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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA	

Dalam bab ini akan diulas mendalam tentang strategi politik ataupun calon 

independen dan pemilihan kepala daerah yang maju pada pemilihan umum ataupun 

pemilihan kepala daerah. Baik dari pengertian secara umum ataupun konsep-konsep 

sebagai bahan untuk bisa melihat antara teori dan dilapangan yang akan di teliti oleh 

peneliti. Selain itu penjelasan dalam bab ini memukakan temuan-temuan terkait 

variabel dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sehingga 

peneliti bisa melihat letak penelitian dari peneliti dan juga sebagai bahan dalam 

menganalisis temuan dari penelitian ini. 

Strategi dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan kunci dari keberhasilan 

untuk menjadi pemimpin, terutama pasangan calon independen dibutuhkan strategi 

yang kuat, untuk bisa memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Strategi politik 

bagi pasangan calon independen akan menekan banyak biaya, baik berupa waktu, 

materi dan sebagainya. Karena berdirinya pasangan calon Independen tanpa partai 

koalisi akan lebih susah untuk bergerak kecuali strategi yang dipakai lebih baik. 

A. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

(1) (2) (3) (4) 
1 Harold Y. 

Pattiasina 
(2015) 

Strategi 
Komunikasi Politik 
PDI Perjuangan 

Strategi Komunikasi Politik PDI 
Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah 
dalam menghadapi pemilu legislatif 
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Kabupaten Maluku 
Tengah Pada 
Pemilu 2014 

tahun 2014, yaitu memberikan 
informasi kepada masyarakat, 
mendidik masyarakat terhadap arti dan 
signifikansi fakta yang ada, 
menyediakan diri untuk menampung 
aspirasi masyarakat, dan 
pempublikasian yang ditujukan untuk 
pemerintah dah lembaga-lembaga 
politik lainnya maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam menghadapi pemilu 
legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten 
Maluku Tengah memang benar ada 
insiatif dan berbagai cara dari pengurus 
DPC PDI Perjuangan Kabupaten 
Maluku Tengah agar untuk 
menyampaikan segala bentuk 
programkerja kepada masyarakat, 
berbagai cara dilakukan sebagai alat 
komunikasi politik partai PDIP seperti 
memberikan informasi kepada media 
masa, turun langsung menemui 
masyarakat dan juga melakukan 
keterbukaan kepada pihak pemeintah 
dan pihak lembaga-lembaga politik 
lainnya yang ada di Kabupaten Maluku 
Tengah agar mempermudah 
mendapatkan simpatisan guna 
memenangkan pemilihan calon 
legislatif Kabupaten Maluku Tengah 
pada tahun 2014. 

2 Ansar 
Suherman dan 
Mansur (2017) 

Strategi Marketing 
Politik Calon 
Independen Dalam 
Kontestasi Pilkada 
Serentak Tahun 
2017 di Kabupaten 
Buton Selatan 

Strategi yang dilakukan dalam hasil 
penelitian ini yakni mengarah pada 
segmentasi pasangan calon, kedua 
Slogan “siap disumpah secara adat jika 
terpilih untuk tidak melakukan 
korupsi” selanjutnya  

3 Zainal Abidin 
(2017) 

Strategi Politik 
Calon Independen 
dalam Pemenangan 
Pilkada Serentak 
2015 di Kabupaten 
Rembang (Studi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
strategi pertama yang dilakukan 
pasangan Hafidz-Bayu adalah 
menyewa konsultan politik untuk 
memberikan rekomendasi strategi 
pemenangan. Memilih mantan ketua 
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Pemenangan 
Pasangan H. Abdul 
Hafidz dan Bayu 
Andriyanto, SE) 

KPU Kabupaten Rembang, 
Muhammad Affan sebagai ketua tim 
sukses. Pasangan Hafidz-Bayu juga 
menjalin kerjasama dengan pimpinan 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina 
Raharja, Atna Tukiman yang 
mencalonkan anak menantunya 
sebagai wakil bupati. Santri, wali santri 
dan alumni Pondok Pesantren MUS 
Sarang juga diarahkan untuk memilih 
pasangan Hafidz-Bayu. Strategi 
pemenangan juga dilakukan lewat 
penyelenggaraan event atau kegiatan 
meliputi pembagian air bersih bagi 
daerah yang kekeringan, ngopi bareng, 
wayangan, sunatan massal, turnamen 
futsal, dan festival musik thong-thong 
lek. Isu politik tentang degradasi peran 
partai politik juga digunakan oleh tim 
sukses untuk melemahkan posisi 
pasangan calon yang diusung oleh 
partai politik. Kampanye lewat media 
sosial (facebook, twitter, instagram) 
untuk mencari dukungan pemilih 
pemula. Faktorfaktor pendukung 
kemenangan pasangan Hafidz-Bayu 
adalah didukung partai Nasdem, PPP 
dan PAN. Kedudukan H. Abdul Hafidz 
sebagai petahana bupati lebih 
diunggulkan dari segi citra politik dan 
pengalaman dalam pemerintahan. 
Pendanaan yang cukup mengingat 
keduanya sama-sama memiliki basic 
pengusaha.  

 

B. Strategi 

Awal mula adanya strategi yakni digunakan pada istilah militer artinya 

sebagai operasi atau rencana dalam melakukan pertempuran, misalnya 

penempatan atau melalui pergerakan pasukan untuk posisi yang sekiranya 
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dapat mendapatkan kemenangan.22 Yang kemudian strategi secara umum telah 

ada untuk digunakan pada dunia militer untuk mengetahui taktik penyerangan 

dari lawan dan membuat penyerangan pada lawan. 

Daoed Yoesoef menjelaskan bahwasanya strategi supaya bisa terwujud 

maka melalui tahapan-tahapan dalam perjalanannya :23 

1. Tahap perumusan, dimana dalam tahap ini semua keputusan yang 

menjadi penerapan dalam tindakan harus dilaksanakan dan 

dijalankan, hal ini supaya bisa menghadapi setiap keadaan yang 

terjadi di masa yang akan atang. 

2. Tahap pemutusan, dalam tahap ini dilakukan setelah semua 

direncanakan pada perumusan yang dibuat sehingga hal ini 

dikatakan dengan perbuatan politis, peralatan politik dalam dunia 

diplomasi, kebijakan politik, dan pertahanan ekonomi, serta 

peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Untuk peralatan 

ekonomi yang dimaksud disini yakni meliputi pada potensi ekonomi 

masyarakat. 

3. Tahap selanjutnya yakni tahap yang menjadi penentu, yakni tahap 

pelaksanaan, dimana dalam tahap ini merupakan implementasi dari 

yang dirumuskan dan juga diputuskan. Pengertian strategi 

                                                             
22Margono, 1994. Alternatif Penggunaan Strategi Dan Metode Mengajar Pada Perkuliahan, Cakrawala 
Pendidikan Nomor 3, Tahun XIII, November, hal. 101, 1994 
23 Library Universitas Lampung dikases melalui 
http://digilib.unila.ac.id/13040/16/TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 24 Janurai 2019 
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mengalami evolusi dan pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam 

pemahaman pengertian sempit yakni strategi diartikan tentang seni 

yang memakai kekuatan militer supaya bisa tercapai tujuan yang 

telah disepakati oleh politik. Jika ditinjau secara luas maka strategi 

dapat diartikan menjadi seni yang menggunakan semua kekuatan 

yang dirasa dapat membantu untuk mencapai tujuan yang telah 

dipituskan oleh politik. 

4. Selanjutnya yakni tahap penilaian atau tahap evaluasi . 

Dari beberapa definisi tentang strategi yang telah dipaparkan diatas, 

bahwasanya strategi politik merupakan rencana atau proses baik dari 

pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mencapi tujuan tertentu dengan 

maksud menyingkrkan lawan politik. 

C. Strategi Politik 

Strategi politik merupakan sistem cara yang dilakukan oleh pelaku 

kepentingan politik untuk mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan kepuasan 

atau keinginan tertentu. Strategi politik sudah tidak asing dikalangan 

masyarakat demokrasi, strategi politik lebih nampak terlihat pada saat-saat 

tertentu seperti pada waktu peilihan umum ataupun pemilihan kepala desa. 

Strategi politik biasanya dgunakan untuk mengalahkan lawan calon dalam 

pemenangan pemilihan umum, ataupun mencari suara atau dukungan dari 
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semua pihak untuk bisa menang dalam pemilihan umu, ataupun strategi politik 

dengan konteks lain bagi para pelaku kepentingan politik. 

Sedangkan Michael Allison dan Jude Kaye, strategi merupakan sebuhah 

proses yang sistematik, disepakati oleh organisasi serta membangun relasi dari 

stakeholder utama dan tujuan dari misi yang menjadi prioritas pada operasi 

lingkungan.24 

Menurut Pattiasina strategi merupakan perencanaan dalam 

mensukseskan tujuan segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, 

kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen, kata strategi yang biasa di 

gunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan 

perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi 

dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. 

Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda. 

Sedangkan menurut Allison dan Kaye, Strategi adalah proses sistemik 

yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara stakeholder 

utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap 

lingkungan operasi.25 

                                                             
24 Allison, Michael , and Jude Kaye. 1997, Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, hal. 57 
25 Pattiasina, Harold Y., 2015, “Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah 
Pada Pemilu 2014”. Dalam JPKOP: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 1, hal. 
17-27, 2015 
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1. Proses Strategi Politik 

Proses strategi politik merupakan perjalanan dalam melakukan strategi-

strategi yang menjadi tujuan dalam politik, artinya proses strategi politik 

merupakan saat dimana strategi dilaksanakan guna tercapai tujuan untuk hasil 

yang diinginkan, hasil yang dimaksud dalam pengertian ini yaitu hasil untuk 

memperoleh suara ataupun pemenangan dalam pemilihan umum. 

Salah satu faktor yang dilakukan oleh pasangan calon dalam 

mendaftarkan diri menjadi kandidat pemilihan kepala daerah ataupun 

pemilihan presiden yaitu kampanye. Kampanye merupakan strategi politik 

untuk mewujudkan keinginan dalam mencapai kemenangan di kursi 

pemerintahan. Selain itu, kampanye sebagai salah satu strategi politik oleh 

pasangan calon. 

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) melalui surat kepututusan no. 23 Tahun 2018 mengatur semua bentuk 

atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk 

kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain 

yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat 

peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) 

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui 
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radio dan atau televise, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap 

muka dan dialog.26 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai kampanye sebagai 

sarana dalam strategi politik yaitu melalui media baik cetak maupun media 

online, selain itu promosi melalui non media juga menjadi salah satu strategi 

yang diatur oleh pasangan calon seperti memasang pamphlet ataupun gambar 

di public supaya bisa diketahui oleh masyarakat secara luas, kemudian 

pendekatan pada masyarakat merupakan bagian dari kampanye yang artinya 

salah satu dari strategi yang dilakukan pada pasangan calon. 

2. Cara Menyusun Strategi Politik 

Menyusun strategi politik diperlukan cara supaya strategi menjadi tepat 

sasaran dan tepat guna, dalam menyusun strategi politik ada sepuluh langkah 

supaya strategi politik itu bisa terlaksana.27 

a. Merumuskan Misi 

Perumusan menjadi faktor yang penting dalam mengatur strategi, dalam 

sebuah strategi politik, misa bisa disebut sebagai tujuan pada posisi tertentu, 

partisipasi dalam situasi tugas tertentu dan juga dipilih sebagai kandidat. Misi 

dalam sebuah perencanaan politik merupakan langkah yang harus dicapai, misi 

                                                             
26 Fatimah, Siti, 2018. Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu. 
Dalam Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni, ISSN 2621-5764, hal.9, 2018 
27 Peter Scrooder, 2009. Strategi Politik, Jakarta: Penerbit FNS, hal 24-40 
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harus menyatakan untuk siapa strategi itu harus direncanakan. Dengan 

demikian maka misi menjadi batasan dalam menetapkan suatu tujuan. 

b. Penilaian Situsional dan Evaluasi 

Penilaian yang dimaksud disini ialah mengumpulkan fakta-fakta supaya 

bisa dikaji ulang guna memperoleh tingkat keterbaruan strategi yang akan 

dilakukan. Artinya pengumpulan yang dipetakan tentang kekuatan serta 

kelemahan yang menjadi faktor keberhasilan yang terealisasi. 

1) Pengumpulan Fakta 

Pengumpulan fakta yaitu pengumpulan data-data yang menjadi acuan 

dalam dibentuknya penyusunan strategi. Pengumpuan fakta merupakan 

pengumpulan fakta internal dan juga eksternal. Fakta internal merupakan fakta 

yang menyangkut pada organisasi, sedangkan fakta eksternal adalah fakta yang 

menyangkut para pekerja atau lingkungan dimana akan direalisir. 

2) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan 

Setelah fakta-fakta telah terkumpul maka selanjutnya yakni 

mengelompokkan atau mengidentifikasi kadar relevansi, ukuran, kepentingan 

dan juga urgensi. Kemudian fakta-fakta tersebut dilihat apakah fakta yang telah 

dikumpulkan bisa mendukung atau justru menjadi kekuatan buruk dalam 

melakukan pelaksanaan nantinya. Maka, apabila fakta ini mendukung, fakta 

tersebut menjadi kekuatan sedangkan jika fakta itu menggangu bisa 

menimbulkan kelemahan. 
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3) Analisa Kekuatan dan Kelemahan 

Ketika kekuatan dan kelemahan telah diketahui guna menganalisis 

kelanjutan dari strategi politik, maka analisa kekuatan dan kelemahan menjadi 

satu unsur yang perlu diperhatikan. Pasalnya, disini bisa mengetahui kekuatan 

yang harus diunggulkan dan kelemahan bisa dikurangi sebagai bentuk upaya 

menaikkan suara didepan lawan dalam konteks politik. 

4) Umpan Balik 

Setelah melakukan analisa kekuatan dan kelemahan telah dilaksanakan 

maka selanjutnya melihat apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang 

ditetapkan. Apabila dalam bentuk analisa kekuatan dan kelemahan 

menunjukkan ada keuntungan yang sagat strategis maka kemangan pasti dapat 

dimiliki dan kelemahan dapat dihindari. 

c. Perumusan Sub-Strategi 

Perumusan dalam substrategi ini yaitu fokus pada masa depan yang 

akan di raih . jadi dalam merumuskan sub strategi langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan yaitu menyusun tugas-tugas, merumustakn strategi dan juga 

mengevaluasi strategi. 

1) Menyusun Tugas-Tugas 

Setelah diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka 

selanjutya menusn dan membagi tugas-tugas guna lebih mempercepat dalam 
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melaksanakan strategi yang akan diwujudkan. Tugas-tugas yang dimaksud 

disini yakni meneliti terkait kelemahan artinya kelemahan disini harus di bisa 

diatasi guna mengurangi sedikit yang menjadi kelemahan dan memberikan 

suatu peningkatan pada kekuatan yang dimiliki. 

2) Merumuskan Strategi 

Merumuskan strategi menjadi faktor yang penting, pada hakikatnya jika 

merumuskan tersebut harus memilih topik atau isu yang dihadapkan pada lawan 

politik. Artinya isu tersebut berupaya dalam mendukung dan memberi 

keuntungan pada diri sendiri sehingga menjadi tameng bagi lawan politik. 

3) Mengevaluasi Strategi 

Setelah strategi dirumuskan maka selanjutnya mengevaluasi dari 

strategi yang telah dibuat, apakah masih ada kekurangan dalam perumusan 

strategi atau harus ditambah strategi yang lebih baik. 

d. Perumusan Sasaran 

Setelah strategi dirumuskan dan ditetapkan maka langkah selanjutnya 

yakni memindahkan strategi ke unit-unit taktis untuk segera diimplementasikan 

secara langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil sesuai 

dengan apa yang dilakukan pada saat perumusan strategi dibuat. 

e. Target Image 
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Dengan adanya target image maka strategi tersebut memerlukan satuan 

kerja Public Relation (PR), yang mana dengan adanya PR lebih mengetahui 

citra yang diinginkan. Target image merupakan tindakan dalam melihat sosok 

tersebut yang dikagumi. Target image ditentukan pada keputusan yang strategis 

mengenai perumusan tugas yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi 

dan orang-orang yang diperhitungkan. 

f. Kelompok-Kelompok Target 

Kelompok target menjadi salah satu sasaran dalam menerapkan strategi 

yang dibuat, dengan adanya kelompok target maka strategi yang dibuat tidak 

lepas untuk menarik perhatian dari kelompok-kelompok target, sehingga 

persainga menjadi hal yang mudah, sebab telah dimiliki kunci dari taget yang 

diinginkan. 

g. Pesan Kelompok Target 

Setelah kelompok target ditentukan, maka langkah selanjutnya yakni 

pesan yang diperuntukkan pada kelompok target tersebut. Dalam hal ni 

kelompok target tidak boleh bertentangan karena jika bertentangan menjadi 

tidak mendukung pada perumusan strategi yang telah dibuat. 

h. Instrument-Instrumen Strategi 

Instrument-instrumen strategi yang dimaksud disini yakni pemilihan 

kunci informan sebagai bentuk menyampaikan dan sebagai media pendekatan 

pada kelompok target untuk menyampaikan informasi dan daya dukungan yang 
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kuat. Untuk itu maka syarat yang dijadikan kelompok target telah dikenali 

terlebih dahulu.  

i. Implementasi Strategi 

Untuk mengimplementasikan strategi politik, maka faktor manusia 

menjadi signifikan untuk tiga aspek, yaitu pimpinan politik, pimpinan partai 

yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau 

sukarelawan. Hubungan antar ketiga elemen tersebut merupakan syarat awal 

dalam keberhasilan implementasi. Namun jika dibidang operasional, syarat 

awal untuk keberhasilan yaitu tentang prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaina 

diri dan tipu daya. 

j. Pengendalian Strategi 

Pengendalian strategi terdapat dua elemen yang menentukan 

keberhasilan pada penerapan strategi tersebut. Untuk elemen yang pertama 

yakni pengumpulan data Intelejen dan perolehan informasi. Yang kedua yaitu 

prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. 

3. Jenis-Jenis Strategi Politik 

Jenis-jenis strategi politik menjadi faktor yang melatar belakangi 

pemain politik dalam menentukan strategi yang ingin di capai. Ada sebelas 

jenis strategi yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu : strategi defect, 

strategi cooperate, strategi random, strategi per kind, strategi per nasty, strategi 
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spite, strategi soft majority, strategi tit for tat, strategi mistrust, strategi prober 

dan strategi pavlov.28 

a. Strategi Defect 

Strategi defect merupakan stategi yang menolak untuk melakukan kerja 

sama. Pengertian Defect merupakan strategi yang sederhana yang menolak 

untuk melakukan kerja sama, namun bisa juga untuk mengejar sasaran. Strategi 

defect sangat mempengaruhi akan value pada permainan pemenangan politik, 

tidak ada strategi lain apabila dibandingkan secara langsung untuk 

mendapatkan point dari defect ini, yang artinya lawan dimungkinkan untuk 

memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama. 

b. Strategi Cooperate 

Strategi ini menjelaskan langkah terkait kerjasama yang akan 

dilaksanakan. Strategi cooperate berlawanan dengan strategi defect dan 

memiliki sifat-sifat yang belawanan. Namun cooperate tersebut tidak dapat 

memenangkan dalam suatu kompetisi sebab hanya bisa mencapai beberapa 

point tidak memperoleh point. Artinya point yang didapatkan tidak lebih 

banyak dari pada lawan. Jika ada lawan yang ingin bekerja sama, maka strategi 

ini tidak merugikan tetapi karena strategi ini sangat mudah dimanfaatkan. 

                                                             
28 Mochamad Nur Wahyu Ali, 2018, Proyeksi Politik Gafatar (Studi Tentang Strategi Politik Gafatar 
Surabaya Dalam Perspektif Mantan Anggota Gafatar), Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
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c. Strategi Random 

Strategi random merupakan strategi yang posisinya berada ditengah-

tengah, bisa menerima atau menolak. Misalnya jika melempar uang logam dan 

mendapat sisi A berarti harus bekerja sama dan kalau mendapatkan sisi B harus 

bekerja sama. Random ini bisa dikatakan Defect atau Coorporate, tidak ada 

strategi yang memang melakukan kerjasama secara permanen dalam strategi 

random. 

d. Strategi Per Kind 

Strategi per kind lebih pada bagaimana strategi ini digunakan untuk 

mengambil aman dan menguntungkan. Artinya strategi ini lebih ke bermain 

secara periodik (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), dimana 

strategi ini nanti membuai lawan jika sewaktu-waktu ada suatu permasalahan 

antara lawan. Sehingga anda bisa memutuskan untuk tidak lagi melakukan 

kerja sama, jadi langsung diputuskan pada satu bela pihak saja. 

e. Strategi Per Nast 

Strategi per nast ini merupakan lawan dari strategi per kind yang 

polanya yaitu (menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). 

Strategi ini tidak melakukan kerja sama dengan cara menolak waktu diawal, 

tetapi diakhirnya menerima kerja sama dengan pesaingnya. 
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f. Strategi Spite 

Strategi spite merupakan strategi bekerja sama dalam langkah pertama, 

kemudian tetap melakukan kerja sama sebelum lawan menolak kerja sama, 

setelah itu menolak bekerja sama. Strategi ini merupakan strategi yang melihat 

respon dari lawan, strategi ini juga bersahabat yag menawarkan kooperasi, 

tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. 

Strategi ini dapat dikatakan seperti kata Cooperate, dengan mekanisme 

pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan. Akan 

tetapi spite tidak erusaha untuk mencapai pesaingnya, ada variasi spite yang 

mana sikap baru diambil setelah lawan melakukan dua atau lebih upaya 

penipuan. 

g. Strategi Soft Majority 

Strategi ini memainkan langkah yang sering digunakan oleh lawan, dan 

jika langkah yang diambil serupa, maka bekerjasamalah. Strategi ini 

menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan lawannya 

setelah itu digunakan dan menambahi dengan strategi yang lebih baik untuk 

memenangkan kompetisi politik dengan lawan. 

h. Strategi Tit For Tat 

Strategi Tit For Tat adalah bekerja sama dalam langkah yang pertama 

dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan 

lawan terakhir kali.  Strategi ini  merupakan salah satu yang ingin bekerjasama 
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tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan 

lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan 

menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk mengajak 

bekerja sama lagi. Tit For Tat tidak dapat menang karena tidak dapat menolak 

kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha 

mencapai poin yang unggul. Dipihak lain, strategi ini juga tidak dapat 

ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya 

dimanfaatkan satu kali saja. 

i. Strategi Mistrust 

Strategi ini menolak untuk bekerjasama dalam langkah yang pertama, 

kemudian mainkan hal yang sama dengan strategi Tat For Tat. Mistrust sama 

sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena startegi ini dari awal 

sudah menolak untuk melakukan kerja sama. Oleh karena itu, bergantung pada 

inisiatif lawan unntuk memulai sebuah kerja sama. Seterusnya sama dengan Tit 

For Tat. 

j. Strategi Prober 

Startegi ini memainkan tiga langkah awal (bekerja sama, bekerja sama, 

menolak bekerja sama) kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah 

berikutnya, apabila lawan bekerja sama dalam langkah kedua dan ketiga. 

Pada hal ini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu, jika strategi lawan 

membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, prober mengambil langkah lebih 
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lanjut untuk menolak bekerja sama . langkah ini akan mengarahkan pada suatu 

sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun akan berubah menjadi sikap yang 

kooperatif. 

k. Strategi Pavlov 

Strategi pavlov bekerja sama dalam langkah yang pertama, setelah 

kedua pemain mengambil langkah yang sama. Pavlov memiliki dasar 

pemikiran yang sama seperti Tit For Tat, tetapi memiliki tuntutan yang lebih 

tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerja sama. Jika kerjasama dirasa 

berhasil, maka akan dilakukan kejasama kembali secara berlanjut. Ini berarti 

jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan bereaksi 

dengan tidak mau bekerja sama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya 

dalam bentuk kerja sama apapun. 

D. Calon Independen 
Calon independen dalam pemilihan umum menjadi hal yang lumrah 

pada era politik zaman sekarang, bahkan bisa jadi trend politik. Calon 

independen merupakan calon yang maju dalam pemilihan umum tanpa partai 

pengusung, sehingga  dalam pekasanakan kegiatan politiknya dibutuhkan 

strategi serta massa yang banyak. 

1. Pengertian Calon Independen 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Calon perseorangan 
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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 bersangkutan.29 

Datri pengertian yang telah dijelaskan oleh undang-undang tersebut 

bahwasanya calon Independen diperbolehkan mendaftar dalam proses 

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dengan syarat memiliki 

dukungan jumlah penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Calon 

independen tetap juga bisa mengikuti sebagai calon pemilihan umum tanpa 

harus melalui partai politik terlebih dahulu dan proses yang dirasa sangat lama. 

2. Syarat-syarat Calon Independen 

Calon independen atau calon perseorang memiliki hak untuk maju 

dalam pemilihan kepala daerah, namun karena calon perseorangan atau calon 

independen tidak dalam pemilihan partai, maka ada undang-undang yang 

memberikan syarat pada calon perseorangan untuk tetap bisa mengikuti 

pemilihan kepala daerah walau tidak di dukung partai politik, namun calon 

perseorangan memiliki syarat-syarat tersendiri. 

                                                             
29 Undang-Undang Republik Indonesia 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 Walikota Menjadi Undang-Undang 
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 pasal 41 ayat 1 bahwasanya calon perseorangan dapat mendaftarkan diri 

sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :30 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa 

harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 

dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima 

persen); 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 

dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% 

(empat persen); 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa 

harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); 

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan 

huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota 

di Provinsi dimaksud. 

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 43 juga disebutkan 

bahwa apabila calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak 

                                                             
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernu, Bupati dan Wali Kota 
Menjadi Undang-Undang. 
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dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda 

sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Calon Gubernur 

dan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Calon Bupati atau 

Calon Walikota. 

E. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan umum selalu dikatakan sebagai pesta demokrasi, karena 

disinilah rakyat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih siapapun yang 

dikehendakinya. Pemilihan kepala daerah menjadi hal yang dialami oleh setiap 

masyarakat di Indonesia, sebab dengan model administrasi wilayah memiliki 

pemilihan kepala daerah guna sebagai pimpinan dalam mengurus urusan 

administrasi pemerintahan dan juga pembangunan daerah tersebut, baik dari 

faktor ekonomi, kesejahteraan sosial, ataupun peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

Menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repubik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 

Kota disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam 
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satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.31 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 1 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan : 

a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutya 

dengan pemilihan adalah sarana pelaksanaan keadaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah adalah Gubernur dan Wakil 

Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan 

Umum. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.32 

                                                             
31 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum. 
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Menurut Ali Moertopo Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia 

bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azaz yang 

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.33 

Dari pengertian tentang pemilihan umum yang telah dipaparkan diatas, 

bahwasanya pemilihan umum merupakan pemilihan pemimpin baik itu tingkat 

nasional maupun ditingkat daerah, tujuan dari adanya pemilu tidak lain 

merupakan sarana kedaulatan bagi rakyat yang bernegara demokrasi, yang 

mana arti dari demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga 

pemilihan pemimpin baik itu pemilu ataupun pemilukada merupakan azas yang 

harus dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia yang telah diperbolehkan memilih 

sesuai dengan  perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pilihan Gubernur Langsung 

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala 

daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Karena adanya 

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, guna bisa 

membantu pemerintahan pusat dalam membangun daerahnya melalui 

keunggulan serta kekayaan alam ataupun sumber daya manusia yang bisa 

                                                             
33 Moertopo Ali, 1974, Strategi Politik Nasional, Jakarta, Center For Strategic and International Studies, 
hal. 61 
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dikembangkan, sehingga kemajuan daerah tersebut bisa dilihat bagaimana 

pemerintah daerah membangun wilayah kerja daerah masing-masing. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Thun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 ayat 1 sampai 5 yaitu :34 

1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala 

daerah. 

2. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut 

Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. 

3. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang 

wakil kepala daerah. 

4. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi 

disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk 

kota disebut wakil walikota. 

5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di 

daerah yang bersangkutan. 

3. Syarat Pemilihan Gubernur 

Syarat pemilihan merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam 

mendaftarkan pemilihan gubernur, hal ini berupaya untuk mendata calon 

                                                             
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Thun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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gubernur yang akan maju pada pemilihan gubernur. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 7 ayat 2. Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota 

dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :35 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 

e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; 

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara 

                                                             
35 Undang-Undang Republik Indonesia 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 Walikota Menjadi Undang-Undang 
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terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana; 

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 

keterangan catatan kepolisian; 

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara; 

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; 

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan 

dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil 

Walikota; 
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n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, 

atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota 

pada daerah yang sama; 

o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain 

sejak ditetapkan sebagai calon; 

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat 

Walikota; 

q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 

peserta Pemilihan; 

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai 

Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai 

pasangan calon peserta Pemilihan; 

s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

4. Faktor Pemilihan Kemenangan Dalam Pemilihan Gubernur 

Faktor kemenangan dalam pemilihan gubernur yaitu sesuai pada 

bagaimana cara kandidat dalam melakukan aksi untuk mengambil hati 
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masyarakat. Artinya ini bisa dilihat seorang kandidat pada waktu masa 

kampanye ataupun sbeelum masa kampanye dengan cara pemilih melihat trak 

record. Maksud dari trak record ini yaitu melalui perilaku politik kandidat calon 

gubernur. 

Menurut Mahendra menjelaskan bahwa kajian terhadap perilaku politik, 

dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :36 

1. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga 

negara biasa). 

2. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai 

politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan). 

3. Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti 

Otoriter, Machiavelist, dan Demokrat). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara 

lain: 

a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, 

budaya dan media massa. 

b. Lingkungan sosial politik langsung yan membentuk kepribadian aktor 

seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan 

                                                             
36 A.A. Oka Mahendra, 2005. Pilkada di Tengah Konflik Horisontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di 
KPUD, Badul Kamal Menang di Pengadilan Tinggi, Millenium Publisher, Jakarta. Hal.36 
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ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai 

dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara. 

c. Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis 

pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi). 

Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan 

yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu 

kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang 

lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya (Mahendra, 

2005:41). 

4. Faktor Penentu Kemenangan Dalam Pemilihan Gubernur 

Pada pemilihan gubernur pasti terdapat faktor-faktor kekalahan ataupun 

kemenangan, faktor-faktor tersebut merupakan bentuk dari proses pemlihan 

gubernur, faktor penentu kemenangan dalam pilihan gubernur adalah : 

a. Pasangan calon memiliki modal sosial 

Pada pemilihan gubernur pasangan calon memiliki kekuatan untuk 

menentukan kemenangan dalam pemilihan gubernur, salah satu kekuatan 

dalam menentukan kemenangan pasangan calon yaitu dengan memiliki 

modal sosial. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia 

satu sama lain, khusunya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial 

merujuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada 

produktivitas masyarakat. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah 
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dengan sendirinya (Suharto, 2010) dalam Anam (2013). Putnam 

mendefiniskan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti 

jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan 

kerjasama bagi keuntungan bersama. Sementara menurut Fukuyama, modal 

sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam 

sebuah komunitas.37 

Pada pengertian terkait modal sosial yang artinya bahwa seseorang yang 

memiliki modal sosial sebagai bentuk bahwasanya memiliki kepercayaan 

dari masyarakat serta dapat diartikan dapat bermanfaat pada masyarakat, 

sehingga dengan adanya modal sosial yang seperti ini bisa sebagai faktor 

pemenangan dalam pemilihan karena banyaknya massa untuk mendukung 

kandidat pasangan calon. 

b. Pasangan calon memiliki modal politik. 

Setelah memiliki modal sosial, maka salah satu faktor penentu dalam 

pemilihan gubernur yaitu memiliki modal politik. J.A Booth dan P.B 

Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga Negara untuk 

mencapai kekuasaan dan demokrasi. A. Hick dan J. Misra mengatakan 

modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya 

untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih 

kekuasaan. Intinya modal politik adalah kekuasaan yang di miliki 

                                                             
37 Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama 
hal. 45 
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seseorang, yang kemudian bias di operasikan atau berkontribusi terhadap 

keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.38 

Modal politik yaitu berupa dukungan dari partai politik ( koalisi 

partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan 

organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pilkada. Dalam konteks 

politik lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan 

politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan 

pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. 

Selain dukungan partai politik, kandidat juga memerlukan 

dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang 

menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar 

dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah. 

Kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti 

kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur 

jabatan di partai politik dan pemerintahan. Dukungan elit partai politik 

hanya akan diberikan kepada calon kepala daerah yang memiliki cukup 

syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas 

termasuk di dalamnya moralitas yang akan menjadi opini publik. Pemberian 

dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik 

dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan di 

usung untuk dijagokan sebagai kentestan pilkada karena tidak ada makan 

siang “gratis”. 

                                                             
38 Diakses melalui http://mudanews.com/politik/2017/05/03/tiga-modalitas-menangkan-pilkada-dan-
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Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, 

kandidat bisa mengajukan diri untuk maju sebagai kandidat independen 

yang tidak perlu di dukung oleh parpol namun harus memenuhi syarat 

administrasif dengan mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan dari 

masyarakat. Namun hanya sedikit yang dapat berhasil memenangkan 

pilkada di Indonesia melalui jalur independen karena tidak memilki mesin 

partai yang jalan untuk mensosialisasikan dan mendukung secara masif 

calonnya. 

c. Pasangan calon memiliki modal financial 

Pada pemilihan kepala daerah seperti pemilihan gubernur, modal 

financial sangat penting karena memilki peran yang dapat menggerakkan 

mesin politik. Pada musin kampanye pasti akan dibutuhkan uang yang 

sangat banyak guna dapat membiayai untuk mencetak spanduk, membayar 

iklan, serta konslutan politik dan berbagai kebutuhan lainya. Bahkan modal 

financial ini bisa menjadi prasyarat utama calon itu bukan berasal dari partai 

yang dicalonkannya. 

Modal politik dan financial saling berkaitan dalam iklim politik yang 

menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang 

pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam 

sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi 

sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara 

berkembang yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan 

penciptaan pemilih rasional.39 
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