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BAB I 

PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang 

Pada sistem politik yang demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk memilih para 

wakil rakyat yang terhimpun dalam partai politik untuk duduk di parlemen, atau memilih 

pemimpin yang akan memerintah negara atau daerah mereka. Sistem politik demokrasi ini, 

juga tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai salah satu negara yang terus berbenah 

dalam sistem politik konstitusional menuju negara adil dan makmur.1 

Pada sistem politik demokrasi, setiap warga negara atau rakyat memiliki 

keistimewaan hak politik, yakni hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih dan memilih, 

merupakan indikator penting atau standar dalam mengukur indeks implementasi 

demokrasi. Standar itu pula yang menjadi pembeda atau membedakan antara demokrasi 

dan yang bukan demokrasi. 

Hak untuk memilih dan dipilih terangkum dan terlaksana dalam sebuah proses dan 

prosedur yang kemudian dilabeli sebagai sebuah sistem kepemiluan atau Pemilihan Umum 

(Pemilu) di negara yang menganut sistem demokrasi kepemimpinan, termasuk di Indonesia 

sebagaimana yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017.2 

Pasca reformasi 1998 merubah sistem politik  Indonesia menjadidemokrasi.Masa 

rezim Orba sistem pemerintahan presidential. Tidak hanya pada keterbatasan hak politik 

                                                             
1Usman Nurhaimin Nahar,2015. Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal; Pemilihan Kepala 
Daerah dalam Politik Indonesia, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, Kompas Building), hal. 72 
2 Diakeses melalui, http//setkab.go.id/undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/ pada, 
Kamis 10  Mei, pukul 22.00 WIT 
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warga, ada juga sistem politik pemerintahan atau sentralisasi pemerintahan Orba dalam 

mengendalikan kondisi politik, ekonomi dan pembangunan. Ini menjadi standar pembeda 

dengan apa yang dianut Indonesia, pasca kejatuhan rezim Orba. 

Demokrasi yang terus berjalan di Indonesia, semakin mendapat tempat. Proses 

pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh DPRD mulai digantikan. Kepala daerah 

atau gubernur, walikota/bupati mendapat tempat yang cukup dalam ruang demokrasi. 

Tentunya membicarakan demokrasi, tidak lepas dari prinsip elektotral dan politik identitas 

partai politik di Indonesia.  

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk 

daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya 

diselenggarakan pada 9 Desember 2015.Hampir tiga tahun, pikada serentak sebagai 

formula baru bagi KPU dilakukan. Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan baik 

dari segi, kualitas demokrasi, sampai dengan pengawalan sistem kepemiluan ditingkat 

regional tersebut. 

Pilkada serentak 2018, ada sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang 

pemilihan kepala daerah di tahun 2018. Dari 171 daerah tersebut, 17 provinsi, 39 kota, dan 

115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.3 

Partai Politik masih menjadi mesin politik dan sangat penting dalam sukses 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi tersebut, berkaitan dengan ketatnya 

demokrasi prosedural sebagai roll model dalam penguatan dan perwujudan demokrasi 

substansial di Indonesia. Pemilihan umum (Pemilu) atau Pilkada merupakan mekanisme 

paling penting sampai dengan saat ini dalam sistem politik modern yang boleh digunakan 

                                                             
3Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
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oleh rakyat untuk membuat pilihan terbaiknya dalam rangka memilih calon-calon 

pemerintahan pada tingkatan tertentu, baik pada level nasional maupun daerah. 

Dalam politik modern, tidak ada negara yang disebut sebagai negara demokrasi jika 

tidak menyelenggarakan pemilu4. Sehingga dalam studi-studi demokrasi negara modern, 

banyak kalangan memiliki perspektif tertentu terkait dengan partai politik dan perilaku 

pemilih pada sistem demokrasi. Dua hal ini, Parpol dan Perilaku pemilih menjadi entitas 

negara maju yang memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan azas demokrasi.  

Tentu dengan adanya tuntutan keterbukaan, partisipasi dan kualitas demorkasi 

sebagai sistem check and balance dalam memberikan jaminan pemerintahan yang baik dan 

bersih sebagai implikasi dari demokrasi, maka negara lewat eksekutif dan legislatif terus 

melakukan pembenahan baik pada regulasi sebagai roll maupun kualitas demokrasidan 

juga tahapan-tahapan teknis kepemiluan dan Pilkada.  

Mulai dari peserta calon kepala daerah yang hanya bisa diusung dari partai 

politik,sampai dengan perubahan regulasi tentang pilkada yang mengikut sertakan calon 

perseorangan atau independen yang menjadi peserta pemilu, asalkan memenuhi kualifikasi 

tertentu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada No 10 tahun 2016 maupun Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum yang secara prinsipil mengatur tentang persyaratan pencalonan 

calon kepala daerah dari jalur perseorangan. 

Memang fenomena calon independen sempat menuai pro kontra terkait dengan 

batas minimum calon Independen di Pilkada. Hal tersebut, sempat dipersoalkan 

(Perkumulan perludemuntuk Demokrasiterkait dengan keinginan merevisi UU No 10 

                                                             
4Usman,Nurhamin Nahar, 2015, Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal, Elex Media 
Komputindo, Jakarta. Hal. 54 
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tahun 2016) tentang Persyaratan calon perseorangan yang bagi Perludem terlalu berat 

sehingga menghambat munculnya alternatif pilihan masyarakat dari jalur independen. 

Di Provinsi Maluku, pilkada serentak 2018, menjadi salah satu catatan berkenaan 

bagi kemajuan demokrasi, jika benar-benar, Oput dari demokrasi elektoral atau pilkada 

Maluku masyarakat memunculkanmarket politik yang selama ini lebih terlihat kepada 

publik figur dari partai politik.Selain pasangan Independen Herman A Koedoboen-

Abdullah Vanath atau dengan akronim HEBAT, ditetapkan sebagai calon kepala daerah. 

KPU Maluku juga menetapkan pasangan calon Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) 

yang diusung tujuh partai dan didukung dua partai politik, yakni PDI-P, Gerindra, Hanura, 

Nasdem,  PKB, PPP, PKPI, Perindo dan Berkarya, dan pasangan calon Said Assagaff-

Anderias Rentanubun (SANTUN) yang diusung tiga partai politik dan didukung dua parpol 

yakni; Golkar, PKS, Demokrat dan parpol pendukung, PBB dan Garuda. 

Pasangan calon yang telah ditetapkan KPU, masyarakat sangat berharap, formula 

politik dan demokrasi bisa berimplikasi dengan adanya perubahan-perubahan signifikan 

dalam perwujudan Maluku yang jauh lebih baik, dari aspek ekonomi, pembangunan, sistem 

pemerintahan keadilan dan pemerataan serta perluasaan akses untuk menekan angka 

kemiskinan dan pengangguran di Maluku.Apalagi,dengan adanya pasangan alternatif dari 

jalur independen,kegiatan politik terhadap partai pengusung yang kerap menjadi batu 

sandungan dalam menyandera berbagai program pro rakyat bisa terealisasi dengan baik 

jika pasangan HEBAT adalah representasi dari dukungan rakyat di Maluku. 

Untuk bisa maju dalam pilkada, tidaklah mudah dilakukan oleh calon independen, 

maka dibutuhkan strategi-strategi politik seperti pemasaran politik, penyuluhan atau 

sosialisasi dan kampanye, program-program yang menarik hati masyarakat. Hal ini supaya 
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bisa menang dalam pemilukada Provinsi Maluku. Langkah awal dari strategi calon 

independen ini harus melakukan dengan cara pemasaran politik. Pemasaran politik 

berorientasi lebih ke pemasaran sosial yang secara substantif tidak jauh dengan istilah-

istilah seperti penyuluhan, sosialisasi dan juga kampanye. 

Demokrasi, bagi masyarakat dewasa ini, tidak hanya sebatas ceremoniperaturan 

yang diselenggarakan dalam kurun lima tahun sekali. Tetapi secara susbstansial, maka 

pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala daerah ditingkat lokal, berkaitan pendalaman 

makna demokrasi itu sendiri. Bukan hanya soal kebebasan politik, ekspresi semata dalam 

pentas dan panggung politik lima tahunan, tetapi demokrasi mulai bersinggungan dengan 

ranah kesejahteraan sosial, mutu pemerintahan, kualitas pelayanan, jaminana sosial, dan 

indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menjadi makna sesungguhnya dari demokrasi 

yang maksudkan sebagai daulat rakyat tersebut. 

Pasangan calon independen dalam maju ke pemilihan umum memberi kesempatan 

dan peluang bagi calon independen untuk maju ke pemilu tanpa partai politik, namun 

dengan demikian untuk maju sebagai calon independen memiliki persyaratan tertentu. 

Tercatat, pasangan Herman A Koedoeboen-Abdullah Vanath ditetapkan sebagai perseta 

pilkada Maluku, setelah memenuhi syarat minimum calon dengan mengumpulkan syarat 

dukungan calon atau Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebanyak 166.000 lebih 

dari syarat minimal yang ditetapkan KPU Maluku sebanyak 122.985 suara dukungan yang 

tersebar di 6 dari 11 kabupaten/kota atau 50 persen kabupaten/kota di Maluku, dengan 

jumlah pemilih 1.151.915 sesuai hasil rekapan yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih 

Tetahp (DPT) Pilkada Maluku 2018.5 

                                                             
5https://ambonekspres.fajar.co.id/Rekapitulasi DPT 1.151.915 Pilgub Maluku 2018/ Dilihat pada,Kamis 10 Mei, 
Pukul 21.00 
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Dalam konteks gagasan adanya calon independen merupakan bagian dari 

demokrasi, bahwa hak setiap warga tidak boleh dibatasi. Pemerintah memberikan 

kesempatan calon independen karena melihat suksesnya Pemerintahan Aceh yang 

mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah 

berhasil dilaksanakan dengan terpilihnya calon independen hanya mematok 3% dari 

jumlah pemilih. Hal ini juga melihat suksesnya di Amerika Serikat untuk menjadi calon 

perseorangan relatif tergantung pada berapa jumlah absolut penduduk suatu daerah, 

misalnya di Marylan diperlukan 27 ribu tanda tangan, sedangkan Illinois hanya 25 ribu 

tanda tangan dan Virgina cukup 10 ribu tanda tangan.6 

Pada banyak kesempatan, baik HEBAT, BAILEO maupun SANTUN kerap 

menyinggung soal perbaikan kualitas dan mutu pelayanan publik, dan peningkatan 

kesejahteraan mayarakat. Faktanya Maluku berada pada rangking ke 3 provinsi termiskin 

sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sangat memprihatinkan. 

Telepas dari aspek histori Maluku sebagai satu diantara 7 provinsi yang 

berkontribusi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, fakta lainnya, adalah Maluku punya 

harta kekayaan alam yang melimpah. Lumbung Ikan Nasional (LIN), Blok Massela di 

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) , Tambang Emas di Kabupaten Buru, Batu 

Cinnambar di Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB), Nikel dan sumberdaya alam lain, 

yang hingga kini tidak berkontribusi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Maluku. 

Murad Ismail calon Gubernur Maluku, ingin membangun Maluku dari laut, karena 

potensi perikanan yang luar biasa. Sementara HEBAT mastikan Maluku keluar dari 

kemiskinan, dengan proporsionalitas dan profesionalanggaran atau politik anggaran untuk 

                                                             
6Andrinof A. Chaniago dalam Kompas 29 Agustus 2007, Cangara Hafied, 2014, Komunikasi Politik, Konsep, Teori 
dan Strategi, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal. 222 
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kesejahteraan masyarakat Maluku. Debat Publik pilkada Maluku yang berlansung pada 7 

Mei 2018,tampak citra politik begitu kencang dimainkan. Apakah ini merupakan strategi 

kampanye pasangan calon termasuk HEBAT yang tidak didukung infrastruktur politik 

untuk mencuri hati rakyat, ataukah memang visi-misi ini didasarkan atas fakta empiris 

problem di Maluku. 

Tentunya, dalam mewujudkan visi-misi para kandidat, termasuk pasangan 

independen, butuh intervensi kekuasaan pemerintah Provinsi Maluku untuk penyelenggara 

usaha kesejahteraan sosial yang pada hakikatnya menjadi beban tugas yang mesti 

dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kewenangan 

tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban untuk; menentukan garis 

kebijaksanaan yang diperlukan dalam membimbing, memelihara, dan mengingkatkan 

kesejahteraan sosial. Memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa tanggung jawab 

sosial masyarakat, serta melakukan pengamanan dan pengawasan dalam usaha 

kesejaheraan sosial7. 

                                                             
7 Karel A Ralahalu; 2012, Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri,(Ambon; Ralahalu Institute), Cet I, hlm.27 
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Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 
Tahun 2018 

No Nama Pasangan Calon Perolehan 
Suara 

Presentase 

No Urut 1 Said AssagafAnderias Rentanubun 251.036 31,5% 

No Urut 2 Murad Ismail – Barnabas Orno 328.982 40,2% 

No Urut 3 Herman Koedoeboenan – Abdullah 
Vanath 

225.363 28,3% 

Jumlah 832.381 100% 

Sumber : kompas.com 
 

Melalui hasil perolehan suara yang dipaparkan dalam tabel tersebut, yakni 

bahwasanya pasangan Herman Koedoeboenan dan Abdulla Vanath mendapatkan 

perolehan suara paling rendah daripada kedua lawan pasangan calon yang lebih unggul 

diatasnya. Hal ini berarti perlunya strategi yang matang untuk bisa mengungguli pasangan 

lawan yang diusung dari partai politik serta mengambil hati masyarakat guna bisa 

memenangkan pilkada. 

Strategi politik yang digunakan oleh pasangan calon Herman Koedoeboenan dan 

Abdullah Vanath untuk maju dalam pemilihan gubernur di Maluku merupakan modal 

keyakinan terhadap masyarakat yang bakal mendukung pasangan calon Hebat dengan 

menyerahan KTP maupun mengisi formulir sebagai persyaratan itu tanpa dibayar karena 

menginginkan adanya perubahan mekanisme pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

sosial sehingga Maluku keluar dari provinsi termiskin keempat di Tanah Air.8 

                                                             
8 Alex Sariwating, 2017, Herman Koedoeboen Komitmen Ikut Pilkada Jalur Independen, diakses melalui 
https://ambon.antaranews.com/berita/42087/herman-koedoeboen-komitmen-ikut-pilkada-jalur-independen, pada 
tanggal 25 September 2018 pukul 17:40 
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Berkenaan dengan seorang aktor atau politisi mampu mempengaruhi persepsi dan 

masuk dalam daftar top of mind di khalayak masyarakat. Ada daya jual yang khas dan tidak 

dimiliki oleh kompetitor lain yang pada akhirnya menjadi pilihan pertama bagi khalayak 

dalam kompetisi pemilihan umum.  

Brand atau merek berkenaan dengan sesuatu yang melekat dalam dagangan yang 

menjadikannya berbeda dengan dagangan lainnya. Heryanto menambahkan bahwa 

branding dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan upaya strategis 

mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih 

mengenal produk politik.9Dalam hal ini, partai politik harus mampu mengidentifikasi 

kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat agar bisa memahami sifat dan 

karakteristik kelompok-kelompok tersebut untuk mempermudah ekspansi politik sesuai 

target. 

Pengalaman Herman Adrian Koedoeboen yaitu pernah menjadi sebagai Kasi 

Intelijen Kajari Tual pada tahun 1989-1990, kemudian pernah menjabat sebagai 

Pemeriksaan Kerjari Tual pada tahun 1990-1991, selanjutnya pada tahun 1991-1993 

pernah menjabat sebagai Kasi Pidum Kejari Tual, di Tahun 1998-2000 pernah menjabat 

sebagai Kabag TU Kejati Maluku, selanjutnya di tahun 2000-2002 pernah menjadi Kajari 

Masohi. 2002-2003 berpindah jabatan menjadi Aspidum Kejati Maluku, 2003-2008 

menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara. Tidak berhenti disitu, pada tahun 2010 pernah 

menjabat dua jabatan yang berbeda yaitu Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung RI dan 

Wakajati Maluku. Ditahun 2010-2015 menjabat sebagai Wakajati Gorontalo, ditahun 

                                                             
9 Haryanto, Resty Avita. 2013. Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Pada Restoran Mc donald’s Manado. Jurnal. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulagi 
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2015-2016 menjabat sebagai Kajati Gorontalo dan di tahun 2016-2017 menjabat sebagai 

Inspektur IV Jamwas Kejagung RI. 

Strategi media yang dilakukan oleh Tim Hebat dalam memasarkan produk politik 

dimaksudkan sebagai strategi marketing politik yang diaplikasikan melalui media. Strategi 

marketing politik melalui media dapat dikategorikan dalam tiga saluran media, yaitu 

melalui media lini atas (aboveline media) seperti surat kabar, televisi dan majalah, media 

lini bawah (belowline media) seperti poster, spanduk, baliho, dan media baru (new media) 

yaitu melalui medium internet. Dan strategi non-media berkaitan dengan struktur 

komunikasi, seperti face to face informal, struktur sosial tradisional (adanya opinion leader 

atau tetua adat), saluran input (kelompok penekan), dan saluran output (legislatif dan 

birokrasi). 

Selain strategi tersebut pasangan HEBAT juga bermain dengan pendekatan 

primodial yang menekan ikatan tradisi, adat istiadat, dan nila-nilai budaya lokal. Bisa juga 

diartikan sebagai keterikatan kepada asal-usul suku, keturunan, ras dan agama untuk bisa 

mendapatkan dukungan pada pemenangan pemilihan gubernur di Maluku, walaupun kalah 

tetapi cukupbaik dalam perolehan suara. 

Kewajiban pemerintah dalam kesejahteraan sosial merupakan semua bentuk 

intervensi sosial yang tujuan utama dan lansung adalah meningkatkan kesejahteraan 

perorangan dan masyarakat keseluruhan. Inilah konsep kesejahteraan yang belum tampak 

dan terorgainisir dalam kerja-kerja birokrasi pemerintahan di Maluku. Padahal, menurut, 

Arthur Dunham, mengatakan bahwa, kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan 

yang terorganisir untuk mengingkatkan kondisi sejahtera secara sosial melalui pemberian 

bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang seperti kehidupan 
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keluarga dan anak, kesehatan, penyesuasian sosial standar kehidupan dan hubungan 

sosial.10 

Maka dibutuhkan kualitas Pilkada bagi setiap pasangan calon dalam menjawab 

ekspektasi kesejahteraan sosial masyarakat dalam bentuk interevensi pemerintah daerah 

Maluku kedepan dalam mengembangkan tindakan memperbaiki dan meningkatkan kondisi 

kesejahteraan rakyat, menjadi penting untuk memperhatikan ruang lingkup pelayanan yang 

berkutat pada beberapa level praktik mikro, dan makro. 

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas startegi bagi 

pasangan calon independen untuk maju dalam pemilukada maka peneliti tertarik 

mengambil judul penelitian “Strategi Politik Calon Independen di Pilkada Maluku 

tahun 2018” 

B. Rumusan Masalah 

Agar memudahkan penulis untuk meneliti dalam menggambarkan fakta data kedalam 

penulisan, maka rumusan masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi yang digunakan pasangan Independen di Pilkada Maluku 2018 

dalam menggarap dukungan syarat bakal calon ? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi pasangan calon Independen untuk bersaing 

dengan kandidat yang diusung partai politik di Pilkada Maluku 2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan inti dari penelitian ini agar bisa menemukan apa yang penulis 

inginkan dari penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

                                                             
10Ibid: 2012, Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri, hlm.33. 
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1. Mengetahui Strategi Pencalonan dan Pemenangan pasangan calon gubernur jalur 

perseorangan/Independen di Pilkada Maluku tahun 2018. 

2 Mengetahuifaktor pendukung bagi pasangan calon Independen untuk bersaing dengan 

kandidat yang diusung partai politik di Pilkada Maluku 2018 ? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara 

teoritis, maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana menambah refrensi bacaan untuk pengembangan diskursus secara 

epistemologi seputar wacana pilkada di Indonesia, dan bisa menjadi rujukan serta 

komparasi teoritik dimasa yang akan datang. Secara spesifik, penilitan ini sebagai bentuk 

implementasi atas beberapa mata kuliah politik yang disajikan pada perkuliahan Prodi Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Paraktis 
Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada siapa 

saja, terutama bagi mereka yang berniat mencalonkan diri melalui jalur perseorangan di 

pilkada baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.Selain itu,  penelitian 

ini juga merupakan sarana informatif kepada publik yang diharapkan bisa diakses dengan 

mudah untuk dijadikan sebagai acuan dan refrensi publik terkait dengan manajemen 

pemenangan dan strategi kampanye calon perseorangan. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting, karena menjelaskan arah 

dan tujuan dari penelitian ini, juga memberikan batasan-batasan pengertian atau istilah-

istilah yang ada dijudul skripsi ini.Untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti, maka penulis menggunakan definisi dari beberapa 

konsep yang digunakan, yaitu : 

1. Strategi Politik 

Strategi menurut Anthony dan Govindarajan yakni, suatu proses dalam 

manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan 

keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan 

sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun 

mendatang.11 

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat untuk menentukan  kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam 

suatu wilayah tertentu12.  Jadi strategi politik lebih berkaitan dengan proses manajemen 

segala keputusan strategis berbaikatan dengan tujuan dari sebuah organisasi/kelompok 

atau orang tertentu dalam mengorientasikan kongsi politik kekuasaan dalam 

mengimplementasikan interaksi antara pemerintah dan masyarakat atau yang 

memerintah dan yang diperintah.    

2. Calon Independen 

                                                             
11Anthony dan Govindarajan, 2005, Management Control System, Edisi Pertama, Penerbit 
Salemba Empat, Jakarta. 
12Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo, hal 110. 
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Calon independen atau calon perseorangan yang seringkali dikenal dalam 

pemilihan Umum kepala daerah (pemilukada) adalah seorang yang mencalonkan diri 

untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya Calon perseorangan 

dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika 

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat 

dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang 

paling akhir di daerah bersangkutan13 

Tampilnya calon independen diharapkan bisa memperbaiki iklim pasar politik. 

Jika dengan monopoli parpol atas pencalonan kandidat melahirkan produk-produk 

kepemimpinan yang buruk dengan harga politik yang mahal, pasar politik bisa 

disehatkan melalui pengembangan kompetisi dengan calon non-partai.14 

 

 

3. Pilkada  

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari sebuah 

demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan 

penyenggaraan pemilih umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi 

sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi.15 

                                                             
13Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 
14https://fbandung.wordpress.com/selected-feature/calon-independen-dan-kelangsungan-pemerintahan, diakeses 
pada Jumat 11 Mei, pukul 21.00 WIT 
15Joseph Scumpeter, 1947, Capitalusm, Socialsm, and Democracy, New Nork: Jarper.,hal. 74 
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Pemilukada atau pemilihan kepala daerah merupakan suatu kegiatan untuk 

memilih kepala daerah baik Wali Kota dan Wakil Wali Kota ataupun Bupati dan Wakil 

Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam masa kepemimpinan lima 

tahun kedepan. 

Kepala Daerah merupakan sebuah jabatan yang diamanatkan oleh masyarakat 

terkait jabatan politik maupun jabatan publik yang bertugas dan memimpin jalannya 

sebuah birokrasi serta menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi 

pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. 

Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi 

pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah 

kepala eksekutif di daerah. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur variabel dengan menggunakan indikator yang ada. 

1. Startegi Politik Calon Independen 

a. Pra Konsolidasi Calon Independen di Pilkada Maluku 

b. Pemetaan zona pemenangan dalam strategi mapping area berbasis kewilayahan calon 

Independen. 

c. Mobilisasi issu dan strategi kampanye melalui media massa 

d. Pemilihan strategi politik terhadap orientasi pemilih di Pilkada Malukumelalui media. 

2. Faktor yang mempengaruhi pasangan calon independen memilih jalur independen 

a. Tidak memilih partai 

b. Lebih simple jika dibandingkan melalui partai 
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c. Efisiensi anggaran dalam pilgub 

G. Metode Penelitian 

Metode ilmiah merupakan cara untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. 

Metode yang digunakan dalam pnelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metodeyang ada16. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis deskriptif, dimana supaya 

penjelasan yang ditulis oleh penulis tersampai dengan baik dan mudah dimengerti oleh 

semua orang. Untuk itu peneliti menggunakan penelitian deskriptif ini untuk bisa 

memecahkan masalah yang terjadi sesuai tujuan penulis dan berdasarkan data-data, 

menyajikan data dan menganalisis data tersebut dan diolah semaksimal mungkin hingga 

                                                             
16Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, hal. 5. 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.17 

2. Sumber Data 

Data dibedakan dengan sumbernya menjadi data primer dan data skunder : 

a. Primer 

Data primer adalah data yang pertama dipakai oleh peneliti yaitu data yang 

hasilnya dari penelitian di objek penelitian penulisan ini. Dan data primer juga 

kesempatan untuk mendapatkan informasi yang peluangnya sangat besar, karna data 

ini di peroleh dari hasil penulis penelitian di tempat. 

b. Sekunder 

Data skunder adalah data kedua yang merujuk pada referensi yang mendukung 

hasil penelitian atau data pertama. Data ini menguatkan kepada data dari primer yang 

ada di dalam jurnal, buku, dan internet, arsip dan sebagainya, yang dimana mendukung 

dengan data sebelumnya untuk dikaji di daam tulisan ini. 

                                                             
17Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, hal. 4-5 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan 

penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data sesuai fakta. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 

a. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti, catatan, buku 

atau jurnal, arsip atau undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Dari teknik pengumpulan data ini peneliti akan mencari data pendukung 

seperti foto, table, grafik, dsb, yang berhubungan dengan yang di teliti , dimana 

dokumentasi ini adalah data penguat dalam pendeskripsian hasil penelitian. 

b. Observasi 

Menurut S. Margono bahwa Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.18 

Observasi ini dilakukan terhadap objek yang di teliti yang sangat sederhana. Peneliti 

                                                             
18Zuriah Nurul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, Jakarta, PT Bumi Aksara, hal. 
173 
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akan melakukan observasi terkait dengan strategi pemenangan calon independen di 

Pilkada Maluku. Kuatnya asumsi bahwa indepdenden sulit bersaing dengan paslon 

yang diusung partai politik justeru akan menjadi kajian menarik dan diteliti untuk 

pilkada Maluku. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksut dan tujuan tertentu, percakapan 

itu dilakukan sekurang-kurangnya 1 orang (dua pihak), yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan dilontarkan kepada 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah di beri oleh pewawancara.19 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan di provinsi Maluku, khususnya untuk tim 

maupun calon perseorangan di Pilkada Maluku tahun 2018.  

                                                             
19 Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Reamaja Rosdakarya, hal. 186 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan data dan informasi 

secara valid yang sesuai dengan diteliti. Subyek yang dimaksud disini adalah : 

a. Pasangan Calon Independen Herman A Koedoebon - Abdullah Vanath 

b. Timses Pemenangan  

c. Ketua KPU Maluku 

d. Masyarakat 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi penelitian dari penulis, jadi ini 

sebagai objek lapangan dimana nanti penulis akan mendapatkan data-data yang di teliti di 

tempat tersebut. Beberapa lokasi yang akan diteliti baik di Sekretariat pemenangan paslon 

indepeden maupun Kantor KPU Maluku. 
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6. Analisis Data 

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan penulis, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada kemudian dianalisis. Analisa data 

merupakan suatu komponen yang penting dalam penelitian ini, analisa data juga 

mengungkapkan hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Analisa data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke 

dalam bentuk tertentu agar lebih muda dibaca dan diinterpresentasikan.20 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dimaksud disini adalah data-data yang sudah diperoleh dan 

berkaitan dengan penelitian ini dijadikan satu. Data ini baik refrensi yang disadur dari 

observasi literature sebagai bahan pendukung penelitian dalam mengkomparasikan 

dengan hasil wawancara terkait dengan strategy kampanye paslon calon independen, 

                                                             
20Darsono Wisadirana, 2005, Metode Penelitian & Pedoman  Penulisan Skripsi : Untuk Ilmu Sosial, Malang, UMM 
Press, hal. 101 
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dan juga data berupa foto atau file yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. 

b. Reduksi Data 

Setelah data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian penulis, maka 

dari semua data yang ada dipenulis dipih lagi secara terperinci dan diambil data-data 

yang paling relevan keberadaannya dan layak untuk dimasukkan kedalam tulisan ini. 

Langkah ini melibatkan hasil data-data yang paling relevan dari semua dokumen, hasil 

wawancara maupun foto-foto dari yang peneliti ambil pada lokasi penelitian. 

c. Display Data 

Setelah melewati reduksi data maka tahapan selanjutnya data yang sudah terpilih 

akan di gabungkan atau dikomplikasikan untuk di deskripsikan menjadi sebua narasi 

deskripsi sesuai penulisan ini yang mana seluruh data dari kegiatan penelitian akan 

digabungkan menjadi satu supaya bisa menyempurnakan tulisan ini. 

d. Penarikan Kesimpulan 
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Tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data 

tersaji dengan baik, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Dalam 

penarikan kesimpulan, ditahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari peneliti 

lakukan terkait data-data yang dibutuhkan yang telah diseleksi dan diuraikan serta 

dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pertanyaan serta tujuan 

adanya penelitian ini.    

Model analisis data yang digunakan penelitian skripsi ini adalah analysis 

interactive dari Miles dan Huberman21. Model ini terdiri dari empat komponen yang 

saling berkaitan seperti gambar berikut : 

 

  

 

 

 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2017)  hal 296 
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Gambar 1.1 : analysis interactive dari Miles dan Huberman  
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