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■ Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mencatat ,bahwa bangsa

Indonesia khususnya masyarakat daerah telah berpengalaman

melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu baik Pilkada

secara tidak langsung (melalui DPRD), maupun Pilkada secara

langsung.

■ Dari sekian banyak Pilkada yang telah dilaksanakan tersebut dapat

dipastikan bahwa keterlibatan Partai Politik (Parpol) sangat dominan

dalam penentuan Calon Kepala Daerah (Cakada).



■ Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada dasarnya adalah

sejarah perubahan Undang-Undang (UU) dari waktu ke waktu, yaitu

sejak pertama kali dilaksanakan sampai sekarang ( 9 Desember

2020).

■ Dalam batas tertentu,sejarah Pilkada di Indonesia adalah sejarah

pencarian politik hukum tentang Pilkada ( Hukum Pilkada yaitu UU

No.8 Tahun 2015).

■ Pencarian politik hukum Pilkada mengesankan sebagai proses

instrumental atau percobaan yang tiada akhir, disebabkan oleh tiga

hal:



■ Pertama, karena adanya kesadaran bahwa Pilkada yang

diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan-kelemahan

yang harus diperbaiki guna menyambut Pilkada berikutnya;

■ Kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki

perubahan sistem maupun mekanisme Pilkada;

■ Ketiga, karena terjadinya perubahan situasi (bisa demografi

kependudukan, perkembangan daerah dll.).



■ Pilkada pada dasarnya merupakan implementasi pelaksanaan

demokrasi yang berdasarkan konstitusi ( Pasal 18 ayat (4) UUD NRI

Tahun 1945) atau demokrasi konstitusional.

■ Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik

dan pemerintahanya dibatasi oleh konstitusi, atau

■ Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas

kekuasaanya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada

warga negaranya (kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung

diselewengkan atau disalahgunakan).



■ Dalam negara hukum yang demokratis, terkandung makna bahwa

demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan

substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang

demokratis berdasarkan konstitusi, atau

■ Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana demokrasi

dijalankan atau diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan

pemerintahan.



Partai Politik dan Pilkada

■ Partai secara etimologis berasal dari kata Part yang artinya

bagian atau golongan, pengelompokan masyarakat

berdasarkan pada kesamaan tertentu baik tujuan, ideologi,

agama, bahkan kepentingan.

■ Kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi

politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang

politik.



■ Partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit.

■ Dalam arti luas partai adalah penggolongan masyarakat dalam

organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik.

■ Sedangkan dalam arti sempit partai adalah Partai Politik.

■ Partai politik adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang

politik.



■ Konsep partai politik :

1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan

umum;

2. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok

masyarakat;

3. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuanya;

4. Menunjukan stabilitas dan berkelanjutan serta bekerja sebagai satu

kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalis dari anggota-

anggotanya.



■ Sistem kepartaian, didasarkan pada jumlah partai politik yang memiliki

kekuatan sebagai major party, dibedakan dalam sistem satu partai,

sistem dua partai dan sistem multipartai.

■ Sistem satu partai adalah sistem politik dalam suatu negara yang

hanya dikuasai oleh satu partai (dominan) atau partai politik tunggal,

dan disertai larangan pembentukan partai politik lain (Ghana, Mali,

Pantai Gading, Cina).



■ Sistem dua partai, adalah sistem politik suatu negara yang memiliki

dua partai utama, dengan kemungkinan adanya partai politik lain

namun tidak berpengaruh (Inggris, Amerika Serikat).

■ Sistem multipartai, adalah suatu sistem politik di mana dalam suatu

negara tidak terdapat satu partai politik tetentu yang menjadi

mayoritas untuk dapat menguasai lembaga perwakilan atau

membentuk pemerintahan tanpa berkoalisi dengan partai lain.



■ Fungsi partai politik: 1) sarana komunikasi politik, 2) sarana sosialisasi

politik, 3) rekrutmen politik, dan 4) pengelola konflik.

■ Fungsi komunikasi dan sosialisasi politik, yaitu partai politik

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rakyat dalam bentuk

menerima aspirasi dan mengelolanya menjadi pendapat umum yang

dituangkan dalam bentuk program-program, serta diperjuangkan

menjadi keputusan pemerintah. Komunikasi dan sosialisasi politik

terkait erat pendidikan politik.



■ Fungsi rekrutmen politik, yaitu seleksi yang dilakukan oleh partai politik

terhadap calon-calon anggota partai maupun calon anggota perwakilan

serta pemimpin pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

■ Fungsi pengelola konflik politik, yaitu fungsi partai politik untuk

mengelola konflik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif,

disamping mencakup pengelolaan konflik masyarakat.



Fenomena Calon Tunggal 
Dalam Pilkada

■ Belakangan telah diketahui dan bukan menjadi rahasia

umum bahwa dalam Pilkada telah terjadi adanya fenomena

calon tunggal,yaitu terdapat 28 calon tunggal pada daerah,

baik Kabupaten maupun Kota yang hendak melaksanakanya

dalam Pilkada Serentak 2020. .

■ Pertanyaan besarnya adalah mengapa terdapat Calon

Tunggal dalam Pilkada?



■ Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dari berbagai faktor

yang mempengaruhinya, antara lain:

■ Faktor Perundang-undangan;

■ Faktor penyelenggara;

■ Faktor biaya politik;

■ Faktor partai politik;

■ Faktor lingkungan;

■ Faktor individu;

■ Faktor kepentingan,dll.



■ Dari beberapa faktor penyebab munculnya calon tunggal, satu

diantaranya adalah faktor partai politik.

■ Partai politik adalah pilar negara dan pemerintahan, artinya

penyelenggaraan negara dan pemerintahan termasuk

penyelenggaraan Pilkada sangat ditentukan atas keberadaan dan

peran Parpol;

■ Partai politik, salah satu fungsinya adalah melakukan rekrutment atau

seleksi terhadap calon baik yang hendak duduk dalam Dewan

Perwakilan maupun sebagai pimpinan pusat dan daerah.



■ Sistem multi partai (banyak partai ) yang dianut, membuktikan bahwa

partai politik dalam pencalonan kepala daerah dilakukan dengan cara

berkualisi bersama parpol lain dan tidak menutup kemungkinan parpol

secara sendiri mencalonkan kepala daerah;

■ Pencalonan kepala daerah oleh Parpol maka logikanya parpolah yang

bertangungjawab akan ada atau tidaknya calon kepala daerah dan

bukan pada yang lain;

■ Dengan kata lain lain tidak ada alasan bagi Parpol untuk menghindar

dengan mengatakan tidak mencalonkan atau tidak ada calon yang

layak dicalonkan;



■ Dalam sistem multi partai sesungguhnya tidak pernah menutup

kemungkinan parpol secara mandiri mencalonkan kepala daerah

sepanjang persyaratanya terpenuhi, namun bagi parpol yang tidak

memenuhi syarat dapat berkualisi untuk mencalonkan, dan dengan

harapan akan muncul dua (2) calon kepala daerah.

■ Calon tunggal kepala daerah sebenarnya telah mengebiri demokrasi

yaitu yang pada dasarnya pemimpin daerah haruslah dipilih dengan

tersedianya alternatif pilihan, dan alternatif tersebut bukan bumbung

kosong atau kotak kosong, akan tetapi calon kepala daerah.

■ Walaupun terbuka peluang munculnya calon perseorangan

(independen) dengan persyaratan yang luar biasa ketat yang dapat

diartikan betapa sulitnya menemukan calon kepala daerah, lebih-lebih

dari kaum intelektual yang kompeten.



■ Sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa persoalan calon tunggal

dalam Pilkada sesunguhnya tidak perlu terjadi sepanjang parpol sadar

betul akan keberadaanya sebagai pemilik suara masyarakat.

■ Pencalonan kepala daerah adalah merupakan kebutuhan baik bagi

Parpol itu sendiri maupun bagi pemerintah daerah, demikian pula bagi

masyarakat daerah.

■ Parpol dalam Pilkada harus sungguh-sungguh bertangungjawab akan

munculnya 2 calon kepala daerah.



■Selamat Berkarya dan

Sukses Selalu.


