politik yang telah dilaksanakan 

oleh tim sukses dalam pemenangan pasngan 

Abah Anton dan Sutiaji, yaitu pembentukan 

figure dan program-program kampanye 

yang kompleks mencakup dari penentuan 

produk politik, promotion, place, price, dan 

segmentasi pemilih. 

5. Nehemia Syalom 

Ginting (2013) 

Marketing Politik 

dalam Pemilukada 

Kabupaten Karo 

tahun 2010 

Keberhasilan strategi politik yang 

diterapkan oleh tim pemenangan 

pasangan Kena Ukur Surbakti–

TerkelinBrahmanaantaralain: 

(1) Tim pemenangan pasangan ini 

memperkuat basis marketing politik 

kedaerah mayoritas adalah pemilih 

tradisional yakni daerah pedesaan. (2) 

Tim pemenangan pasangan ini 

menonjolkan etnititas  sebagai  isu  utama  

untuk  menarik 

dukungan dari masyarakat 
Sumber: hasil Penelitian beberapa Panulis 

Strategi yang digunakan oleh pasangan calon juga harus dipikirkankan, 

karena strategi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Berikut 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam strategi pemenangan dalam pemilihan 

umum kepala daerah.51 

2.2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori diharapkan menjadi sebuah acuan secara konsep yang 

nantinya dapat digunakan dalam memandang, menilai dan menganalisis sebuah 

permasalahan. Teori yang nantinya digunakan dalam penelitian ini ialah teori 

                                                           
51 Tri Anung Anindita, Strategi Pemenangan Pemilihan Umum, 

http://adieth12.blogspot.co.id/2011/05/strategi-pemenangan-pemilihan-umum.html, Diakses 

tanggal 18 Desember 2017, pukul 20.00 WIB 

http://adieth12.blogspot.co.id/2011/05/strategi-pemenangan-pemilihan-umum.html
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Koalisi Partai Politik, teori Partisipasi Politik dan teori Modal Sosial. Teori yang 

dipaparkan tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisa permasalahan yang 

dibahas oleh peneliti.  

Teori Koalisi Partai Politik digunakan untuk menganalisis bentuk koalisi 

yang diusung oleh pasangan Rukmini-SUhadak dalam pemenangan pemilukada 

Kota Probolinggo tahun 2014-2019. Teori Partisipasi Politik ini sendiri digunakan 

untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilukada di Kota 

Probolinggo dalam pemenangan pemilukada Kota Probolinggo tahun 2014-2019. 

Serta teori Modal Politik digunakan untuk mengetahui dan menganalisis variabel 

apa saja dari modal politik yang di miliki oleh pasangan Rukmini dan Suhadak 

dalam pemenangan pemilukada Kota Probolinggo tahun 2014-2019. 

Teori diatas akan dikaitkan dengan faktor-faktor penentu kemenangan 

pilkada Kota Probolinggo pasangan Rukmini dan Suhadak. Faktor tersebut 

muncul dari dari faktor internal dan eksternal yang mempngaruhi kemenangan 

tersebut. 

2.2.1.1 Koalisi Partai Politik 

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang 

menggunakan sistem parlementer. Dalam ranah politik, koalisi merupakan 

gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara 

bersama satu pemerintahan. Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai 

pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya 

tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini 

koalisi yang tercipta antara partai politik tidak  ada yang ideal, tidak ada satupun 
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koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan 

hakikatnya. 

 Menurut Arend dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan 

Parlementer dan Presidensial mengatakan bahwa:  

“Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan 

kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara 

independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang 

dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau 

masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi 

bersama para anggota”.52 

 

 Pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang 

multi partai, Bambang Cipto mendeskripsikan definisi koalisi sebagai berikut:  

“Koalisi yakni suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang 

kuat. Hakikat sebuah koalisi ialah untuk membentuk pemerintahan yang 

kuat  (strong),  mandiri (autonomus), dan tahan lama (durable)”.53 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koalisi pada 

pemerintahan parlementer maupun presidensial hakikatnya sama dalam mecapai 

tujuan. Yakni sama-sama membentuk kelompok atau pemerintahan yang di 

dalamnya mebahasa tentang permasalahan negara untuk mencapai suatu 

pemerintahan yang baik. 

 Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang dapat 

menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat 

penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini koalisi yang tercipta 

antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang 

para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya. Bentuk koalisi 

                                                           
52 Lijphart, Arend. 1995. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial Terjemahan.  

Ibrahim R. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 221 
53Bambang, Cipto. 2000. Prospek dan Tantangan Partai Politik. Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 22 
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yang sering ditemui ialah koalisi yang membingungkan, secara kompleks 

kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara 

teoritis koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran 

yang realistis dan layak. 

 1. Jenis-jenis Koalisi 

Efriza dalam bukunya yang berjudul Political Explore Sebuah Kajian Ilmu 

Politik dan mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas 

beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain:54 

a Koalisi Berbasis Ideologi 

Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan 

ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk 

koalisi. Ambardi dalam de Swan menjelaskan bahwa teori ini menyatakan 

bahwa para politikus umumnya ingin meninggalkan jejak ideologi dan 

kebijakan partai di pemerintahan.55 

Politikus ini tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, 

melainkan sekedar sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu. Karena 

memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, 

maka pertalian ideologis menjadi dasarpembentukan koalisi. Oleh Karena 

itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul 

atau mengesampingkan satu partai. Hal yang paling penting ialah koalisi 

tersebut berusaha membentuk pemerintahan yang kompak (ambardi dalam 

                                                           
54Evriza, 2012, PoliticalExploreSebuahKajianIlmuPolitik,NewYork: Free Press, hal. 89 
55Ambardi, Kuskridho, 2009, Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di 

Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustaan Populer Gramedia,hal. 33 
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Gallagher, Laver, Mair. Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai 

sabuk transisi.56 

b Koalisi Kemenangan Minimal (miminal-winning coalition) 

Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada 

maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak 

mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di 

pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi 

peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material. 

Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik 

yang memperoleh kursi di kabinet untuk bergabung dan mengabaikan 

partai-partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Dalam teori ini 

partai-partai bergabung membentuk koalisi dengan menghitung 

kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni 50% + 1. Biasanya 

peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi 

parlemen 50 persen telah terlampaui. 

Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) 

yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi 

seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan 

tidak akan menambah peserta lagi.57 Dengan demikian keuntungan politik 

yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta 

                                                           
56 Gallagher, Kenneth T., 1995, Epistemologi Filsafat Pengetahuan (terj-P. Hardono Hadi), 

Kanisius, Yogyakarta. Hal. 305 
57 Ambardi, Kuskridho, 2009, Mengungkap Politik Karte : Studi Tentang Sistem Kepartaian di 

Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustaan Populer Gramedia, hal. 33 
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koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang 

dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik. 

c Minimal Range Coalition 

Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada 

kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalamberkoalisi 

dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan. 

d Minimum Size Coalition 

Koalisi ini merupakan Partai dengan suara terbanyak akan mencari 

partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekadar mencapai suara 

mayoritas. 

e Bargaining Proposition 

Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit 

untuk memudahkan proses negosiasi dalam pemerintahan dan dalam 

pembentukan kebijakan. Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk 

memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau 

rekanan koalisi hanya sedikit. 

 2. Cara Terbentuknya Koalisi 

Menurut Evriza (2012), suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa 

cara, yakni:58 

a Bermula dengan satu pendiri (founder). 

b Mencapai massa kritis (critical mass). 

                                                           
58 Evriza, 2012, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, New York: Free Press, hal. 91 
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c Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (weak ties can be 

strong). 

d Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya. 

2.2.1.2 Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan 

demokrasi. Huntington dalam Rahman, mengemukakan definisi dari partisipasi 

politik sebagai berikut: 

“Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih 

seorang pemimpin atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi 

kebijakan pemerintah”.59 

 

 Partisipasi tersebut antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, 

melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan sebuah 

kebijakan, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan 

alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam sebuah pemilihan umum.  

 Peter L.Berger dalam bukunya Pyramids of Sacrifice: Political Ethnics 

and Social Change mengemukakan bahwa:  

“Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang 

paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya ialah orang itu sendiri. Hal 

ini didasari oleh  keputusan politik yang dibentuk tersebut sudah pasti 

akan berhubungan dan mempengaruh kehidupan warga masyarakat, 

sehingga warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan 

keputusan politik”.60 

 

 Oleh karena itu Partisipasi dalam arti sederhana merupakan keikut sertaan 

atau keterlibatan seseorang atau kelompok didalam suatu kegiatan yang dilakukan 

                                                           
59 Rahman, A.H.I, 2007. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal.285. 
60 Berger, Peter L. 1976, Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change. New York: 

Anchor Books. Hal. 60 
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secara sengaja dan ikut bertanggung jawab agar turut menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Miriam  Budiarjo  menjelaskan  bahwa:  

“Partisipasi  politik  adalah  kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu  dengan  cara  jalan  

memilih  pimpinan  negara  secara  langsung  atau  tidak langsung,  

mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan 

seperti  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, 

mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota 

parlemen”.61 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan tersebut antara lain mengajukan 

tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan 

koreksi atas pelaksanaan sebuah kebijakan, dan mendukung atau menentang calon 

pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat 

dalam sebuah pemilihan umum. 

 Semakin  hari  masyarakat  berkembang  menjadi  sangat kritis  dan  selalu  

mengevaluasi apa saja hasil yang telah diraih oleh pasangan yang memenankan 

pemilu. Apabila program kerja yang diusung pasangan tidak terlaksana dan tidak 

sesuai dengan janji saat kampanye pemilu, masyarakat akan menentukan 

keputusan untuk tidak memilihnya kembali pada pemilu tahun berikutnya. 

 1. Tipologi Partisipasi Politik 

Rahman dalam bukunya Sistem Politik Indonesia, membagi partisipasi 

politik sebagai kegiatan menjadi tiga jenis, yakni:62 

a Partisipasi aktif yakni kegiatan untuk mengajukan usul mengenai 

suatu kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan yang ada, 

                                                           
61Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, hal. 12 
62Rahman, A.H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia,Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 288 
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membayar pajak dan ikut serta dalam memilih pemimpin atau 

pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dapat 

berorientasi pada proses input dan output. 

b Partisipasi pasif yaitu, kegiatan berupa sikap yang menaati 

pemerintahan, menerima dan melakasanakan apa saja yang diputuskan 

oleh pemerintah, serta hanya berorientasi pada output. 

c Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, golongan ini 

menganggap sistem politik yang ada saatini telah jauh bergeser dari 

apa yang sebelumnya sudah dicita-citakan. 

Sedangkan menurut Milbarth dan Goel (1997) partisipasi dapat dibedakan 

menjadi beberapa kategori, yakni:63 

a Kelompok Apatis, anggota dari kelompok ini ialah orang yang tidak 

akan berpartisipasi dan cenderung menarik diri dari kegiatan politik. 

b Spektator, kelompok ini setidaknya penah memberikan haknya untuk 

memilih dalam pemilihan umum. 

c Gladiator, anggota kelompok ini terdiri dari mereka yang secara aktif 

mengikuti kegiatan politik seperti aktivis partai, aktivis masyarakat, 

komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, serta pekerja 

kampanye. 

d Pengeritik, kelomopok ini mengikuti kegiatan politik namun tidak 

dalam bentuk partisipasi konvensional. 

                                                           
63Milbrath dan Goel, 1977,Political Participation. Chicago: Rand McNally College Publishing 

Co, hal, 201 
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Olsen dalam Surbakti memandang partisipasi politik sebagai sudut 

pandang utama stratifikasi sosial. Partisipasi politik dibagi menjadi enam lapisan, 

yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang bertugas 

menyampaikan dan menerima ide-ide, perilaku dan informasi politik lain kepada 

orang lain), warga negara, kelompok marginal (kelompok yang sangat sedikit 

melakukan aktivitas sistem politik), dan masyarakat terisolasi (masyarakat yang 

jarang melakukan kontak dengan sistem politik).64 

 2. Model Partisipasi Politik 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam dalam proses politik ialah kesadaran politik dan 

kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya 

kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe. Adapun tipe 

tersebut antara lain:65 

a Partisipasi Cenderung Aktif merupakan kondisi yang dimiliki oleh 

seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah yang tinggi. 

b Partisipasi Cenderung Pasif - Apatis (tertekan) merupakan kondisi 

dimana seseorang atau  masyarakat yang memiliki kesadaran politik 

dan kepercayaan kepada pemerintah rendah. 

c Militan Radikal, yakni kondisi yang dimiliki seseorang atau 

masyarakat apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat rendah. 

                                                           
64Surbakti, Ramlan, 1999,Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo, hal. 143 
65Jeffry  M.  Paige, Political  Orientation  and  Riot  Participation,  American  Sociological 

Review,(tk., tp., 1971), 810-820, dalam Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 184-185. 
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d Partisipasi Tidak Aktif (pasif), kondisi ini terjadi apabila kesadaran 

politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat 

tinggi. 

Kedua faktor diatas tidaklah berdiri sendiri (variabel independent) 

melainkan dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti status sosial (kedudukan 

seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan),status 

ekonomi yakni kedudukan seseorang berdasarkan kepemilikan kekayaan, afiliasi 

politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.  

Hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, 

dimana status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman 

berorganisasi dikelompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel 

independent. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan 

sebagai intervening variabel. Sedangkan partisipasi politik dikategorikan sebagai 

variabel terpengaruh atau variabel dependen. 

 3. Perilaku Memilih 

Keikut sertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan 

serangkaian kegiatan guna membuat keputusan apakah turut serta dalam 

pemilihan umum atau tidak. Menurut Surbakti ada beberapa pendekatan yang 

digunakan untuk menganalisis alasan dasar yang digunakan masyarakat dalam 

memilih seseorang, yakni:66 

 

 

                                                           
66Surbakti. Ramlan, 2010, Memahami Ilmu Politik, Jakart: Gramedia Widya Sarana, hal 186 
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a Struktural 

Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai bagian dari 

konteks struktur yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, 

sistem pemerintahan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan 

setiap partai. Struktur sosial yang menjadi kemajemukan politik tersebut 

berupa perbedaan agama, bahasa dan nasionalisme, basis sosial sistem 

partai, jumlah partai, dan program-program yang ditonjolkan karena 

perbedaan struktur sosial tersebut. 

b Sosiologis 

Pendekatan sosiologis lebih menempatkan kegiatan memilih dalam 

kegiatan konteks sosial.  Model sosiologis ini tidak akan mengembangkan 

ikatan psikologis dengan partai politik yang melandaskan para pengaruh 

keluarga, melainkan lebih fokus pada pengaruh dari keseimbangan sosial, 

yang mencerminkan berbagai permasalahan perpecahan dan ketegangan di 

lingkungan masyarakat.Pada sadarnya, pilihan seseorang dalam pemilihan 

umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Kondisi 

tersebut antara lain jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, 

pendidikan, kelas dan pendapatan serta agama. Pada model ini penjelasan 

yang berhubungan dengan sosial dapat diterima dengan akal sejauh 

kepentingan-kepentingan kelompok data membentuk kesetiaan partai 

politik. 
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c Ekologis 

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam sebuah daerah 

pemilihan memiliki perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit 

territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Kelompok 

masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, 

mahasiswa, suku tertentu, dan profesi tertentu yang bertempat tinggal pada 

unit teriotorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di 

unit territorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil 

pemilihan umum.Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena 

karakteristik data hasil pemilu untuk masing- masing tingkat berbeda. 

Seperti hasil pemilu di provinsi berbeda dengan karakteristik data di 

kabupaten, atau karakteristik data di kabupaten berbeda dengan yang ada 

di kecamatan. 

d Psikologis sosial 

Salah satu konsep yang digunakan ialah identifikasi partai. Konsep 

ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau 

keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dengan kata lain, 

partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya 

merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain. 

e Pilihan Rasional 

Pendekatan rasional ini melihat kegiatan memilih sebagai kalkulasi 

untung dan rugi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa para pemilih 

secara individumenentukan partai pilihan mereka berdasarkakepentingan 
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pribadi personal.Adapun hal yang menjadi pertimbangan  ialah bukan 

hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi 

hasil yang diharapkan melainkan pertimbangan dari segi untung dan rugi 

yang digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat 

yang akan dipilih, terutama digunakan untuk menentukan keputusan 

apakah akan ikut memilih atau tidak. Akan tetapi kondisi ini digunakan 

oleh pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih 

sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. 

Dalam proses memahami bagaimana pilihan rasional akan 

mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih, Williams dalam 

Ishiyama dan Breuning (2013:1310) menjelaskan bahwa diperlukan 

sebuah kajian yang lebih mendalam pada model pilihan Rasional ini. 

Pilihan rasional berasumsi bahwa individumemiliki informasi secara 

lengkap tentang biaya dan manfaat mereka memberikan pilihan.67 

Penentuan sikap untuk memilih mengharuskan seseorang 

mengetahui terlebih dulu biaya dan manfaat dari pemberian pilihan, hal ini 

dilakukan untuk membuat perbedaan yang mendasari pilihannya. Biaya 

tersebut sangat bervariasi jenisnya, ada biaya yang dikhususkan untuk 

pemilih itu sendiri seperti uang transportasi untuk menuju ke lokasi 

pemilihan, ataupun uang pengganti karena mengorbankan waktu kerja 

dengan meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalani, maupun 

                                                           
67 Ishiyama, John dan Marijke Breuning, 2013,Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh 

Satu. Jakarta: Kencana. Hal 1310 
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meninggalkan waktu untuk aktivitas lainnya demi mengikuti proses 

pemilihan umum. 

2.2.1.3 Modalitas 

Piere Bourdieu dalam bukunya The Forms of Capital membagi modal 

dalam empat bentuk, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan 

modal simbolik.68 Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada modal politik, 

modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi. Menurutnya:  

“Definisi dari modal itu sangat luas dan mencakup hal-hal yang bersifat 

material (dapat memiliki nilai yang simbolik), serta modal budaya (yang 

dikategorikan sebagai minat bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). 

Dalam proses pelaksanaan pemilukada, kandidat yang kemungkinan akan 

memenangkan pemilukada jikalau ia memiliki modalitas yang 

terbangun”.69 

 

 Menurut Bourdieu modal memiliki peran sebagai relasi sosial yang berada 

di dalam sebuah sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk 

barang baik berupa materiil ataupun berupa simbol, modal mempresentasikan 

dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk di cari dalam sebuah formasi 

sosial tertentu. Bourdieu juga menyatakan memandang modal sebagai basis dari 

dominasi, cukup banyak jenis modal yang dapat ditukar dengan jenis-jenis modal 

lainnya, hal ini menjelaskan bahwa artian modal memiliki sifat dapat ditukar. 

Penukaran paling hebat yang telah berhasil dilakukan adalah penukaran 

pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dapat 

dipersepsikan dan dikenali sebagai sesuatu yang dianggap sah (legitimate).Agar 

dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus, dan mempunyai nilai lebih 

                                                           
68 Bourdieu, Pierre, 1986, “The Forms of Capital”, terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, 

dalam Richardson, J.E. (ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education,  

New York: Greenword Press, hlm. 46-58 
69Ibid 
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(prestise), berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang dianggap sah 

(legitimate). 

Modal utama yang harus dimiliki oleh kandidat yang ingin maju ialah 

modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah 

akan berpeluang besar memenangkan dan terpilih apabila memiliki akumulasi 

lebih dari satu modal, asumsinya semakin besar pasangan calon mampu 

mengakumulasikan ketiga modal itu, maka semakin besar peluang untuk terpilih 

sebagai kepala daerah.  

 Berikut akan dijelaskan beberapa tipe modal utama yang harus dimiliki 

kandidat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pemilukada 

langsung, modalitas tersebut yakni:  

 1. Modal Politik 

Definisi dari modal politik dalam kajian ilmu sosial jauh lebih sedikit 

dibanding publikasi model jenis lainnya, yakni modal simbolik (symbolic capital), 

modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal 

ekonomi (economy capital). 

Dalam pemilukada pasangan calon memerlukan dukungan politik yang 

didapat dari partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat 

mengajukan seorang kandidat dalam pemilukada untuk menempati posisi politik 

di  pemerintahan dan kemudian di pilih oleh masyarakat. Pemilihan umum sendiri 

merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menentukan orang-orang yang 

nantinya akan mewakili rakyat dalam pemerintahan. 
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Pasangan calon akan berusaha mencari sebanyak mungkin koalisi partai 

politik untuk dapat mengusungnya di pemilukada, baik yang memperoleh kursi di 

DPRD dari hasil pemilukada maupun yang tidak memiliki kursi.Dalam kondisi ini 

fungsi dari partai politik sebagai alat mobilisasi dukungan tergolong kecil 

sehingga pasangan yang ingin memenangkan suaranya haruslah tetap 

memanfaatkan jaringan organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik, 

karena pengaruh figur kandidat akan menjadi fokus utama dalam kompetisi di 

pemilukada. 

Menurut A. Hick dan J. Misra (1993) ia menyampaikan bahwa:  

“Modal politik merupakan fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk 

dapat merealisasikan hal-hal yang dapat membantu mewujudkan 

kepentingan”.  

 

Jadi pada intinya, modal politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh 

seseorang, kekuasaan tersebut bisa dioperasikan atau dapat berkontribusi terhadap 

keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum. Casey 

dalam Sudirman Nasir (2009) menjelaskan bahwa:  

“Modal politik digunakan untuk pendayagunaan keseluruhan modal yang 

dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik guna 

menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan dapat 

memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan”.70 

 

Casey mengemukakan adanya empat dimensi politik yang dapat 

berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik 

atau sebuah lembaga politik. Dimensi pertama ialah pemilu, karena pemilu 

                                                           
70Casey, Kimberly. 2006, (Defining Political Capital; a Reconsideration of Bourdieuâs 

Interconvertibility Theory) seperti dikutip Sudirman Nasir (2009). 



 

54 
 

merupakan instumen dasar untuk memilih pemimpin dalam sistem demokrasi, 

dimensi kedua ialah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. 

Dimensi ketiga ialah dinamika hubungan dan konflik yang terjadi antara 

pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-

kebijakan publik, serta dimensi politik keempat ialah pendapat atau pandangan 

umum (public opinion) terkait pelaku politik atau lembaga politik tersebut.Modal 

simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik dapat dimaknai sebagai 

besaranlegitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang dapatkan 

oleh pelaku-politik maupun lembaga politik, sebagai akibat dari tindakan politik 

yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan olehnya. 

Pemilihan umum digunakan untuk melaksanakan sirkulasi elit dalam 

mengisi jabatan politik dalam sebuah pemerintahan. Elit dalam sebuah politik 

harus memiliki keunggulan tersendiri, prosentase kemenangan pasangan kandidat 

yang di dasari oleh besar atau dominannya suara partai politik tidak menjamin ia 

akan memenangkan pilkada secara langsung. Kondisi ini dikarenakan figur 

pasangan lebih kuat dibandingkan dengan koalisi partai politik pendukung. 

Selain dukungan dari partai politik, Haryanto mengemukakan bahwa 

seorang pasangan calon juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh 

dukungan dari elit politik lokal, serta kekuatan-kekuatan non politik, seperti 

organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan lainnya.71 

 

                                                           
71Haryanto, 2005,Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: Program Pascasarjana 

S2 Politik Lokal Dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, hal. 67 
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 2. Modal Sosial 

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai 

investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama didalam 

kelompok. Dalam buku The Form of Capital, Pierre Bourdieu mengemukakan 

definisi dari modal sosial sebagai berikut: 

“Merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh 

seseorang, dimana berasal dari jaringan sosial yang terlembaga”.72 

 

Kondisi ini terjadi secara terus-menerus berbentuk pengakuan 

keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya 

berbagai bentuk dukungan yang bersifat kolektif. Bourdieu juga menegaskan 

tentang model sosial sebagai sesuatu yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya baik dari segi ekonomi, budaya maupun bentuk modal sosial lainnya 

berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. 

Sumberdaya sosial tersebut dapat dikategorikan seperti tingkat pendidikan, 

pekerjaan awal, ketokohannya di lingkungan masyarakat (tokoh agama, tokoh 

adat, organisasi pemuda, profesi dan sebagainya). Pengaruh ketokohan dan 

popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan 

pemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari 

masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. 

Nurhasim (2003:8) menjelaskan bahwa latar belakang sosial tersebut 

merupakan modal sosial yang harus dimiliki oleh pasangan calon guna 

                                                           
72Bourdieu, Pierre, 1986, “The Forms of Capital”, terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, 

dalam Richardson, J.E. (ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education,  

New York: Greenword Press, hal. 46-58 
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membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat, dimana kekuasaan juga 

dapat diperoleh dengan adanya kepercayaan.73 

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan, 

kepercayaan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang memang 

dapat dipercaya, dengan membawa kepercayaan dari masyarakat. Apabila 

kekuasaan yang sudah diberikan dilanggar, maka tingkat kepercayaan masyarakat 

kepada pemegang kekuasaan sudah hilang. 

Fitriyah (2011:4) mengemukakan bahwa modal sosial merupakan syarat 

yang harus dilaksanakan bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, 

sosial, politik dan stabilitas dalam demokrasi. Apabila modal sosial lemah, maka 

semangat gotong royong akan berkurang, menambah tingkat kemiskinan dan 

pengangguran, kriminalitas meningkat, dan menjadi sumber penghalang dalam 

peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Para ahli dalam mendefinisikan modal sosial dibagi menjadi dalam dua 

kelompok. Kelompok pertama yakni lebih menekankan pada jaringan hubungan 

sosial (sosial network), sedangkan kelompok kedua cenderung menekankan pada 

karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu yang terlibat dalam 

sebuah interaksi sosial, pembagian ini di kemukakan oleh Jamaluddin Ancok.74 

Definisi lain dari modal sosial di kemukakan oleh Fukuyama yakni, 

merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki 

secara bersama diantara anggota sebuah kelompok yang memungkinkan 

                                                           
73Nurhasim. Moch. dkk, 2003,Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, 

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hal 8 
74Ancok. Djamaludin, 2003,Modal sosial dan kualitas Masyarakat, Kumpulan Pidato Pengukuhan 

Guru Besar UGM, hal. 45 
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terjadinya dan terjalinnya kerjasama antar mereka.75 Ia mengatakan bahwa modal 

sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam memberi fungsi dan 

memperkuat kehidupan masyarakat modern. 

Kepercayaan (trust) jadi unsur penting dalam kajian Fukuyama yang 

berhubungan dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama 

mengeksplorasi modal sosial guna menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat 

kepercayaan yang tinggi, dijamin akan sukses menjalankan visi dan misinya 

(high-trust society).Sebaliknya, sikap curiga, suka menaruh kecewa kepada unit 

masyarakat yang lain, dan selalu cemburu satu sama lain merupakan indikasi 

rendahnya kepercayaan. Dalam kata lain, apabila seseorang yang terpilih dalam 

pemilihan umum tidak didasari oleh modalsosial berupa kepercayaan yang tinggi, 

maka kedepannya akan sulit menjalankan misi politik sehari-hari.Secara umum 

Modal sosial dapat digambarkan dengan dukungan figur kandidat karena 

ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi 

sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. 

 3. Modal Budaya 

Penggunaan istilah modal budaya ini pertama kali di kemukakan oleh 

Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam “Cultural Reproduction dan 

Social Reproduction (1973). Modal budaya merupakan sebuah konsep sosiologi 

yang mendapatkan popularitas tinggi sejak konsep ini di kemukakan oleh Pierre 

Bourdieu.Menurutnya modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang 

melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual. Modal budaya dapat 

                                                           
75Fukuyama, 1995, Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Yogyakarta: Qalam, hal. 

132 
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mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk 

bahasa. Modal budaya juga merupakan pengetahuan atauselera yang memiliki 

nilai secara budaya dan pola-pola konsumsi.76 Modal ini juga menjadi penentu 

kedudukan sosial seseorang, dimana cita rasa ditentukan secara sosial. 

Modal budaya merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus. Individu 

memperoleh modal ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan 

terinternalisasi secara sendiri, salah satunya melalui ajaran orang tuanya dan 

pengaruh lingkungan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa modal budaya ini 

dibentuk sendiri oleh lingkungan sosial yang beranekaragam serta pendidikan 

yang diperoleh individu tersebut, pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan 

formal maupun warisan budaya dari keluarga. 

Individu tersebut dapat memahami tentang modal budaya secara tidak 

sadar, karena dengan cara itulah kondisi ini akan berfungsi secara optimal. Modal 

budaya terdiri dari beberapa dimensi, dimensi tersebut antara lain ialah: 

a Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya 

b Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi 

c Kualifikasi formal (seperti gelar yang di dapat dari univeristas) 

d Kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis 

e Kemampuan untuk membuat perbedaan antara yang baik maupun yang 

buruk, serta kemampuan untuk dibedakan. 

Modal budaya memberikan kemungkinan bagi kita untuk memperoleh 

kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun 

                                                           
76Bourdieu, Pierre, 1986, “The Forms of Capital”, terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, 

dalam Richardson, J.E. (ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education,  

New York: Greenword Press, hal. 46-58 
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ketidaksetaraan yang akan terus memotivasi manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat di 

peroleh jika individu memiliki habitus yang sesuai dalam hidupnya. 

Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, hasil pemikiran Bourdieu 

memberikan manfaat secara signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis 

kesenjangan sosial-budaya ekonomi, dan politik yangterjadi di masyarakat, karena 

modal budaya dan habitus dapat membantu memberi pencerahan terhadap bentuk 

dan struktur budaya.Kondisi ini sesuai dengan masyarakat di Indonesia yang 

sangat mengenal apa yang dinamakan kelas sosial, dimana individu yang 

memiliki status sosial lebih tinggi jauh lebih dihormati dan dikenal dari pada 

individu yang memiliki status sosial biasa maupun rendah. 

 4. Modal ekonomi  

Dalam pelaksanaan pemilukada setiap pasangan maupun koalisi partai 

politik pasti mempersiapkan modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak 

sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan 

penggunaan atas dana politik tersebut.Definisi dari modal politik diawali dari 

adanya pemahaman terhadap barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis 

yang disebut sebagai uang/mata uang. Kalau dilihat dari segi ekonomi, modal bisa 

berupa hasil investasi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lainatau pihak 

lain, kemudian ditukarkan dengan keuntungan baik berupa barang atau uang/jasa 

politik. 

Modal ekonomi memiliki peranan yang sangat penting sebagai roda 

penggerak dan memperlancar mesin politik yang digunakan. Dalam musim 



 

60 
 

pemilihan umum, dana yang dibutuhkan pada umumnya berada dalam angka yang 

besar. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye seperti 

mencetak baliho, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya. 

Bahkan modal ekonomi dapat menjadi syarat utama saat calon tersebut bukan 

berasal dari partai politik yang dicalonkannya. 

Pakar ekonomi telah lama membahas tentang modal (capital), kajian lebih 

khusus berada pada modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal 

ekonomi atau financial merupakan sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk 

membeli fasilitas dan alat produksi perusahaan (misalnya pabri, alat kantor, 

maupunkendaraan) atau uang yang dapat disimpan untuk investasi masa depan. 

Konsep modal seperti ini cenderung mudah dipahami oleh orang awam, 

kegiatan membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat dengan pemikiran yang jelas. Dengan kata lain 

modal finansial atau ekonomi mudah untuk diukur, karena jumlah uang yang 

dibelanjakan dapat di identifikasi dengan barang yang dibeli.Modal politik dan 

modal ekonomi saling berkaitan dalam kegiatan politik yang menekankan kepada 

interaksi spontan yang terjadi antara pemilih dan calon politik. Waktu yang relatif 

pendek dalam sosialisasi diri pasangan calon, lebih mendorong penggunaan modal 

ekonomi sebagai jalan pintas. 

Kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang 

masih dalam tahapan transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih 

rasional. Pilihan publik dalam sebuah pemilihan umum pada perspektifpolitik dan 

ekonomi merupakan proses dimana keputusan individu dikombinasikan kedalam 
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keputusan kolektif.Pasangan calon membutuhkan dukungan dari segi ekonomi, 

selain dari dana kandidat pribadi juga dana bisa berasal dari aktor-aktor ekonomi 

yang membiayai semua kegiatan politik kandidat dengan tujuan memenangkan 

pilkada.  

Sahdan dan Haboddin (2009:120-121) menyatakan bahwa proses politik 

pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal.Kondisi ini menyebabkan 

tantangan bagi pengembangan demokrasi dalam sektor lokal, dimana kandidat 

yang bertarung merupakan para pemilik modal/uang yang besar. Tingginya biaya 

yang dikeluarkan saat pilkada disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni:77 

a Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diwajibkan membeli 

partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan 

kendaraan dalam pilkada mewajibkan pasangancalon untuk membayar 

dana sumbangan dalam jumlah besar. 

b Model kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan 

banyak biaya untuk pembuatan poster, pemasangan iklan di media massa, 

baik di media cetak maupun media elektronik. 

c Adanya praktek politik uang di setiap proses pentahapan pemilukada, guna 

mempengaruhi pemilih uuntuk memberikan suaranya kepada seorang 

pasangan calon. Praktek uang ini biasanya terlihat sangat menonjol saat 

kampanye berlangsung dan menjelang pemungutan suara. 

Sahdan dan Haboddin (2009) menambahkan bahwa setiap proses 

penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk memenuhi biaya dari 

                                                           
77 Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (editor). 2009. Evaluasi Kritis Penyelenggaraan 

Pilkada Di Indonesia, IPD, Yogyakarta, hal. 120-121 
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kegiatan tersebut. Istilah dana politik ini dapat dibedakan berdasarkan sumber 

dana dan penggunaan, yaitu: 

a Dari sumbernya, dana ini bersumber dari sumbangan pasangan calon, 

sumbangan dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan 

maupun perusahaan. 

b Dari sisi pengguna, dana digunakan untuk membiayai aktivitas rutin 

partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada, 

penggunaan dana politik tidak hanya untuk pengeluaran kampanye 

seperti pencetakan brosur, konvoi, biaya transport, konsumsi, cetak 

kaos, poster dan iklan. Melainkan juga untuk membayar partai politik 

yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat. 

Hal inilah yang mendasari mengapa dana politik yang digunakan sangat 

mahal, karena pelaksanaan pemilukada sejak persiapan, kampanye, hingga proses 

pemungutan suara serta pemberian dana politik lainnya membutuhkan uang. 

Besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan sebuah partai politik 

bersedia mengusung pasangan calon tersebut dan mengambil keuntungan dari 

kekuatan mobilitas kandidat.  

 

Secara garis besar modal ekonomi dapat dirangkum secara singkat, yakni 

dukungan ekonomi berupa dana politik baik bersumber dari dana pribadi maupun 

donator. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, dana politik umunya digunakan 

untuk membayar partai politik pengusung, untuk pelaksanan kampanye dan untuk 
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pembelian suara kepada masyarakat, semuanya dilaksanakan dalam upaya 

pemenangan pilkada. 


