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A. Prawacana

Undang-undang pemilu di Indonesia berubah setiap kali pemilu. Lima kali 
pemilu pasca Orde Baru menggunakan undang-undang yang berbeda. 
Pembahasan RUU Pemilu umumnya berlangsung sengit karena melibatkan 
tarik-menarik kepentingan di antara partai politik melalui para wakilnya 
di DPR dengan usulan pemerintah, maupun masukan dari masyarakat. 
Kewenangan DPR di bidang legislasi memungkinkan partai politik memiliki 

Pengaruh perubahan sistem pemilu dari waktu ke waktu ini umumnya 
masih sebatas efektif pada sebagian komponen dari sistem kepartaian. 
Pasca pemilu tahun 1999, rekayasa kelembagaan sistem pemilu terhadap 
penyederhanaan sistem kepartaian relatif berhasil. Penggunaan dan 
kenaikan angka ambang batas (threshold), termasuk terakhir dengan 
penggunaan parliamentary threshold, setidaknya berhasil menggeser 
karakter sistem kepartaian dari pluralisme yang terpolarisasi (polarized 
pluralism) menuju pluralisme moderat (moderate pluralism). 

Namun, pengaruh sistem pemilu terhadap peningkatan kualitas pemilu 
masih jauh panggang dari api. Pemilu 2014 memang tercatat menghasilkan 
beberapa capaian positif, setidaknya pada kenaikan partisipasi pemilih 
yang berhasil memutus tren penurunan partisipasi setelah Pemilu 1999. 
Sayangnya, capaian ini menjadi tercoreng karena marak dan vulgarnya 
praktik politik uang dalam proses kompetisi pemilu. 

BAB 1
Pendahuluan
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Isu politik uang selanjutnya banyak mewarnai wacana perubahan sistem 
pemilu untuk Pemilu 2019. Penjelasan terhadap politik uang telah dijelaskan 
dalam banyak aspek mulai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, 
lemahnya institusi partai, sampai dengan pemilih yang tidak cerdas. Namun, 
penjelasan tersebut bukanlah arus utama. Penjelasan paling dominan 
ditemukan pada wacana yang menghubungkan politik uang sebagai ekses 
dari sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem pemilu jenis ini dianggap 
telah menciptakan kompetisi bebas, melemahkan institusi partai, merusak 
kaderisasi, termasuk mendorong kompetisi yang tidak sehat oleh partai dan 
calon legislatif agar bisa memenangi pemilu. Tidak ragu-ragu, partai politik 
termasuk yang paling vokal menyuarakan penjelasan ini.

Perdebatan utama dalam pembahasan RUU Pemilu untuk digunakan pada 
Pemilu 2019 umumnya memang berada pada komponen pilihan electoral 
formula dan mekanisme penyuaraan pada sistem pemilu. Tarik-menarik 
kepentingan antarpartai bergerak di antara bandul pilihan proporsional 
terbuka sebagaimana digunakan pada Pemilu 2014 atau kembali pada pilihan 
proporsional tertutup atau semi terbuka sebagaimana pernah digunakan 
pada Pemilu 1999 dan 2004. Di antara keduanya, modifikasi juga dilakukan 
agar bisa menemukan “kompromi”, salah satunya usulan pemerintah yang 
mengajukan sistem proporsional terbuka-terbatas. 

Partai yang cenderung memilih sistem proporsional tertutup atau semi 
terbuka umumnya berargumen pentingnya sistem pemilu memperkuat 
kelembagaan partai, setelah porak-poranda akibat kompetisi bebas berbasis 
kandidat yang melemahkan partai pada pemilu sebelumnya. Sistem 
proporsional tertutup, atau setidaknya semi terbuka, dinilai positif terhadap 
kebutuhan partai untuk memperkuat kaderisasi, memperluas keanggotaan, 
memperjelas identitas partai, mendekatkan ikatan partai kepada pemilih, 
dan akhirnya bisa terhindar dari politik uang. 

Berbeda dengan posisi itu, beberapa partai ingin bertahan dengan sistem 
proporsional terbuka. Mereka menolak argumen bahwa politik uang 
disebabkan oleh sistem proporsional terbuka, karena penyimpangan ini bisa 
saja muncul dalam sistem pemilu apapun. Bagi partai ini, kembali ke arah 
sistem yang lebih tertutup justru menunjukkan kemunduran demokrasi dan 
akan melanggengkan karakter oligarkis dalam organisasi partai politik. 
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Politik uang pada Pemilu 2014, khususnya praktik pembelian suara (vote 
buying), memang menjadi kerisauan banyak kalangan. Hasil penelitian 
JPPR di 25 provinsi menunjukkan bahwa politik uang dan manipulasi 
suara merupakan pelanggaran paling mengkhawatirkan pada Pemilu 2014 
(kompas.com, 13/04/2014). Survei nasional Indikator Politik Indonesia 
(2014), juga menunjukkan tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang 
sangat tinggi. Sebanyak 41,2 persen responden menilai praktik politik uang 
sebagai suatu kewajaran dan hanya 58,5 persen yang menilai politik uang 
tak bisa diterima. Di antara responden yang menilai politik uang sebagai 
suatu kewajaran, 25 persen akan memilih calon yang memberi uang dan 6,4 
persen memilih calon yang memberi uang paling banyak. Lebih dari separuh 
responden akan menerima pemberian, tapi tetap memilih sesuai hati nurani 
(58,9 persen). Hanya sebagian kecil saja yang akan menolak uang meski 
menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (9,3 persen). Strategi waktu 
pelaksanaan vote buying dijelaskan dalam exit polls oleh Indikator Politik 
Indonesia, yakni 2 dari 10 pemilih mengaku didatangi tim sukses atau orang 
tertentu pada waktu sebelum mencoblos yang membujuk agar memilih 
partai atau calon tertentu. Ketika data diperdalam, lebih banyak responden 
yang mengakui ada “serangan fajar” di lingkungannya dengan separuh di 
antaranya mengaku diberi uang atau barang.

Tidak berbeda, hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 
provinsi menunjukkan praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif tahun 
2014 sangat vulgar jika dilihat dari segi jumlah kasus maupun makin 
beragamnya modus yang digunakan pelaku. Pada pemilu 2014 ditengarai 
setidaknya terdapat 313 temuan pelanggaran berupa: pemberian uang 
sebanyak 104 kasus, pemberian barang sebanyak 128 kasus, pemberian 
jasa 27 kasus, dan penggunaan sumberdaya negara sebanyak 54 kasus. 
Bila dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, praktik politik 
uang dalam Pemilu Legislatif 2014 meningkat tajam. Pada Pemilu 2004 
ditemukan sebanyak 113 kasus dan Pemilu 2009 sebanyak 150 kasus. Politik 
uang juga menggunakan modus baru melalui pemberian secara prabayar 
dan pascabayar (BBC.com, 14/04/2014).

***

Pasca runtuhnya Orde Baru, sistem pemilu bergeser menjadi proporsional 
terbuka, terutama setelah Putusan MK di tahun 2009. Namun, sistem 
pemilu itu menghadapi kritik yang tajam terkait menguatnya fenomena 
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politik uang untuk memenangkan kompetisi baik di internal partai maupun 
dalam meraup dukungan pemilih. 

Kritik terhadap sistem proporsional terbuka yang dialamatkan pada 
maraknya politik uang gencar disuarakan berbagai pihak, termasuk diakui 
sendiri oleh partai-partai politik. Salah satu argumennya terutama karena 
politik uang dinilai menghalangi langkah caleg yang bersih dan kompeten 
untuk menduduki lembaga legislatif. Para calon legislatif yang terpilih 
karena memainkan politik uang dinilai tidak akan membuat perubahan 
positif di parlemen dan membuat politik uang justru terus berkembang dari 
waktu ke waktu. Mereka mempertanyakan kualitas anggota DPR RI periode 
2014-2019 yang dipandang kurang mencerminkan proses politik ideal bagi 
masyarakat dan partai. Parlemen diprediksikan akan gagal sampai lima 
tahun ke depan dalam mendorong perbaikan kualitas representasi. 

Namun demikian, anggapan tersebut agaknya perlu diperiksa kembali. 
Sejak reformasi tahun 1998, lembaga-lembaga representasi baik partai 
politik maupun parlemen juga dipandang tidak kunjung berubah terutama 
dalam menjalankan fungsi-fungsi representasi. Parlemen tak segera 
menjadi lembaga perwakilan yang mampu menjadi gantungan harapan 
publik untuk artikulasi dan agregrasi kepentingan. Demikian pula dengan 
partai politik ditandai dengan lemahnya hubungan partai dengan konstituen 
atau pemilihnya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia (2014) menyatakan 
bahwa party ID pada pemilu legislatif 2014 sangat lemah, dan boleh jadi 
juga menjelaskan adanya fenomena swing voters. Survei ini menunjukkan 
sejumlah 85,2 persen menyatakan ketidakdekatan masyarakat dengan 
partai politik atau hanya sekitar 14,8 persen yang merasa memiliki ikatan 
dengan partai. Hasil survei tersebut disinyalir mengisyaratkan rendahnya 
kepercayaan pemilih terhadap partai. Makin menurunnya kedekatan 
pemilih terhadap partai sebenarnya juga sudah berlangsung sejak pemilu-
pemilu sebelumnya, dari capaian tertingginya pada Pemilu tahun 1999 
(Liddle, Mujani, Ambardi, 2012). 

Rendahnya party ID bisa mengindikasikan banyak hal, salah satunya gejala 
deparpolisasi (party dealignment) yang menunjukkan bahwa sepanjang 
data ini berkorelasi signifikan dan konstan terhadap capaian hasil pemilu 
dari partai pada beberapa pemilu. Faktor penyebabnya bisa sangat beragam 
mulai dari kehilangan kepercayaan sebagai gejala psikologis sampai pada 
faktor-faktor evaluatif. Biorcio dan Heimer (1995) menyebut gejala party 
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dealignment ini bisa dilihat dari 2 (dua) dimensi yang menghubungkan 
pemilih dengan partai yakni (1) dimensi afeksi, berupa party ID pemilih 
terhadap partai dan (2) dimensi rasional, berupa evaluasi pemilih atas kinerja 
partai. Menjadi rumit ketika ikatan pemilih terhadap partai melemah, juga 
disertai dengan buruknya kinerja partai untuk menghubungkan kepentingan 
pemilih dalam keputusan-keputusan publik di DPR atau kebijakan 
pemerintah. Kombinasi lemahnya dua dimensi ini bisa saja mendorong 
relasi antara partai dan pemilih menjadi pragmatis, bersifat jangka pendek, 
dan materialistis. Konsekuensinya, politisi tak bisa sekadar menyalahkan 
pragmatisme pemilih yang membuat biaya politik semakin mahal. Politik 
transaksional antara politisi dan pemilih juga bisa lahir akibat kegagalan 
partai. Tak mengherankan jika berbagai survei mengonfirmasi rendahnya 
kepercayaan publik terhadap partai politik dibandingkan dengan institusi-
institusi lainnya. 

B. Peta Kajian dan Signifikansi Kajian

Kajian politik uang dalam pemilu pasca Orde Baru, mulai 1999 – 2014, belum 
banyak menjadi fokus perhatian komunitas akademis di Indonesia. Kajian 
tentang politik uang (money politics) - sebagai istilah yang lebih populer 
untuk menggantikan praktik pembelian suara (vote buying) pada saat 
pemilu, masih sangat terbatas. Di banyak negara, tema vote buying atau 
politik uang cukup mendapat tempat dalam kajian politik. Tema tersebut, 
berkembang di Thailand dan Filipina sejak dekade 1990-an dan di Amerika 
Latin seperti Mexico, Argentina dan Brazil sejak dekade 1980-an (Schaffer, 
2007). Di Indonesia, tema politik uang baru menjadi menjadi kajian serius 
seiring dengan marketisasi sistem politik di Indonesia dalam kurun satu 
dasawarsa terakhir (Abisono, 2012). Kajian-kajian tersebut bergeser dari 
korupsi birokrasi ke korupsi politik. Pergeseran iklim politik yang terjadi 
pasca 1998 telah mendorong para peneliti untuk melakukan pengkajian 
ke wilayah strategis lainnya, yakni partai politik dan persaingan elektoral 
(Sugiarto, 2010). 

Dalam konteks tersebut, sejumlah studi awal tentang politik uang di 
Indonesia, baru bergerak pada tema korupsi elektoral yang secara khusus 
diletakkan dalam konteks pendanaan politik (political financing) partai 
politik. Salah satu studi lanjutan yang dikembangkan Mietzner (2007, 2011) 
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mencoba mencari penjelasan maraknya korupsi elektoral yang mengaitkan 
adanya penurunan subsidi negara telah menimbulkan tekanan bagi partai 
untuk mencari sumber-sumber keuangan, termasuk mendorong maraknya 
penggunaan dana illegal. 

Selain kajian yang berpusat tema pendanaan politik, kajian politik uang 
yang ada lebih memfokuskan pada bagaimana uang bekerja dalam proses 
elektoral sebagai sumberdaya untuk mobilisasi dukungan bagi politisi dalam 
memenangkan kontestasi pemilu (Abisono, 2012). Seperti halnya dapat 
dilihat dalam kajian Rahayu (2006) tentang Pilkada Bantul tahun 2005 dan 
riset survei oleh Pride Indonesia dan Paramadina dalam Pilkada Mojokerto 
2010. Tepat selepas pemilu 2014 lalu, muncul kajian oleh Aspinal dan 
Sukmajati (2015) yang mencoba mengungkap keluasan pola dan efektivitas 
patronase, yang dilakukan melalui pemberian berbagai imbalan material, 
terhadap terbangunnya klientelisme dalam dukungan suara pemilih. 
Kajian yang dilakukan di 20 daerah pada Pemilu Legislatif pada tahun 2014 
tersebut, berfokus pada bagaimana praktik politik uang menjadi sarana 
mobilisasi dukungan pada proses elektoral yang bekerja sampai tingkat akar 
rumput. Uang dimaknai sebagai sumberdaya penting untuk mendulang 
suara yang dikombinasikan dengan berbagai sumberdaya lainnya, termasuk 
atribut kultural.

Kajian yang berpusat pada tema pendanaan politik, korupsi elektoral, 
patronase politik dan tema uang sebagai alat mobilisasi untuk mendulang 
suara dalam pemilu, menempatkan kuasa uang dalam nalarnya yang 
instrumental, deterministik, elitis, dan statis (Abisono, 2014). Berbeda 
dengan studi terdahulu, Abisono (2012) mencoba membaca tema politik 
uang dari sisi penawaran atau perspektif memilih, yang menunjukkan 
bahwa adanya asimetrisme makna politik uang di hadapan pemilih. Bagi 
pemilih, makna pembelian suara oleh kandidat acapkali tidak linier seperti 
dibayangkan secara umum oleh para caleg.

***

Pasca pemilu 2014, tema politik uang makin menarik perhatian besar dan 
disebut sebagai sinyal pengingat adanya ancaman terhadap demokratisasi 
di Indonesia. Tema politik uang membuka spektrum isu yang lebih luas: 
perdebatan tentang asal-usul praktik tersebut yang dikaitkan dengan 
perubahan sistem pemilu; isu lemahnya pelembagaan partai dan watak 
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oligarkis partai yang tak kunjung berubah; ataupun nasib kemandegan 
demokrasi di Indonesia.

Deteksi tentang ancaman demokratisasi Indonesia sesungguhnya telah 
banyak diulas banyak sarjana yang umumnya menunjukkan penilaian 
pesimistik terhadap masa depan demokrasi. Salah satunya studi Robison 
dan Hadiz (2004) yang mengirimkan sinyal ancaman kegagalan demokrasi 
dengan mengingatkan kemunculan elit predatorial dari kekuatan lama. 
Mereka berubah menjadi oligarki dengan cara melakukan reorganisasi 
kekuasaan menggunakan partai politik untuk merebut kembali panggung 
politik. Winters (2014) memberikan gambaran yang lebih gamblang, 
yakni kembalinya kekuatan para elit-oligarkis yang menopang Orde Baru. 
Para elit-oligarkis yang awalnya berada dalam satu komando Soeharto, 
kini menyebar ke dalam banyak kutub kekuatan dengan memanfaatkan 
mekanisme elektoral untuk merebut kembali kekuasaan. 

Pola adanya oligarki di level nasional juga ditunjukkan di ranah lokal. Politik 
desentralisasi justru memberikan karpet merah bagi kembalinya elit-elit lokal 
lama. Studi Nordholt (2007) membuka gambaran bahwa transisi demokrasi 
tak serta-merta memutus kekuasaan kekuatan Orde Baru. Lebih dari itu, 
justru mengukuhkan kekuasaan elit berwatak patrimonial-feodal. Melalui 
manipulasi terhadap lembaga dan prosedur demokrasi termasuk kompetisi 
elektroral di tingkat lokal, elit-elit feodal mendapatkan panggung mereka 
kembali mereka untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka. 
Memperkaya hasil studi yang ada, kajian Klinken (2014) juga mengukuhkan 
bahwa aliansi parokial berbasis etnis antara elit lokal dan birokrasi lokal 
memunculkan dinasti politik untuk untuk menguasai sumberdaya lokal. 
Metamorfosis semacam inilah yang disebut Hee-Yeon Cho (2008) sebagai 
peralihan dari demokrasi oligarkis menjadi oligarki demokratis, suatu 
jenis politik oligarki yang ingin terlihat elegan karena bertarung melalui 
persaingan elektroral. 

***

Tema politik uang dan demokrasi begitu tampak dekat, namun bagaimana 
hubungan konseptual keduanya hendak dijelaskan? Di tengah minimnya 
kerangka konseptual inilah, kajian ini menawarkan jembatan konseptual, 
melalui apa yang kami sebut sebagai spektrum sistem representasi untuk 
mengkerangkai kajian yang dilakukan. Sejauh penelusuran atas berbagai 
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studi yang ada, belum terdapat kajian yang berupaya melihat politik uang 
dalam kerangka sistemik yang meletakkannya pada spektrum representasi 
dalam demokrasi elektoral. Kerangka ini diharapkan bisa memberikan 
penjelasan lain dan berkontribusi secara sistemik terhadap upaya perbaikan 
kualitas pemilu. Melalui pendekatan ini, politik uang yang menghubungkan 
relasi antara partai politik, calon legislatif, dan pemilih akan diletakkan 
dalam lingkungan hubungan pengaruh antara pilihan sistem pemilu, 
tingkat pelembagaan partai, dan pilihan tipe partai. Dengan kerangka kerja 
spektrum representasi, kajian ini diharapkan menawarkan peta dasar sistem 
representasi dalam demokrasi elektoral tatkala hendak memeriksa domain 
dari suatu kasus atau persoalan yang muncul dalam kinerja representasi. 
Kerangka kerja ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. 

Berpijak dari pengalaman pemilu legislatif 2014 lalu di berbagai daerah, 
kajian ini berangkat dari keprihatinan maraknya kasus politik uang yang 
mengancam demokratisasi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk korupsi, 
politik uang telah menjadi ancaman nyata dan telah membuat demokrasi 
terbajak oleh elit (Demos, 2005) karena menggerogoti kredibilitas lembaga-
lembaga demokrasi, dan bahkan merusak moral politik publik serta 
bangunan tata politik demokratis yang telah dibangun sejak era transisi 
1998.

***

Dengan menempatkan persoalan politik uang dalam spektrum representasi 
demokrasi elektoral – khususnya pada lingkungan hubungan pengaruh 
antara elemen sistem pemilu, pelembagaan partai, dan tipe partai, kajian 
ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan berikut: pertama, apa dan 
bagaimana kondisi yang mempengaruhi maraknya praktik politik uang 
dalam pemilu legislatif 2014? Kedua, bagaimana dinamika praktik politik 
uang berlangsung dalam hubungan antara partai, calon legislatif, dan 
pemilih dalam pemilu legislatif 2014?

Hasil kajian ini diharapkan memungkinkan untuk mendeteksi titik-titik 
kelemahan yang muncul dalam inter-koneksi antara elemen sistem pemilu, 
pelembagaaan partai, dan tipe partai untuk meningkatkan kualitas pemilu 
sebagai salah satu pilar demokrasi representasi. Pada tahap lebih lanjut, 
hasil kajian juga menjadi pijakan untuk mencermati dinamika pada elemen 
lain dalam spektrum representasi yang dibahas setelah Pemilu, yaitu pada 
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elemen sistem kepartaian, pola/model koalisi di parleman, sampai dengan 
tipe representasi yang terbentuk.

C. Sistematika Buku

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama merupakan bab pengantar yang 
menyuguhkan perihal prawacana tentang konteks dan relevansi kajian ini, 
dan mengulas peta dan signifikansi kajian beserta pertanyaan dan tujuan 
kajian. Bab kedua, memuat desain kajian yang menyajikan kerangka kerja 
kajian ini berupa konsep-konsep yang digunakan serta metode kajian ini 
yakni studi kasus.

Pada bab ketiga, keempat, dan kelima akan berisi temuan utama dari kajian 
ini. Bab ketiga akan menyajikan dinamika politik uang dan kondisi yang 
memungkinkannya dalam relasi antara partai dan kandidat/calon legislatif. 
Sementara pada bab keempat, hal serupa akan disajikan kembali namun 
dengan membidik dinamika politik uang yang berkembang dalam relasi 
antara partai dan pemilih. Terakhir pada bagian temuan kajian, pada bab 
keempat akan disampaikan bagaimana politik uang ini terhubung dalam 
relasi antara kandidat/calon legislatif dan pemilih yang bekerja melalui 
berbagai instrumen mobilisasi. 

Selanjutnya, pada bab kelima, buku ini akan menyajikan analisis terhadap 
temuan-temuan yang telah diulas pada bab ketiga dan bab keempat. Analisis 
difokuskan untuk memetakan pola atau model relasi yang terbangun antara 
partai politik, kandidat/calon legislatif, dan pemilih dalam praktik politik uang 
serta menawarkan kerangka konsepsional untuk mengerangkai karakteristik 
relasi antaraktor dalam politik elektoral. Terakhir, pada bab keenam akan 
berisi penutup yang memuat simpulan dan rekomendasi atau agenda riset 
lanjutan yang perlu diperdalam berdasarkan temuan kajian.
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A. Pengantar

Politik uang dalam Pemilu legislatif 2014 dianggap berhubungan erat dengan 
penggunaan sistem proporsional daftar terbuka. Anggapan ini umumnya 
didasari oleh penilaian, pertama, sistem proporsional terbuka dengan suara 
terbanyak menciptakan lingkungan kompetisi yang liar antarpartai dan 
antarkandidat dalam bersaing memperebutkan suara. Kedua, deparpolisasi 
(pelemahan institusi partai politik) karena sistem pemilu menempatkan 
kandidat sebagai pendulang suara. Ketiga, sistem pemilu bersifat destruktif 
terhadap sistem kaderisasi partai sehingga sistem rekrutmen dan seleksi 
bakal calon legislatif terpaksa mengakomodasi pihak di luar kader partai 
dan penggunaan kriteria kapasitas finansial dari calon, selain kriteria 
kedekatan identitas sosio-kultural, identitas kepartaian, figur, dan/atau 
program. Keempat, sistem pemilu yang sangat terbuka membuat karakter 
pemilih menjadi pragmatis dan transaksional sehingga memaksa para calon 
legislatif berkompetisi dengan menggunakan politik uang.

Anggapan tersebut tampak meyakinkan, namun perlu diuji kebenarannya. 
Jika persoalan politik uang diperiksa dalam konteks yang lebih sistemik pada 
spektrum representasi dalam demokrasi elektoral, maka penjelasannya 
menjadi berbeda. Pemeriksaan terhadap asumsi, jika bukan disebut opini, 
di atas dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan: apakah ketat atau 
longgarnya sistem kompetisi dalam sistem pemilu berpengaruh terhadap 
pilihan penggunaan politik uang pada pemilu legislatif 2014? Apakah 
politik uang tidak muncul dalam pengalaman pemilu sebelumnya dengan 
penggunaan sistem pemilu yang berbeda? Jika faktanya politik uang muncul 

BAB 2
Politik Uang Dalam Spektrum Representasi 

Demokrasi Elektoral
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di dalam sistem pemilu yang berbeda-beda, tentu ada penjelasan lain yang 
harus diungkap. Ringkasnya, dengan memperhatikan kompleksitas dan 
keterkaitan antarelemen dalam sistem representasi demokrasi elektoral, 
kajian ini memulai dengan jelas bahwa sistem pemilu proporsional daftar 
terbuka belum tentu menjadi penyebab massifnya praktik politik uang pada 
pemilu legislatif 2014. 

Kajian ini hendak memeriksa kembali anggapan bahwa sistem pemilu 
proporsional terbuka berkorelasi terhadap praktik politik uang. Pengujian 
dilakukan dengan menempatkan kembali posisi sistem pemilu sebagai 
salah satu saja dari berbagai elemen dalam spektrum representasi dalam 
demokrasi elektoral yang memiliki kontribusi pengaruh terhadap kualitas 
pemilu. Politik uang dalam hal ini dipahami sebagai praktik manipulatif yang 
menggerogoti kualitas pemilu. Spektrum representasi merupakan kerangka 
kerja yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam sistem 
representasi bekerja membentuk pola representasi tertentu. 
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Dalam konteks kajian ini, pembuktian pengujian diharapkan dapat 
menemukan penjelasan yang lebih memadai terhadap politik uang. Dalam 
spektrum representasi demokrasi elektoral, faktor yang dapat memberikan 
pengaruh terhadap praktik politik uang –menghubungkan antara pemilih, 
calon legislatif, dan partai politik, dapat muncul pada interaksi antara sistem 
pemilu, pelembagaan partai politik, dan pilihan tipe/model partai politik 

B. Kerangka Konseptual

Kajian ini menempatkan praktik politik uang dalam dalam spektrum 
representasi demokrasi elektoral. Ada dua pertanyaan yang hendak 
dijawab melalui kajian ini, yaitu: pertama, apa dan bagaimana kondisi 
yang mempengaruhi maraknya praktik politik uang dalam pemilu legislatif 
2014? Kedua, Bagaimana dinamika praktik politik uang berlangsung dalam 
hubungan antara partai, calon legislatif, dan pemilih dalam pemilu legislatif 
2014?

Dalam menjawab pertanyaan di atas, kajian ini menentukan batas area studi 
atau ruang lingkup kajian ini sebagai berikut: pertama, karena kajian ini 
membaca praktik politik uang dalam momen pemilu, maka elemen dalam 
spektrum representasi yang bekerja di luar proses pemilu tidak mendapat 
perhatian dalam kajian ini. Pertanyaan tentang sistem kepartaian, model 
koalisi, model check and balances serta tipe representasi semacam apa 
yang terbentuk tidak menjadi ruang lingkup kajian ini. Hal ini berangkat 
dari argumen bahwa keempat elemen tersebut justru menjadi output dan 
outcome dari pemilu sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap 
proses pemilu, dalam hal ini praktik politik uang. Kedua, elemen sistem 
pemilu, pelembagaan partai, dan tipologi partai diletakkan sebagai variabel 
yang akan dilihat pengaruhnya terhadap praktik politik uang. Korelasi ketiga 
elemen tersebut sekaligus menjadi obyek kajian ini. 

Setelah menentukan area studi, kajian ini menetapkan fokus studi pada praktik 
politik uang yang ditelaah melalui pola interaksi antara partai, kandidat dan 
pemilih dalam lingkungan pengaruh sistem pemilu, pelembagaan partai, 
dan tipologi partai yang diasumsikan mensituasikan bekerjanya praktik 
politik uang. Asumsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut: pertama, sistem 
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pemilu tidak memiliki korelasi terhadap pembentukan praktik politik uang, 
namun berkorelasi terhadap dinamika karakteristik pelembagaan partai dan 
pilihan-pilihan terhadap tipe partai. Kedua, pelembagaan partai dan pilihan 
terhadap tipe partai mempengaruhi pilihan penggunaan praktik politik uang 
dalam proses kompetisi. Praktik politik uang dalam konteks ini disituasikan 
oleh respon partai, menurut karakteristik pelembagaan partai dan pilihan 
tipe partai, terhadap tekanan sistem pemilu.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka kajian ini akan melihatnya melalui 
pola interaksi antarpelaku utama yang terlibat dalam praktik politik uang 
dalam proses pemilu. Setidaknya terdapat tiga interaksi antaraktor yang 
akan dilihat. Pertama, interaksi antara partai dan kandidat akan diuji melalui 
sistem kandidasi (rekrutmen, seleksi, dan penempatan) yang merefleksikan 
gambaran karakteristik pelembagaan partai dan pilihan tipologi partai pada 
momen pemilu. Bagaimana politik uang bekerja dalam proses kandidasi dan 
dalam konteks seperti apa berkorelasi dengan pelembagaan partai, pilihan 
tipologi partai, dan tekanan sistem pemilu akan diulas pada bagian ini. 

Kedua, interaksi antara partai dan pemilih. Pola interaksi akan diperiksa 
dengan memetakan karakteristik hubungan antara partai dan pemilih pada 
masa pemilu dan di luar masa pemilu. Karakteristik dilihat melalui dinamika 
pelembagaan partai dan pilihan tipe partai terhadap sistem pemilu, baik 
pada relasi antara partai politik dan pemilih maupun respon balik pemilih 
terhadap rekam jejak atau performa partai politik sebagai lembaga 
representasi. Pola relasi yang terbangun di antara keduanya, sejak di luar 
masa pemilu, akan digunakan sebagai konteks yang merasionalisasikan 
penggunaan praktik politik uang dalam masa pemilu.

Ketiga, interaksi antara kandidat dan pemilih yang ditunjukkan melalui 
pengujian terhadap strategi mobilisasi dukungan oleh kandidat di satu sisi, 
dan perilaku pemilih dalam memutuskan pemberian suara. Dalam konteks 
semacam apa politik uang dipilih sebagai strategi mobilisasi kandidat dan 
apakah pilihan tersebut juga berkorelasi terhadap perubahan sistem pemilu 
menjadi fokus pada bagian ini. 

Kerangka konseptual dari masing-masing elemen dari spektrum representasi 
pada momen pemilu yang digunakan dalam kajian ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut.
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1.  Sistem Pemilu

Sistem pemilu dipercaya sebagai komponen yang berpengaruh kuat 
terhadap kinerja sistem representasi. Pengaruhnya secara langsung dapat 
terlihat pada hasil pemilu yang membentuk format sistem kepartaian 
tertentu, dan selanjutnya mempengaruhi pola kerja partai di parlemen 
dalam menjalankan fungsi representasi. Dalam konteks ini, diasumsikan 
akan terbangun ikatan hubungan berkelanjutan antara pemilih dan partai 
politik, baik di masa pemilu maupun di luar masa pemilu maupun ikatan 
hubungan pada berbagai arena kerja partai (level grassroot/ground, central 
office, dan parlemen/public office). 

Domain sistem pemilu mencakup metode dan mekanisme menjaring, 
mengklasifikasikan, dan mentransfer suara pemilih menjadi kursi perwakilan 
di parlemen. Dengan menyederhanakan dimensi sistem pemilu sebagaimana 
diidentifikasi oleh Lipjhart (1990) dan Rae (1967), dapat diidentifikasi 5 
(lima) dimensi pokok yang menjadi inti dari sistem pemilu. 

1. Balloting atau mekanisme penyuaraan adalah rasionalitas penentuan 
tipe penyuaraan/pemberian suara (balloting) antara memilih partai 
dan/atau kandidat serta apakah bersifat kategorikal (satu pilihan) atau-
kah ordinal (dapat lebih dari satu). Balloting menentukan mekanisme 
teknis pemberian suara. Di samping untuk memudahkan pemilih, pili-
han mekanisme penyuaraan dipengaruhi oleh rasionalitas model pen-
gelompokan representasi yang diinginkan, apakah bobotnya cenderung 
ke partai, kandidat, atau kombinasi. 

2. District magnitude dan district boundaries adalah penentuan besaran 
dan karakteristik daerah pemilihan yang umumnya disesuaikan dengan 
dengan sistem pengelompokan spasial, misalnya kedekatan wilayah 
ataupun mengikuti wilayah adminsitrasi pemerintahan.

3. Electoral formula merupakan type or level of fairness dalam formula 
peralihan suara menjadi kursi, sehingga menghasilkan keputusan pili-
han electoral formula yang dinilai lebih tepat di antara sistem plurality/
majority (distrik) dan proporsional dengan variasi formula penghitun-
gan di dalamnya. 
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4. Number of seat atau jumlah kursi yang diperebutkan dalam parlemen 
merupakan rasionalitas jumlah kursi terhadap yang diwakili yang dinilai 
seimbang sesuai distrik pemilihan. 

5. Threshold (ambang batas) adalah rasionalitas batas minimal perolehan 
suara atau kursi berdasarkan hasil pemilu, yang bisa digunakan untuk 
menyederhanakan jumlah partai yang dapat duduk di parlemen (parlia-
mentary threshold). 

Sesuai ruang lingkupnya, ada konsekuensi pengaruh dari pilihan sistem 
pemilu tertentu terhadap keberadaan elemen lainnya dalam mata rantai 
sistem representasi, yakni: sistem kepartaian, tipe/model partai, dan 
pelembagaan/institusionalisasi partai. Penjelasan dari sistem kepartaian 
tidak dibahas secara mendalam karena tidak menjadi area studi dari kajian 
ini. Sedangkan penjelasan lebih mendalam terhadap elemen tipe partai dan 
pelembagaan/institusionalisasi partai akan dibahas lebih lanjut berikut ini. 

Pengaruh antara sistem pemilu dan tipe/model partai, misalnya terlihat 
pada dimensi balloting. Pengaruh balloting (pemilihan berdasarkan partai 
dan/atau kandidat baik kategorikal maupun ordinal) memiliki keterkaitan 
dengan tipe/model partai meski tampak terbatas pada dua dimensi (dari 
total empat dimensi sebagaimana dikelompokkan oleh Krouwel, 2006), yaitu 
terhadap electoral dimension (komponennya berupa electoral appeal and 
social support dan social basis and type of elite recruitment) dan ideological 
dimension (komponennya berupa basis of party competition dan extent of 
party competition). Kaitan ini misalnya dapat ditemukan pada mekanisme 
penyuaraan antara memilih partai dan/atau kandidat dan penggunaan 
daftar terbuka atau tertutup (open or close list).

Pada dua dimensi lainnya dari tipe/model partai, yaitu genetic dimension 
(origin) dan organizational dimension (komponennya berupa importance of 
membership; party organization on the ground, central office, and public 
office; financial resouce structure; type of political campaigning), hubungan 
sistem pemilu dan tipe/model partai tampaknya tidak berhubungan langsung. 
Kedua dimensi ini, justru akan terlihat lebih relevan jika dihubungkan dengan 
tipe representasi dari partai politik, yang menghubungkan antara partai 
politik dengan konstituen pada 3 (tiga) wajah personifikasi partai (party on 
the ground/grassroot, central office, and public office).
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2. Institusionalisasi Partai 

Pelembagaan partai politik merupakan tahap akhir dari pembangunan 
sebuah partai politik. Konsep ini mensyaratkan pondasi tertentu yang harus 
ada dan pengembangannya secara bertahap. Sebagaimana Huntington 
(2003) menguraikan pembangunan partai biasanya berkembang melalui 
empat tahapan penting: Pertama, faksionalisme (pengelompokan) yang 
ditandai dengan partisipasi dan pelembagaan politik yang masih rendah. 
Kedua, polarisasi (pemisahan) yang terjadi karena dorongan perluasan basis 
peran serta politik serta memantapkan hubungan antar faksi-faksi politik 
dengan peningkatan kekuatan-kekuatan sosial. Ketiga, ekspansi (perluasan) 
yang ditandai dengan upaya mengikat, serta mengkonsolidasi faksi-faksi 
melalui organisasi yang efektif melalui menggusur sistem yang berlaku, 
mengendalikan sistem tersebut, ataupun menerobos masuk ke dalamnya. 
Keempat, ialah institutionalisasi (pelembagaan) sebagai proses organisasi 
dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabilitas. 

Selanjutnya Huntington (2003) menyebutkan ada 4 (empat) aspek utama 
yang menjadi ciri partai yang telah terlembaga, yaitu pertama, adaptability 
yaitu bahwa semakin mudah suatu organisasi menyesuaikan diri maka 
semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Hal ini dapat diukur melalui 
perhitungan kronologis, usia generasi serta segi fungsi. Kedua, kompleksitas 
yaitu bahwa semakin kompleks suatu organisasi, akan semakin tinggi pula 
tingkat pelembagaannya. Ketiga, otonomi yaitu tingkat otonomi pada 
kepentingan dan nilai-nilai lembaga dari kekuatan sosial lainnya. Keempat, 
keterpaduan yaitu bahwa semakin terpadu dan utuh/tidak terpecah-pecah 
suatu organisasi, semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya.

Kualitas pelembagaan partai mempengaruhi kapasitas berkompetisi dalam 
pemilu yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap formasi sistem 
kepartaian. Dalam konteks ini, Mainwaring dan Scully (1995) mengajukan 
konsepsi pelembagaan partai yang mapan di suatu negara yang demokratis, 
yaitu: Pertama, institusionalisasi partai berpengaruh terhadap stabilitas 
kompetisi antarpartai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi 
akan mempertinggi angka volatility (pergeseran) suara dalam pemilu. 
Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah 
pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi 
yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program 
dan ideologi yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut 
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hubungan antara partai dan pemilihnya. Ketiga, adanya legitimasi aktor-
aktor politik terhadap partai yang melihat partai sebagai bagian penting 
dalam demokrasi. Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi 
kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-
pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan sangat terbatasi selama 
partai masih menjadi instrumen personal dari pemimpinnya. 

Pencermatan terhadap kualitas pelembagaan partai tersebut, seperti yang 
dikemukakan oleh Mainwaring dan Torcal (2006), dapat dideteksi melalui 3 
(tiga) faktor, yakni electoral volatility, ideological voting, dan personalisme. 
Pertama, electoral volatility. Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang 
stabil dari perolehan suara partai. Ini ditandai dengan tingginya kesetiaan 
pemilih dalam memberikan suaranya kepada partai yang sama (rendahnya 
tingkat perpindahan suara) atau kepada partai yang secara program atau 
ideologinya berdekatan. Penanda lainnya juga bisa dilihat dari rendahnya 
tingkat perpindahan elit-elit politik dari satu partai ke partai lainnya. Kedua, 
ideological voting. Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang stabil atau 
konsisten dari program dan ideologi partai. Jika terjadi pergeseran, maka 
ini berjalan dalam proses yang transisional dan tidak terlalu jauh dari yang 
diusung sebelumnya. Ideologi dapat diukur melalui program dan perilaku 
politik dari partai dalam merespon setiap situasi. Selain itu, institusionalisasi 
dimaksudkan untuk mendorong rasionalitas preferensi politik masyarakat 
untuk memberikan suaranya atas dasar pertimbangan program partai. 
Ketiga, personalisme. Institusionalisasi dipahami sebagai menguatnya 
organisasi partai terhadap kecenderungan munculnya personalisme dalam 
partai. Personalisme akan menyebabkan partai tergantung pada sosok atau 
kharisma individual (biasanya pemimpin partai). Oleh karena itu, agenda 
institusionalisasi partai harus disertai dengan upaya depersonalisasi.

Merujuk dari beberapa dimensi pelembagaan partai politik di atas, Randall 
dan Svasand (2002) kemudian merumuskan bahwa pelembagaan partai 
politik dipahami sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam 
wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Proses 
pelembagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan 
aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan 
tampak empat indikator pelembagaan partai yaitu: 

(1) Kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek 
internal dengan struktural. Derajat kesisteman merupakan tingkat 
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kepatuhan partai terhadap tata aturan, mekanisme, prosedur, per-
syaratan baik formal maupun non formal yang disepakati oleh partai 
politik sendiri. Derajat kesisteman diukur dari demokrasi internal yang 
dapat diuji melalui pola kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, 
dan rekrutmen elit. 

(2) Identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan as-
pek internal dengan kultural. Aspek ini mengukur identitas nilai suatu 
partai apakah berbasis ideologi yang diterjemahkan melalui platform, 
basis sosial pemilihnya, atau seberapa jauh para pemilih teridentifikasi 
dengan partai. Aspek ini diukur dengan kedekatan relasi partai dengan 
kelompok populis tertentu serta karakter relasi partai dengan pemilihn-
ya apakah bersifat idelogis atau klientistik.

(3) Otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autono-
my) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Aspek 
ini merupakan tingkat kemadirian partai terhadap aktor di luar partai, 
baik otoritas maupun dukungan finansial. Aspek ini diuji melalui sebera-
pa besar partai bergantung atau independen dengan aktor di luar partai 
serta apakah keputusan partai ditentukan secara independen, dipen-
garuhi aktor di luar partai, atau terhubung terhadap dukungan kelom-
pok tertentu (linkage).

(4) Derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai 
politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. Secara rin-
ci dimensi pelembagaan partai tersebut memuat sejumlah komponen. 
Reifikasi merupakan kemampuan partai dalam membangun citra publik 
yang mampu membangun loyalitas konstituen pada partai. Ringkasnya, 
apakah eksistensi partai telah tertanam dalam benak publik. Reifikasi 
diukur melalui pengetahuan publik tentang peran partai (dalam peru-
musan kebijakan publik dan kontestasi politik) serta pengetahuan pub-
lik tentang penggunaan simbol-simbol partai.

Dalam penelitian ini konsep pelembagaan partai akan mengacu pada konsep 
yang diajukan Randall dan Svasand (2002). Pilihan menggunakan konsep 
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep tersebut juga 
memungkinkan pembacaan pelembagaan partai pada level mikro dalam hal 
partai mengelola fungsi-fungsi dasarnya, sehingga dapat digunakan untuk 
mengukur derajat pelembagaan partai. Dalam riset ini, konsep ini dapat 
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membantu sebagai perangkat deteksi elemen-elemen pelembagaan partai 
yang mempengaruhi persoalan politik uang dalam pemilu legislatif 2014. 

3. Tipe/Model Partai

Mempertajam konsep pelembagaan partai, dalam riset ini juga akan 
diperkuat dengan konsep tipologi partai yang dikemukakan Krouwel (2006, 
dalam Katz dan Crotty, 2006 : 249 - 269). Konsep tipologi partai berguna 
untuk mempertajam dan memperkaya dimensi-dimensi yang menjadi 
fokus perhatian konsep pelembagaan partai yang dikemukakan Randall 
dan Svasand (2002) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Krouwel 
(2006) membedakan tipe partai berdasarkan sejumlah dimensi yakni: 
pertama, dimensi elektoral yang membedakan tipe partai berdasarkan 
sumber dukungan dan basis sosial; kedua, dimensi ideologis dimana 
distingsi tipe partai dipotret dari basis dan perluasan kompetisi baik di 
dalam maupun antarpartai; ketiga, dimensi genetik yakni pembedaan 
tipologi partai berangkat asal muasal partai; keempat, dimensi organisasi 
yang menempatkan tipe partai berdasarkan eksistensi partai baik di akar 
rumput, internal partai, maupun di parlemen, termasuk sumberdaya 
finansial dan tipe kampanye politik. Berpijak dari dimensi pengukur tipologi 
partai tersebut, Krouwel (2006) mengajukan lima tipologi partai yakni partai 
kader/elit, partai massa, partai catch all, partai kartel dan partai firma bisnis. 
Masing-masing tipe partai dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tipe Partai Kader. Partai ini memiliki asal-usul dari parlemen dengan 
basis dan dukungan sosial yang terbatas yakni kelas atas yang direkrut 
melalui jaringan pribadi/elit. Disamping itu, partai dengan tipe ini men-
dasarkan kompetisi di antara anggota maupun antarpartai pada status 
personal yang bersifat tradisional dan/atau kekayaan. Kedudukannya di 
akar rumput minimal dan menempatkan arena publik sebagai inti dari 
partai. Kantor pusat partai (party office) di bawah kendali kader-kader 
yang duduk di pemerintahan. Partai ini juga mengandalkan kapasitas 
sumberdaya personal dalam pembiayaan partai.

(2) Tipe Partai Massa. Partai dengan tipe ini muncul dari kelompok sosial 
khusus, seperti pembilahan sosial menurut agama, etnis, atau kelas 
sosial. Anggotanya direkrut berdasar komitmen ideologis berbasis ke-
las atau identitas kultural (etnis, agama). Tipe ini juga mendasarkan 
kompetisi dari status tradisional personal dan/atau dukungan kekayaan 
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dari kandidat. Kedudukannya di akar rumput mengandalkan kesu-
karelaan anggotanya merupakan inti partai massa. Sedangkan partai di 
ranah publik bercirikan kepemimpinan ekstra parlementer. Ciri lainnya, 
kedudukan di kantor pusat (party office) merupakan simbiosis antara 
pengurus partai dan massa pendukungnya. Partai ini mengandalkan 
kontribusi anggota dalam pemenuhan sumberdaya dan mengandalkan 
mobilisasi massa untuk mencapai tujuan politiknya.

(3) Tipe Partai Catch All. Merupakan partai yang muncul dari kelas menen-
gah yang melampaui kelompok pendukung inti. Dengan kata lain, partai 
jenis ini terbentuk karena adanya pertalian antara massa pendukung 
yang membuka diri terhadap beragam kelompok kepentingan. Kompe-
tisi antar anggotanya berdasar kualitas dalam manajemen sektor publik. 
Partai jenis ini tidak melihat penting kedudukan anggota, karena men-
gandalkan kapasitas partai dalam mengonsentrasikan kekuasaan dan 
sumberdaya partai di parlemen. Ringkasnya, inti partai terletak pada 
anggota-anggotanya yang berada di ranah publik (parlemen). Untuk 
memenuhi kebutuhannnya, partai ini mengandalkan subsidi negara dan 
dukungan pembiayaan kelompok kepentingan. Dalam memperjuang-
kan agenda politiknya, partai jenis ini mengandalkan mesin organisasi 
partai yang profesional.

(4) Tipe Partai Kartel. Partai ini terbentuk dari kombinasi partai yang mun-
cul dari parlemen, kelompok kepentingan, serta bersimbiosis dengan 
aparatus negara. Pendukung partai jenis ini berasal dari klien tetap yang 
menyediakan pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntung-
kan. Tak mengherankan anggota partai biasanya direkrut dari dalam 
struktur negara (birokrat). Kompetisi di partai jenis ini berdasar upaya 
merawat kekuasaan yang tumbuh dari pembagian jabatan eksekutif. 
Sementara kompetisi antarpartai ditempatkan sebagai konflik simbolik, 
dimana kompetis dalam isu hanya bersifat artifisial. Karakteristik utama 
dari jenis ini menempatkan anggotanya yang berada di pemerintahan 
atau ranah publik sebagai inti dari partai. Sedangkan hubungan antara 
anggota di kantor pusat (party office) dan di ranah publik bersifat sim-
biosis. Tak mengherankan partai ini sangat mengandalkan pembiayaan 
negara dan untuk mencapai agenda politiknya dengan bersandar pada 
mesin organisasi partai yang profesional.
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(5) Tipe Partai Firma Bisnis. Partai jenis ini memiliki karakteristik ditem-
patkannya partai laiknya organisasi bisnis yang bekerja dengan strategi 
dan jaringan kerja model bisnis. Kemunculan partai ini lahir dari poli-
tisi politicopreuner. Dalam jenis partai ini, pemilih diposisikan sebagai 
pasar pemilih (konsumen). Basis kompetisi menempatkan isu dan per-
sonalitas kandidat sebagai produk dan karenanya akses terhadap me-
dia menjadi memiliki arti strategis. Kedudukan anggota di ranah publik 
dicirikan dengan tingkat otonomi individu enterprenuer politisi tinggi 
dalam mempromosikan diri mereka. Posisi dan peran partai di akar 
rumput maupun dan kantor pusat (party office) minimal dan tidak rel-
evan. Sumber pendanaan partai jenis ini mengandalkan perusahaan, 
kelompok kepentingan dan aktivitas komersial. Dalam memperjuang-
kan agendanya banyak menggunakan teknik pemasaran model bisnis, 
termasuk dengan menyewa para ahli political marketing. 

Pendapat Krouwel (2006) ini pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan 
Randall dan Svasand (2002). Sejumlah dimensi tipologi partai memiliki 
kompatibilitas dengan dimensi yang menjadi fokus perhatian dalam 
mengukur derajat pelembagaan partai yang diajukan oleh Randall dan 
Svasand (2002). Perbedaan utama keduanya terletak pada orientasi 
konseptual yakni, jika konsep pelembagaan partai Randall dan Svasand 
(2002) lebih diorientasikan untuk mengukur derajat pelembagaan yang 
dihubungkan dengan perspektif ke dalam partai, sementara Krouwel (2006) 
mencoba membangun distingsi antarpartai dengan mengaitkannya dengan 
wajah partai di tiga arena yakni akar rumput, kantor partai, dan ranah publik 
(parlemen).

Dengan menggunakan tipologi partai yang dikemukakan Krouwel (2006) 
memungkinkan memperkaya konsep pelembagaan partai yakni: pertama, 
mewadahi adanya perbandingan antarpartai berdasarkan tipologi yang 
disediakan; kedua, melihat pelembagaan partai dalam spektrum yang lebih 
luas pada tiga arena yakni di ranah parlemen, ranah internal partai, dan 
ranah akar rumput. Model institusionalisasi dapat dihubungkan dengan tipe 
partai. Mengikuti konsep Randall dan Svasand (2002) yang diadaptasi dengan 
Krouwel (2006), maka dapat ditemukan karakteristik pokok institusionalisasi 
partai berdasarkan tipe partainya.
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4. Sistem Kandidasi

Dalam banyak studi, istilah seleksi kandidat atau kandidasi jabatan publik, 
baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif, acapkali dipertukarkan 
dengan rekrutmen politik. Terdapat pandangan yang membedakan kedua 
konsep tersebut, meskipun tidak dapat dipisahkan (Siavelis dan Mogernstern, 
2008). Namun ada pula sejumlah studi berupaya menarik garis demarkasi 
yang tegas antara rekrutmen politik dan kandidasi (Hazan, 2002; Norris, 
1996). Bagi yang membedakan, rekrutmen politik menyangkut bagaimana 
kandidat potensial ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sementara 
seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan 
kandidat potensial (Pamungkas, 2011). Merujuk pada definisi tersebut, 
kajian ini meletakkan seleksi kandidat sebagai bagian dari rekrutmen politik. 

Rekrutmen politik sendiri merupakan fungsi eksklusif dari partai politik dalam 
politik elektoral. Fungsi ini sekaligus menandai pembeda yang nyata dengan 
pengorganisasian masyarakat di luar partai politik (Pamungkas, 2011). Pola 
rekrutmen politik mungkin berbeda pada setiap partai yang menunjukkan 
karakteristik organisasinya. Rekrutmen politik misalnya dapat menunjukkan 
lokus kekuasaan partai politik yang sesungguhnya: apakah kekuasaan di tubuh 
partai politik terkonsentrasi pada elit atau menyebar sampai ke faksi-faksi, 
hingga anggota partai; apakah pengelolaan kekuasaan dalam internal partai 
lebih berwatak oligarkhis ataukah demokratis. Pola rekrutmen politik juga 
bisa memandu menunjukkan model representasi yang tengah ditawarkan 
oleh partai politik, misalnya melalui kriteria kandidat yang memuat faktor-
faktor yang menjadi pertimbangan partai dalam proses penjaringan dan 
seleksi, seperti faktor sosiologis (etnis, agama, kelas sosial, tempat tinggal, 
jenis kelamin, dan sebagainya), faktor kompetensi dan kredibilitas, faktor 
organisatoris dan ideologis, atau lainnya. Selain itu, pola rekrutmen politik 
juga bisa menghantarkan tentang gambaran tipologi partai. Seleksi kandidat 
yang cenderung inklusif terhadap berbagai kelompok kepentingan di luar 
kader partai, misalnya, dapat menjadi penanda partai tertentu sebagai 
partai elektoralis atau cath all. 

Dalam proses kandidasi terdapat empat komponen yang perlu diperhatikan 
(Rahat dan Hazan, 2001; Norris dalam Katz dan Crotty, 2006) yaitu 
Kandidat (kriteria orang yang dapat dinominasikan), Selektorat (pihak 
yang menyeleksi), lokus (tempat dimana seleksi dilakukan dalam hirarkhi 
organisasi partai) dan metode serta mekanisme seleksi (cara kandidat 
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diseleksi). Rahat dan Hazan (2001) mengukur keempat hal tersebut dan 
memunculkan model pengelolaan seleksi kandidat yang diukur dengan 
derajat inklusif-eksklusif, demokratis-otoriter dan sentralistik-desentralistik. 

Model-model seleksi kandidat yang dihasilkan bergerak mengikuti 
keeempat komponen tersebut. Komponen kandidat dan selektorat 
digunakan untuk menilai derajat inklusif-ekskusif terkait kriteria siapa saja 
yang dapat menjadi kandidat dan kriteria siapa yang memiliki otoritas 
sebagai penyeleksi kandidat. Komponen lokus menilai derajat sentralisasi-
desentralisasi pengambilan keputusan terkait kandidasi, apakah partai 
menyelenggarakan seleksi di tingkat pusat, regional atau lokal. Sedangkan 
komponen metode atau cara seleksi digunakan untuk menilai seberapa 
demokratis-otoriter untuk menyeleksi kandidat, apakah dengan pemiihan 
atau dengan penunjukkan.

Dalam model tertutup atau eksklusif misalnya, dapat digambarkan terdapat 
pembatasan hak pemilih dan/atau anggota partai yang dilakukan oleh partai 
politik sehingga tidak semua pihak dapat mengikuti seleksi kandidat. Dalam 
hal ini partai politik memberikan syarat tambahan yang ketat, di luar syarat 
yang ditetapkan oleh negara. Karakteristik dalam model tertutup/eksklusif 
biasanya juga hanya memberikan otoritas pada elit atau pengurus inti partai 
sebagai selektorat, lokus seleksi berada di tingkat pusat atau tersentralisasi, 
serta mekanisme dan metode seleksi cenderung tidak demokratis (misalnya 
dengan metode penunjukan). Sementara dalam model terbuka, kriteria 
kandidat cukup longgar sehingga pemilih memiliki kesempatan lebih besar 
untuk dapat mengikuti seleksi kandidat. Model terbuka juga membuka 
ruang bagi pemilih dan/atau anggota partai turut memiliki peran sebagai 
selektorat, lokus lebih terdesentraliasi, dan metode yang digunakan lebih 
demokratis karena menggunakan mekanisme pemilihan. 

Kajian ini menggunakan konsep Rahat dan Hazan (2001) untuk mengukur 
derajat keterbukaan sistem seleksi kandidat oleh partai dengan modifikasi. 
Modifikasi terutama dilakukan dengan mempertajam komponen kriteria 
kandidat yang diletakkan dalam konteks sumberdaya kandidat. Sumberdaya 
kandidat merujuk pada modal kandidat yang acapkali menjadi pertimbangan 
utama partai dalam melakukan rekrutmen. Dalam hal ini sumberdaya 
kandidat dikategorisasikan dengan orientasi partai saat melakukan 
kandidasi yakni konstituensi atau kompetisi. Orientasi konstituensi berarti 
sesorang yang direkrut partai bisa jadi karena pertimbangan untuk merawat 
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atau memperluas konstituen karena dia telah menjadi anggota atau kader 
partai atau mewakili kelompok sosial tertentu. Sementara dalam orientasi 
kompetisi, seseorang direkrut dengan pertimbangan bakal kandidat tersebut 
memiliki kompetensi, atribut sebagai tokoh publik (figur), atau karena 
sumberdaya yang dimiliki seperti finansial dan jejaring memenangkan 
kompetisi elektoral.

5. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain 
variabel sosial, ekonomi, psikologi, politik, budaya, historis bahkan geo-
politik dimana individu dalam suatu masyarakat tersebut berada. Dalam 
khazanah studi perilaku memilih dikenal tiga mahzab utama untuk 
memetakan perilaku politik pemilih. Pertama, Pendekatan Sosiologis. 
Pendekatan ini meyakini bahwa karakteristik sosiologis baik stratifikasi sosial 
berupa kelas/status sosial yang tercermin dari pendidikan, jenis pekerjaan, 
pendapatan; maupun klasifikasi sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, 
etnik; bahkan wilayah tempat tinggal misalnya kota, desa, pesisir ataupun 
pedalaman berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih. Pendekatan 
yang dikenal dengan Mazhab Columbia ini membangun penjelasan 
pengaruh lingkungan sosial sebagai variabel yang berada di luar pemilih 
namun berpengaruh dalam menentukan pilihan politik individu. Keputusan 
individu pemilih sangat dipengaruhi oleh proses kohesi kelompok, bukan 
murni keputusan dan tindakan individu. Sehingga memunculkan “ancaman” 
sekiranya seorang individu dalam sebuah kelompok membuat keputusan 
yang berbeda dengan keputusan kelompoknya (termasuk keputusan untuk 
tidak memilih). Ringkasnya, pengelompokan sosial berperan membentuk 
persepsi, orientasi dan sikap politik individu. Studi klasik oleh Lipset (1960) 
misalnya, menunjukkan bahwa kelas bawah dan kelas menengah Amerika 
cenderung mendukung Partai Demokrat, sedangkan kelas atas menjadi 
loyalis Partai Republik. Kesimpulan dalam studi Lazarsfeld (1968) juga mirip, 
yakni bahwa dari segi agama, penganut Katolik di Amerika cenderung 
memilih Partai Demokrat, dibandingkan dengan pemeluk agama Kristen 
Protestan. 

Kedua, Pendekatan Psikologis. Dikenal dengan Mahzab Michigan yang 
dipelopori oleh August Campbell (1960), muncul sebagai kritik terhadap 
pendekatan sosiologis. Kritiknya menyoroti kesulitan untuk mengukur 
indikator agama, kelas sosial, dan tingkat pendidikan. Pendekatan ini 
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mengajukan variabel psikologis sebagai penjelas pilihan politik seseorang. 
Campbel (1960:163) mengajukan faktor sosialisasi politik lingkungan yang 
melingkupi diri pemilih, seperti internalisasi nilai dan norma melalui keluarga, 
lembaga sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan, media dan sebagainya 
yang ditanamkan pada tiap generasi. Individu yang mendapatkan sosialisasi 
politik cukup panjang berkeyakinan kuat terhadap partai yang menjadi 
pilihannya. Pendekatan psikologis mengajukan tiga aspek sosialisasi politik 
yakni informasi politik, minat pada politik, dan identitas partai atau Party 
ID. Party ID merupakan perasaan dekat, sikap setia yang bermuara pada 
identifikasi diri pemilih dengan partai politik tertentu. Studi Jaros dan Grant 
(1974:132) memperlihatkan Party ID disebabkan proses imitasi sikap dan 
perilaku anak atas sikap dan perilaku orangtuanya. Demikian pula di Inggris, 
anak-anak kelas pekerja mencontoh pilihan para orangtua mereka (Rose 
dan McAllister 1990). Pendekatan psikologis juga mengerangkai adanya 
pengaruh internal kedirian pemilih berupa peta kognisi yang mempengaruhi 
perilaku politik sesorang. Peta kognisi tersebut memuat persepsi dan konsep 
individu tentang realitas dunia politik yang berlangsung di sekitarnya. 
Ringkasnya, pengalaman dan interprestasi dari kejadian-kejadian politik 
secara signifikan mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Ketiga, pendekatan ekonomis (model pilihan rasional) yang dipopulerkan 
oleh Downs (1957). Pendekatan ini mengajukan argumen bahwa pemilih 
pada dasarnya rasional ketika menetapkan pilihan di bilik suara. Pemilih 
tidak mempertimbangkan pilihan berdasar kelas, agama, etnis, kedaerahan, 
dan sebagainya. Bagi pemilih, keputusan atas pilihannya digerakkan 
kemanfaatan yang mereka terima berdasarkan pada kalkulasi untung-rugi. 
Sikap memilih masyarakat lebih ditentukan oleh dorongan kepentingan-
kepentingan riil mereka berupa kesejahteraan. Jika pemilih merasa 
tidak mendapatkan insentif dengan memilih partai atau kandidat yang 
berkontestasi, maka ia bisa tidak memilih pada Pemilu (Downs 1957:261). 
Saat membangun penilaian, pemilih akan melakukan evaluasi terhadap 
kinerja partai atau pejabat-pejabat publik yang dipilih melalui pemilu 
(retrospektif) dan membandingkan apakah kinerja partai atau kandidat 
dalam lima tahun mendatang secara ekonomis akan menguntungkan dirinya 
(bersifat prospektif). Dalam hal ini pemilih akan berorientasi menilai pada 
program kandidat. Pendekatan ini sekaligus kritik dan mendorong revisi 
terhadap pendekatan psikologis yang umumnya menempatkan pilihan 
politik seseorang cenderung permanen. Perilaku yang rasional-responsif 
cenderung tidak permanen namun berubah seiring perubahan politik. 
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Studi perilaku pemilih Indonesia pasca Orde Baru pada pemilu tahun 1999, 
2004, dan 2009 oleh Mujani, Lidlle, dan Ambardi (2012) menyatakan bahwa 
pola perilaku pemilih Indonesia telah berevolusi menjadi lebih rasional, 
yakni bekerjanya faktor evaluasi pemilih terhadap kinerja pemerintahan 
sebelumnya. Studi tersebut juga menegaskan bahwa kategori sosial tidak 
signifikan sebagai penjelas pengambilan keputusan bagi pemilih. Hal yang 
menarik dalam studi tersebut, selain variabel yang besifat evaluatif, party 
ID dan kualitas personal figur yang diusung menjadi kandidat juga menjadi 
pertimbangan signifikan oleh pemilih, namun semuanya ini terhubung 
dalam satu proses yang rasional-evaluatif. 

Faktor figur dan party ID berakar dari pendekatan psikologis sekaligus 
menunjukan irisan dengan pedekatan rasional. Figur yang digambarkan 
berintegritas, berempati dan kompeten merupakan gambaran orientasi 
mental pemilih tentang harapan atas lahirnya kepemimpinan yang 
dapat membawa nasib pemilih jauh lebih baik pada masa mendatang. 
Pertimbangan kualitas figur berpengaruh terhadap pilihan atas partai 
dari tokoh yang bersangkutan (Mujani, Lidlle, dan Ambardi, 2012: 463). 
Demikian halnya dengan kajian ini yang meyakini bahwa perilaku pemilih 
di Indonesia tidaklah tunggal. Ketiga pendekatan tersebut bekerja secara 
kombinatif membentuk preferensi politik para pemilih.

6. Sarana dan Strategi Mobilisasi

Baik partai politik dan/atau kandidat menempuh berbagai cara untuk 
memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki agar memenangi kompetisi. 
Pola mobilisasi dukungan oleh kandidat dan partai mencerminkan 
konsep tautan politik (political linkage) tertentu yang digunakan untuk 
menghubungkan antara partai dan pemilih, antara legislator (kader partai 
di ranah publik) dan pemilih. Lebih jauh, konsep linkage ini juga acapkali 
digunakan dalam spektrum pengorganisasian politik yang lebih luas 
untuk melihat kontribusi dari para aktor – seperti partai politik, kelompok 
kepentingan, dan kelompok gerakan sosial dimana mereka bertindak 
sebagai perantara antara negara dan warga negara, terhadap demokrasi.

Dalam konteks demokrasi perwakilan, Kitschelt (2000) mengajukan konsep 
linkage sebagai pola relasi antara seorang politisi dengan warga negara 
sebagai konstituennya. Kitschelt (2007) mengidentifikasi tiga jenis pola 
linkage yakni: klientelistik, programmatik, dan karismatik. Pertama, pola 
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klientelistik, merupakan pola relasi antara politisi dan warga yang diwakili 
dengan cara pertukaran material berupa imbalan agar warga yang diwakili 
memberikan dukungan kepada sang politisi. Kedua, pola programatik, 
merupakan jenis pola relasi antara politisi dan konstituen dalam bentuk 
program kebijakan yang menguntungkan seluruh warga negara, bahkan 
bagi mereka yang tidak memilih sang politisi. Ketiga, pola karismatik, 
menggambarkan pola hubungan antara politisi dan konstituennya yang 
dibangun berdasarkan pada kualitas personal politisi tersebut.

Dalam kajian ini, kerangka kerja dari ketiga pola tersebut berguna untuk 
mengidentifikasi beragam bentuk jenis pertukaran antara kandidat dan 
pemilih. Sebagaimana dinyatakan Kitschelt (2000, dalam Schaffer, 2007), 
jika ditilik dari dimensi programatik, mobilisasi dukungan dilakukan oleh 
partai politik dan kandidat, dengan memberikan berbagai kebijakan dan 
program yang bermanfaat untuk publik (secara luas). Sedangkan dalam 
dimensi klientelistik, dukungan partai politik maupun kandidat diberikan 
secara khusus, selektif hanya kepada para pendukungnya saja. Selanjutnya 
Schaffer (2007) mengajukan beragam bentuk strategi mobilisasi dukungan 
baik dalam pola programatik dan klientelistik sebagai berikut:

(1) Allocational policies, yaitu pembuatan kebijakan untuk seluruh golon-
gan masyarakat, wilayah geografis pemilih (biasanya berupa asuransi 
untuk kaum pengangguran, pemotongan pajak,jaminan kesehatan un-
tuk orang tua, dan lain sebagainya).

(2) Pork-barrel spending, yaitu penyaluran program/proyek/bantuan se-
cara khusus untuk wilayah pemilihan (dapil) dari anggota legislatif yang 
bersangkutan (biasanya berupa kontrak/hibah/proyek). dana publik 
(fokus meneliti penggunaan dana publik, seperti dana Bantuan Sosial 
(Bansos), Dana Hibah, Dana Bantuan Keuangan yang dikemas dalam 
bentuk program/proyek populis untuk kampanye.

(3) Patronage, yaitu dukungan material/atau yang lain dari partai politik 
dan/atau anggota legislatif setiap saat selama siklus pemilu,kepada in-
dividu, keluarga, atau masyarakat; hubungan antar mereka ini bersifat 
timbal balik.

(4) Vote buying, yaitu penawaran imbalan material yang langsung, baik un-
tuk individu, keluarga, atau kelompok saat pemilu.
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Berangkat dari kombinasi konsep Kitschelt (2000) dan Schaffer (2007), 
kajian ini mengajukan pola strategi mobilisasi dukungan sebagaimana tersaji 

Dimensi
Programmatic Clientilistic

Allocational 
Policies

Pork-Barrel 
Spending Patronage Vote Buying

Aktor partai politik anggota legislatif

Kandidat 
dan anggota 

legislatif 
(incumbent)

kandidat

Cakupan seluruh 
wilayah 

lokal – terbatas, 
mengikuti dapil

individual 
- keluarga - 

wilayah sosial

individu - 
keluarga

Waktu terus-
menerus terus-menerus terus-menerus 

tahap 
kampanye dan 
pemungutan 

suara 

Status legal legal dan ilegal grey-legal dan 
ilegal ilegal

pork barell dan patronage sepanjang masih bekerja pada masa pemilu 
maka tak ubahnya sebagai sebagai praktik vote buying. Argumen utama dari 
posisi ini, sebagaimana nanti akan diungkap dalam Bab 5, akan diuji pada 
bagaimana motif kandidat dalam penggunaan strategi mobilisasi tersebut. 
Sejauh dilakukan untuk motif manipulatif untuk mendulang suara para 
pemilih, maka akan diperlakukan sebagai praktik ilegal. Posisi ini memang 
tidak mempertimbangkan sejauhmana linearitas hasil dari penggunaan 
strategi tersebut terhadap besarnya suara pemilih. Ini membutuhkan 
pengukuran dengan metode berbeda, termasuk menilai efektivitas hasil 
vote buying yang dilakukan.

Berdasarkan elaborasi konseptual di atas, kerangka operasional dalam riset 
ini dibangun atas keterkaitan antara sistem pemilu, institusionalisasi partai, 
dan tipe partai sebagai lingkungan pengaruh terhadap eksisnya praktek 
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politik uang dalam perilaku hubungan antara pemilih dan kandidat atau 
partai serta hubungan antara kandidat dan partai dalam Pemilu Legislatif 
2014. Skema kerangka operasional riset ini dapat digambarkan sebagai 
berikut (gambar 2.2):
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C. Metode Penelitian 

Kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
studi kasus. Metode ini dipilih karena diyakini unggul dalam mencapai 
tujuan kajian kualitatif yakni kekhususan untuk mengungkap kedalaman 
dan kompleksitas dari suatu peristiwa atau fenomena sosial. Studi kasus 
sendiri merupakan pengujian secara rinci terhadap sebuah latar, subjek 
atau peristiwa tertentu (Bogdan dan Bikien, 1982). Pendeknya, studi kasus 
adalah suatu studi tentang kekhususan sekaligus kompleksitas suatu kasus, 
untuk membangun pemahaman subyek kajian dalam kondisi alamiahnya 
(Stake, 2005 dan Yin, 1996).

Karakteristik penelitian studi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut (Yin, 
1996 dan Creswell, 2007): pertama, mendudukkan subyek kajian sebagai 
kasus. Studi kasus bukanlah perkara memilih metode penelitian, namun 
bagaimana memilih kasus sebagai obyek atau target penelitian (Stake, 
2005). Peneliti harus memahami bagaimana menempatkan subyek atau 
target penelitiannya secara tepat sebagai kasus. Kasus itu diletakkan dalam 
pengertian sebagai suatu kesatuan yang holistik namun dibatasi oleh 
konteks tertentu (Creswell, 2007).

Kedua, kasus sebagai fenomena kontemporer. Kontemporer berarti kasus 
tersebut tengah berlangsung atau telah purna, namun dampaknya masih 
dirasakan saat kajian dilaksanakan. Ringkasnya, studi kasus dibatasi dan 
difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batas ruang dan waktu yang 
terkait. Ketiga, berangkat dari setting alamiah subyek kajiannya. Kajian studi 
kasus meneliti kompleksitas seluruh aspek yang terdapat melingkupi subyek 
yang diteliti, baik langsung, tidak langsung dan bahkan tidak terkait sama 
sekali dengan obyek yang diteliti. Ringkasnya, kajian studi kasus menyelidiki 
subyek sesuai dengan kondisi alamiahnya. 

Keempat, menggunakan ragam sumber data. Pemakaian ragam sumber 
data untuk meningkatkan kualitas data secara substansial dengan cara 
memperoleh data rinci dan komprehensif yang menyangkut obyek yang 
diteliti yang diorientasikan bagi tercapainya kredibilitas kajian. Data dapat 
berupa hasil wawancara, observasi, hasil dokuemtasi tertulis maupun 
bahan visual. 
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Kelima, menempatkan teori sebagai acuan penelitian. Dalam studi kasus, 
teori digunakan sebagai panduan untuk menentukan arah, konteks, maupun 
posisi hasil kajian. Karena bersifat panduan, kajian teoritik dalam studi kasus 
dapat dilakukan pada tahap awal, tengah, dan akhir suatu proses kajian. 
Pada tahap awal, teori memandu untuk membangun hipotesis, seperti 
halnya pada paradigma deduktif atau positivistik (Lincoln dan Guba, 2000). 
Pada bagian tengah, teori digunakan untuk membangun posisi temuan 
kajian atas teori yang berkembang (Creswell, 2007). Pada bagian akhir, 
teori menjadi penentu posisi hasil kajian atas teori yang ada atau telah 
berkembang (Creswell, 2007). 

Karakteristik sudi kasus tersebut didudukkan dalam konteks kekhususan dan 
kompleksitas tindakan sosial yang diteliti, sebagaimana disampaikan Stake 
(2005) bahwa ranah studi kasus adalah partikularisasi bukan universal atau 
generalisasi. Namun demikian bukan berarti generalisasi tidak dimungkinan 
dalam studi jenis ini. Generalisasi yang dimaksud dalam studi ini berupa 
generalisasi analitis (teoritis) yang diorientasikan untuk pengembangan teori 
(Yin, 1996). Kecenderungan generalisasi analitis merupakan salah satu jenis 
studi kasus instrumental, dan kolektif (Stake, 2005). Kajian ini menggunakan 
studi kasus instrumental yang diorientasikan untuk memperkaya khazanah 
teoritik tentang pemilu, partai, dan perilaku memilih. Studi kasus intrumental 
dipilih manakala kasus yang dikaji dapat dipergunakan menyempurnakan 
teori yang eksis atau membangun teori baru. Kasus yang dikaji ditempatkan 
sebagai sumber dalam membangun teori. 

Kasus yang dipilih adalah praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilu 
Legislatif 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdiri dari lima 
Kabupaten/Kota di DIY. Adapun DIY dipilih sebagai lokasi kajian dengan 
pertimbangan teknis-operasional antara lain akses terhadap narasumber 
dan pengetahuan yang lebih baik tentang karakteristik masyarakat DIY yang 
dimiliki oleh para peneliti. Kajian ini juga memilih delapan partai sebagai 
obyek kajian, yaitu partai yang memperoleh kursi pada pemilu 2009 di 
Provinsi DIY. Kedelapan partai tersebut yakni: PDIP, PAN, Golkar, Gerindra, 
PKB, PKS, Partai Demokrat dan PPP.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder 
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dengan menggunakan sumber 
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berupa dokumen tertulis yang digunakan untuk mendukung pencatatan 
selama berlangsungnya penelitian. Dokumen tertulis berupa data tentang 
kepemiluan khususnya pemilu legislatif 2014, data tentang kepartaian, 
regulasi, serta data media. Melalui data sekunder bisa didapatkan gambaran 
obyek penelitian baik melalui informasi peristiwa pada masa lampau ataupun 
data olahan tertentu, seperti data statistik. Dokumentasi data sekunder 
dilakukan untuk memudahkan penggunaannya untuk memperkuat hasil 
analisis data primer.

Data primer merupakan data pokok berbentuk koleksi catatan lapangan 
yang didapat melalui wawancara dan pengamatan langsung. Wawancara 
dilakukan kepada key informan, baik calon legislatif, tim pemenangan, 
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di tingkat Partai, pemilih, serta 
penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu. Masing-masing kategori 
narasumber dipertajam dengan menggunakan kriteria tertentu agar dapat 
memberikan sebaran dan kekayaan informasi. Narasumber calon legislatif 
(caleg), misalnya, dipertajam dengan kombinasi kriteria caleg yang gagal 
atau caleg berhasil; caleg merupakan kader lama atau kader baru partai; 
caleg merupakan petahana atau bukan; caleg menurut perbedaan tingkatan 
perwakilan (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI); dan 
sebagainya. Informan dapat berkembang sesuai kebutuhan pendalaman 
isu atau informasi tertentu. Wawancara dilakukan secara pribadi karena 
mempertimbangkan keleluasaan informan untuk dapat mengungkapkan 
informasi secara terbuka dan tanpa tekanan. Ini dilakukan mengingat tema 
kajian bersifat sensitif untuk didiskusikan. 
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Jenis Data
Teknik 

Pengumpulan 
Data

Data 
Primer

Catatan 
Lapangan

Hasil wawancara:

1. Calon Legislatif

2. Tim Pemenangan Calon 
Legislatif

3. Bappilu Partai

4. Pemilih

5. KPUD

6. Bawaslu Provinsi dan 
Panwaslu Kabupaten/
Kota

Wawancara 
mendalam

Hasil pengamatan Observasi 
Data 
Sekunder

Dokumen 
Tertulis

1. Regulasi Pemilu dan 
Partai Politik

2. Data Hasil Pemilu 
Legislatif 2014

3. Data Dana Kampanye 
Pemilu Legislatif 2014

4. Data Pelanggaran Pemilu 
terkait Politik Uang

5. Berita Media

Teknik 
Dokumenter

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada studi kasus dalam kajian ini dilakukan melalui 4 
(empat) tahap, yaitu agregasi data, klasifikasi data, verifikasi data, dan 
penarikan simpulan. Penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai 
berikut: pertama, tahap agregasi data. menjadi kelompok data yang dapat 
dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksikan berbagai temuan 
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yang berkarakter khusus menjadi hal yang umum guna menemukan pola 
dari data. 

Kedua, tahap pengorganisasian atau pengklasifikasian data. Pengorganisasian 
data dapat dilakukan dengan menyusunnya secara kronologis, kategorikal, 
atau diorganisasikan dalam tipologi tertentu bergantung hasil temuan 
di lapangan. Analisis data dilakukan sepanjang pelaksanaan kajian, sejak 
peneliti masih berada lapangan, manakala pengumpulan data selesai 
dilakukan dan setelah selesai dari proses penarikan data di lapangan.

Ketiga, tahap verifikasi data dengan melakukan perbaikan dan pembaruan 
data. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan data dalam melakukan 
interpretasi. Interprestasi juga dilakukan melalui cross-checking seperti 
mengkonfrontir hubungan antardata atau mengeceknya pada argumentasi 
empiris tertentu yang dibangun sejak tahap pengumpulan data. Proses 
pengecekan dan koreksi data berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap 
pengumpulan data sampai penarikan simpulan (Miles dan Hubermen, 1995: 
73-74). Meskipun data telah tersusun, tetap harus dilakukan pengecekan 
atau penguatan (reinforcement) terhadap klasifikasi yang telah dilakukan 
sebelumnya, misalnya karena ada temuan atau data baru. 

Keempat, penarikan simpulan dapat dilakukan terhadap data-data yang 
telah terverifikasi dengan menarik suatu hubungan logis. Penarikan simpulan 
bisa didasarkan pada beberapa analisis, yaitu: analisis kausalitas untuk 
menemukan hubungan sebab akibat; analisis deskriptif untuk memberikan 
gambaran yang utuh terhadap persoalan; analisis komponensial untuk 
melihat kekontrasan antar elemen data; dan analisis guna menemukan 
benang merah antardata maupun menemukan hubungan konseptual 
terhadap data.
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A. Pengantar

Sebagaimana diungkap pada bab sebelumnya, sistem pemilu proporsional 
terbuka dituding sebagai akar praktik politik uang pada Pemilu 2014. 
Partai politik berargumen bahwa sistem proporsional terbuka, yang mulai 
diujicoba pada Pemilu 2009, telah mempertajam kompetisi antarpartai 
dan persaingan antarkandidat di internal partai untuk memperoleh suara. 
Kompetisi terbuka, dalam cara pikir partai, dituding mendorong massifnya 
praktik politik uang oleh para kandidat. 

Partai berdalih tidak memiliki kendali terhadap kandidat dalam upayanya 
meraup suara pemilih. Menurut partai politik, sistem proporsional terbuka 
telah menciptakan ketergantungan partai politik kepada kandidat dalam 
kompetisi antarpartai. Sistem ini dituding mengebiri partai dan merusak 
pelembagaan partai. Partai merasa “dipaksa” bernegosiasi dengan kandidat, 
termasuk para kandidat yang sebelumnya tidak pernah merintis kerja-kerja 
sebagai kader partai. 

Konstruksi wacana seperti ini mendorong sebagian besar partai politik 
menginginkan revisi sistem pemilu pasca Pemilu 2014. Sistem proporsional 
terbuka dinilai tidak tepat dan menggegoroti pelembagaan partai. 
Alternatifnya, sistem proporsional tertutup ditawarkan kembali karena 
dinilai lebih menjamin kendali partai untuk menekan praktik menyimpang 
seperti politik uang karena liarnya kompetisi partai dan persaingan para 
calon legislatif.

BAB 3
PARTAI MENGAMBANG, SIASAT PEMILIH, 

DAN POLITIK UANG
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Kajian ini mengulasnya dengan cara berbeda, yakni: fenomena politik uang 
seharusnya dipahami dengan melacaknya pada konteks historis relasi antara 
partai dan pemilih, baik pada momen pemilu maupun di luar masa pemilu. 
Sebagai praktik abnormal dalam kompetisi pemilu, politik uang adalah 
fenomena historis. 

Kajian ini melihat tidak terdapat alasan yang cukup untuk menempatkan 
sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak sebagai 
penyebab massifnya praktik politik uang. Bahkan, politik uang justru berakar 
pada buruknya pelembagaan partai yang gagap merespon perubahan 
ditandai dengan rendahnya kemampuan adaptasi, lemahnya otonomi, 
dan keterpaduan organisasi dalam pelembagaan partai (Huntington, 
2013). Masih terkait pelembagaan partai, keberatan partai ini juga justru 
menunjukkan lemahnya dimensi penananam nilai dan kultur partai (value 
infusion) dan citra terhadap peran partai (reification) yang menghubungkan 
partai politik dengan pemilih dan konstituen (Randall dan Svasand, 2002)1. 

Dimensi value infusion mengarahkan pelembagaan partai pada sejauhmana 
terdapat penanaman nilai, kultur, ideologi, maupun platform, partai dalam 
pola relasi partai antara partai dan pemilih atau kelompok populis tertentu 
serta bagaimana karakteristik dari relasi tersebut. Relasi antara partai 
dan pemilih ini ditunjukkan oleh: (1) orientasi kebijakan partai di ranah 
publik, (2) perilaku dan sikap partai sesuai dengan pilihan ideologi atau 
kontekstualisasinya dalam program yang diusung partai, (3) sosialisasi atau 
penanaman kepada masyarakat terhadap nilai dan kultur dalam ideologi 
partai, dan (4) penggunaan ideologi sebagai basis kompetisi dengan partai 
lainnya. 

Jika value infusion berpijak dari sisi partai terhadap pemilih, sebaliknya 
dimensi reification menuntun pelembagaan partai dari sisi pemilih terhadap 
partai. Dimensi reification melihat pengetahuan dan pandangan pemilih 
terhadap partai baik pengenalan pemilih terhadap simbol-simbol partai 
(ideologi, program, tokoh, lambang, dan lain-lain) maupun pandangan 
pemilih terhadap peran dan pengaruh partai dalam isu publik. Ini ditunjukkan 
oleh: (1) pengetahuan dan pandangan pemilih terhadap peran partai 
dalam suatu kebijakan publik, (2) pengetahuan dan pandangan pemilih 

1 Selain dimensi value infusion dan reification, Randall dan Svasand juga membidik 
pelembagaan partai dari dimensi systemness dan decisional autonomy yang telah 
dibahas pada bab sebelumnya.
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terhadap peran partai dalam kehidupan masyarakat, dan (3) pengetahuan 
dan pandangan pemilih terhadap simbol/bentuk interaksi partai dengan 
pemilih, baik saat pemilu maupun di luar masa pemilu. 

Bab ini disusun dalam tiga bagian. Pertama, dinamika pelembagaan nilai, 
kultur, dan ideologi partai politik (value infusion) dalam konteks tekanan 
kompetisi pemilu. Bagian ini menyoroti kecenderungan rute de-idelogisasi 
dalam pelembagaan partai politik. Kedua, dinamika pelembagaan citra 
partai kepada pemilih dan konstituen terhadap perannya dalam agenda 
publik (reification). Bagian ini menyoroti kecenderungan pragmatisme partai 
politik yang berimbas lahirnya pemilih pragmatis. Ketiga, dinamika respon 
partai terhadap sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak 
dalam tekanan kompetisi dan tantangan perluasan otonomi pemilih. Bagian 
ini menyoroti pilihan strategi pemenangan partai berbasis kandidat yang 
berdampak pada kontestasi tajam di internal partai.

B. 

Pemilu 2014 adalah ujian bagi kematangan kelembagaan partai, terutama 
dalam merespon evolusi sistem pemilu yang terus bergulir ke arah 
keterbukaan. Setidaknya, evolusi dapat ditandai melalui perubahan tingkat 
kompetisi yang semakin tinggi di antara partai peserta pemilu dan upaya 
memperkuat representasi suara pemilih terhadap pilihannya. 

Bagian ini akan memaparkan dinamika kelembagaan partai dalam merespon 
perubahan. Kajian ini menunjukkan bahwa partai politik mencoba 
mengadaptasi nilai kompetisi secara lebih tinggi, terutama kompetisinya 
dengan partai lain, meski sayangnya dilakukan dengan mengorbankan 
karakter ideologisnya yang secara operasional tercermin pada platform dan 
tawaran program partai saat kampanye. Buruknya lagi, kelembagaan partai 
politik ternyata gagap dan goyah saat mengadaptasi kompetisi di internal 
partai. Ketatnya persaingan antarcalon legislatif pada Pemilu 2014 ternyata 
gagal dikelola dengan baik. Perilaku calon legislatif, baik yang berasal dari 
kader partai maupun anggota baru, elit nasional maupun lokal, sama-sama 
tidak merasa penting mempertimbangkan masa depan partai politik. 
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1. Kompetisi sebagai Nilai Utama 

Perilaku partai politik dalam Pemilu 2014 menegaskan orientasi partai politik 
dalam corak kompetisi daripada konstituensi. Ukuran keberhasilan partai 
tidak lagi dibatasi pada kemampuannya membangun basis massa yang 
luas, kader terdidik, aktif, dan terintegrasi dalam kerja-kerja partai untuk 
mempengaruhi kebijakan publik. Dalam format kompetisi, keberhasilan 
partai diukur dari kemampuannya memenangkan atau memperoleh 
mayoritas kursi yang diperebutkan dalam pemilu.

Sebenarnya, saat UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 disusun, partai politik 
yang memiliki kursi di DPR RI (Parlemen tingkat Pusat) telah mengatur 
siasat agar sistem kompetisi tidak akan menimbulkan tekanan serius bagi 
partainya, khususnya bagi partai besar. Termasuk, pengaturan kembali 
terhadap “pembatasan” suara terbanyak. Ini menjelaskan kenapa undang-
undang ini hanya mewajibkan verifikasi administrasi bagi partai baru atau 
partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2009. 

Satu-satunya instrumen kompetisi, adalah kompetisi antarpartai melalui 
penetapan ambang batas parliamentary threshold. Setelah berdebat 
panjang, disepakati angka parliamentary threshold sebesar 3,5% dari total 
kursi DPR RI yang sekaligus menentukan jumlah partai yang akan akan ada 
di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bagi partai besar, ketentuan ini 
bukan masalah serius, namun tidak bagi partai kecil dan medioker. 

Sayangnya, siasat partai besar kandas. Mahkamah Konstitusi mengadopsi 
Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 hasil judicial review terhadap UU Pemilu 
Nomor 10 Tahun 2008 yang menegaskan penggunaan suara terbanyak 
dalam implementasi sistem proporsional terbuka. Ini mengabaikan 
ketentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang lebih menguntungkan para 
elit partai, khususnya karena kemampuan lobi atau previelege-nya untuk 
mendapatkan nomor urut atas pada daftar calon legislatif setiap partai. 

Ruang kompetisi dalam internal partai selanjutnya mengalami pendalaman. 
Kompetisi tidak lagi sebatas pembagian (perebutan) dapil antarelit partai/
antarcalon legislatif, namun juga kompetisi ketat di antara para calon 
legislatif saat momen pemilihan. Para elit partai sontak gagap dan mencari 
akal menjinakkan bakal kerasnya kompetisi, baik antarpartai maupun 
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antarcalon legislatif yang separtai. Pendalaman kompetisi tengah menguji 
seberapa mapan kapasitas pelembagaan dari setiap partai. 

Kendali kelembagaan partai terhadap kompetisi antarcalon legislatif dalam 
penentuan dapil, relatif masih memadai. “Calon legislatif menentukan sendiri 
dapil mana akan bertarung dengan mempertimbangkan basis domisilinya 
dan basis massa yang dimilikinya. Namun partai dapat memindahkannya 
jika jumlah pendaftar pada suatu dapil melebihi kuota yang ditentukan,” 
jelas salah satu calon legislatif PDIP untuk DPR RI (wawancara tanggal 30 
Mei 2014). Sayangnya, kapasitas partai melemah saat mengelola kompetisi 
antarcalon legislatif dalam perebutan suara. Dalam perspektif partai, 
perilaku politik uang oleh calon legislatif terjadi karena masyarakat memang 
sudah jenuh dengan obral janji. “Masyarakat jenuh dengan berbagai janji. 
... Ini membuat praktik politik uang menjadi tumbuh subur,” tambah calon 
legislatif ini yang juga pengurus DPD PDIP Provinsi DIY.

Ketatnya tekanan kompetisi, mengantarkan partai untuk memberikan 
perhatian lebih pada pentingnya memenangkan pemilu atau minimal 
melampaui ambang batas parliamentary threshold. Perhatian yang sama 
juga harus diberikan pada ketatnya kompetisi antarcalon legislatif. Kompetisi 
kini menjadi nilai paling utama bagi partai. “ini memang kompetisi murni 
antarcalon legislatif, di sini siapapun bisa menang,” terang salah satu Bappilu 
PKS DIY (wawancara tanggal 9 Juni 2014).

Pilihan strategi untuk memenangkan kompetisi dan dampaknya bagi 
pelembagaan partai tentu sudah disadari sejak awal oleh elit partai. 
Sayangnya, partai tidak mau menyediakan alternatif solusi yang cukup. 
Sebagian besar partai memilih lebur dalam ‘kompetisi bebas’, termasuk 
membuat pembenaran terhadap praktik menyimpang dari para calon 
legislatif. Partai berdalih tidak memiliki kapasitas mengendalikan perilaku 
calon legislatif di lapangan, meski sebenarnya partai terlihat powerfull saat 
proses kandidasi (rekrutmen calon legislatif). 

Sebagian partai, secara institusi, memang mencoba mengendalikan 
kompetisi, namun terkesan sekadarnya. Institusi partai sengaja dibuat 
melemah dan mengalihkan resikonya kepada calon legislatif. Hasrat 
berkuasa dan memenangkan kompetisi membuat partai mempertaruhkan 
pelembagaan partainya. “Partai Demokrat memang ada kebijakan agar 
politik uang ini jangan sampai dilakukan oleh para calon legislatif Demokrat, 
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meski sebatas pakta integritas,” terang salah pengurus DPD Demokrat DIY 
(wawancara tanggal 9 Juni 2014).

Respon sebagian besar institusi partai terhadap pengendalian proses 
kompetisi bahkan tidak ada. Partai turut membenarkan atau setidaknya 
enggan menolak perilaku menyimpang para calon legislatif yang menempuh 
berbagai upaya, termasuk jual beli suara. Resiko perilaku menyimpang 
ditebar kepada individu calon legislatif. Baik dan buruk pada akhirnya 
diserahkan pada etika dan moral calon legislatif. “(politik uang) ... karena 
calon legislatif tidak menjunjung aturan main dan etika. Keseluruhannya itu 
kembali ke setiap pribadi masing-masing calon legislatif. ... Menurut saya, 
(politik uang) ini apa boleh buat, ini memang harus dipakai ... Semua partai 
melakukan ini (money politics),” kelit salah seorang Pengurus Gerindra DIY 
(wawancara Fungsionaris Gerindra DIY). 

Pembenaran partai politik terhadap perilaku menyimpang, misalnya 
ditunjukkan oleh upaya mengaburkan pemahaman antara politik uang dan 
political costs. Politik uang ditaruh dalam area abu-abu. “Kalau political 
costs itu kita mengeluarkan materi dengan harapan untuk dipilih, ... masih 
spekulatif. Misalnya, kita bikin program kesehatan itu political costs. Apakah 
mereka mau memilih kita itu masih terserah. Sedangkan politik uang itu 
hubungan sebab akibatnya konkrit. Misalnya, kalau mau nyoblos saya, 
pemilih dikasih Rp.20.000. Jika calon legislatif itu membawa program atau 
memfasilitasi program, itu bukan money politics,“ klarifikasi dari salah satu 
Bappilu PAN DIY (wawancara tanggal 2 Juni 2014). 

Tertanamnya keyakinan dan pentingnya penguasaan dan penggunaan 
sumberdaya material untuk meningkatkan kapasitas kompetisi dari partai 
sebenarnya tengah menandai bekerjanya karakter baru dalam tipe partai. 
Merujuk pada tipologi partai yang dibangun Krouwell (2002), selain karakter 
catch all, seperti yang akan dijelaskan pada bagian de-ideolgisasi partai di 
bawah, dapat ditengarai munculnya karakter pada tipe partai kartel dan tipe 
business firm partai politik. 

Karakter partai kartel muncul dari upaya partai mencantolkan diri pada 
berbagai instrumen sumberdaya milik negara agar dapat mendayagunakan 
sumberdaya tersebut (baik keuangan, jaringan, personel, atau lainnya) 
untuk memperkuat kapasitas kompetisi dari partai. Tak jarang, partai 
memanipulasi program yang menggunakan anggaran negara ini untuk 
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kepentingan terbatas partainya atau konstituennya dengan dalih “memenuhi 
janji politik” ataupun berharap agar dipilih kembali pada periode berikutnya. 
Pola ini, sebagaimana telah disebutkan pada bab selanjutnya, umumnya 
juga dikombinasikan dengan distribusi bantuan berpola patronase dengan 
menggunakan sumber dana pribadi atau privat. Pada bab berikutnya (Bab 
4), akan ditunjukkan contoh upaya partai, melalui anggota legislatif, untuk 
mendistribusikan proyek atau bantuan dalam skema pork barrel kepada 
konstituennya pada masa-masa di luar pemilu.

Karakter partai business firm juga telah diindikasikan pada bab sebelumnya 
(Bab 2) saat mengurai proses kandidasi atau proses rekrutmen, seleksi, 
dan penempatan calon legilsatif. Karakter ini ditandai oleh kepercayaan 
bahwa partai politik yang kompetitif akan ditentukan oleh sejauhmana 
partai memiliki kapasitas sumberdaya dari institusi privat (baik keuangan, 
jaringan, personel, atau lainnya) untuk menggerakkan kerja-kerja partai. Ini 
merasionalisasikan terbukanya akses bagi para pemilik modal mengendalikan 
secara langsung kekuasaan partai. Para pemilik modal tidak eksklusif berasal 
dari kader partai yang sudah lama terlibat, namun juga sangat terbuka pada 
rekrutmen kader-kader baru. 

Kembali pada pembahasan di bab ini, partai politik memang enggan memikul 
sendiri tanggungjawab terhadap perilaku menyimpang para calon legislatif 
dalam proses kompetisi. Kapasitas melek politik masyarakat dipandang 
mempengaruhi politik uang. Paling jauh, partai menjelaskannya dengan 
tingkat kepercayaan diri dari para calon legislatif yang tidak yakin untuk 
menang sehingga menggunakan uang untuk membeli suara seperti disebut 
oleh salah satu calon legislatif PDIP dalam wawancara tanggal 30 Mei 2014. 

Lemahnya pengendalian partai terhadap proses kompetisi, membuat 
partai mencari kambing hitam. Setelah melempar beban persoalan pada 
calon legislatif dan pemilih, semua partai terkesan menyalahkan sistem 
proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Partai lebih nyaman dengan 
sistem proporsional tertutup. “Pelanggaran terjadi karena adanya sistem 
yang sangat bebas. Bahkan ada (calon legislatif) partai yang membelanjakan 
kebutuhan KPPS serta melakukan politik uang, (meskipun) sulit untuk 
dibuktikan. Politik uang bisa dikurangi dengan kembali pada sistem 
proporsional tertutup sehingga partai politik yang menentukan,” urai salah 
seorang Bappilu Golkar DIY (wawancara Fungsionaris Partai Golkar DIY).
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2. 

Pemilu 2014 adalah ujian bagi kematangan kelembagaan partai. Tekanan 
kompetisi menuntut kemampuan adaptasi dan keterpaduan dari 
kompleksitas komponen organisasi partai dalam merespon perubahan. 
Merujuk dimensi pelembagaan partai yang diajukan Randall dan Svasand 
(2002), bagian ini akan mengulas dinamika pelembagaan partai dari dimensi 
ketiga, yaitu penanaman nilai, kultur, dan ideologi partai kepada pemilih 
dan konstituen (value infusion). 

Tekanan kompetisi dalam Pemilu 2014 membuat posisi dan peran ideologi 
bagi partai politik laiknya barang antik atau barang yang sempurna. Kuno 
tapi berharga, utopis tapi dipercaya adanya. Cara pandang terhadap ideologi 
kini mendua, tidak lagi dibatasi sebagai seperangkat nilai yang memandu 
produksi simbol dan identitas untuk mengonsolidasikan para pemilih partai, 
namun juga ditilik dari sisi keterbatasan dan esklusivitasnya. 

Pergeseran cara pandang ini membuat partai politik perlu merumuskan nilai-
nilai baru, bukan karena usangnya nilai lama atau utopianya sehingga perlu 
menemukan nilai yang lebih absolut atau yang lebih konkrit, namun lebih 
karena keterbatasannya untuk memperluas basis dukungan. Pergeseran 
tipe partai menjadi lebih berkarakter catch all selanjutnya dilakukan oleh 
partai agar juga dapat diterima oleh pemilih di luar basis tradisionalnya 
untuk mendongkrak kapasitas kompetisi dari partai. 

Pemilu adalah soal memenangkan kompetisi, bukan menawarkan jalan 
ideologis bagi pemilih. PKS, misalnya, yang dikenal sebagai partai yang kental 
berciri agama tak urung mulai membuka diri terhadap isu-isu kebangsaan. 
“Sampai saat ini ideologi belum cukup laku sebagai sumber daya untuk 
ditawarkan kepada pemilih,” ungkap salah seorang Bappilu DPW PKS DIY 
(wawancara tanggal 13 juni 2014). 

Keyakinan yang sama juga diajukan oleh Partai Demokrat. Ideologi tidak 
bisa ‘dijual’ langsung kepada masyarakat. Konsekuensinya, partai dan kader 
harus menerjemahkannya secara operasional ke dalam berbagai kebijakan-
kebijakan publik. “Bersentuhan dengan warga di tingkat grassroot tentu 
tidak mungkin berbicara soal ideologi, yang paling tepat adalah berbicara 
tentang praksis terapan dari ideologi tersebut,” terang salah satu Pengurus 
DPD Partai Demokrat DIY (wawancara tanggal 9 Juni 2014).
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Dari sini, partai mengajukan wacana baru untuk mengonstruksi kembali 
ideologinya. Pada dasarnya ini adalah proyek de ideologisasi partai politik. 
Proyek ini sebenarnya sudah mulai terlihat tanda-tandanya sejak Pemilu 
2004 dan 2009, namun jadi kian terang pada Pemilu 2014.  De ideologisasi 
adalah proyek sinkretisme untuk memangkas jarak antarideologi yang 
melabeli eksistensi partai-partai politik utama. Upaya ini, sebagai contoh 
juga dilakukan oleh PKS. Bagi PKS, ideologi keislaman PKS tidak sedang 
diperhadapkan dengan ideologi lain yang ada. “Ideologi partai ini sifatnya 
internal, jadi itu hak mereka. ... yang terpenting soal-soal kebangsaan terus 
dijaga,” kata salah seorang pengurus DPW PKS DIY (wawancara tanggal 13 
Juni 2014). 

 De ideologisasi pada partai politik dan menguatnya karakter partai catch all 
dapat ditandai pada 3 (tiga) fenomena penting. Pertama, jejak ideologi partai 
politik peserta Pemilu 2104 terlihat makin kabur, setidaknya jika mengikuti 
pembilahan kultural dalam sejarah partai politik di Indonesia antara partai 
berciri nasionalis dan agama. Masing-masing partai berupaya bergerak ke 
tengah dan inklusif bagi berbagai kepentingan di luar pendukung utamanya. 

Kedua, hal sama berlaku pada upaya partai mendekatkan pembilahan antara 
kategori massa dan elit sebagai pendukung utama partai. Wacana kerakyatan 
(keberpihakan pada kepentingan rakyat) sama pentingnya dengan wacana 
profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, 
sampai antikorupsi. Masing-masing partai berupaya dikenal sebagai partai 
yang berakar namun juga kompeten, demikian juga sebaliknya. 

Ketiga, wacana ideologi tidak lagi dicirikan dari sisinya yang kaku, siap saji, 
apalagi dogma. Partai politik lebih menempatkan atau menyembunyikan 
ideologi mereka sebagai nilai intrinsik saja ke dalam platform dan program 
partai. “Pembiasan” ideologi ke dalam bentuk platform dan program, 
diharapkan dapat mengerangkai keberagaman pemilih.

Pada ketiga fenomena di atas, pergerakan ke tengah di antara pendulum 
nasionalis dan agama, antara elit dan massa, serta pembiasan ideologi dapat 
ditengarai sebagai jawaban partai terhadap ketatnya kompetisi pemilu. 
Partai berupaya mencitrakan dukungannya terhadap inklusivisme dan 
keberagaman agar dapat bertahan atau kukuh eksistensinya di mata pemilih. 
“PKB berideologi nasionalis-relijius ... PKB membuka ruang (bagi kelompok 
lainnya) berjuang bersama PKB. PKB adalah partai inklusif ... dibukanya jalur 
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calon legislatif profesional/non kader. Partai juga membangun relasi sosial 
dengan mengaktifkan diskusi-diskusi lintas agama dan keyakinan,” papar 
salah seorang fungsionaris PKB DIY (wawancara Fungsionaris PKB DIY). 

 De ideologisasi tampaknya berhasil, yang dalam kajian ini, dapat dilihat 
dari hanya sedikit saja narasumber yang secara lugas bisa mengungkap akar 
ideologi partainya. Partai politik nampaknya memang mengaburkan atau 
menyembunyikannya. Sebagian besar narasumber lainnya, mempersepsikan 
ideologi partainya sebatas merujuk karakteristik pendukung partai, seperti 
berbasis agama dan partai non-agama. “Sosialisasi parpol berbasis agama, 
misalnya Islam, memunculkan melalui pengajian pengajian. Sedangkan 
parpol nasionalis, sering melakukannya melalui obrolan-obrolan ringan pada 
ada isu-isu tertentu di kampung,” jelas seorang pemilih PDIP di Kabupaten 
Sleman (wawancara tanggal 23 Mei 2014). 

Masalahnya, apakah pemilih sepenuhnya abai atau tidak peduli sama sekali 
terhadap ideologi partai? Sebagian besar pemilih memang mengaku tidak 
mengenal ideologi partai, namun tidak lantas berarti bahwa pemilih tidak 
membutuhkan kejelasan platform dan program partai. Dengan kata lain, 
pemilih juga membutuhkan adanya partai yang programatik. 

Sayangnya, pemilih memang sulit menemukan apa platform dari setiap 
partai, bahkan pada partai yang sudah dipilihnya berulang kali. Ini terjadi 
pada banyak partai. “Sejak pemilu-pemilu sebelumnya saya selalu memilih 
Golkar. Tapi hingga sekarang saya tidak tahu tentang platform partainya,” 
kata seorang pemilih setia Golkar (wawancara tanggal 25 Mei 2014). 

 De ideologisasi telah membuat jarak idelogis antarpartai lebih mendekat, 
atau sengaja dikaburkan, untuk kepentingan pragmatis perluasan basis 
pendukung. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mencari pembedaan 
antarpartai. Platform dan program yang diusung partai relatif tidak berbeda 
satu sama lain seperti, sama pedulinya terhadap ekonomi kerakyatan, sama 
mendukung pemberantasan korupsi, sama mempromosikan kesetaraan 
gender, sampai sama memperjuangkan hak warga terhadap pelayanan 
publik yang berkualitas. “... ideologi sebagai basis kontestasi antarpartai 
hampir tidak tampak,” terang salah seorang Pengurus DPD Demokrat DIY 
(wawancara tanggal 9 Juni 2014).
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Situasi ini menimbulkan kesulitan bagi pemilih. Mereka menyatakan 
susahnya menemukan perbedaan program yang diusung oleh tiap partai 
politik. Bagi sebagian pemilih, bahkan, menilai bahwa pada dasarnya semua 
partai politik itu sama. Paling jauh, pemilih hanya dapat mengidentifikasi 
perbedaan fokus dari janji kampanye para calon legislatif secara lintas partai. 
“Partai politik saat ini tidak memiliki perbedaan ideologi dan program yang 
jelas. Partai yang asasnya Islam atau nasionalis sama saja tidak ada bedanya,” 
ungkap Pemilih PPP di daerah Nitikan Kota Jogjakarta (wawancara tanggal 
21 Mei 2014). 

Dalam kondisi ini, lalu bagaimana partai akan berhubungan dengan 
kelompok pendukung atau kelompok populis tertentu atau pemilih pada 
umumnya? Relasi seperti apa yang akan dikembangkan oleh partai untuk 
meraih dukungan pemilih? Pada situasi yang sama, bagaimana pemilih akan 
menentukan pilihan politiknya?

Partai politik bukan tidak menyadari keterbatasan dari pilihan de 
ideologisasi. Bagi partai lama, cara ini dinilai masih aman dan tidak akan 
menggeser kesetiaan pendukung utama partai. Party ID pada pendukung 
utama masih dinilai bisa diandalkan. Pada partai-partai lama, pergeseran 
suara antarpemilu pada pemilih basis (ideological voting) dinilai relatif 
tidak terlalu signifikan. PAN, misalnya, meyakini bahwa basis pendukung 
utamanya tetap akan berada pada massa ormas Muhammadiyah yang tidak 
akan mudah berpindah ke partai lain karena meyakini kedekatan antara 
PAN dan Muhammadiyah. “Orang Islam yang punya keyakinan tertentu 
kecenderungannya akan menyalurkan aspirasinya ke partai tertentu, begitu 
pula orang yang beragama lainnya,” ungkap salah satu pengurus PAN DIY 
(wawancara tanggal 2 Juni 2014).

Belum lagi, sebelum pemilu, umumnya partai juga terus merawat para 
pendukung utamanya. Meminjam tangan para anggotanya yang ada di 
parlemen, partai membidik konstituen di wilayah yang ditengarai sebagai 
kantong suara partai. Partai memerintahkan agar anggota legislatif rutin 
melakukan penjaringan aspirasi, meski ini memang sudah kewajibannya. 
Selain itu, pola umum untuk menjaga dukungan adalah pemberian berbagai 
bantuan riil sesuai kebutuhan masyarakat. “Aspirasi masyarakat ini secara 
berjenjang kita bawa sampai ke pusat... contoh bantuan adalah membantu 
rumah ibadah yang belum rampung,” cerita seorang Bappilu Golkar DIY 
(wawancara anggota Bappilu Golkar DIY). 
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Persoalannya, cara merawat konstituen partai ternyata juga tidak beranjak 
menuju relasi ideologis maupun programatik. Karakter relasi yang 
dikembangkan oleh partai melalui para anggotanya di parlemen adalah 
pola tanam dan balas budi. Karakter patronase-klientelistik cenderung 
dominan yang ditandai dengan menempatkan pemilih secara pasif yang 
kepentingannya terbatas pada kebutuhannya memperoleh bantuan. 

Alih-alih mengintegrasikan konstituen dalam kerja-kerja programatik, partai 
melalui anggota legislatifnya lebih menempatkan konstituen sebagai tempat 
membalas budi sambil menabung jasa untuk momen pemilu berikutnya. 
Bagi partai, lobang yang ditimbulkan hasil proses  de ideologisasi masih 
bisa ditutupi oleh tingginya kesetiaan konstituen dengan didukung oleh 
praktik-praktik pemberian bantuan yang diharapkan dapat membentuk 
pola klientelistik. Pada kasus Gerindra, misalnya, jatah dana bantuan 
sosial yang dikelola oleh anggota legislatif dari Gerindra sebagai medium 
merawat basis konstituen. “Salah satunya, Gerindra menjaga konstituen 
dengan menggunakan jatah dana bansos yang dimiliki oleh para anggota 
legislatif dari Gerindra. ... Gerindra juga punya banyak program lain untuk 
konstituen seperti Desa Gerindra untuk membangun penyediaan air bersih 
lalu bantuan mobil ambulance. Program ini dibiayai DPP,” tutur seorang 
Pengurus Gerindra DIY (wawancara Fungsionaris Gerindra DIY). 

Partai juga mengembangkan strategi figur, terutama digunakan untuk 
memperluas dukungan. Strategi ini umumnya menyasar para pemilih 
secara umum, bukan konstituen. Strategi figur dikendalikan secara nasional 
dengan mengidentifikasikan partai pada ketokohan figur tertentu. Pada 
tingkat lokal, figur nasional selanjutnya dikombinasikan dengan figur lokal, 
baik pada figur calon legislatif maupun vote getter. 

Pada strategi figur, umumnya partai juga memasukkan unsur personalisme 
sebagai karakter pelembagaan partainya. Banyak nama tokoh dipasarkan 
partai ke pemilih untuk menggaet dukungan secara umum, mulai Joko 
Widodo untuk PDIP, Prabowo untuk Gerindra, Wiranto untuk Hanura, 
Aburizal Bakrie untuk Golkar, sampai Mahfud MD untuk PKB. Lemah kuatnya 
daya tarik figur akan menentukan preferensi pemilih. 

Bagi pemilih, de ideologisasi partai jelas mempersempit alat ukur untuk 
menentukan preferensinya. Sebagian pemilih bahkan sudah cenderung 
rasional dengan beranggapan yang terpenting adalah konsistensi partai 
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politik memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pemilih lebih ingin melihat 
hasil kerja dari partai politik setelah proses pemilu. Faktanya, pemilih 
sebenarnya memang tidak lagi membatasi untuk menempatkan faktor 
ideologi sebagai penentu utama. Tepat seperti prediksi partai, banyak 
pemilih sebenarnya masih menentukan preferensi politiknya karena 
faktor sosialisasi politik (kebiasaan) yang berlangsung lama dalam dirinya, 
keluarganya, saudaranya, atau lingkungannya dan juga ditopang oleh 
faktor figur. “Saya lebih cenderung memilih Partai Demokrat, selama bisa 
memperbaiki kondisinya karena banyak kadernya tersangkut korupsi... Yen 
iso (jika bisa) memperbaiki aku milih pak SBY”, ujar seorang pemilih yang 
akhirnya memutuskan mencoblos dua partai sekaligus di surat suaranya 
(wawancara tanggal 22 Mei 2014.). 

Akhirnya, ideologi memang tidak lagi ditempatkan sebagai basis kompetisi 
oleh partai politik maupun menjadi basis pertimbangan oleh para 
pemilih. Keraguan partai politik untuk menunjukkan identitas ideologinya 
sebenarnya berjalan seiring dengan perubahan perilaku pemilih yang ingin 
lebih rasional. Sayangnya, peluang ini justru terhambat oleh tindak partai 
politik yang berupaya menjebak kesetiaan pemilih dengan bantuan partai 
berpola klientelistik. Atas nama kompetisi, kejelasan ideologi dan konsistensi 
paltform partai yang dapat memandu lahirnya partai programatik akhirnya 
ditanggalkan. 

C. Reifikasi dalam Pelembagaan Citra Partai Politik: 
Pragmatisme Partai Politik dan Pemilih 

Dampak kebijakan depolitisasi oleh rezim Orde Baru bukan saja memproduksi 
‘massa mengambang’ (floating mass) dari sisi pemilih, namun juga ‘partai 
mengambang’ (floating party). Kebijakan ini membuat partai kehilangan 
jangkauan spasial untuk berada di dekat konstituen (organisasi partai hanya 
boleh sampai tingkat kabupaten) dan dilarang terlibat pada aktivitas politik 
publik di luar masa pemilu. Partai mengambang dicirikan oleh partai yang 
terasing dan tidak bisa mengenali kebutuhan/kepentingan konstuennya. 

Kondisi ini masih tampak eksis hingga kini. Keterbukaan kontestasi dalam 
sistem pemilu maupun reposisi partai politik pasca Orde Baru belum 
mampu menggeser perilaku partai politik. Partai politik bukan saja tidak 
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programatik, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 
namun partai politik juga terus saja berjarak dengan konstituen dan hanya 
merasa penting mendekat saat masa pemilu. 

Bagian ini akan menunjukkan bahwa perilaku ini telah menyebabkan lahirnya 
partai politik yang cenderung pragmatis. Partai politik hanya menempatkan 
konstituen sebagai pelaku pasif dalam pengembangan demokrasi sehingga 
tidak perlu dikenali lebih dalam. Dalam tekanan kompetisi, pragmatisme 
partai semakin kuat, termasuk jika dalam rangka mendapatkan kursi 
parlemen harus dengan membeli suara pemilih. 

Kondisi ini telah menempatkan pemilih dalam situasi yang sulit. Mereka 
hampir tidak mengenali sosok partai, bahkan partai yang telah dipilihnya 
berulang kali setiap pemilu. Pemilih hanya mengenali partai dari cara-
cara membangun patronase lewat berbagai bantuan, santunan, termasuk 
membeli suara pemilih. Pemilih pun akhirnya turut larut dalam pragmatisme. 

1. Pragmatisme Partai Politik 

Integrasi dalam partai bercorak kompetisi telah mendorong munculnya 
karakter catch all yang pragmatis pada partai politik. Tugas partai adalah 
memperluas dukungan dan memenangkan perebutan kursi parlemen saat 
pemilu. Inilah struktur yang membatasi perilaku partai dan para calon 
legislatif dalam pemilu. 

Sejarah relasi antara partai dan pemilih sepanjang era floating mass pada 
Orde Baru memang menyisakan dampak serius. Sepanjang era itu, partai 
tidak lagi memiliki instrumen yang dapat secara rutin berinteraksi dengan 
pemilih sampai pada satuan sosial pemerintahan terbawah, yaitu desa. 
Pemilih juga terdepolitisasi, terasing dari proses politik dan kebijakan yang 
melibatkan partai politik sebagai instrumen representasi. 

Praktik ini masih terasa sampai kini. Partai politik hanya berkepentingan hadir di 
tengah pemilih sebatas masa pemilu. Pemilih bahkan sebatas mengenali partai 
politik sebatas gambar foto dan bantuan sosial atau bantuan proyek yang mengalir 
dari para calon legislatif sejak memasuki awal masa pemilu. Meski sistem politik 
telah terbuka, partai politik masih tetap saja memilih mengambang. 

Partai politik enggan membangun interaksi organik dan substansial dengan 
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konstituen. Sebagian besar partai politik bahkan tidak mampu secara baik 
mengenali konstituennya, apalagi mengintegrasikannya dalam agenda kerja 
partai. Partai berperilaku mendua, di satu sisi mendekati pemilih untuk 
mendapatkan suara saat pemilu, namun menjaga jarak setelahnya karena 
khawatir harus terus membalas budi atau menjawab aspirasi pemilih. Partai 
memprediksi kekhawatiran ini dengan bercermin pada praktik relasi antara 
calon legislatif dan pemilih saat tahapan pemberian suara dalam pemilu. 
“Masyarakat sendiri seolah-olah juga justru mengharapkan datangnya uang 
dari partai atau calon legislatif saat pemilu,” ujar salah satu Pengurus DPD 
Partai Demokrat DIY (wawancara tanggal 9 Juni 2014).2

Dalam menentukan konstituen, partai umumnya mengidentifikasi 
berdasarkan pemilih pada dapil yang berhasil meloloskan calon legislatif 
dari partainya atau karakteristik sosial pemilih. Metode ini selanjutnya 
dikombinasikan dengan data tokoh atau kelompok tertentu yang diketahui 
menjadi pendukung partainya. Metode ini dipilih karena partai memang tidak 
pernah memiliki data yang memadai untuk mengetahui siapa yang telah 
memilihnya. Bagi partai, konstituen itu nyata, namun tidak pernah diketahui 
identitasnya. “Data yang kami ada hanya data kepengurusan, baik pengurus 
yang masih aktif atau mantan pengurus atau kader-kader organisasi sayap 
partai. ... Untuk masyarakat secara langsung, kami belum punya... (juga) 
jika ditanya berapa anggota partai, kami belum bisa menjawabnya,“ ungkap 
salah seorang fungsionaris PKB (wawancara Fungsionaris PKB DIY).

Partai yang bergantung pada pelibatan anggota dalam agenda kerja partai 
tampaknya hanya menyisakan PKS. Khas karakteristik asal dalam tipe partai 
kader, manajemen organisasi dan keanggotaan dalam partai ini terbilang 
ketat, jika tidak dinyatakan hati-hati dan cenderung tertutup. Meski terbuka, 
diakui bahwa anggota baru partai harus menjalani seleksi berjenjang. 
Konsekuensinya, PKS memang cenderung membatasi interaksi dengan 
kelompok populis di luarnya. “komunikasi biasa, belum sampai bekerja 
sama, hanya mendengarkan gagasan, masukan, dan harapan terhadap PKS. 
Ini juga bisa dikatakan masih sporadis,” urai salah satu Bappilu DPW PKS DIY 
(wawancara tanggal 9 Juni 2014).

2 Padahal, masih menurut, Pengurus DPD Partai Demokrat DIY ini, bagi tipe partai 
seperti Demokrat, yang cenderung berat ke karakter elit, interaksi langsung 
dengan pemilih memang tidak ditempatkan sebagai mandat partai secara 
langsung, melainkan tanggungjawab dari organisasi sayap partai. Meski pada 
praktiknya, partai sebenarnya juga sulit menghindar.
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Dalam tekanan kompetisi serta kondisi partai dan massa yang mengambang, 
partai politik merasionalisasikan kepentingannya untuk meraup perluasan 
dukungan suara dengan cara-cara pragmatis. Para calon legislatif mengkreasi 
berbagai upaya, mulai sosialisasi pengenalan diri, program, membangun 
jaringan emosional, mengandalkan figur dan ketokohan, bermain simbol 
dan jargon, mengisahkan kesuksesan kader pendahulunya, sampai dengan 
mempengaruhi pemilih dengan memberikan berbagai bantuan sosial-
kolektif, hingga membeli suara (vote buying). 

Gerindra, misalnya, mengakui bahwa praktik pragmatisme juga dilakukan 
partainya. Partai masih berproses membentuk jati diri dan harus merekrut 
kader baru yang hanya dibekali dengan kursus politik singkat. “Kader 
menggunakan beberapa cara. Pertama, melakukan simbolisasi Prabowo 
sebagai lambang ketegasan, Kedua, strategi paseduluran yaitu politik 
kekeluargaan. Ketiga, politik uang disebabkan calon legislatif yang tidak 
menjunjung aturan main dan etika. ... Namun ini juga self defence karena 
partai lain juga melakukan hal yang sama,” tutur salah satu punggawa 
Gerindra DIY (wawancara Fungsionaris Gerindra DIY). 

Tak terbatas pada partai baru, tekanan kompetisi juga membuat partai lama 
juga menggunakan cara pragmatis serupa, termasuk partai kader a la PKS. 
Semuanya dituntut memperluas dukungan di luas basis tradisionalnya. Salah 
satu Bappilu DPW PKS DIY menyatakan terbatasnya makna ideologi saat ini. 
“Ideologi butuh diterjemahkan menjadi balasan-balasan (imbalan) tertentu 
untuk pemilih atau melalui pendekatan sosial... ideologi belum cukup 
laku sebagai sumber daya untuk ditawarkan kepada pemilih“ (wawancara 
tanggal 13 Juni 2014).

Kondisi di atas menegaskan bahwa perilaku antarpartai dalam arena 
kompetisi sebenarnya tidaklah berbeda, termasuk memberikan pembenaran 
terhadap cara-cara menyimpang dari calon legislatif untuk meraih suara 
pemilih. Penggunaan politik uang untuk membentuk pola klientelistik 
dalam hubungan dengan pemilih akhirnya menikam balik partai, karena 
pemilih sebenarnya juga merespon dengan cara menonjolkan otonominya 
lewat ruang kompetisi antarcalon legislatif. Pemilih memang didera 
pilihan yang sulit, sudah tidak mendapatkan alternatif memilih secara 
rasional-programatik, pemilih juga diserbu oleh pragmatisme partai dalam 
mendulang suara.
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2. Pragmatisme Pemilih 

Pemilih tidak melihat perbaikan fundamental dalam sistem representasi 
pada Pemilu 2014. Pemilu tak lebih dari ritus demokrasi prosedural, 
diselenggarakan berkala lima tahunan untuk mengajak rakyat memilih 
para wakilnya. Pemilih merasa tidak menemukan terobosan penting dalam 
perilaku partai politik dan calon legislatifnya, baik masa pemilu maupun 
tidak, selain merayu dengan janji politik. Persis seperti pemilu-pemilu 
sebelumnya. 

Persepsi pemilih ini lahir dari situasi minimnya informasi terhadap kinerja 
partai, termasuk selalu merenggangnya hubungan antara partai dan pemilih 
di luar masa pemilu. Tidak ada partai politik yang aktif menyampaikan laporan 
akuntabilitasnya sebagai lembaga perwakilan, termasuk realisasi terhadap 
janji politik kepada pemilih. Pemilih lebih banyak mengandalkan informasi 
dari media massa atau, jika ada, informasi lisan dari teman atau saudara 
yang memiliki akses ke anggota legislatif. “Partai politik belum menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik, seperti ada dalam pemberitaan TV dan 
koran. Saya memang belum melihatnya sendiri, namun percaya apa yang 
diberitakan itu tidaklah mengada-ada,” kritik seorang pemilih PPP di Kota 
Jogjakarta (wawancara tanggal 21 Mei 2014).

Pemilih menilai bahwa sebagian besar partai politik terus mengulang 
perilakunya di masa lalu, yaitu hanya berkepentingan dengan masyarakat saat 
momen pemilu. Melalui para calon legislatif, partai baru mensosialisasikan 
dirinya kepada masyarakat, memasang baliho, poster, membagi kalender, 
menyebar stiker, atau media lainnya, memberikan bantuan, dan hanya 
sebagian di antaranya mengakrabkan diri dengan berdialog pada forum-
forum warga. “Sebelum pemilihan, ikatan antara partai politik, calon 
legislatif, dan masyarakat terlihat kompak. ... Rata-rata mereka meninggalkan 
setelah pemilu. Jika ada yang masih menjalin hubungan, itu atas nama 
pribadi, bukan dari partai,” ungkap seorang pemilih PAN pada Pemilu 2014 
lalu (wawancara tanggal 22 Mei 2014).

Pernyataan pemilih PAN ini mewakili persepsi para pemilih lainnya. Partai 
hanya muncul dalam bentuk gambar, foto calon legislatif, dan nomor urut 
dalam surat suara. Di luar masa pemilu, partai politik enggan melakukan 
sosialisasi di masyarakat, termasuk memberikan pendidikan politik. Partai 
baru eksis saat saat mereka membutuhkan suara pemilih. “Padahal, 
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masyarakat hanya bisa melihat kinerjanya ketika anggota legislatif terpilih 
mau terbuka untuk kembali ke masyarakat,” tegas seorang pemilih yang 
berpindah preferensi dari Demokrat ke PDIP dan memilih menolak 
pemberian politik uang (wawancara tanggal 24 Mei 2014). 

Seorang pemilih dari Kota Yogyakarta, bahkan mengecam partai politik 
yang tidak mengakar ke masyarakat. Berdasarkan pengalamannya, anggota 
parlemen cenderung mengabaikan masyarakat kalau sudah terpilih. Pemilih 
ini pernah bersama warga melakukan hearing ke DPRD maupun ke lembaga 
eksekutif daerah untuk mengadukan persoalan air PAM, akses terhadap 
KUR, maupun kesemrawutan jalan karena area parkir yang tidak teratur 
di badan jalan. Menurutnya, pada momen itu, tidak ada satu pun anggota 
dewan atau partai yang mengadvokasi atau mengawal upaya pemenuhan 
kebutuhan warga. ”Yen usulan seko wong cilik ora digatekke (kalau usulan 
dari rakyat kecil tidak diperhatikan),” ujarnya kecewa (wawancara tanggal 
24 Mei 2014). 

Tidak semua pemilih memang merasakan pengalaman pahit dalam memilih 
calon wakil rakyat. Meski sama menilai bahwa partai tidak hadir rutin 
dalam kehidupan masyarakat, namun sebagian pemilih tetap menyatakan 
kepuasannya. Rasa puas umumnya muncul karena mendapatkan manfaat 
nyata/riil atau langsung dari calon legislatif terpilih yang aktif membantu 
masyarakat di daerah pemilihannya. Bagi masyarakat, tugas partai atau 
calon legislatif terpilih sering dimengerti sebagai pemberi bantuan atau 
penyantun. 

Partai memang berupaya melembagakan klientelisme untuk memanipulasi 
pemilih, meski sebenarnya tidak selalu otomatis bekerja optimal untuk 
memastikan ketaatan pemilih. Mereka menyentuh masyarakat dengan 
bantuan, sebagai strategi partai politik dan calon legislatif untuk merawat 
konstituen atau memperluas dukungan. Bentuk bantuan tergantung situasi 
dan kapasitas calon legislatif. Bagi para calon legislatif yang saat bersamaan 
masih menduduki jabatan di lembaga legislatif, umumnya mendayagunakan 
pengaruh kekuasaaannya untuk mendorong penyaluran program/proyek/
bantuan dari pemerintah ke daerah pemilihannya (pola pork-barrel) atau 
dengan memanfaatkan dana-dana kegiatan reses. Cara lainnya, termasuk 
digunakan oleh para calon legislatif yang belum menjabat, adalah 
pola pemberian bantuan langsung kepada masyarakat atau kelompok 
masyarakat yang membutuhkan (pola patronase), termasuk sejak jauh 
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sebelum pemilu. Seorang pemilih menceritakan pengalaman baik dari 
salah satu calon legislatif yang berasal dari kampungnya. “Calon legislatif 
ini orangnya baik, bahkan sebelum pemilu dia menyerahkan bantuan ke 
perkumpulan masyarakat, dia bantu semua kebutuhan masyarakat. Saat 
menjabat sebagai dewan, dia juga mau memberi dana untuk kegiatan, 
seperti bantuan bola voli untuk pemuda di kampung sini,” kisah seorang 
pemilih PDIP (wawancara tanggal 22 Mei 2014).

Bantuan memang tidak selalu berbentuk barang yang bermanfaat secara 
kelompok (club goods). Terkadang, bantuan berwujud “jasa” dari calon 
legislatif terpilih untuk membantu kesulitan warga mengakses pelayanan 
publik. Salah satu pemilih PAN, menyatakan bahwa calon legislatif dari 
daerahnya juga sering membantu warga tidak mampu dengan cara 
mencarikan jamkesmas atau jamkesda (wawancara tanggal 22 Mei 2014). 

Bahkan upaya mempertahankan atau memperluas dukungan juga diakui 
oleh pemilih menggunakan cara-cara yang lebih “memaksa” dengan 
membeli suara (vote buying) atau lazim dikenal sebagai money politics. 
Fakta ini diakui oleh banyak pemilih. Seorang pemilih PPP di Kota Jogjakarta 
menunjuk buruknya perilaku para calon legislatif dalam berkompetisi. 
“Para politisi partai hanya mau dapat suara yang instan dengan membeli 
suara, tidak mau membangun komunikasi yang kuat di tingkat basis,” 
tudingnya (wawancara tanggal 21 Mei 2014). Sependapat, pemilih lainnya 
menyampaikan bahwa pada pemilu ini politik uang dilakukan oleh semua 
partai. “Tidak ada partai yang bersih. Seluruh partai menjalankan money 
politics,” tegas seorang mantan pemilih Demokrat yang kali ini absen 
memilih (wawancara tanggal 22 Mei 2014).

Meski skeptis terhadap pemilu, sebenarnya juga terselip harapan pemilih 
pada partai. Harapan biasanya bergantung pada kedekatan warga terhadap 
calon legislatif terpilih, seperti kedekatan keluarga, pertemanan, atau 
kesamaan wilayah tempat tinggal. Jika menang, pemilih boleh berharap 
kemudahan dalam mengakses bantuan, baik yang berasal dari program 
pemerintah ataupun bantuan individual dari calon legislatif terpilh. 
Jika kalah, pemilih seakan yakin bahwa aspirasinya tidak akan didengar. 
“Sungguh sayang tidak ada dewan terpilih yang berasal dari kecamatan 
kami (pada pemilu sebelumnya), sehingga kami tidak punya saluran untuk 
menyampaikan aspirasi warga,“ ungkap kecewa seorang pemilih PAN 
(wawancara tanggal 22 Mei 2014).
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Masalahnya, pola bantuan yang ditempuh oleh partai (melalui para calon 
legislatif) untuk meraih atau mempertahankan dukungan pemilih tidak 
diketahui sejauh mana keberlanjutannya, apalagi ditransformasikan 
dalam bentuk lain seperti produk kebijakan. Bagi seorang pemilih yang 
menggunakan haknya secara split ticket voting di Sleman, pada dasarnya 
partai lebih ingin mendekat kepada masyarakat jika merasa membutuhkan. 
Ini menjelaskan kenapa partai hanya aktif saat pemilu saja dengan 
menggelontor berbagai bantuan. Tidak ada sosialiasi atau interaksi yang 
dibangun intensif di luar masa pemilu padahal calon legislatif ini tidak 
dikenal pemilih. “Jika berinteraksi terus dengan masyarakat uangnya 
partai bisa habis karena dimintai bantuan oleh masyarakat,” jelas pemilih 
yang bersama komunitasnya turut melakukan kesepakatan politik uang 
(wawancara tanggal 21 Mei 2014).

Paparan di atas menunjukkan bahwa absennya partai dalam masyarakat di 
luar masa pemilu jelas telah menciptakan rendahnya tautan kepentingan 
warga terhadap kebijakan publik yang dapat didorong melalui lembaga 
legislatif daerah. Kondisi ini juga telah menjebak pemilih ke dalam 
pemahaman yang sempit dalam melihat relasinya dengan partai politik, 
yakni sebatas pada kepentingan diri, kelompok, atau wilayahnya maupun 
menempatkan keharusan bagi partai politik untuk membalas jasa dan budi 
pemilih melalui berbagai bantuan. Ada atau tidaknya bantuan dari para 
calon legislatif terpilih, baik melalui pola pork-barrel dan patronase, paling 
sering diingat dan diapresiasi pemilih sebagai bentuk balas budi. 

Pemilih akhirnya menjadi pragmatis, umumnya terikat secara klientelistik 
(relatif), dan terasing dari pemahaman untuk menempatkan partai, pemilu, 
dan parlemen sebagai agenda publik. Bagi pemilih, ekspektasi terhadap 
pemilu pada akhirnya lebih sebatas harapan bahwa partai atau calon legislatif 
terpilih seharusnya dapat mendayagunakan kekuasaannya untuk melayani, 
membantu, atau menyantuni warga yang telah berjasa memilihnya. 

Bagi pemilih, dukungan kepada partai atau calon legislatif jelas didominasi 
pemahaman untuk tidak diberikan secara gratis. Mereka mengikatkan diri 
secara klientelistik. Pemberian suara wajib dibayar sebelum suara diberikan, 
dikonversi dalam bentuk material (barang atau uang), dan langsung 
menyentuh secara personal ataupun kelompok pemilih. Namun, bagi 
sebagian pemilih, kepatuhan secara klientelistik sebenarnya juga berlaku 
relatif, yakni meyakini bahwa pemberian suara kepada calon legislatif 
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pemberi bantuan tidak merasa wajib dilakukan, baik sebagai alasan 
protes atau malah justru ingin memanfaatkan situasi ini demi mendulang 
keuntungan jangka pendek. 

D. Respon Partai terhadap Sistem Proporsional Terbuka 
dalam Pemilu 2014

Dalam perspektif partai, perubahan sistem pemilu menjadi proporsional 
daftar terbuka dengan suara terbanyak (proporsional terbuka) pada 
Pemilu 2014 telah memicu persaingan terbuka di internal partai dan 
dituding menjadi penyebab lemahnya kohesivitas partai. Temuan kajian 
ini menunjukkan berbeda bahwa elemen tipe/mekanisme penyuaraan 
(balloting), pendapilan (distric magnitude and boundaries), besaran kursi 
(number of seats), ambang batas kursi (threshold parliamentary), dan 
formula peralihan suara menjadi kursi (electoral formula) dalam sistem 
pemilu 2014 tidak sepenuhnya berkorelasi terhadap menajamnya kompetisi 
antarcalon legislatif pada internal partai. 

Sebagian besar partai kontestan Pemilu 2014 tidak keberatan dengan sedikit 
perubahan mekanisme penyuaraan (dari contreng menjadi mencoblos) 
maupun perubahan dapil pada Pemilu DPRD Provinsi DIY (penambahan dari 
5 menjadi 7 dapil). Hanya sedikit catatan saja muncul dari PKS terhadap 
pemekaran dapil karena harus mengatur ulang strategi penempatan calon 
legislatifnya. Sedikit catatan memang terdapat pada formula peralihan suara, 
namun bukan pada sisi disproporsionalitas (aspek fairness dalam sistem 
proporsional) yang mungkin muncul. Hanya PAN saja yang memberikan 
catatan pentingnya pertimbangan aspek lain di luar jumlah penduduk, 
seperti luas geografis, dalam menentukan jumlah kursi pada tiap dapil. PAN 
berkaca pada kasus Gunung Kidul, yang memang menjadi basis pemilihnya. 

Partai juga tidak keberatan dengan modifikasi sistem proporsional dengan 
kombinasi daftar terbuka agar preferensi pemilih terhadap calon legislatif 
tertentu dapat diwadahi. Prinsip delegate tetap berlaku pada tingkat partai 
(peserta pemilu adalah partai politik), namun dikombinasikan dengan 
prinsip trustee dalam pemilihan kandidat (preferensi pemilih terhadap 
daftar calon legislatif yang diajukan partai politik). Bahkan, saat prinsip 
trustee diperdalam dengan penggunaan suara terbanyak (dengan dasar 
Bilangan Pembagi Pemilih -BPP) dalam menentukan calon legislatif peraih 
kursi, partai juga tidak keberatan. Partai harus siap dengan perubahan ini.
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Ketidaksiapan partai justru muncul pada penegasan prinsip trustee dalam 
daftar terbuka, yang menghendaki suara terbanyak sebagai penentu, 
tanpa harus memperhatikan BPP. Partai yang awalnya membuka diri, 
tiba-tiba goyah. Para elit partai yang awalnya masih percaya diri karena 
“dilindungi” mekanisme BPP, tidak siap menerima konsekuensi pendalaman 
prinsip trustee melalui penguatan instrumen suara terbanyak. Oligarkhi 
partai, yang sebelumnya berlindung di balik sistem proporsional tertutup, 
menunjukkan reaksinya. Partai yang sekian lamanya tidak pernah mengakar 
sontak terancam dan tiba-tiba saja menyuarakan bahwa sistem pemilu 
2014, proporsional daftar terbuka dengan murni suara terbanyak, telah 
menggerogoti kelembagaan partai. 

Pertanyaanya, apa yang sebenarnya digerogoti? Institusi partai sebagai 
agen representasi ataukah institusi oligarkhis dan watak partai yang malas 
mengakar ke masyarakat? Kajian ini justru menemukan bahwa lemahnya 
institusi partai justru bermuara pada kegagalan partai melembagakan 
dirinya di hadapan pemilih maupun konstituen. Konstruksi partai yang 
menempatkan pemilih dan konstituen bukan sebagai subyek otonom justru 
melemahkan partai. Pemilih maupun konstituen belum diperlakukan sebagai 
bagian penting dari partai untuk memperkuat eksistensinya. Pandangan ini 
telah menggelincirkan partai dalam kondisi yang semakin terasing dari basis 
eksistensinya yakni konstituen. 

Respon partai terhadap tantangan pemilih yang semakin otonom mewujud 
dalam pilihan strategi pemenangan saat pemilu legislatif 2014 lalu. Kajian 
ini menemukan, strategi pemenangan dengan mengandalkan figur calon 
legislatif, cenderung dipilih partai. Kondisi tersebut didorong kegagalan 
partai membangun pelembagaan partai di tingkat akar rumput sehingga 
partai tidak memiliki kendali terhadap konstituen. Akibatnya, partai 
membutuhkan aktor antara yakni calon legislatif. Bagi partai politik, calon 
legislatif dikonstruksikan sebagai sumber daya sekaligus medium untuk 
memperbarui negosiasi dengan pemilih. Partai politik melepaskan peran 
negosiasi dengan pemilih kepada calon legislatif. 

Pilihan strategi tersebut justru mendorong kontestasi di internal partai 
terbuka lebar. Bagi para kandidat, menjaring suara pemilih sebanyak 
mungkin adalah satu-satunya pilihan. Dengan segala kreativitasnya, para 
kandidat mengerahkan seluruh sumber daya, mengemas kampanye untuk 
mengarahkan minat pemilih, mengajukan penawaran-penawaran semenarik 
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mungkin, dan bernegosiasi dengan pemilih. Etika politik dan penegakan 
norma hukum dalam kontestasi elektoral, ideologi, platform, dan program 
partai tidak berada dalam benak para kandidat. Situasi tersebut, membuka 
peluang munculnya konflik-konflik karena kompetisi di tingkat internal 
menjadi aktual. Ringkasnya, proses kompetisi yang begitu tajam justru 
memunculkan pelaku politik gagal bertransformasi menjadi kader ideologis 
partai dan hanya sekedar menjadi pelaku bebas di panggung politik. 

Pertanyaannya, bagaimana dengan kendali partai terhadap para calon 
legislatif? Temuan kajian ini menunjukkan lemahnya kendali partai tidak 
hanya bekerja dalam relasi antara partai dan pemilih. Partai juga lemah 
mengendalikan dan mengelola kompetisi internal para kandidatnya. Bahkan, 
partai cenderung melepaskan kendali terhadap konstetasi antarcalon 
legislatif. Dalam situasi ini, mandat partai yang memuat garis ideologi partai, 
platform, dan program partai yang dititipkan kepada calon legislatif tidak 
mendapatkan ruang aktualnya. Calon legislatif cenderung bermain dengan 
agenda kekuasaan masing-masing. 

Pada titik inilah, praktik politik uang menemukan ruangnya. Relasi 
antara partai dan calon legislatif tidak dibangun dari spirit ideologis yang 
mengandaikan kesamaan gagasan politik dan operasionalisasinya secara 
programatik. Ruang negosiasi berlangsung pada proses transaksional 
semata. Dalam perspektif pemilih yang otonom, keberadaan calon legislatif 
juga tidak serta merta dapat dimaknai sebagai representasi partai yang 
telah lama menghilang dalam konstituen/pemilih. Memori kolektif pemilih 
mencatat pergantian kekuasaan melalui pemilu tidak membawa dampak 
berarti. Tak mengherankan, pemilih mengambil opsi insentif jangka pendek. 
Pemilih memang telah kehilangan basis material tentang sosok partai 
sebagai pembawa perubahan.

Berdasarkan paparan diatas, bagian ini mengelaborasi eksistensi partai 
dihadapkan pada tantangan menguatnya otonomi calon legislatif dalam 
relasinya dengan pemilih di tengah kompetisi yang kian terbuka. Lemahnya 
pengendalian partai, sekali lagi, bukan berakar dari sistem pemilu namun 
karena rapuhnya tata relasi kekuasaan di internal partai, sehingga oligarki 
partai berkembang dalam lemahnya pelembagaan partai sejak di luar masa 
pemilu. Lebih-lebih partai gagal membangun dan merawat konstituen 
sebagai pemilih ideologis.
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1. Strategi Berbasis Kandidat 

Menghadapi tantangan pemilih yang makin otonom, strategi berbasis 
kandidat ditempuh oleh hampir seluruh partai peserta pemilu 2014 
lalu di Provinsi DIY. Strategi ini dipilih, karena partai memang telah lama 
‘mengambang’ sehingga membutuhkan aktor antara yang menghubungkan 
dengan pemilih. Calon legislatif pada gilirannya menjadi medium bagi partai 
untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemilih, setelah partai nyaris 
absen dari kehidupan pemilih sejak pemilu sebelumnya. Strategi yang 
sepenuhnya mengandalkan figur dan kreativitas kandidat ini dinilai efektif 
menggalang dukungan pemilih, sekalipun membawa resiko memperlemah 
eksistensi partai di hadapan pemilih. 

Strategi berbasis kandidat ini umumnya mengoptimalkan modal calon 
legislatif, baik sosial dan kultural yang bersifat atributif, jejaring baik 
sosial maupun menggunakan struktur formal organisasi, hingga kapasitas 
pembiayaan calon yang bersangkutan. Beragam modal ini selanjutnya 
diorganisasikan oleh tim sukses yang dibentuk oleh calon legislatif untuk 
meramu dan mengemas isu-isu kampanye, termasuk dikombinasikan dengan 
penawaran material berupa bantuan barang maupun uang. Pengemasan 
komoditas isu yang ditawarkan kepada pemilih biasanya mengambil isu 
sektoral seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Ada pula 
calon legislatif yang membawa isu spesifik soal keistimewaan Yogyakarta 
yang masih hangat sebagai isu publik. Penyampaian penawaran isu maupun 
tawaran material tersebut didistribusikan melalui berbagai medium oleh 
tim pemenangan yang dibentuk sampai tingkat RT.

PKS DIY misalnya, menggunakan sistem pemenangan berbasis kandidat 
dengan menuntut calon legislatif aktif melakukan kampanye di dapilnya. 
Calon legislatif PKS membentuk tim suksesnya sendiri yang berasal dari 
kader di dapilnya. Model kampanye yang paling banyak digunakan adalah 
temu warga atau tatap muka lainnya dimana masyarakat harus benar-benar 
bertemu dengan calon legislatifnya. “Selama ini strategi tersebut dinilai 
cukup efektif karena mereka akan bersaing secara sehat dan memaksimalkan 
modalitas yang dimilikinya,“ ujar salah seorang Bappilu DPW PKS DIY 
(wawancara tanggal 9 Juni 2014).

Strategi serupa juga ditempuh oleh Gerindra DIY. Menurut salah satu 
Pengurus DPD Gerindra DIY, selain menjual simbol Prabowo, strategi 
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yang mengandalkan modalitas calon legislatif sangat efektif menjaring 
suara pemilih karena calon legislatif adalah ujung tombak kemenangan. 
Pengurus DPD Gerindra DIY ini menyebut dirinya yang membuat strategi 
pemenangan Gerindra di DIY. “Namanya reusematik organization, ibaratnya 
kaya jahe, di bawah berjaringan tapi yang keluar lain. Kita memang sengaja 
membenturkan antarkader, baik di internal dan eksternal,” terangnya 
(wawancara Fungsionaris Gerindra DIY).

Strategi ini, masih menurut Pengurus DPD Gerindra DIY tersebut, adalah 
yang terbaik dilakukan meski ada beresiko suara partai tidak besar (pemilih 
yang hanya memilih partai), namun menjaga agar suaranya tidak diambil 
partai lain. Strategi yang bertumpu pada kompetisi internal calon legislatif 
ini dilakukan karena struktur partai yang masih lemah. Sebagai partai baru, 
kinerja struktur partai Gerindra memang dinilai masih jauh dari harapan. 
“Saya menempatkan struktur partai sebagai ujung tombak terakhir karena 
struktur partai tidak bekerja dengan baik,” jelasnya menerangkan pilihan 
strategi partainya.

Demikian pula PAN, yang menggarap massa tradisionalnya dari kalangan 
Muhammadiyah, mengandalkan modalitas dari calon legislatif untuk 
memenangi suara pemilih. Isu yang diusung dengan mengingatkan prestasi-
prestasi dari elit PAN. Di Kota Yogyakarta, misalnya, PAN mengingatkan 
kembali prestasi elitnya saat menjabat walikota. Strategi kampanye oleh 
calon legislatif PAN dilakukan melalui kegiatan warga, seperti pengajian 
di kampung. “Calon legislatif masuk ke kampung-kampung, sebab calon 
legislatif PAN yang berasal dari kampung-kampung itu banyak,” kata seorang 
Bappilu DPD PAN DIY (wawancara tanggal 2 Juni 2014).

Tidak mau ketinggalan, PKB menerapkan strategi serupa. PKB mendorong 
calon legislatifnya untuk menggarap basis massa kulturalnya, warga Nahdlatul 
Ulama. Ada yang menggunakan jejaring struktural, memanfaatkan jejaring 
kultural, maupun menggunakan kontak langsung dengan pemilih. Strategi 
media juga dipilih dengan publikasi ke media massa dan memaksimalkan 
alat peraga. Namun strategi yang paling efektif adalah dengan membangun 
jejaring pemenangan hingga level paling mikro yakni sampai pada level RT. 

Metode serupa juga ditempuh PDIP. Salah satu calon legislatif yang lolos 
DPR RI, menyatakan membentuk tim sukses dari internal kader partai 
maupun non kader partai yang merupakan simpatisan atau jaringannya. 
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Dia menyampaikan bahwa peran simpatisan yang menjadi tim sukses 
yang berasal dari kalangan non partai cukup besar berkontribusi pada 
pemenangannya. Isu-isu kampanyenya lebih pada keberpihakan pada 
kelompok marjinal, kelompok miskin, dan perempuan. Selain itu ideologi 
partai masih tetap disentuhnya sebagai tema besar kampanye. 

Dengan derajat kendali tertentu, Golkar mengkombinasikan strategi 
kampanye kolektif kolegial antarcalon legislatif dan modalitas masing-masing 
calon legislatif. Dalam Pemilu 2014, Golkar membentuk tim kampanye di 
setiap dapil untuk melaksanakan kampanye secara kolektif kolegial untuk 
mendorong pola kampanye terpadu. Hal ini dilakukan agar calon legislatif 
taat asas dan berada dalam koridor yang ditetapkan oleh partai. Pola 
kampanye ini juga ditujukan untuk mematahkan strategi lawan sekaligus 
mengemas isu-isu partai agar lebih imun terhadap kampanye negatif. 
Namun demikian, partai memberi keleluasaan bagi calon legislatif untuk 
melakukan kampanye individu. Setiap calon legislatif dapat membangun 
tim pemenangan dengan sistem sel untuk memenangkan dirinya sendiri.

Untuk memperkuat strategi berbasis kandidat, Partai Demokrat bahkan 
menyewa tenaga profesional sebagai tim konsultan. Tim konsultan yang 
dikontrak oleh DPD Demokrat, tidak hanya mengukur elektabilitas partai 
melalui survei, namun juga memberikan input terkait sebaran pendukung 
partai dan elektabilitas beberapa tokoh partai. Data survei selanjutnya dipakai 
oleh pengurus partai untuk menyusun kebijakan dan strategi pemenangan, 
yaitu antara lain: pertama, menjual keberhasilan pemerintahan Presiden 
SBY terutama pada isu yang menonjol dan dirasakan masyarakat seperti 
kesehatan, pendidikan, dan pembangunan pedesaan. Kedua, membuat 
sistem sel satu orang delapan kawan yang menganjurkan calon legislatif 
mencari pendukung berjumlah delapan dan diharuskan terus berlipat 
delapan. Ketiga, mewajibkan calon legislatif agar intensif turun ke bawah 
dan rajin bersosialisasi agar lebih dikenal dan dapat menggaet pemilih.

Hasil strategi pemenangan berbasis kandidat terbukti menggerakkan 
perolehan suara tiap partai. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan preferensi 
pemilih yang mencoblos kandidat jauh lebih besar dibandingkan yang 
mencoblos partai politik, kecuali PBB yang relatif berimbang (lihat Tabel 
3.1). 
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Provinsi DIY 2014

No. Partai
Suara Partai Suara Caleg

Total
Jumlah % Jumlah %

1 Nasdem  31.706 27,52  83.489 72,48 115.195 
2 PKB  50.678 23,94  161.012 76,06 211.690 
3 PKS  51.731 29,81  121.818 70,19 173.549 
4 PDIP  185.496 36,25  326.186 63,75 511.682 
5 Golkar  49.388 25,48  144.418 74,52 193.806 
6 Gerindra  77.686 30,30  178.723 69,70 256.409 
7 Demokrat  39.040 28,52  97.836 71,48 136.876 
8 PAN  64.468 22,84  217.739 77,16 282.207 
9 PPP  29.461 25,43  86.376 74,57 115.837 

10 Hanura  16.213 39,20  25.148 60,80 41.361 
11 PBB  7.184 52,49  6.502 47,51 13.686 
12 PKPI  2.746 45,17  3.333 54,83 6.079 

Jumlah  605.797 29,43  1.452.580 70,57 2.058.377 
Sumber: diolah dari rincian jumlah suara sah partai politik dan calon anggota DPRD DIY, 
KPU DIY, 2014 dan Buku Hasil Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta, 
2014

2. Lemahnya Kendali Partai terhadap Kandidat 

Strategi pemenangan yang bertumpu pada kandidat mendorong terbukanya 
konstestasi di internal partai begitu tinggi, dibandingkan dengan konstestasi 
antarpartai. Salah satu Pengurus PDIP DIY menyatakan bahwa persaingan 
antarcalon legislatif sesama partai bahkan menjadi kanibal. Hal ini membuat 
rasa tidak aman bagi calon legislatif karena relasi antaranggota partai bisa 
rusak karena persaingan. “Antarcalon legislatif saling ‘indhik-indhikan’ 
(saling intai). Sekalipun sudah menjadi daerah binaan salah satu calon 
legislatif, ada kecenderungan untuk tetap dimasuki dan ditebas suaranya,” 
ungkapnya saat menggambarkan kerasnya persaingan (wawancara tanggal 
30 Mei 2014). 

Pada kampanye terbuka, persaingan juga terasa ketat karena antarcalon 
legislatif saling beradu jumlah massa yang dihadirkan dengan memakai kaos 
bergambar diri calon legislatif tersebut. Padahal, dana yang dikeluarkan 
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calon legislatif untuk kampanye terbuka relatif besar. Salah satu Pengurus 
PAN DIY juga mengakui persaingan di internal partai semakin terbuka 
bahkan kasus-kasus pelanggaran di lapangan tidak lagi dapat teratasi.

Kanibalisme antarcalon legislatif di internal partai juga diakui Gerindra. 
Sistem proposional terbuka di partai manapun dinilai tidak menghargai 
kaderisasi partai. Hal Ini berimbas kepada kader partai tidak mau aktif 
partainya akhirnya harus mengancam kader tersebut, ini kan bahaya untuk 
partai. Hal Ini berimbas kepada meredupnya semangat kader, bahkan sejak 
tahap pencalonan. “Ini untuk menghargai kader-kader partai yang telah 
bekerja membangun Gerindra, supaya bisa jadi calon legislatif,” ungkap 
Pengurus Gerindra DIY (wawancara Fungsionaris Gerindra DIY).

PAN DIY juga menilai sistem ini tidak memberi insentif bagi kader partai. 
Meskipun Kader partai yang telah lama aktif dan berprestasi, namun tidak 
dapat dijamin lolos. Kontribusi kader akhirnya menjadi tidak berarti. Menurut 
salah seorang Bappilu DPD PAN DIY, ini disebabkan oleh sistem proporsional 
terbuka dengan menggunakan suara terbanyak. PAN mengakui belum bisa 
berbuat banyak selain mengikuti sistem yang ada. “Intinya dengan sistem 
ini partai dibikin kewalahan,“ simpulnya mengkritik sistem pemilu yang 
digunakan pada pemilu 2014 (wawancara tanggal 2 Juni 2014).

Pendapat serupa diperkuat oleh PKS. Salah seorang pengurus DPW PKS DIY 
mengakui bahwa pemilu 2014 menjadi seperti bola liar. Partai tidak dapat 
meraba, siapa nanti yang akan disiapkan di fraksi. Bisa saja orang yang 
sudah disiapkan oleh partai justru tidak berhasil begitu juga sebaliknya. 
Ini kemungkinan akan berefek terkait kualitas pengambilan keputusan dari 
calon legislatif terpilih. 

Kegagalan partai mengelola konflik internal, semakin meminggirkan 
eksistensi partai di hadapan calon legislatif. Menghadapi situasi konfliktual 
tersebut, beberapa partai sebenarnya telah menetapkan rambu-rambu 
meskipun tidak cukup efektif mengatasi konflik antarcalon legislatif. Salah 
seorang fungsionaris PKB menyatakan partai membuat semacam code of 
conduct bagi calon legislatif. Pertama, harus berkompetisi secara sehat. 
Kedua, menghindari kampanye hitam, termasuk antara kader dan non kader. 
Ketiga, memberikan kewenangan calon legislatif untuk berinteraksi dengan 
seluruh masyarakat. Keempat, partai membuat zonasi atau kewilayahan, 
meski faktanya tidak dapat diterapkan (wawancara Fungsionaris PKB DIY).
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Antisipasi serupa juga dilakukan Bappilu Partai Demokrat yang membuat 
kebijakan bahwa sekeras apapun pertarungannya tidak boleh melakukan 
black campaign dan upaya menjatuhkan sesama calon legislatif Partai 
Demokrat. Partai juga membuat kode etik yang di antaranya memuat 
bahwa suatu daerah yang telah digarap/dimasuki calon legislatif separtai 
tidak boleh digarap atau diambil alih. Cara ini sekaligus untuk memperbesar 
perolehan suara ke partai. Meski diatur, praktiknya tidak sesederhana itu. 
Konflik antarcalon legislatif dari Demokrat tetap terjadi namun masih relatif 
terkendali.

Hal serupa juga dialami seorang calon legislatif PDIP untuk DPR RI. Partai 
sudah mengatur agar antarcalon legislatif dalam satu dapil tidak saling 
berebut atau berbenturan dengan sistem zonasi, tapi kebijakan tersebut tidak 
efektif. Tim sukses calon legislatif bisa bekerja dimanapun dan tak terkendali. 
“Pada akhirnya zona ini hanya untuk mekanisme pertanggungjawaban 
dalam menggaet suara,” keluh calon legislatif perempuan ini (wawancara 
tanggal 30 Mei 2014). 

Kendali partai terhadap kandidat semakin lemah manakala dukungan partai 
terhadap para calon legislatif sangat minim. DPW PKS DIY misalnya, hanya 
menyediakan tenaga ahli, yakni menyediakan tim advokasi, guna menangani 
kecurangan yang kemungkinan akan terjadi. DPW PKB DIY juga hanya 
memberikan fasilitasi dalam bentuk data kepengurusan dari anak ranting 
hingga kabupaten yang bisa digunakan calon legislatif untuk membentuk 
tim sukses. “Tetapi, semuanya dikembalikan kepada masing-masing calon 
legislatif. Dalam konteks pemilu, partai tidak memiliki kekuatan daya 
penentu untuk memberikan dukungan kepada calon legislatif tertentu,“ 
terang salah satu fungsionaris PKB DIY (wawancara Fungsionaris PKB DIY). 

Dukungan terbatas juga oleh partai pada Partai Demokrat terhadap calon 
legislatif pada pemilu legislatif lalu dalam bentuk pelibatan calon legislatif 
pada dapil terkait pada kegiatan partai, seperti kampanye terbuka atau 
tertutup. Pembiayaan acara didukung sepenuhnya oleh partai. Calon 
legislatif tidak dimintai dana untuk kegiatan kampanye tersebut. Selain itu, 
pengurus partai juga siap hadir dan membantu bilamana calon legislatif 
membutuhkan kehadiran pengurus untuk kampanye individual. 

Lemahnya kendali partai terhadap calon legislatif dapat pula dilihat dari 
penerimaan dana kampanye. Dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU, 



66 Partai Politik, Uang, dan Pemilu

sebagian besar bersumber dari calon legislatif (Tabel 3.2). Ini membuat 
posisi tawar calon legislatif lebih kuat dibanding partai. Salah seorang 
Fungsionaris DPW PKB, membenarkan sumber dana kampanye dari calon 
legislatif karena sumber penerimaan partai terbatas dari bantuan negara 
dan iuran anggota Dewan. Saat kampanye, porsinya lebih banyak ditanggung 
oleh calon legislatif (wawancara Pengurus DPW PKB DIY). 

Menurut Sumbernya

Partai

Sumber Penerimaan Sumbangan 

Partai % Calon legislatif % Perseorangan % Kelom-
pok %

Badan 
Usa-
ha

% Total

PDIP 2.000.000 0,04 3.220.567.724 71,37 1.290.000.000 28,59 - - - - 4.512.567.724

Nasdem 607.328.886 17,58 2.847.360.803 82,42 - - - - - - 3.454.689.689

Demokrat 8.700.000 0,60 1.440.942.760 99,40 - - - - - - 1.449.642.760

Golkar 409.500.000 11,71 2.973.068.832 85,00 115.000.000 3,29 - - - - 3.497.568.832

Gerindra 281.737.000 8,01 3.193.069.972 90,76 43.500.000 1,24 - - - - 3.518.306.972

PAN 178.250.000 7,07 2.342.557.315 92,93 - - - - - - 2.520.807.315

PBB 30.000.000 32,17 32.500.000 34,85 30.750.000 32,98 - - - - 93.250.000

PKB 301.000.000 16,05 1.574.021.250 83,95 - - - - - - 1.875.021.250

PKS 57.270 0,00 1.314.435.848 100,00 - - - - - - 1.314.493.118

PPP 37.000.000 2,53 1.425.782.300 97,47 - - - - - - 1.462.782.300

Hanura - - 556.465.000 100,00 - - - - - - 556.465.000

Total 1.855.573.156 7,65 20.920.771.804 86,25 1.479.250.000 6,10 - - - - 24.255.594.960

Sumber: diolah dari laporan dana kampanye s.d periode III (akhir), KPU DIY, 2014.

Biaya kampanye oleh calon legislatif tidaklah murah. Salah seorang calon 
legislatif pusat asal PDIP, mengaku memberikan dana kampanye atau dise-
but sumbangan wajib ke partai sebesar Rp. 210 Juta. Selain itu, dia juga 
masih menghabiskan dana sekitar Rp 1, 2 Milyar selama kampanye. Dana 
tersebut dialokasikan untuk opersional, atribut partai, dan bantuan ke ko-
munitas. Sumber pendanaan berasal dari keluarga, walaupun diakui ada 
sumbangan pula dari kader partai lainnya, saudara, maupun relasi yang 
dekat dengan dirinya (wawancara tanggal 30 Mei 2014).
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Fakta ini menunjukkan bahwa biaya pemenangan seorang calon legislatif 
adalah tanggungjawab masing-masing. Belum lagi, setiap calon legislatif 
juga dibebani sumbangan wajib untuk operasional kampanye partai. Kondisi 
ini membuat calon legislatif cenderung mengabaikan garis kebijakan partai. 
Kandidat merasa kurang terikat dengan partai yang mengusungnya, lantaran 
partai kurang dapat memfasiltasi para kandidat.

Ironisnya, bahkan partai juga sengaja, atau setidaknya membiarkan konflik 
antarcalon legislatif dalam satu partai. Salah seorang Bappilu Partai Gerindra, 
mengakui penggunaan strategi konflik dalam mengelola relasi antarcalon 
legislatif. “Kami memang sengaja mengadu antarcalon legislatif agar lebih 
kompetitif, supaya mereka bertarung habis-habisan untuk mendapatkan 
suara,” jelasnya (wawancara Fungsionaris Gerindra DIY). 

3. Personalisasi Politik dan Politisi Miskin Visi 

Strategi berbasis kandidat dan lemahnya kendali partai telah memunculkan 
calon legislatif yang bertarung hanya untuk dirinya, abai membawa dan 
menerjemahkan platform partainya melalui seperangkat program kepada 
pemilih. Fungsionaris Partai Golkar DIY menyatakan bahwa pertarungan 
terbuka antarcalon legislatif di Golkar pada pemilu 2014 telah memporak-
porandakan sendi-sendi kegotongroyongan. Mandat partai tidak berjalan 
di lapangan, karena masing-masing berpikir untuk kepentingan dirinya 
sendiri. “Peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan calon legislatif, 
tetapi mengapa keputusan MK dengan argumen kedaulatan ada di tangan 
rakyat sehingga yang berhak duduk adalah yang memiliki suara terbanyak?“ 
gugatnya (wawancara Fungsionaris Partai Golkar DIY).

Para calon legislatif lepas dari kendali partai, hanya bermain untuk agenda 
kekuasaan masing-masing. Indikasi tersebut tampak dari pola kampanye 
yang dijalankan calon legislatif cenderung tidak mengedepankan program. 
Banyaknya calon legislatif yang menghampiri warga tidak berbanding lurus 
dengan upayanya menjelaskan visi dan misinya. “Bahkan ada sebagian calon 
legislatif yang tidak mengetahui platform partainya,” kritik seorang pemilih 
perempuan (wawancara tanggal 25 Mei 2014).

Calon legislatif ada juga yang tidak turun langsung menyapa pemilih. 
Mereka mengandalkan tim sukses yang mendatangi rumah-rumah warga 
dan mengarahkan untuk memilih calon legislatif tertentu melalui alat peraga 
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yang dibawanya. “Itupun hanya gambarnya dan uangnya saja,” katanya. 
Tidak ada program yang ditawarkan, “ kritik seorang pemilih yang akhirnya 
memutuskan golput (wawancara tanggal 22 Mei 2014).

Selain tidak mengedepankan program, metode kampanye sosialisasi 
banyak dipilih oleh calon legislatif bersama tim sukses yang dikombinasikan 
dengan pemberian imbal balik berupa uang atau barang. Menjelang hari 
pencoblosan, para calon legislatif baru akan membeli suara pemilih. Ada 
juga calon legislatif yang mengajak makan-makan lalu memberi uang 
transport, membagi kaos, dan lain lain. Ujung-ujungnya adalah meminta 
dukungan suara. Bahkan, seorang pemilih PDIP di Sleman menuturkan ada 
model baru dalam kampanye, yakni model bisnis. Caranya, calon legislatif 
menjanjikan nilai tertentu yang akan diberikan berdasarkan jumlah suara 
yang nantinya diterima/dicoblos. Ringkasnya, mayoritas model kampanye 
adalah bagi-bagi uang. 

Pola kampanye lewat bantuan dan uang ternyata banyak diakui pemilih. 
Salah seorang pemilih PAN, mencontohkan calon legislatif PAN yang 
mengadakan jalan sehat, pengajian, dan memberi bantuan alat-alat olah 
raga (wawancara tanggal 22 Mei 2014.). Ada juga dari Partai Nasdem yang 
mengadakan sosialisasi dan mengisi uang kas Rp. 350.000 (wawancara 
tanggal 22 Mei 2014). Gerindra juga sama, mengadakan sosialisasi, mengisi 
uang kas 500.000, lalu memberi baju seragam ibu PKK (wawancara tanggal 
22 Mei 2014).

Pemilih PAN ini merasa kecewa karena pemilih di kampungnya sebelumnya 
sepakat memilih calon legislatif yang didukungnya, namun justru menjual 
suaranya kepada calon legilslatif lain. Menurutnya, calon legislatif yang 
didukungnya sudah berbuat banyak untuk warga kampung. Pada Pemilu 
2009, calon legislatif tersebut menang lalu membuatkan gapura untuk 
kampung dan sering berkunjung, beda dengan lainnya. “Kalau ada apa-apa, 
beliau juga membantu membutkan proposal dan memberikan bantuan. 
Misal ada yang sakit juga membantu,” katanya. Tapi tenyata pada saat hari H 
ada beberapa orang yang menerima uang dari partai lain. Menurutnya ada 
sekitar 48 orang yang memilih partai lain tersebut melalui ‘serangan fajar’ 
(wawancara tanggal 22 Mei 2014).

Praktik jual beli suara juga diakui seorang pemilih split ticket voting. Dia 
bahkan melakukan perjanjian jual beli suara dengan calon legislatif dari 
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PDIP untuk DPRD Kabupaten dan Hanura untuk DPRD DIY dengan imbalan 
uang. Calon legislatif PDIP memberikan Rp 1 juta untuk komunitas di RW dan 
tambahan Rp 1,5 juta rupiah bila target 50 suara terpenuhi. Calon legislatif 
Hanura juga memberi Rp 2,5 juta dengan target 75 suara. Hasilnya, calon 
legislatif PDIP dapat memenuhi target, namun calon legislatif Hanura hanya 
memperoleh sekitar 30-an suara sehingga dia hanya menerima Rp. 1,5 juta 
(dipotong Rp. 1 juta). Perjanjian antara pemilih dari Kabupaten Sleman ini 
dilakukannya melalui tim sukses, tidak bertemu langsung dengan calon 
legislatif. Dia mengakui, seluruh calon legislatif yang masuk ke kampungnya 
melakukan praktik serupa. “Rata-rata warga menerima 2-3 amplop dari 
calon legislatif berbagai partai dengan nominal Rp 25 ribu sampai Rp 50 
ribu” (wawancara tanggal 21 Mei 2014). 

Pemilih PDIP di Sleman, mengatakan mayoritas masyarakat di daerahnya 
memang membuka diri untuk menerima tawaran uang. Sebagian kecil 
menentukan pilihannya berdasarkan calon legislatif yang memberikan uang 
lebih besar. Namun, meski banyak uang masuk dari calon legislatif berbagai 
partai, pemilih tetap dominan memilih PDIP. Sisanya, bisa dipastikan calon 
legislatif tersebut dipilih karena uangnya. Semua proses politik uang yang 
terjadi di dusunnya dilakukan dengan sistem pembagian uang individu 
dengan nilai antara Rp. 50 ribu – Rp. 70 ribu dengan sistem paket (kabupaten 
– propinsi) dan dijanjikan jika menang akan ada tambahan dana. Awalnya, 
ada ide agar uang diterimakan secara komunitas namun tidak berjalan. 
“Kalau uang ke komunitas tidak ada, meleset semuanya. Cita cita awal 
disepakati komunitas tapi saat itu ada satu orang nge-bom dan sebagainya 
ya semua mletho (tidak konsekuen) semua. Uang terima, nyoblos yang lain” 
(wawancara tanggal 23 Mei 2014).

Pola pembagian uang yang dilakukan oleh calon legislatif melalui tim sukses 
dimulai dengan melakukan pendataan sekitar 2-4 hari sebelum pencoblosan 
dan pemberian uang dilakukan sehari sebelum pemungutan suara (H - 1). 
Proses negosiasi antara pemilih dan kandidat melalui tim sukses berdasarkan 
peluang dan kesepakatan. Tim sukses calon legislatif menawarkan sejumlah 
nilai uang tertentu, lalu pemilih menentukan kira-kira berapa uang yang bisa 
diterima untuk dukungan suara. Tim sukses berkolaborasi dengan tokoh 
lokal untuk melakukan pendataan, dan melaluinya juga disampaikan kabar 
kepada warga berapa penawaran dana yang akan diberikan oleh setiap calon 
legislatif. Namun dalam amatan, meski banyak yang terima uang namun 
ternyata yang dicoblos pilihannya sendiri. “Pada pemilu legislatif 2014 rata-
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rata masyarakat mencoblos calon legislatif pilihannya dibanding mencoblos 
partai,” tambah seorang pemilih PDIP (wawancara tanggal 23 Mei 2014). 

Pola relasi transaksional antara calon legislatif dan pemilih di atas hanya 
melahirkan personalisasi politik. Calon legislatif hanya bekerja untuk agenda 
kekuasaan masing-masing. Calon legislatif, sekalipun akhirnya terpilih, tidak 
merasa terikat tanggung jawab dengan pemilih karena sudah selesai setelah 
transaksi material. Personalisasi politik yang lahir dari proses semacam ini 
dapat diduga hanya akan melahirkan politisi yang otonom namun miskin 
visi. 
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Partai
Pola Kampanye 

Caleg

Pengendalian Par-
tai dalam Kompeti-

si antarcaleg

Keterpaduan 
Partai dan Caleg 

Sumber Dana 
Kampanye

PDIP Kombinasi pro-
gram, bantuan 
komunitas, na-
mun cenderung 
pembelian suara.

Pengaturan zonasi 
kampanye tapi 
tidak efektif.

Tidak ada 
pengaturan dan 
fasilitasi

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg dan 
luar partai.

Golkar Kombinasi pro-
gram, bantuan 
komunitas, na-
mun cenderung 
pembelian suara.

Ada mekanisme 
mengelola kompe-
tisi, namun samar 
dan tidak efektif.

Partai memfasil-
itasi kampanye 
terpadu dan 
kolektif, namun 
tidak efektif.

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg

Gerindra Kombinasi pro-
gram, bantuan 
komunitas, na-
mun cenderung 
pembelian suara.

Tidak ada pengen-
dalian, justru mem-
pertajam kompetisi 
antarcaleg. 

Tidak ada 
pengaturan dan 
fasilitasi

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg

Demokrat Kombinasi pro-
gram, bantuan 
komunitas, na-
mun cenderung 
pembelian suara.

Kode etik dan 
pakta integritas 
larangan money 
politics, namun 
tidak efektif.

Kampanye ber-
sama, pelibatan 
kegiatan partai, 
dan pendampin-
gan, namun tidak 
efektif

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg

PKB Kombinasi 
program dan 
pembelian suara, 
namun cenderung 
bantuan komu-
nitas.

Kode etik dan 
pengaturan zonasi 
kampanye, namun 
tidak efektif.

Tidak ada penga-
turan, 

hanya memfasili-
tasi data pemilih 
dan pengurus 
partai.

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg

PKS Kombinasi 
program dan 
pembelian suara, 
namun cenderung 
bantuan komu-
nitas.

Ada mekanisme 
mengelola kom-
petisi sejak tahap 
kandidasi melalui 
pemilu internal. 

Fasilitasi tim 
advokasi, kampa-
nye media, APK 
bersama, namun 
tidak efektif.

Mengandal-
kan sumban-
gan caleg
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PAN Kombinasi 
program dan 
pembelian suara, 
namun cenderung 
bantuan komu-
nitas.

Ada mekanisme 
mengelola kompe-
tisi namun sangat 
samar dan tidak 
efektif.

Tidak ada 
pengaturan dan 
fasilitasi

Mengandal-
kan sumbang-
an caleg

Keterangan: Partai Partai Nasdem, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI tidak dikaji dalam riset ini. 
Pada pendanaan kampanye, hanya PBB dan PKPI yang porsi sumbangan antara caleg dan 
partai berimbang, sementara Hanura sepenuhnya dari Caleg
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A. Pengantar

Politik uang menghubungkan antara calon legislatif (caleg) dan pemilih pada 
berbagai arena interaksi pada tahap kampanye sampai pemungutan suara. 
Bahkan, bagi caleg kebanyakan, politik uang telah dirintis sejak sebelum 
masa pemilu. Para caleg berlomba untuk memperkuat dan mengoperasikan 
logistik pemenangannya, termasuk melalui pembelian suara sebagai 
“senjata pamungkas” dalam adu strategi mobilisasi dukungan pemilih.

Kajian ini menemukan pengaruh penting politik uang terhadap preferensi 
politik pemilih. Dinamikanya, dalam bab ini, akan dibahas berjajar dengan 
perilaku caleg dalam menggunaan politik uang pada proses kompetisi 
pemilu. Temuan pokoknya juga tampak linear dengan pembahasan yang 
telah disampaikan pada bab sebelumnya yakni, signifikannya pengaruh 
politik uang pada proses kandidasi yang menghubungkan antara caleg dan 
elit partai yang beroperasi dalam pelembagaan partai yang buruk. Tiada 
asap tanpa ada api. Penggunaan politik uang oleh caleg dalam berhubungan 
dengan pemilih adalah perulangan dan kausalitas dari proses kandidasi yang 
juga berlumur uang. 

Kajian ini juga menemukan kecenderungan pemilih bersikap permissif 
terhadap politik uang. Bahkan, di beberapa tempat, politik uang justru 
difasilitasi. Petuah moral yang jamak dianut bahwa “tangan di atas lebih 
baik dari pada tangan di bawah” kini menjadi relatif atau tidak berlaku 

BAB 4
MEMAKNAI TINGKAH LAKU PEMILIH
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saat momen pemilu. Salah satu ilustrasinya, pada pemilu legislatif 2014 
ditemukan banyak kampung, dusun, atau komunitas warga yang “mendadak 
politis”. Mereka meminta agar caleg melakukan “kontrak politik” yang isinya 
tiada lain adalah kesepakatan konkrit pemberian sejumlah bantuan atau 
uang sebagai alat transaksi yang ditukar dengan suara pemilih. Mereka 
mengusung semboyan, tidak ada uang suara melayang. Fenomena perikatan 
politik secara pragmatis-transaksional ini tumbuh menjamur. 

Namun, meski jamak berlangsung, pola pragmatis-transaksional memang 
tidak lantas berlaku pada semua wilayah atau komunitas warga. Pada kasus 
lainnya, kajian ini juga menemukan soliditas dan sinergi antara warga dan 
tokoh masyarakat untuk menghalau rayuan uluran uang dari para caleg.

Selanjutnya, bab ini akan memfokuskan pembahasan pada proses kerja 
uang dalam pemilu. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah mengapa, 
bagaimana, dan melalui cara seperti apa uang bisa menjadi instrumen 
“penggoda iman” para pemilih di dalam hajatan demokrasi Pemilu 2014? 
Pembahasan akan dipilah menjadi tiga bagian. Pertama, bagaimana pemilih 
mengonstruksi makna politik uang dan meletakkannya sebagai salah satu 
pertimbangan dalam menentukan perilaku memilihnya. Kedua, bagaimana 
variasi dan keterkaitan antarbentuk politik uang yang digunakan oleh 
caleg dalam upayanya menarik suara pemilih. Ketiga, bagaimana strategi 
pengorganisasian dan mekanisme pengoperasian politik uang melalui 
berbagai sarana dan aktor mobilisasi pendulang suara pemilih. 

Bab ini secara khusus membahas kerja politik uang dalam Pemilu 
Legislatif 2014 lalu. Temuan fakta riset ini menggambarkan bahwa politik 
uang diyakini sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi preferensi 
politik para pemilih. Para caleg yang berkompetisi dalam pemilu seolah 
berlomba memperkuat dukungan sumberdaya (logistik) demi mendulang 
suara sebanyak-banyaknya. Hipotesa di beberapa kasus penting malah 
menyatakan bahwa logistik digunakan sebagai “senjata pamungkas” saat 
beradu jurus mobilisasi dukungan para pemilih.

Hal yang menarik untuk dicermati dalam riset ini adalah persoalan konstruksi 
uang dan proses kerja uang dalam pemilu. Menyoal perilaku pemilih, terlebih 
dua pemilu terakhir, sama menariknya dengan membahas perilaku caleg saat 
berkompetisi dalam pemilu legislatif. Dalam momen Pemilu 2014 ini, kita 
mulai bisa mencium dan merunutkan adanya hubungan kausalitas antara 



75Partai Politik, Uang, dan Pemilu

pemilih, caleg, elit partai politik dan organisasi partai politik. Hubungan 
kausalitas yang mulai terbaca di dalam studi ini, bahwa perilaku pemilih 
dalam pemilu merupakan akibat dari rentetan peristiwa yang dialami dan/
atau disaksikan atas perangai caleg, elit partai maupun peran dan fungsi 
partai politik sejauh ini. Bab ini secara khusus akan mengelaborasi dan 
memaknai fenomena kausalitas tersebut dari sisi perilaku pemilih, terutama 
mencermati secara khusus bekerjanya politik uang. 

Prinsip moralitas yang jamak dianut publik, “tangan di atas lebih baik dari 
pada tangan di bawah”, ternyata tidak berlaku di pesta demokrasi. Sebagai 
sebuah ilustrasi, pada pemilu lalu banyak kampung yang “mendadak 
politis”, ada yang mengatakan bahwa muncul secara masif gerakan 
politik-transaksional kepada parpol dan caleg tertentu. Tidak hanya itu, di 
beberapa wilayah secara konkret ada dorongan membuat “kontrak politik” 
dengan caleg, jika caleg bersangkutan meminta dukungan warga. Rupanya 
fenomena perikatan politik semacam ini mulai menjamur, dan dianggap 
mampu menjembatani kepentingan caleg dan warga (pemilih). Apakah 
politik transaksional itu merata terjadi di setiap wilayah/komunitas? Temuan 
riset ini menemukan jawaban, bahwa tidak semua wilayah/komunitas di 
kampung memiliki perilaku politik transaksional. Dalam satu temuan kasus, 
perilaku politik warga kampung justru mampu bersinergi dengan para 
elitnya untuk menghalau praktik uluran uang dari para caleg.

Seperti sudah disampaikan pada awal, bab ini akan mencoba membedah 
sekian banyak fenomena perilaku memilih yang disinyalir banyak 
dipengaruhi oleh politik uang. Termasuk di dalamnya mencermati pola 
pertukaran sumberdaya politik, serta pilihan sarana dan strategi penggunaan 
sumberdaya tersebut untuk kepentingan mobilisasi dukungan pemilih.

B. Politik Uang dalam Voting Behaviour

Praktik politik uang sudah sering dianggap ‘lumrah’ oleh pemilih. 
Keberadaannya dinilai membawa manfaat dan keuntungan bagi pemilih. 
Politik uang dikonstruksi sebagai kelaziman sebagai tanda keseriusan dari 
caleg saat meminta dukungan suara ataupun bentuk tanggungjawab caleg 
terpilih untuk memenuhi aspirasi konstituennya selepas masa pemilu. Bagi 
caleg, pilihan penggunaan politik uang juga dianggap rasional, realistis, dan 
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menguntungkan. Kampanye berbasis program, dalam sistem pemilu yang 
menempatkan kandidat sebagai ujung tombak, mereka yakini akan sulit 
memberikan jaminan kepastian. Apalagi, jika caleg merasa tidak dikenal 
atau tidak memiliki rekam jejak dalam memori pemilih. Dus, politik uang 
umumnya dimungkinkan oleh adanya meet and match pada kepentingan 
pragmatis dan jangka pendek antara caleg dan pemilih.

1. Percampuran dan Perubahan Tipologi Voting Behaviour 

Politik uang memberikan warna berbeda dalam dinamika perilaku pemilih. 
Intrusi politik uang memberikan tekanan terhadap kecenderungan 
preferensi asal pemilih dengan menggodanya untuk mempertanyakan 
kembali kecukupan dari pelbagai alasan preferensi politiknya. Dalam konteks 
tersebut, upaya menjelaskan cara kerja politik uang perlu diletakkan pada 
bagaimana faktor ini dapat menelusup dalam konteks pengaruh dimensi 
sosiologis, psikologis, ataupun rasional (ekonomi politik) yang umumnya 
mengerangkai perilaku memilih (voting behaviour). 

Perilaku memilih merupakan bentuk perilaku politik terkait upaya pengambilan 
keputusan dan tindakan politik tertentu pada momen pemilu, salah satunya 
melalui partisipasi dalam pemungutan suara. Secara teoritis, perilaku 
memilih umumnya ditinjau melalui beberapa pendekatan yakni, sosiologis, 
psikologis, dan rasional (ekonomi politik). Namun, secara empiris, pengaruh 
ketiga pendekatan ini pada preferensi pemilih sering berkombinasi, sehingga 
perlu dilihat mana yang cenderung dominan atau signifikan. Preferensi 
politik pemilih juga bisa berubah-ubah dalam dalam kurun waktu tertentu. 
Hal tersebut tampak pada fakta temuan riset, yang seolah menjadi “wilayah 
irisan” dari pendekatan-pendekatan utama tersebut.

Kajian ini menemukan bekerjanya pertimbangan politik uang pada pemilih 
yang sebenarnya sejak awal telah memiliki preferensi politik tertentu 
atau sekelompok pemilih yang preferensi politiknya cenderung stabil 
antarpemilu. Pada beberapa wilayah pemukiman, volatilitas pada hasil 
pemilu terjadi secara signifikan dan terbilang mengagetkan karena berhasil 
melemahkan dominasi partai tertentu di wilayah tersebut. Politik uang 
ditengarai menjadi penyebabnya. 

Kampung Nitikan di wilayah Sorosutan, Kota Yogyakarta, misalnya, sudah 
lama dikenal sebagai basis PPP. IS (30 tahun), warga Nitikan, mengakui 
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bahwa secara psikologis maupun sosiologis, warga Kampung Nitikan 
adalah pendukung PPP. Suara PPP selalu dominan dalam pemilu-pemilu 
sebelumnya yang didukung oleh persepsi kesamaan identitas agama dan 
kesatuan wilayah tempat tinggal sebagai pertimbangan preferensi memilih. 

Saking solidnya, tidak ada caleg atau parpol di luar PPP yang diizinkan 
berkampanye di wilayah Nitikan. Ini sudah menjadi tradisi sejak pemilu-
pemilu sebelumnya. Kalaupun ada permohonan dari luar, warga Nitikan akan 
kompak menolaknya. Menurut IS, warga memang sudah fanatik dengan PPP 
dan bahkan menyediakan diri menjadi basis GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah), 
salah satu ormas kepemudaan yang berafilisasi dalam parpol tersebut. 
Ikatan emosional yang terjalin antara warga dengan PPP diakui sangat baik. 
Bahkan, masyarakat sudah terbiasa mendukung kampanye partai secara 
mandiri, tidak ada bantuan dari partai. “pada pemilu kemarin, kaos saja 
tidak diberi dari partai, kita harus patungan untuk membeli kaos,” kata IS 
yang konsisten memberikan suaranya untuk PPP (Wawancara tanggal 21 
Mei 2014).

Di luar masa pemilu pun, tambah IS, banyak kegiatan yang sering dilakukan 
oleh PPP bersama warga, antara lain pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan 
sosial. Praktik semacam ini diakui oleh IS mengakibatkan bertambahnya 
dukungan terhadap PPP dari warga non-simpatisan. Kegiatan seperti 
pengajian, dipercaya memperkuat ikatan sosiologis dan preferensi politik 
warga kepada PPP. Di Kampung Nitikan, suara PPP bukan saja dominan sejak 
lama, namun juga memiliki jejaring dukungan yang hegemonik. 

Namun, pada pemilu 2014 lalu terjadi perubahan yang cukup signifikan 
di Kampung Nitikan. PPP tidak lagi menang mutlak. Suara pemilih pecah, 
banyak menyebar ke Gerindra, sebagian ke PKS dan PAN. “Siapa saja yang 
nyoblos selain PPP juga tidak tahu. Padahal sejak awal sudah sepakat untuk 
memenangkan PPP,” kata IS. Penyebab pecahnya suara warga memang 
belum diketahui pasti, namun IS mengakui kemungkinan bahwa selain ikatan 
sosial dan kedekatan emosional, imbalan materi dari caleg-caleg partai lain 
menjadi faktor yang mengubah pilihan politik dari warga di lingkungannya. 

Kajian ini menemukan variasi motif pemilih yang permisif terhadap 
penggunaan politik uang. Motif ini bergerak pada lingkungan pengaruh 
dimensi psikologis, sosiologis, maupun rasional dalam preferensi pemilih. 
Polanya tidak selalu mendistorsi preferensi pemilih, namun kadang saling 
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menguatkan. Bagi pemilih, motif mempertimbangkan kegunaan politik uang 
bisa berbeda-beda. Pertama, Ada yang menggunakan untuk memperkuat 
preferensi asalnya; kedua, ada yang menggunakannya secara transaksional 
untuk “menggadaikan” preferensi asalnya; dan ketiga, ada juga yang 
mencari peruntungan agar proses transaksi bisa mendapatkan penawaran 
tertinggi atau sekedar menginginkan uangnya saja tanpa harus merasa 
wajib mengubah preferensinya. 

Pada variasi motif pertama di atas, politik uang memang dinilai penting 
bagi pemilih untuk menebalkan keyakinan atau preferensi politik yang 
sudah dimilikinya. Pemilih ini permisif terhadap politik uang. Hanya saja, 
fungsi politik uang bukan untuk mengubah preferensi tapi lebih untuk 
memperteguh dan menjaga dari pengaruh serangan politik uang dari 
partai atau caleg lain yang strateginya hanya mengandalkan uang. Dalam 
konteks perilaku pemilih, maka pengaruh politik uang ditekan agar tidak 
menggorogoti, setidaknya, pengaruh psikologis dan sosiologis dalam diri 
pemilih.

Keterangan dari SL (48 tahun), warga Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo 
menunjukkan karakteristik ini. Sejak pemilu sebelumnya, wilayah ini 
merupakan basis PDIP dan selalu mendapatkan suara terbanyak. Warga 
Banjaroyo memang merasa dekat dengan PDIP, termasuk SL yang juga 
mencoblos PDIP pada Pemilu Legislatif 2014. Dukungan warga terhadap 
PDIP diakui karena adanya kecocokan platform nasionalis yang sangat lekat 
pada parpol tersebut dengan keyakinan ideologis sebagian besar warga 
Banjaroyo. Ikatan emosional warga Banjaroyo dengan PDIP sangat kuat, 
dan hal tersebut berlangsung cukup lama. Hal ini menegaskan dominannya 
karakter psikologis dalam perilaku pemilih. 

Selain itu dukungan pada aspek sosiologis juga turut memperkuat posisi 
PDIP di Banjaroyo. Menurut SL, kiprah tokoh-tokoh masyarakat yang berasal 
dari jejaring organisasi gereja dan memiliki preferensi politik kepada PDIP 
sangat membantu mengerangkai preferensi pemilih. Selain itu, dukungan 
pengorganisasian dari warga di luar jejaring gereja juga berkembang 
sehingga kian memperkuat dominasi PDIP. 

Kuatnya pengaruh psikologis dan sosiologis dari pemilih di Banjaroyo 
terhadap preferensi memilihnya kepada PDIP membuat politik uang bekerja 
sebagai pelengkap yang bisa menebalkan keyakinan pemilih. Politik uang 
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tidak ditolak, tidak digunakan untuk kepentingan parsial atau personal, dan 
tidak boleh dimaksudkan untuk mengubah keyakinan pemilih. Menurut 
SL, dirinya menyerukan jangan menerima bantuan jika imbalannya adalah 
suara. Ini dilakukannya saat merespon penawaran seorang caleg yang 
hendak memberikan sejumlah uang untuk biaya kegiatan jemaat gereja. 
“Boleh diterima asal di luar pemilu (bukan untuk membeli suara) dan orang 
itu tulus memberi. Karena gereja ini suci jadi jangan dikotori oleh hal-hal 
seperti itu,” terang SL.

Variasi motif kedua dari pemilih terhadap politik uang adalah kesengajaan 
untuk menerima atau mencari caleg yang membutuhkan suara untuk 
ditukar dengan dukungan pemilih. Pemilih ini jelas permisif terhadap politik 
uang dan memang menginginkannya. Bagi mereka, tidak masalah bersikap 
pragmatis-transaksional dengan mengganti pilihan politiknya asal bisa 
ditukar dengan uang. Praktik ini berkembang secara bebas melalui jaringan 
kerja perseorangan, namun banyak juga yang memilih menggunakan 
medium komunitas atau lembaga sosial tertentu yang ada di lingkungan 
warga. 

Pertimbangan pragmatis-transaksional berbasis politik uang misalnya 
tampak nyata pada sekelompok pemilih yang tergabung dalam komunitas di 
Dusun Warak, Mlati, Kabupaten Sleman. Melalui komunitas, transaksi poltik 
disepakati untuk memilih calon tertentu sebagai imbal balik bantuan uang 
atau barang dari caleg kepada komunitas. Caleg pemberi bantuan berasal 
dari dua partai berbeda yaitu PDIP tingkat Kabupaten dan Partai Hanura 
untuk tingkat Provinsi. Kesepakatan komunitas diharapkan dipatuhi semua 
anggota, meskipun disadari bahwa setiap anggota sebenarnya juga memiliki 
preferensi pilihan politik yang berbeda. 

Salah seorang anggota komunitas, sebut saja namanya A, adalah aktivis 
masjid dan ditengarai memiliki preferensi politik pada partai hijau, 
istilah yang lazim digunakan untuk menyebut partai yang karakteristik 
pendukungnya memiliki kesamaan identitas keagamaan Islam. Komitmen 
yang sudah dibuat komunitas memang dimaksudkan untuk mengarahkan 
preferensi politik anggotanya. Sesuai kesepakatan, A akhirnya memilih caleg 
PDIP untuk tingkat Kabupaten dan caleg Partai Hanura untuk tingkat Provinsi. 
Sebagai aktivis masjid, pilihan ini tak urung menimbulkan pertanyaan 
bernada gugatan dari para tetua agama, “mengapa kok anda memilih 
caleg merah, bukan caleg hijau?”. Caleg merah yang dimaksud adalah PDIP, 
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sedangkan caleg hijau adalah PKB. Pada kasus ini, efektivitas politik uang 
terlihat bekerja untuk mengarahkan perilaku memilih menjadi pragmatis-
transaksional (melalui tekanan komunitas sebagai sarana mobilisasi), 
termasuk menerima secara lumrah terhadap perilaku split ticket voting. 

Motif pemilih untuk menjual suaranya tidak selalu bekerja dalam pengaruh 
kesepakatan komunitas atau lingkungan tempat tinggal. Pada kasus lainnya, 
justru ditemukan komunitas justru sulit diandalkan. Keterangan MW (32 
tahun), warga Duwet Selatan, Sendangadi, Sleman, menggambarkan 
fenomena ini. MW menemukan memang ada caleg yang menggelontorkan 
uang melalui komunitas, namun tidak berhasil. “Kalo uang ke komunitas, 
meleset semuanya itu,” kata MW (Wawancara tanggal 23 Mei 2014).

Perilaku split ticket voting pada pemilih menarik dicermati. Angka split ticket 
voting terlihat cukup signifikan pada Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi DIY. 
Penyebab perilaku ini tentu bisa sangat kompleks dan perlu kajian tersendiri. 
Namun, sesuai lingkup dari kajian ini, didapatkan temuan adanya hubungan 
yang kuat antara pengaruh politik uang terhadap perilaku split ticket voting, 
terlebih pada pemilih yang tidak memiliki informasi cukup tentang caleg di 
dapilnya. Pemilih yang minim informasi memang rentan dieksploitasi atau 
dimanipulasi oleh caleg melalui politik uang.

Pengaruh politik uang terhadap perilaku split ticket voting diakui oleh DJ 
(27 tahun), warga Warak Kidul, Mlati, Sleman. DJ adalah wiraswasta yang 
mengaku memiliki kedekatan dengan platform PAN. Meski memiliki party 
ID yang kuat kepada PAN, pada Pemilu 2014 DJ justru malah membagi 
pilihannya, yakni mencoblos caleg parpol X untuk DPRD Sleman, caleg 
parpol Y untuk DPRD Propinsi, dan caleg parpol Z untuk DPR RI. Hanya pada 
pemilihan tingkat DPR RI saja, DJ konsisten terhadap identitas kepartaiannya. 
Menurutnya, keputusan ini bukan cuma dilakukannya sendiri, namun juga 
bersama warga lainnya karena memang sudah ada kesepakatan transaksi 
uang jika memilih caleg tertentu pada DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi. 
Politik uang tampak berhasil mempengaruhi pemilih dengan party ID yang 
kuat untuk menegosiasikan kembali kebulatan preferensi politiknya. Banyak 
dari mereka ini akhirnya memutuskan berpindah dukungan meski harus 
“menggadaikan keyakinan politiknya”. 

Selain menelusup pada pendekatan psikologis dan sosiologis dalam 
perilaku pemilih, pertimbangan politik uang juga membawa pengaruh pada 
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karakteristik pendekatan rasional pada perilaku pemilih. Berbeda dengan 
karakteristik ideal pendekatan rasional yang cenderung ingin bertumpu 
pada isu-isu programatik yang kemanfaatannya secara ekonomi-politik 
bersifat umum, karakter rasional dalam perilaku pemilih yang terpengaruh 
oleh pertimbangan politik uang muncul dalam isu-isu yang lebih pragmatis: 
konkrit, spesifik, membawa keuntungan material, dan jangka pendek. 
Penyebabnya tentu bisa bermacam-macam, misalnya kecukupan informasi 
untuk melakukan evaluasi kinerja partai atau rekam jejak caleg. Namun, 
pengaruh uang secara jelas nampak yang ditunjukkan melalui penggunaan 
nilai-nilai pragmatis tersebut sebagai panduan dalam proses transaksi suara 
antara pemilih dan caleg. Dalam konteks ini, perilaku split ticket voting 
akhirnya justru dinilai lumrah, realistis, dan rasional. 

Fenomena ini ditemukan pada perilaku memilih TJ (36 tahun), penjual 
bakmi Jawa, warga Garih, Wonosari, Gunung Kidul. Pada Pemilu Legislatif 
2014, TJ membagi pilihannya yaitu, mencoblos caleg incumbent PDIP untuk 
DPRD kabupaten, mencoblos gambar partai Golkar untuk DPRD provinsi, 
dan mencoblos caleg Golkar untuk DPR pusat. Caleg Golkar untuk DPR RI 
yang dipilih olehnya adalah mantan anggota DPRD Provinsi dari Golkar pada 
hasil pemilu sebelumnya.

Perilaku memilih TJ menunjukkan pentingnya kejelasan alasan memilih 
dengan melakukan evaluasi terhadap rekam jejak para caleg. Bagi TJ, 
evaluasi adalah hal pembuktian bahwa caleg sudah banyak memberikan 
bantuan kepada masyarakatnya, mengalirkan proyek pemerintah untuk 
pembangunan kampungnya, dan bantuan lain yang sifatnya konkrit dan 
materiil. TJ mengungkapkan bahwa dukungannya terhadap caleg PDIP dan 
Golkar dilatarbelakangi atas kontribusi nyata mereka selama ini. Meski beda 
partai, para caleg ini sudah mampu merealisasikan kebutuhan warga, seperti 
kontribusi terhadap proyek-proyek pembangunan jalan kampung, renovasi 
balai desa, dan beberapa bantuan lain yang diterima oleh warga sekitar. Jadi, 
wajar dan rasional jika warga memberikan suaranya kepada mereka. 

Dalam kasus di atas, bentuk politik uang memang agak berbeda, bahkan 
cenderung programatik. Namun, bentuk politik uang memang tidak selalu 
berwujud transaksi tunai berwujud uang, namun juga bisa dalam barang 
atau jasa baik untuk kelompok atau perorangan, bantuan sosial dari dana 
pemerintah melalui partai atau caleg, pemberian proyek pemerintah, atau 
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lainnya. Jenis dan bentuk politik uang akan dibahas lebih lanjut pada bagian 
berikutnya. 

Terakhir, variasi motif ketiga dari pemilih terhadap politik uang adalah 
kesengajaan untuk mencari atau menerima penawaran caleg yang 
membutuhkan suara dengan motif memaksimalkan keuntungan jangka 
pendek. Pemilih dalam variasi ketiga ini berperlaku laiknya free rider yang 
menunggangi dan memanfaatkan kebingungan para caleg untuk mencari 
suara. Karakteristik ini umumnya muncul secara personal dan cenderung 
tidak melibatkan komunitas. Jikapun dilibatkan, maka fungsi komunitas 
lebih bersifat perantara. Transaksi uang berlaku secara personal. 

Pada fenomena ini, pengaruh politik uang terlihat kuat untuk mempengaruhi 
keputusan pemilih. Namun, proses transaksi bisa berlangsung pada arena 
yang liar dan melibatkan pertarungan sumberdaya uang antarcaleg. Pemilih 
mengkalkulasi keuntungan yang bisa didapatkan dari berbagai bantuan 
barang, proyek, atau uang yang diterimanya. Preferensi pemilih sering 
mengikuti hasil kalkulasi semacam ini. 

Tidak semua politik uang memang berhasil mengubah preferensi pemilih. 
Ini terjadi jika politik uang keliru membidik kelompok sasaran. Pada kasus 
di Duwet Selatan, Sendangadi, Sleman, politik uang dinilai tidak efektif. MW 
(32 tahun), warga pendatang di daerah ini, menilai bahwa warga Duwet 
sudah sejak lama memiliki kedekatan emosional atau psikologis terhadap 
PDIP. Lebih jauh, menurutnya, warga secara rasional juga memiliki penilaian 
positif terhadap kinerja partai ini. Keberhasilan PDIP memenangkan Pilkada 
Bupati Sleman kian menguatkan kepercayaan warga terhadap PDIP. Bagi 
MW, secara sosiologis, dirinya juga akan sulit keluar dari PDIP karena 
jaringan relasinya dengan teman atau kolega setempat yang justru semakin 
menguatkan pilihan politiknya. (Wawancara tanggal 23 Mei 2014).

Dalam Pemilu Legislatif 2014, MW mengakui memang ada politik uang yang 
dilakukan oleh para caleg, baik melalui komunitas maupun langsung kepada 
personal pemilih. Namun, menurutnya ini sulit mengubah preferensi 
pemilih apalagi jika caleg tidak berasal dari PDIP. Uang memang diterima, 
namun MW yakin warga tidak mengubah pilihannya hanya karena uang 50 
ribu rupiah, tetapi akibatnya sangat tidak menguntungkan untuk lima tahun 
berikutnya. “Cita-cita awal (politik uang) disepakati (melalui) komunitas tapi 
saat itu ada satu orang nge-bom dan sebagainya ya semua “mletho” semua, 
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uang terima nyoblos yang lain,” tutur MW sambil tertawa. 

Kesemua paparan di atas menunjukkan bahwa keberadaan politik uang 
secara umum memang diterima dan dianggap wajar oleh pemilih. Pengaruh 
politik uang untuk menentukan preferensi pemilih kadang memang bisa 
bekerja efektif pada satu wilayah, namun juga bisa sangat terbatas pada 
wilayah lainnya. Namun, ini tidak mengurangi sikap permissif warga 
terhadap politik uang, bahkan sebagian memang sengaja memfasilitasinya. 
Pemilih menerimanya sebagai kewajaran. Politik uang dianggap penting dan 
distribusinya cenderung diterima, namun kepatuhan pemilih bisa relatif, 
tergantung konteksnya. 

Meski banyak pemilih mempertimbangkan keberadaan politik uang, ada 
saja perilaku pemilih yang cenderung enggan menanggapinya. Pengaruh 
psikologis yang sangat kuat dalam Party ID ataupun sikap evaluatif (rasional) 
terhadap figur caleg juga bisa lebih berpengaruh. 

WD (55 tahun), warga Katongan, Nglipar, Gunung Kidul adalah pemilih setia 
Golkar sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Menurutnya, ikatan emosional 
antara dirinya maupun warga setempat dengan Partai Golkar sudah berjalan 
sejak lama, bahkan dikatakan sejak awal Orde Baru. Bagi pemilih yang 
seumur dengannya, menurut WD, sudah terbiasa memilih Partai Golkar saat 
pemilu, dan umumnya memiliki memori terhadap jasa Golkar di wilayahnya 
yang sudah ada sejak dahulu. Pada pemilih seperti WD, kecenderungan 
berubah pilihan politik memang sangat kecil. Menurutnya, meski pada 
Pemilu Legislatif 2014 ini Golkar tidak berkampanye di wilayahnya ataupun 
tidak ada imbalan materi yang diberikan padanya, tidak menyurutkan 
komitmennya untuk memilih Golkar Namun, WD juga mengakui bahwa di 
lingkungannya saat ini pemilih di luar Golkar juga banyak, terutama PDIP 
yang banyak disukai anak-anak muda. Menurutnya, kader partai berlambang 
kepala banteng diakui sering mengadakan kegiatan yang melibatkan anak 
muda (Wawancara, Juni 2014).

Kecukupan informasi dan kemampuan pemilih untuk menilai figur caleg 
juga ditemukan mampu menekan pengaruh politik uang saat pemilu 
(vote buying). Pada kasus pemilih di daerah Sagan, Kota Yogyakarta, 
karakter rasional dari S (39 tahun) membuatnya memilih seorang caleg 
incumbent dari Partai Demokrat pada pemilihan untuk DPRD Provinsi 
DIY. Pilihan politik S ini menjadi menarik karena dirinya adalah salah satu 
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saksi dari PAN dalam di TPS lokasi tempat tinggalnya. Menurutnya, pilihan 
ini dilakukannya karena menilai caleg tersebut sudah menunjukkan kerja 
nyata selama periode jabatan sebelumnya kepada Kampung Sagan dan bisa 
menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah. Caleg tersebut, menurut 
S, juga aktif dalam kegiatan warga baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 
pertemuan-pertemuan warga. Namun, S juga tidak menampik bahwa 
di luar masa pemilu, selain kontribusi pemikiran dan keterlibatan caleg 
incumbent tersebut dalam aktivitas warga, ada juga bantuan materiil yang 
juga diberikan di luar masa pemilu. Hanya saja, menurut S, bantuan materiil 
ini bukan penjelas utama pilihan warga Sagan kepada caleg tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, kajian ini melihat 
bahwa politik uang memang membutuhkan medium tertentu agar bisa 
mempengaruhi preferensi politik pemilih. Pengaruh dimensi psikologis, 
sosiologis, dan rasional dalam diri pemilih sudah bekerja lebih dahulu dan 
memberikan batasan pengaruh terhadap efektivitas politik uang.

Dari perspektif pemilih, ada beberapa preskripsi yang bisa dibangun dengan 
melihat pola pengaruh politik uang yang terbentuk saat dihubungkan 
dengan pengaruh dimensi psikologis, sosiologis, dan rasional dalam perilaku 
pemilih. Pertama, pengaruh politik uang akan sangat kuat atau maksimal 
jika sejak awal caleg yang menawarkan memang berasal dari partai yang 
sama dengan preferensi pemilih, baik secara psikologis, sosilogis, maupun 
rasional. Dalam konteks ini, politik uang digunakan untuk mempertebal 
keyakinan dan menghalau pengaruh dari caleg lain, termasuk caleg yang 
berasal dari sesama partai. 

Kedua, pengaruh uang menjadi sangat terbatas jika membentur kuatnya 
dimensi psikologis dan rasional dari pemilih. Pemilih tidak mau mengingkari 
keyakinan politiknya, sudah sangat terbiasa dengan pilihannya sejak 
pemilu-pemilu sebelumnya, ataupun melihat politik uang (umumnya vote 
buying) tidak akan memberikan dampak perubahan. Uang umumnya tetap 
diterima, meskipun sulit mengubah preferensi pilihan partai politik secara 
absolut. Perpindahan pilihan partai politik bisa terjadi tapi berlaku terbatas 
sebagaimana ditunjukkan dalam perilaku split ticket voting. Pengaruh politik 
uang justru terlihat saat penentuan pilihan terhadap caleg dalam satu partai 
pada dapil yang sama.
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Ketiga, pengaruh politik uang bekerja kuat pada pemilih dengan ikatan 
psikologis lemah dan tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan 
evaluasi substantif terhadap kinerja partai atau caleg. Perilaku memilih 
cenderung menggunakan nilai-nilai pragmatis dan transaksional secara 
absolut, termasuk melalui kalkulasi besar kecil keuntungan material (uang) 
yang bisa diterima dari penawaran berbagai caleg. Perilaku memilih seperti 
ini juga berkontribusi terhadap praktik split ticket voting. 

Voting Behaviour

Perilaku memilih (voting behaviour) merupakan bentuk perilaku politik 
terkait upaya pengambilan keputusan (politik) tertentu pada momentum 
pemilu. Perilaku ini sekaligus merupakan bentuk dari respons psikologis-
emosional terhadap stimulan luar (kandidat dan partai), yang kemudian 
diwujudkan dalam bentuk tindakan politik, salah satunya dengan cara 
mencoblos surat suara. Meskipun secara teoritik perilaku memilih dapat 
ditinjau dari beberapa pendekatan, yakni: sosiologis, psikologis, dan 
rational choice, namun dalam kenyataannya terdapat pula kombinasi dari 
pendekatan yang ada, serta proses perubahan preferensi politik dalam kurun 
waktu tertentu. Hal tersebut tampak pada fakta temuan riset, yang seolah 
menjadi “wilayah irisan” dari pendekatan-pendekatan utama tersebut. 
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Salah satu contoh kelompok “pemilih psikologis” ada di Kampung Nitikan, 
Sorosutan, Yogyakarta. Menurut informasi yang diterima dari IS (30 tahun), 
warga setempat, Nitikan sudah lama menjadi basis PPP. Secara tegas IS dan 
sebagian besar warga setempat memilih partai tersebut dalam Pemilu 2014 
lalu. Diakui bahwa sejak pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada caleg atau 
parpol di luar PPP yang berkampanye di wilayah tersebut. Kalaupun ada 
permohonan dari luar, warga Nitikan akan dengan kompak menolaknya. Hal 
tersebut karena warga sudah fanatik dengan PPP dan bahkan menjadi basis 
GPK, satu ormas kepemudaan yang berada dalam naungan parpol tersebut. 
Ikatan emosional yang terjalin antara warga dengan PPP diakui sangat baik. 
Bahkan strategi kampanye parpol ini dilakukan oleh masyarakat sendiri secara 
mandiri, tidak ada bantuan dari partai. “Bahkan pada pemilu kemarin kaos 
saja tidak diberi dari partai, kita harus patungan untuk membeli kaos,” kata IS.

Di luar masa pemilu pun banyak kegiatan yang sering dilakukan oleh PPP 
bersama warga, antara lain pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan sosial 
lainnya. Praktik semacam ini diakui oleh IS mengakibatkan bertambahnya 
dukungan terhadap PPP dari warga non-simpatisan. Hal tersebut terbukti 
dengan dominasi perolehan suara PPP di wilayah Nitikan ini. Dukungan 
“pemilih sosiologis” inilah yang dipercayai semakin menegaskan hegemoni 
PPP di sana setidaknya jika diamati dalam beberapa kali pemilu sebelumnya.

Namun, pada pemilu 2014 lalu terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jika 
pada pemilu-pemilu sebelumnya di daerahnya PPP menang mutlak, tapi 
pada pemilu 2014 kemarin ini tidak. Suaranya pecah, suara tersebar banyak 
ke Gerindra, beberapa ke PKS, dan PAN. “Tapi siapa saja yang nyoblos selain 
PPP juga tidak tahu. Padahal sejak awal sudah sepakat untuk memenangkan 
PPP,” kata IS. Informan tidak cukup mengetahui sebab pecahnya dukungan 
warga ke parpol-parpol lain. Namun diakui bahwa selain ikatan sosial, dan 
kedekatan, imbalan materi dari caleg-caleg menjadi faktor yang mungkin 
mempengaruhi pilihan politik. 

Hal yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh SL (48 tahun), warga 
Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo. Pada Pemilu 2009 maupun 2014, 
wilayah tersebut merupakan basis PDIP dan selalu memenangkan suara 
terbanyak. Secara pribadi SL pun mencoblos parpol tersebut saat pemilu 
lalu. Dukungan warga terhadap PDIP diakui karena adanya kecocokan 
platform nasionalis yang sangat lekat pada parpol tersebut, dengan ideologi 
sebagian besar warga di sana.
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Meskipun dukungan terhadap PDIP banyak dipengaruhi oleh kiprah tokoh-
tokoh masyarakat yang berasal dari jejaring organisasi gereja, namun 
diakui oleh SL bahwa dukungan dari warga non-gereja terhadap PDIP 
cukup besar di Banjaroyo. Perolehan suara PDIP di wilayah tersebut cukup 
dominan. Ikatan emosional warga Banjaroyo dengan PDIP sangat kuat, 
dan hal tersebut berlangsung cukup lama. Hal ini menegaskan dominasi 
“pemilih psikologis” di sana, meskipun dengan sedikit kombinasi “pemilih 
sosiologis” yang tampak dari masifnya dukungan dan perolehan suara partai 
saat Pemilu 2014 lalu. Bahkan ketika perkumpulan jemaat remaja di gereja 
yang diampunyapun ditawari seorang caleg untuk diberikan sejumlah uang 
guna biaya kegiatan gereja, namun ia tetap menyerukan untuk menolak 
jika imbalannya adalah suara. “Boleh diterima asal di luar pemilu dan orang 
itu tulus memberi. Karena gereja ini suci jadi jangan dikotori oleh hal-hal 
seperti itu,” kata SL.

Cerita yang agak berbeda muncul di Katongan, Nglipar, Gunung Kidul. 
Masyarakat pemilih di sana seperti yang diungkapkan oleh WD (55 tahun), 
warga setempat, ikatan emosional antara dirinya (dan sebagian warga 
sekitar) dengan Partai Golkar sudah berjalan sejak lama, bahkan dikatakan 
sejak awal Orde Baru. WD menyatakan bahwa sebagian besar warga yang 
sudah berusia tua biasanya akan memilih Partai Golkar saat pemilu, karena 
menganggap Golkar terbukti mampu mensejahterakan masyarakat di sana 
sejak dahulu. Dan dalam Pemilu 2014, Partai Golkar tetap dipilih oleh 
dirinya dan kelompok usia tua, meski tidak melakukan kampanye di sana. 
WD mengaku, bahwa dirinya adalah seorang pemilih tradisional dari Partai 
Golkar, dan tidak melihat faktor imbalan materi sebagai cara merubah 
pilihan politiknya. 

Selanjutnya WD menyatakan bahwa piilihan politik berbeda dimiliki oleh 
anak-anak muda di sana. Anak-anak muda lebih memilih PDIP karena 
tampil sebagai parpol orang muda, dengan segala kiprah dan kegiatan yang 
menyentuh kelompok tersebut. Kader-kader partai berlambang kepala 
banteng diakui sering mengadakan kegiatan yang disukai orang muda, 
sehingga banyak yang tertarik dan kemudian mendukung parpol tersebut. 
Kenyataan tersebut tampak nyata dalam perolehan suara saat pemilu 
lalu, dimana Golkar dan PDIP menjadi dua parpol yang mendulang suara 
terbanyak.
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Di Duwet Selatan, Sendangadi, Sleman, bisa menggambarkan tipe pemilih 
yang merupakan kombinasi antara psikologis dan rational choice. Menurut 
MW (32 tahun), warga pendatang di wilayah tersebut, mengungkapkan 
kedekatan emosional warga terhadap PDIP terkait dengan platform partai 
nasional yang disandangnya. Namun, sejauh pengamatannya, perilaku 
memilih warga Duwet Selatan juga sangat dipengaruhi oleh caleg-caleg 
PDIP yang dikatakan memiliki visi-misi dan program yang jelas. Salah satu 
argumen pokok ditunjukkan dengan hadirnya kader PDIP yang menjabat 
bupati di periode sebelumnya. Orientasi program yang dianggap mampu 
menyentuh masyarakat menjadi pertimbangan utama preferensi politik 
yang diambil oleh mereka.

Diakui juga bahwa relasi MW dengan teman dan kolega menjadi faktor yang 
semakin menguatkan pilihan politik pada PDIP. Pilihan politik tersebut secara 
tegas dikatakan tidak mungkin dipengaruhi oleh imbalan uang atau materi 
lainnya. Bagi MW, sangatlah bodoh jika satu pilihan politik dipengaruhi oleh 
sekedar uang 50 ribu rupiah, tetapi akibatnya sangat tidak menguntungkan 
untuk 5 tahun berikutnya. “Kalo uang ke komunitas tidak ada, meleset 
semuanya itu. Meleset dari cita-cita. Cita-cita awal disepakati komunitas 
tapi saat itu ada satu orang nge-bom dan sebagainya ya semua “mletho” 
semua, uang terima nyoblos yang lain,” kata MW sambil tertawa.

Kelompok pemilih rasional juga ditunjukkan oleh temuan riset di Sagan, 
Yogyakarta. Sebagai salah satu saksi PAN saat pemungutan suara, S (39 tahun), 
warga Sagan, Kota Yogyakarta, justru memilih caleg incumbent dari Partai 
Demokrat untuk pemilihan anggota legislatif provinsi. Pertimbangan yang 
mendasari pilihan itu adalah kerja nyata selama periode jabatan sebelumnya. 
Caleg incumbent dianggap telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada 
kampung Sagan, dan mampu menjadi jembatan aspirasi warga kepada 
pemerintah. Selain itu, di luar masa pemilu, caleg incumbent aktif hadir di 
tengah masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam forum-
forum pertemuan warga. Kontribusi caleg incumbent, baik yang berupa 
pemikiran maupun konkret materiil menjadi pertimbangan utama narasumber 
dan sebagian besar warga dalam menentukan dukungan dalam pemilu lalu. Hal 
tersebut terbukti nyata pada perolehan suara caleg incumbent.

Fenomena split ticket voting, dalam pendekatan pilihan rasional dengan 
pertimbangan kontribusi nyata caleg incumbent kepada masyarakat pemilih 
di dapilnya juga dapat dilihat di Garih, Wonosari, Gunung Kidul. Menurut 
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TJ (36 tahun), seorang penjual bakmi Jawa, warga setempat, bahwa dalam 
pemilu lalu dirinya mencoblos caleg incumbent PDIP untuk DPRD kabupaten; 
mencoblos gambar partai Golkar untuk DPRD provinsi; dan mencoblos 
Gandung Pardiman untuk DPR pusat. TJ menyatakan bahwa alasan memilih 
Gandung Pardiman karena selama ini telah banyak membantu masyarakat 
di Gunungkidul, terutama di sekitar tempat tinggalnya. 

Lebih jauh TJ mengungkapkan, bahwa dukungannya terhadap caleg PDIP 
dan Golkar dilatarbelakangi atas kontribusi nyata selama ini. Kedua caleg 
beda partai tersebut dikatakan sudah mampu mewujudkan program yang 
menjadi kebutuhan warga. Kontribusi caleg-caleg dari kedua parpol tersebut 
dapat ditunjukkan dengan proyek-proyek pembangunan jalan kampung, 
renovasi balai desa, dan beberapa bantuan lain yang diterima oleh warga 
sekitar. Apresiasi warga terhadap upaya-upaya tersebut berbuah perolehan 
suara yang cukup signifikan saat pemungutan suara dilakukan.

Namun demikian, fenomena split-ticket voting bukan realita tanpa resiko. 
Tidak jarang parpol dan caleg justru memanfaatkannya sebagai pintu masuk 
eksploitasi dukungan melalui vote buying. Pengetahuan dan informasi 
pemilih yang cukup terbatas saat pemilu dilangsungkan, menjadi celah masuk 
bagi parpol dan caleg yang memiliki sumberdaya besar untuk memenangkan 
perolehan suara. Pemilih menjadi rentan terhadap eksploitasi parpol 
yang mengetahui kelemahan mereka. Split-ticket voting yang seharusnya 
memberikan ruang bagi tumbuh berkembangnya demokrasi di aras lokal, 
malah digunakan untuk kepentingan politik sesaat (jangka pendek).

Kasus-kasus vote buying dalam fenomena split ticket voting dalam riset 
ini dapat dilihat di Warak Kidul, Mlati, Sleman. Seperti diungkapkan oleh 
DJ (27 tahun), wiraswasta yang mengaku memiliki kedekatan dengan 
platform PAN. Pada Pemilu 2014 lalu DJ mencoblos caleg parpol X untuk 
DPRD Sleman, caleg parpol Y untuk DPRD Propinsi, dan caleg parpol Z untuk 
DPR RI. Bersama dengan beberapa warga lain, keputusannya memilih caleg 
kabupaten dan provinsi didasarkan oleh kesepakatan transaksi politik uang

Melihat fakta-fakta temuan riset yang demikian, menunjukkan hadirnya 
varian baru dari perilaku pemilih yang berkembang hingga saat ini. Preferensi 
pilihan politik yang didasarkan pada kedekatan (emosional) individu kepada 
parpol tertentu, pilihan rasional pemilih terhadap parpol yang dinilai 
memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, serta pertimbangan 
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kelompok atau identitas simbolik yang lekat dengan kelas sosial tertentu; 
faktanya menjadi area percampuran dan memberi varian-varian baru 
tipologi pemilih dalam konteks kelompok/kewilayahan, di luar individual.

Selain pilihan-pilihan yang didasarkan pada tipologi tersebut, patut 
ditengarai juga perubahan preferensi dan pilihan politik diakibatkan oleh 
faktor uang (politik uang), yang bekerja dalam pemilu legislatif lalu. Angka 
split ticket voting yang cukup signifikan diyakini memberikan bukti. Pada 
bagian selanjutnya tulisan ini akan dapat dilihat bagaimana politik uang 
sungguh mendominasi praktik-praktik nyata mobilisasi dukungan dalam 
pemilu.

2. Bagaimana Politik Uang Bekerja? 

Setelah menjelaskan dinamika pengaruh politik uang terhadap perilaku 
pemilih sebagaimana telah dipaparkan di atas, bagian ini akan menjelaskan 
bagaimana pola kerja politik uang yang dikembangkan oleh para caleg. 
Maraknya praktik politik uang secara umum harus diakui disebabkan 
oleh adanya meet and match kepentingan antara caleg dan pemilih. Riset 
ini menemukan praktik politik uang sering dipahami sebagai fenomena 
‘lumrah’. Bagi pemilih, politik uang sering dianggap menandai keseriusan 
caleg dalam memperjuangkan atau menanggapi aspirasi konstituennya. 
Sedangkan bagi caleg, pilihan politik uang juga dianggap lebih rasional dan 
bahkan menguntungkan. Oleh caleg, upaya programatik dan kampanye 
dengan paparan visi-misi yang jelas diyakini tidak cukup mampu memberi 
jaminan akan dipilih.

Dalam bab sebelumnya, telah diindikasikan bahwa politik uang menjadi 
medium interaksi antara parpol, caleg, dan pemilih karena lemahnya 
kualitas kelembagan partai. Pragmatisme caleg mendorong upaya-upaya 
praktis penggunaan uang sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan 
dan suara pemilih dalam pemilu. Bagi caleg incumbent, faktor sosiologis, 
psikologis, maupun rasional – baik secara terpisah maupun tercamput, 
diyakini tidak absolut menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan 
pilihan caleg yang dicoblos.

Secara teoritik, menurut Schaffer (2007), distribusi sumberdaya caleg 
kepada pemilih secara umum dibedakan menjadi dua dimensi, yakni 
programmatic dan clientelist. Dalam sudut pandang dimensi programatik, 



91Partai Politik, Uang, dan Pemilu

distribusi sumberdaya mengalir dalam bentuk-bentuk: produk kebijakan, 
program maupun bantuan-bantuan kepada publik, baik publik dalam 
arti luas maupun publik terbatas (dapil). Kemanfaatan produk kebijakan, 
program, dan bantuan kepada masyarakat luas itulah yang diyakini akan 
mampu memobilisasi dukungan saat perhelatan pemilu dilangsungkan.

Selanjutnya Schaffer mengatakan bahwa yang termasuk di dalam dimensi 
programmatik adalah model allocational policies dan model pork-barrel 
spending. Allocational policies merujuk pada produk kebijakan publik dan 
program, yang orientasinya untuk seluruh golongan masyarakat dan wilayah 
geografis pemilih. Bentuk-bentuknya antara lain berupa jaminan kesehatan, 
asuransi untuk kaum pengangguran, pemotongan pajak, dan lain sebagainya. 
Pork-barrel spending merujuk pada penyaluran program, proyek, maupun 
bantuan secara khusus untuk wilayah pemilihan (dapil) dari caleg incumbent 
yang bersangkutan. Bentuk bermacam-macam, antara lain berupa: kontrak, 
hibah, maupun proyek, yang dikemas sebaik mungkin dalam bentuk program 
atau proyek populis untuk kepentingan kampanye politik.

Dalam dimensi klientelistik, distribusi dan penggunaan sumberdaya lebih 
diarahkan untuk individu atau kelompok terbatas (pendukung). Yang 
termasuk dalam dimensi klientelistik ini adalah model patronase dan model 
vote buying. Patronase akan merujuk kepada dukungan material atau non-
material dari parpol maupun caleg setiap saat selama siklus pemilu, baik 
kepada individu, keluarga, maupun masyarakat. Relasi antara caleg dengan 
mereka ini bersifat timbal balik. Sedangkan vote buying merujuk pada 
penawaran imbalan material yang langsung, baik untuk individu maupun 
keluarga, hanya pada saat pemilu (pemungutan suara).

Namun realita sesungguhnya, di luar masa pemilu, politik uang sebenarnya 
bekerja secara terus-menerus. Penggunaan dana publik lewat distribusi 
proyek/program pemerintah (pork-barrel), sehingga secara tidak langsung 
menguntungkan caleg incumbent yang dengan mudah bisa melakukan 
klaim terhadap proyek/program tersebut saat pemilu. Penggunaan 
pork barrel budget demikian ini menjadi salah satu strategi parpol untuk 
menjaga relasi politik dengan konstituennya. Kiprah parpol dan/atau caleg 
akan sangat banyak ditentukan oleh keberhasilan mewujudkan kontribusi 
konkret proyek/program pemerintah di daerah pemilih.
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Praktik patronase juga bekerja di luar masa pemilu. dimana caleg baik 
incumbent maupun non-incumbent seringkali memandangnya sebagai 
social costs. Dalam konteks sosial, kiranya pola relasi patron-klien sering 
ditemui, dimana patron yang memiliki status sosial-ekonomi lebih tinggi 
menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk “menguasai” klien. Di sisi 
lain, klien yang memilki status sosial-ekonomi yang lebih rendah membalas 
dengan menawarkan dukungan umum, bahkan jasa pribadi, kepada patron. 
Pola relasi yang demikian seringkali menanggung konsekuensi social cost 
bagi patron. Namun demikian dukungan dan keberpihakan klien kepada 
patron dapat diraih pada saat bersamaan.

Hal yang cukup menarik untuk dicermati, penggunaan dana publik (pork 
barrel budget) pada masa pemilu seringkali terjadi. Hadirnya proyek/
program maupun bantuan/hibah kepada masyarakat pemilih di dapil 
tanpa disadari terjadi di masa pemilu. Banyak faktor teknis-administratif 
yang disinyalir membuat kasus semacam ini terjadi, misalnya terkait 
teknis pencairan dana proyek/program dan bantuan/hibah. Dalam realitas 
semacam ini riset ini memberikan penilaian bahwa hal tersebut dimasukkan 
dalam kategori “vote buying”, meskipun efektivitas penggunaan pork barrel 
budget dalam menjaring suara pemilih perlu dihitung lebih dahulu dan 
merupakan hal yang berbeda. 

Praktik penggunaan pork barrel budget ini diakui terjadi di wilayah Banyuraden, 
Gamping, Sleman. DS, informan dari warga setempat mengatakan bahwa 
caleg incumbent memberikan kombinasi antara paket bantuan dari dana 
pemerintah dan dari dana pribadi, yang diwujudkan menjadi proyek 
pembuatan saluran air hujan (drainase), pengaspalan jalan kampung. 

 Bantuan proyek tersebut dikatakan menjadi salah satu kinerja konkret dari 
wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituennya. 
Meskipun secara nominal bantuan proyek tersebut cukup besar, namun 
diakui juga oleh DS, caleg incumbent tetap menggunakan politik uang 
untuk memastikan dukungan pemilih pada hari pencoblosan. Penggunaan 
beberapa strategi tersebut dikatakan cukup efektif mendulang suara 
pemilih.

Sedangkan patronase yang bekerja pada masa pemilu dan vote buying, 
dimana patronase merupakan dukungan materiil dan/atau non-materiil dari 
parpol dan/atau caleg baik incumbent maupun non-incumbent, baik kepada 
individu, keluarga, atau masyarakat. Bentuk-bentuk dukungan semacam ini 
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memunculkan kebutuhan hadirnya political cost, yang sebagian di antaranya 
seharusnya bisa dikonversi dari social cost (di luar masa pemilu). 

Konteks hubungan, patronase antara caleg dengan mereka ini bersifat 
timbal balik. Namun demikian, pola hubungan patronase demikian ini tidak 
selamanya berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang (termasuk di 
luar masa pemilu), seringkali dalam periode politik tertentu hanya manyajikan 
pola hubungan jangka pendek. Sedangkan vote buying merupakan pola 
hubungan jangka pendek, dimana memunculkan penawaran imbalan 
materiil yang langsung, baik untuk individu maupun kelompok, hanya pada 
saat momen pemilu untuk kepentingan mendulang suara saja.

Dalam riset ini, praktik patronase dan vote buying pada masa pemilu 
dikategorikan sebagai “vote buying”. Hal tersebut didasari kepada dua 
hal, pertama, penggunaan dana pribadi untuk kepentingan jangka pendek 
(pemilu), dan kedua, pada masa pemilu, penggunaan sumberdaya apapun, 
baik yang berupa uang maupun barang, yang diberikan baik kepada individu 
maupun kelompok demi meraih dukungan suara, merupakan praktik 
“pembelian suara”. 

Masifnya penggunaan politik uang dalam pemilu memunculkan dampak 
sebagai berikut ini:

a. partisipasi pemilih, baik pemilih otonom maupun pemilih yang memiliki 
preferensi parpol tertentu, diyakini baru dapat dikonversi menjadi suara 
caleg sepanjang terhubung atau “dikandeli” dengan politik uang;

b. maraknya praktik split ticket voting, jika ditik sebagai praktik penyim-
pangan perilaku pemilih sebagai akibat dari praktik politik uang; dan

c. tingkat kompetisi antarcaleg seolah ditentukan oleh jenis, besaran, 
dan kapasitas penggunaan sumberdaya, sarana, dan strategi mobilisasi 
melalui politik uang.

Dengan demikian, suka tidak suka pragmatisme caleg mempengaruhi atau 
mendorong pragmatisme pemilih, yang ditandai oleh dominanannya para 
pemilih menggunakan rasionalitas non-programatik dalam menyeleksi 
caleg dengan kriteria caleg yang memberikan alat transaksi yang “lebih 
menguntungkan, konkrit, nyata, dan cepat terlihat manfaatnya” bagi dirinya, 
komunitasnya, ataupun kelompoknya.
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Dalam riset ini, hampir di seluruh sampel wilayah dan informan yang 
diwawancarai mengakui bekerjanya praktik politik uang saat pemilu legislatif 
lalu. Preferensi pilihan caleg dinyatakan sangat dipengaruhi oleh hadirnya 
bantuan/sumbangan materiil dari caleg kepada pemilih dan/atau kelompok 
pemilih. Bahkan dalam kasus vote buying, secara ekstrem dikatakan bahwa 
para pemilih menilai besar-kecilnya besaran uang sebagai ukuran untuk 
menentukan caleg mana yang akan dipilih.

C. Pertukaran Sumberdaya dalam Pemilu

Strategi parpol dan caleg melakukan mobilisasi dukungan (pemilih) 
merupakan sebuah keniscayaan dalam pertarungan politik elektoral dalam 
pemilu legislatif. Pemilu yang menggunakan sistem proporsional daftar 
terbuka (open-list proportional representative system) menuntut peran lebih 
besar dari para caleg untuk secara aktif memobilisasi dukungan, terutama 
untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak mengherankan, jika setidaknya dalam 
dua kali pemilu terakhir para caleg berlomba-lomba turun langsung ke 
dapilnya untuk meraih simpati masyarakat (pemilih), termasuk dengan 
penggunaan sumberdaya logistik yang dimiliki. Kapasitas sumberdaya logistik 
diyakini merupakan parameter daya saing mereka terhadap kontestan lain 
dalam memenangkan dukungan dan perolehan suara dalam pemilu.
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Kompetisi memenangkan perolehan suara dalam sistem pemilu tersebut 
tidak hanya dengan caleg parpol lain, melainkan juga dengan caleg satu 
partai di dapil yang sama. Pertarungan antar caleg dalam satu partai justru 
berlangsung lebih sengit. Parpol secara normatif mengatur kompetisi di 
internal partai dengan semangat free and fair contestation, karena berebut 
dukungan di basis pemilih yang sama. Dapil menjadi area bebas bagi 
siapapun untuk berebut dukungan. 

Hal tersebut mendorong caleg untuk melakukan berbagai bentuk mobilisasi 
dukungan sekaligus pengerahan semua sumberdaya logistik yang dimiliki 
untuk mendulang suara. Kemenangan dalam persaingan merebut 
perolehan suara individual yang lebih baik, akan meningkatkan kans 
untuk memenangkan perebutan kursi. Peluang caleg untuk mendapatkan 
dukungan pemilih di dapil masih sangat terbuka karena merupakan basis 
massa yang sama. Sebagian besar pemilih merupakan massa mengambang, 
sehingga preferensi politik diyakini masih mungkin untuk diarahkan.

Namun demikian, merujuk pada fakta temuan riset ini, sumberdaya mobilisasi 
suara melalui politik uang yang dilakukan untuk memanipulasi suara pemilih, 
tampak pada fenomena sebagai berikut: Pertama, allocational policies tidak 
menjadi pertimbangan siginifikan dalam upaya mobilisasi suara oleh caleg, 
sekaligus diyakini bukan menjadi pertimbangan utama menentukan pilihan 
bagi pemilih. Di satu sisi caleg (terutama incumbent), sangat kesulitan 
melakukan klaim terhadap produk kebijakan pemerintah yang memberikan 
manfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari perjuangannya menyerap 
aspirasi dan posisi keberpihakannya kepada masyarakat. Di sisi lain, pada 
saat bersamaan pemilih tidak memiliki referensi yang cukup untuk menilai 
keterkaitan caleg (incumbent) dengan kebijakan tersebut.

Caleg (incumbent) sangatlah “berjarak” dengan pemilih dalam praktik 
kehidupan sehari-hari. Relasi jangka pendek dalam momentum pemilu 
yang menjadi praktik umum terjadi, tanpa ditopang oleh komunikasi 
politik yang baik dari caleg kepada konstituensi, menjadikan referensi 
informasi dan ikatan politik di antaranya keduanya rentan. Pada titik inilah 
kemudian muncul keraguan caleg (incumbent) terhadap preferensi politik 
konstituennya di jelang masa pemilu.

Kedua, pork barrel spending yang berupa dana publik menjadi pertimbangan 
dominan dalam mobilisasi suara oleh caleg (incumbent) atau bisa diharapkan 
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menjadi pertimbangan yang akan menentukan pilihan bagi pemilih. Pada sisi 
caleg, memanfaatkan pork barrel spending sebagai “investasi politik” untuk 
memanipulasi suara pemilih saat pemilu mmberikan keuntungan tersendiri. 
Keberadaan dana publik seperti ini akan mengurangi beban logistik yang 
dibutuhkan saat pemilu. Sedangkan di sisi pemilih, pork barrel spending 
seringkali dimaknai sebagai “hutang” yang harus dibayar atau atau “jasa/
komitmen” yang harus dibalas.

Ketiga, patronase (bukan dana publik), dalam temuan riset ini terindikasi 
menjadi pertimbangan dominan dalam mobilisasi suara baik oleh caleg 
atau pertimbangan menentukan pilihan bagi pemilih. Caleg memanfaatkan 
pemberian dukungan/bantuan material (dari luar dana publik di luar masa 
pemilu) sebagai “investasi politik” untuk memanipulasi suara pemilih saat 
pemilu. Pemilih menempatkan pemberian dukungan/bantuan material 
(dari luar dana publik di luar masa pemilu) sebagai “hutang” yang harus 
dibayar atau atau “jasa/komitmen” yang harus dibalas.

Keempat, vote buying menjadi menjadi pertimbangan sangat dominan 
dalam mobilisasi suara oleh caleg atau pertimbangan menentukan pilihan 
bagi pemilih. Dalam konteks vote buying ini, caleg menempatkannya sebagai 
ujung transaksi yang ringkas, nyata, dan/atau pelengkap (“ngandhéli”) bagi 
alat transaksi lainnya untuk mengeksekusi proses manipulasi suara pemilih. 
Pemilih menempatkan vote buying sebagai imbalan paling konkrit, nyata, 
dan cepat terlihat manfaatnya.

Bentuk Penilaian

Alloca-
tional 
policies

	tidak terekam dengan jelas 
oleh pemilih; isu kebijakan 
sering berhimpit dengan 
platform parpol yang 
diusung

	rekam jejak caleg dalam 
kontribusinya terhadap 
kebijakan populis tidak ter-
hubung secara jelas dalam 
kacamata pemilih.

	non-vote buying

	tidak efektif terkonversi men-
jadi dukungan saat pemilu
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Bentuk Penilaian

Pork bar-
rel budget

	bantuan proyek pemerintah 
ke desa/kampung (namun 
dalam riset ini tidak secara 
eksplisit disampaikan oleh 
narasumber/informan)

	bantuan dana kombinasi 
dengan uang pribadi (mi-
salnya: pengaspalan jalan, 
pembuatan saluran drain-
ase, dsb)

	“vote buying” (dalam masa 
pemilu)

	efektif sebagai penanda awal 
“perikatan politik” dengan 
pemilih, namun belum efektif 
terkonversi menjadi dukung-
an

	perlu menggunakan vote 
buying untuk memastikan 
dukungan menjadi perolehan 
suara saat pemilu

Patronase 	uang (dalam berbagai 
bentuk: uang kas kelompok, 
uang konsumsi rapat, dsb)

	bantuan berupa barang 
(dalam berbagai bentuk: 
peralatan gamelan, seragam 
PKK, peralatan olahraga, 
dsb)

	bantuan dana pembangun-
an (misalnya: renovasi balai 
pertemuan warga, penerang-
an listrik kampung, dsb)

	bantuan dana kombinasi 
dengan pork barrel budget 
(misalnya: pengaspalan 
jalan, pembuatan saluran 
drainase, dsb)

	“vote buying” (dalam masa 
pemilu)

	cukup efektif jika diban-
dingkan dengan pork barrel, 
karena “jarak sosial”-nya 
lebih pendek, lebih materiil 
kepada individu.

	perlu menggunakan vote 
buying untuk memastikan 
dukungan menjadi perolehan 
suara saat pemilu

Vote 
buying

	uang (dalam berbagai ben-
tuk: uang transport, uang 
rokok, uang sosialisasi, dsb)

	sembako (termasuk kombi-
nasi dalam berbagai cara: 
pemberian langsung, pasar 
murah, dsb)

	bentuk-bentuk lain

	sangat efektif jika diban-
dingkan dengan pork barrel 
maupun patronase, karena 
konkret/lebih materiil kepada 
individu., apalagi yang ber-
bentuk uang 

	penggunaan vote buying 
ini dalam prosentase cukup 
tinggi terkonversi menjadi 
perolehan suara saat pemilu
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Untuk beberapa kasus temuan riset ini, praktik pembelian suara (vote buying) 
benar-benar menjadi penentu pilihan politik pemilih. Terdapat beragam 
alasan dan penjelasan mengapa fenomena tersebut terjadi. Keuntungan 
instan saat masa pemilu dirasakan oleh sebagian masyarakat pemilih. 
Sebagian yang lain justru resah dengan masifnya politik uang tersebut. Di sisi 
lain, sebagian caleg peserta pemilu merasa “diuntungkan”, karena kekuatan 
logistiknya yang cukup besar. Sebagian yang lain justru merasa dihukum 
karena keterbatasan logistik yang dimiliki tadinya diimbangi dengan baiknya 
kinerja sebagai wakil rakyat. 

Keluhan akan dampak vote buying dalam pemilu lalu diungkapkan oleh AE, 
caleg incumbent PKS yang gagal memperoleh kursinya kembali di DPRD 
Bantul. “Proporsinal terbuka, membuka banyaknya praktik money politics. 
Konstituen saya mendapatkan serangan fajar, dan banyak dari mereka yang 
bepindah pilihan,” katanya. AE sampaikan bahwa kerja keras dia selama 
lima tahun menjadi jembatan aspirasi kadernya, hilang dalam sekejap 
akibat politik uang. Perjuangan dirinya dalam memperjuangkan bantuan 
baik program maupun non-program seolah tidak diingat dengan baik oleh 
konstituennya, kalah telak dibandingkan dengan praktik “pembelian suara” 
di jelang hari pemungutan suara.

Diakui juga oleh AE, bahwa pada pemilu lalu dirinya hanya mengeluarkan dana 
kurang lebih 80 juta. Dana sejumlah tersebut pada masa kampanye digunakan 
untuk biaya konsumsi pada saat sosialisasi, mengisi kas kelompok masyarakat, 
dan atribut serta alat peraga kampanye. Sumber pembiayaan sebagian besar 
berasal dari uang pribadi, dan juga ada bantuan dari partai. AE beranggapan, 
bahwa sebagai caleg incumbent, dana sejumlah itu cukup untuk memastikan 
keterpilihan dirinya dalam pemilu lalu, namun nyatanya tidak.

Hal senada juga dikeluhkan oleh SN, caleg incumbent pindah partai (dari 
Demokrat ke Gerindra) yang pada pemilu lalu bertarung memperebutkan 
kursi DPRD Provinsi DIY (dari sebelumnya yang menjabat anggota DPRD 
Kota Yogyakarta). Meskipun dirinya berpindah partai, namun SN yakin akan 
dapat memperoleh suara yang signifikan serta mendapatkan kursi seperti 
pemilu sebelumnya. Keyakinan tersebut tidak lepas dari “investasi politik” 
yang SN percayai ketika menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta di dua 
periode sebelumnya. Namun, karena tidak memperhitungkan ancaman 
praktik money politics yang masif, akhirnya SN gagal memperoleh dukungan 
suara yang mencukupi untuk mendapatkan kursi.
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Ada beberapa faktor yang diakui SN menjadi penyebab kegagalannya. Salah 
satu faktornya adalah keengganannya menggunakan politik uang sebagai 
sarana mendulang dukungan suara. SN tadinya percaya bahwa kinerja dan 
kiprah selama dua periode anggota dewan, pastilah menjadi pertimbangan 
penting bagi pemilih untuk menentukan dukungannya, meski kenyataannya 
bertolak belakang. 

Faktor lainnya SN katakan sebagai praktik money politics yang menyasar 
pada penyelenggara pemungutan suara. SN mengatakan,”Di TPS ini 
misalnya, di mana saya dapat 50 suara, dan kompetitor saya di Partai 
Gerindra umpamanya dapat 40 suara. Kemudian ketika hasilnya dibawa 
ke tingkat PPS bisa berubah. Teman saya jumlah suaranya masih tetap, 
masih 40 suara. Tapi saya justru berubah menjadi 35 suara. Caranya 
bagaimana? Tadinya surat suara yang hanya mencoblos saya itu bisa 
menjadi coblosannya dua, nama saya dan nama caleg lainnya. Sehingga 
suara akhirnya masuk ke partai, tidak masuk lagi ke saya. Jadi modus-modus 
seperti itu terjadi di beberapa TPS dan saya mengalami juga yang seperti itu.” 

 SN kemudian berkesimpulan bahwa politik uang tidak hanya menyasar para 
pemilih namun juga secara sistematis mengkangkangi oknum penyelenggara 
pemilu.

D. Sarana dan Strategi Mobilisasi

Mobilisasi politik demi pemenangan pemilu jamaknya dilakukan oleh parpol, 
dimana sebagai struktur politik mapan dengan modalitas basis konstituen 
yang jelas, seharusnya parpol mampu memobilisasi konstituennya saat 
pemilu. Namun, dalam sistem proporsional daftar terbuka, para caleg yang 
kemudian mengambil alih peran utama mobilisasi tersebut. Kompetisi yang 
sengit justru muncul antarcaleg dalam satu parpol. Masing-masing caleg 
berlomba saling mengalahkan, karena mereka berebut basis konstituen 
yang sama. Praktiknya, seringkali kontestasi antarcaleg di internal parpol ini 
dilakukan dengan cara-cara yang kurang sportif.

Dalam temuan riset ini, sarana mobilisasi suara yang sering digunakan oleh 
caleg maupun timses adalah dengan memanfaatkan sarana lokal setempat 
(komunitas, kelompok, lembaga, dsb). Praktik penggalangan dukungan 
(hingga pembelian suara) melalui medium komunitas/kelompok/lembaga 
skala lokal setempat terbukti cukup efektif. Untuk mendapatkan akses ke 
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medium-medium tersebut caleg biasanya melakukan “rekrutmen” aktor-
aktor lokal yang berpengaruh di komunitas/kelompok/lembaga. Peran aktor 
kunci ini demikian besar, selain sebagai pintu masuk distribusi uang saat 
vote buying, sekaligus menjadi jejaring kontrol dukungan/suara pada hari 
pencoblosan.

DJ (27 tahun), salah satu pengurus kelompok keagamaan di daerah Warak 
Kidul, Mlati, Sleman mengaku mengalami sendiri proses jual beli suara. 

 Informan melakukan perjanjian dengan caleg dari PDIP (untuk DPRD 
Sleman) dan Hanura (untuk DPRD DIY), untuk mendapatkan suara dengan 
imbalan sejumlah uang tertentu. Caleg PDIP memberikan 1 juta rupiah untuk 
kelompok keagamaan DJ, dan komitmen tambahan uang sejumlah 1,5 juta 
rupiah bila target 50 suara terpenuhi. Sedangkan caleg Hanura memberikan 
sejumlah 2,5 juta rupiah dengan target 75 suara. Proses perjanjian ini 
dilakukan antara DJ dengan tim sukses dari masing-masing caleg, tidak 
pernah bertemu secara langsung dengan caleg yang bersangkutan.

Kasus berbeda terjadi di Sagan, Yogyakarta. Menurut S (39 tahun), AP caleg 
Demokrat yang dapilnya mencakup wilayah Sagan, tidak pernah melakukan 
kegiatan kampanye terbuka. “Model kampanye AP adalah mengunjungi 
RT-RT, dimana ada perkumpulan warga, semacam paguyuban atau arisan 
bulanan. Di situ dia sosialisasi, sekalian memaparkan visi dan misinya. 
Setiap ada jadwal arisan di tiap RT, dia akan datang,” kata S. Tugas untuk 
melakukan komunikasi dilakukan oleh timsesnya (tim sukses sekaligus 
menjadi penghubung antara si caleg dengan masyarakat). Misalnya, untuk 
RT 1 akan ada arisan hari Minggu, maka tim sukses melakukan kontak 
dengan si calon untuk mengatur jadwal ketemu warga. Setelah si calon ada 
waktu, maka tim sukses minta ijin (semacam melapor) ke RT setempat kalau 
ada tamu yang akan datang menemui warganya. Sehingga peran timses/
penghubung hanya sampai batas komunikasi, sedang distribusi bantuan/
uang langsung diserahkan oleh caleg bersangkutan.

Dengan konteks medium (komunitas/kelompok/lembaga) semacam itu, 
maka strategi mobilisasi suara dilakukan oleh caleg dengan menempatkan 
timses (bukan tim pemenangan partai) sebagai pengelola strategi dan 
mekanisme vote buying serta berhubungan langsung dengan mereka. 
Bahkan secara langsung melakukan komunitasi dengan aktor lokal yang bisa 
didorong menjadi “makelar suara”. Pemetaan dan penentuan siapa aktor 
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lokal yang akan “digunakan” sudah dilakukan caleg bersama timsesnya jauh 
sebelum masa kampanye. 

Secara umum, strategi mobilisasi ini menghindarkan caleg bersentuhan 
langsung dengan tindak manipulasi dalam vote buying (diwakili oleh timses 
dan/atau makelar). Dimana mekanisme vote buying sendiri mencakup: 
pertama, penentuan jenis dan besaran nilai uang/barang untuk melakukan 
vote buying. Penentuan jenis dan besaran ini sangatlah penting, untuk 
menghitung kebutuhan logistik yang diperlukan. Kedua, pemetaaan strategi 
operasional vote buying dari caleg kompetitor. Kasus semacam ini sering 
terjadi, dimana nominal uang (vote buying) yang sudah diterima oleh 
pemilih, tiba-tiba tidak “berfungsi sebagaimana mestinya”, kalah oleh 
operasi uang yang nominalnya lebih besar. Ketiga, penentuan kombinasi 
paket caleg untuk memadukan sumberdaya para caleg yang dipaketkan. 
Penentuan paket ini banyak dipengaruhi oleh jejaring timses/makelar 
dengan “massa”-nya. Pada praktiknya, paket caleg ini tidak selalu dalam 
satu parpol (sebagaimana terlihat di kasus Warak Kidul), kombinasi yang 
terbentuk dipengaruhi oleh kemampuan “pemain tengah”-nya (timses/
makelar). 

Keempat, pengelolaan dinamika proses transaksi vote buying antara 
permintaan dan penawaran yang menghubungkan antara caleg dan pemilih. 
Seringkali timses harus melakukan negosiasi dengan “makelar suara”, tidak 
hanya terkait besaran vote buying, melainkan juga metode serta waktu 
peembayarannya. Terkait dengan metode vote buying, dalam riset ini 
didapatkan fakta bahwa ada dua metode, yakni “pra-bayar” dan “pasca-
bayar”, dengan penggunaan “uang muka”; dan target perolehan suaranya 
(sebagaimana dijelaskan dalam kasus di Warak Kidul). Dan kelima, terkait 
penentuan waktu pelaksanaan vote buying, dimana secara umum adalah 
masa kampanye, meski banyak yang lebih yakin bahwa bote buying yang 
paling efektif adalah “serangan fajar”, dengan teknik door to door. Hal ini 
juga diungkapkan oleh sebagian besar informan dalam riset, bahwa praktik-
praktik vote buying yang terjadi pada hari H (persis sebelum pencoblosan), 
terbukti manjur untuk mendulang suara.
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A. Pengantar

Politik uang bukan fenomena baru dalam dinamika demokrasi elektoral 
di Indonesia. Politik uang disinyalir terjadi pada pemilu masa Orde Baru 
yang berlangsung manipulatif oleh rezim otoriter, pemilu pada rezim 
demokratis di era Reformasi juga didera persoalan politik uang. Berbagai 
kalangan mengkhawatirkan politik uang akan menurunkan kualitas kinerja 
representasi karena para wakil rakyat terpilih dalam proses yang manipulatif. 

Perbaikan berbagai elemen pemilu juga belum menunjukkan hasil yang 
memuaskan untuk mengeliminasi politik uang, baik menyangkut hukum 
pemilu (electoral law), penguatan lembaga penyelenggara dan pengawas 
pemilu, dukungan sumberdaya dan kewajiban akuntabilitas organisasi partai 
politik, sampai dengan pendidikan pemilih. Pengaturan dan penegakan aturan 
pemilu yang memungkinkan politik uang dapat dijerat sebagai tindak pidana 
masih jauh dari efektif. Alokasi belanja negara untuk mendukung sumberdaya 
keuangan partai politik agar bisa lebih eksis di luar masa pemilu juga tidak 
menunjukkan perubahan partai politik yang berakar pada konstituen. 
Pendidikan bagi pemilih juga belum terlihat pengaruhnya yang signifikan 
untuk melahirkan gerakan pemilih kritis untuk menolak politik uang. 

Kekhawatiran terhadap politik uang memang beralasan. Keberadaanya 
diduga mempengaruhi cara pandang yang banal pada praktik 
penyelenggaraan urusan publik. Tak heran, politik uang dalam pemilu 
selanjutnya juga sering dihubungkan dengan maraknya korupsi, pungutan 

BAB 5
POLITIK UANG DAN REJIMENTASI POLITIK PRAGMATIS-

TRANSAKSIONAL- KLIENTELISTIK
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liar (pungli) oleh birokrasi, politik dagang sapi dalam pembuatan kebijakan 
di parlemen, suap dalam lembaga peradilan, ataupun jual beli suara 
dalam suksesi kepemimpinan partai politik. Kalau mau diperlebar, tak 
kurang praktik serupa juga jamak dilakukan oleh berbagai organisasi sosial 
kemasyarakatan, lembaga kemahasiswaan, termasuk politik uang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sering diandaikan sebagai cikal 
bakal “demokrasi asli”. 

Lalu apakah akar persoalan ini semua? Kajian ini membatasi pada politik 
uang yang bekerja pada demokrasi elektoral pada pelaksanaan pemilu 
legislatif tahun 2014 di Provinsi DIY. Berawal dari keinginan untuk 
memeriksa keabsahan tudingan dari berbagai pihak, termasuk partai politik 
yang bersuara paling vokal, bahwa massifnya politik uang disebabkan oleh 
keberadaan sistem pemilu proporsional terbuka (open-list PR) dengan 
penggunaan suara terbanyak.

Kajian ini menemukan bahwa akar persoalan justru berada pada lemahnya 
kapasitas pelembagaan partai politik dan dinamika pergeseran tipe partai 
dalam merespon sistem pemilu. Kesemuanya ini terkerangkai dalam 
timpangnya relasi kuasa yang menghubungkan antara partai politik, calon 
legislatif, dan pemilih dalam sistem representasi demokrasi elektoral. Jika 
pemilu adalah sarana pemilih untuk mengekspresikan kedaulatan kuasanya, 
yang tengah terjadi adalah tampak sebagai proses manipulasi oleh partai 
politik dan calon legislatif melalui determinasi kekuatan politik uang untuk 
membangun kepatuhan pemilih. 

Kekuatan politik uang digerakkan oleh kombinasi respon yang buruk 
antara lemahnya pelembagaan partai dan konsekuensi pilihan pergeseran 
tipe/model partai terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan 
suara terbanyak. Kondisi ini telah membenarkan tindakan mengasingkan 
kedaulatan pemilih untuk mengekspresikan makna publik dalam pemilu. 
Lemahnya pelembagaan partai dapat dilacak baik pada aspek systemness; 
otonomi partai; nilai, kultur, dan identitas partai (value infusion); dan citra 
partai kepada pemilih dan konstituen terhadap perannya dalam agenda 
publik (reification). Sementara pergeseran tipe partai dapat dikenali dari 
kecenderungan tipe catch all yang berkombinasi dengan tipe partai kartel - 
yang menggantungkan eksistensi partai pada sumberdaya negara, dan tipe 
business firm – yang menggantungkan eksistensi partai pada sumberdaya 
para pemilik uang atau modal/pengusaha. 
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Penjelasan pada bab ini merupakan interpretasi terhadap dinamika politik 
uang dalam pemilu 2014 yang telah diuraikan pada Bab 2, Bab 3, dan Bab 
4. Bab ini dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, menjelaskan bagaimana 
pengaruh kelembagaan partai dan tipe partai dalam merespon sistem 
pemilu yang digunakan pada pemilu 2014 terhadap massifnya praktik 
politik uang. Penjelasan dibangun melalui pemetaan terhadap pola relasi 
yang terbangun di antara para pelaku utama dalam politik uang, yaitu 
partai politik, calon legislatif, dan pemilih. Kedua, mengajukan kerangka 
rejimentasi politik yang membentuk pola relasi pragmatis, transaksional, 
dan klientelistik dalam demokrasi elektoral yang beroperasi melalui politik 
uang dengan melibatkan hubungan segitiga antara partai politik, calon 
legislatif, dan pemilih.

B. Pengaruh Kualitas Pelembagaan dan Pilihan Tipe 
Partai terhadap Politik Uang 

Seperti dikemukakan sebelumnya, temuan kajian ini menyanggah anggapan 
berbagai pihak yang menuding sistem pemilu proporsional terbuka 
dengan formula suara terbanyak pada penentuan kursi bagi calon legislatif 
sebagai penyebab massifnya politik uang. Partai politik bersuara paling 
lantang. Partai politik menyatakan bahwa sistem ini telah menggerogoti 
dan merusak institusinya, serta memberi landasan bagi liarnya kompetisi 
antarcalon legislatif sesama partai. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik 
sehingga kondisi ini dinilai kontraproduktif bagi eksistensi partai sebagai 
pilar demokrasi. Selanjutnya, partai politik menyuarakan perlunya pemilu 
mendatang kembali pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup dengan 
dalih agar institusi partai terlindungi dan politik uang dapat dihindari.

Posisi pandangan partai politik di atas laik dipertanyakan. Ironis, bukan saja 
karena politik uang sudah menjadi praktik sejak lama di Indonesia dalam 
berbagai sistem pemilu, namun juga karena kajian ini justru menunjukkan 
bahwa partai politik beserta calon legislatif adalah pelaku utama yang 
merancang, mengkreasi, dan mendorong maraknya politik uang sampai 
tingkat yang paling brutal. Partai politik bahkan melakukan praktik serupa 
sejak waktu jauh sebelum masa pemilu sebagaimana ditunjukkan oleh 
praktik distribusi proyek atau bantuan dalam model pork barrel dari 
anggaran publik ataupun model patronase untuk yang berasal dari dana 
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pribadi atau privat. Vote buying secara massal saat pemilu adalah puncak 
dari itu semua. 

Penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak 
pada pemilu 2009 dan 2014 perlu diletakkan secara historis, pada besarnya 
kekecewaan terhadap institusi partai yang oligarkhis, elitis, sentralistis, 
tidak programatik, dan tidak berakar pada konstituen. Sistem pemilu 
proporsional tertutup (closed-list PR) yang digunakan pada pemilu-pemilu 
orde baru dan pemilu 1999 diyakini telah memperkuat karakter ini. Sistem 
pemilu proporsional semi terbuka dengan formula bilangan pembagi 
pemilih (BPP) sebagaimana diberlakukan pada pemilu 2004 juga belum 
berkontribusi signifikan terhadap perbaikan institusi partai. Keterbukaan 
politik era reformasi belum mampu meruntuhkan tembok floating mass 
sepanjang masa Orde Baru yang mengasingkan partai politik sebagai bagian 
dari kehidupan politik sehari-hari warga (everyday life politics). Partai politik 
tetap saja masih menikmati previelege untuk mengelola urusan publik 
tanpa harus berakar pada konstituen dan/atau pemilih.

Dalam evolusi sistem pemilu di Indonesia, sistem pemilu proporsional terbuka 
dengan suara terbanyak pada pemilu 2014, yang diawali secara “aksidental” 
pada pemilu 2009 karena keputusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan 
berdampak pada percepatan transformasi institusi partai. Partai diharapkan 
melapangkan jalan menjadi partai yang demokratis dan akuntabel dalam 
pengelolaan kekuasaan di internal partai, mandiri secara institusi, memiliki 
kejelasan orientasi dan program dalam penggunaan kekuasaan politik, serta 
berakar kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan publik. Sistem 
pemilu ini diharapkan bisa menekan partai untuk memperkuat kapasitas 
kelembagaannya agar kompetitif dalam pemilu. Belum lagi, kompetisi dalam 
sistem pemilu 2014 juga dilengkapi dengan menaikkan elemen threshold 
(parliamentary threshold) karena kebutuhan penataan sistem kepartaian, 
khususnya penyederhanaan jumlah partai di parlemen. 

Apa lacur, upaya ini terbilang gagal. Harapan tekanan kompetisi akan 
mendorong perbaikan kualitas institusi partai justru dijawab dengan upaya 
melanggengkan status quo dengan penggunaan politik uang secara lebih 
massif dan ekstensif sebagai sumberdaya utama dalam kompetisi. 

Kajian ini menemukan bahwa politik uang bekerja pada medium relasi 
antaraktor utama, baik partai politik, calon legislatif, maupun pemilih. 
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Pada beberapa kasus pemilu 2014 di daerah lainnya, politik uang bahkan 
melibatkan unsur penyelenggara pemilu (Aspinall dan Sukmajati, 2015). 
Pada kajian ini, fokus politik uang lebih dibatasi pada relasi antara partai 
politik, calon legislatif, dan pemilih dengan menempatkannya pada 
pertautan antara sistem pemilu, pelembagaan partai, dan pilihan tipe/
model partai peserta pemilu. Temuan kajian pada relasi antaraktor tersebut 
telah dipaparkan pada Bab 2, Bab 3, dan bab 4. 

Setelah disandingkan, temuan pada Bab 2, Bab 3, dan bab 4 menunjukkan 
konsistensi pola relasi antaraktor dalam penggunaan politik uang yang 
disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan partai merespon 
secara produktif tantangan kompetisi dalam sistem pemilu 2014 (dimensi 
pelembagaan partai mengikuti Randall dan Svasand, 2002). Ini ditunjukkan 
oleh, pertama, rendahnya derajat kesisteman (systemness) dan otonomi 
partai (decisional autonomy). Demokrasi internal partai yang lebih berciri 
oligarkhis dan elitis telah menstrukturkan sistem rekrutmen, seleksi, dan 
penempatan calon legislatif yang elitis, tertutup, dan tidak akuntabel. 
Seleksi kandidat diintrusi oleh ukuran kapasitas finansial calon legislatif dan 
seberapa kedekatannya dengan faksi oligarkhis dari para elit partai. Dalam 
konteks ini, otonomi partai tersandera oleh kepentingan dan kuasa para 
elit oligarkhi yang dapat mendistribusikan atau memobilisasi sumberdaya 
dalam proses kandidasi. 

Kedua, rendahnya identitas dan kapasitas programatik dari partai politik 
(value infusion) serta kaburnya peran dan kinerja partai pada agenda publik 
dalam kacamata pemilih (reification). De ideologisasi terjebak sebatas 
upaya membangun pencitraan sebagai partai inklusif, namun tidak diikuti 
oleh kapasitas programatik untuk menawarkan agenda program yang dapat 
menjawab kepentingan publik. Partai juga memilih hengkang di luar masa 
pemilu sehingga membuang peluangnya untuk melakukan pengakaran 
partai dengan mengambil peran kunci pada aktivitas sehari-hari politik 
publik. 

Pada kedua hal utama lemahnya kelembagaan partai di atas, politik uang 
dilahirkan. Nihilnya rekam jejak pada kepentingan publik serta kaburnya 
identitas dan program partai merasionalisasikan penggunaan sumberdaya 
finansial untuk menentukan keunggulan dalam kompetisi. Politik uang 
dianggap sah dan menjadi cara para elit oligarkis dalam partai untuk 
melanggengkan status quo. Bahwa kemudian banyak juga para elit partai, 
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termasuk anggota legislatif incumbent, yang gagal lolos kompetisi adalah 
resiko yang harus diterima karena kegagalan partai mengelola kompetisi 
internalnya sehingga justru menikam balik bagi sebagian elit partai lainnya. 

Politik uang menjadi medium interaksi antara partai politik, calon legislatif, 
dan pemilih karena lemahnya kualitas kelembagan partai. Pada masa pemilu, 
politik uang umumnya beroperasi saat proses kandidasi, kampanye, dan 
pemungutan suara pada masa pemilu. Saat dihubungkan dengan pemilih, 
politik uang pada masa pemilu dikategorikan sebagai pembelian suara (vote 
buying). 

Di luar masa pemilu, politik uang sebenarnya juga beroperasi umumnya 
dilakukan partai melalui para anggota legislatifnya untuk merawat 
konstituen. Politik uang beroperasi dengan menggunakan/mengklaim 
dana publik lewat distribusi proyek pemerintah atau distribusi program 
pemerintah yang berciri pork-barrel. Selain menggunakan dana publik, 
operasi politik uang berciri patronase di luar masa pemilu juga digelontorkan 
dari dana pribadi atau privat dari mereka yang berencana mencalonkan diri 
sebagai calon legislatif.

Lebih dari itu, tampaknya politik uang bekerja efektif pada kelembagaan 
partai yang lemah. Partai politik, calon legislatif, dan pemilih dipertemukan 
dalam relasi yang pragmatis, transaksional, dan klientelistik (relatif). Politik 
uang adalah cara praktis untuk meraih hasil (barang, uang, suara, daftar 
calon tetap, daerah pemilihan strategis, atau lainnya) melalui pertukaran 
sumberdaya material. Tidak terdapat negosiasi politik yang substansial 
dan programatik selain hanya pertukaran material, instan, dan jangka 
pendek. Kontrak politik bahkan dimengerti dalam kesepakatan yang isinya 
tak berbeda dengan janji penggunaan politik uang setelah calon legislatif 
benar-benar terpilih (pascapemilu). Karakteristik pola relasi antaraktor 
dalam penggunaan politik pada masa pemilu maupun di luar masa 
pemilu tersaji dalam Tabel 6.1. Bentuk relasi pragmatis, transaksional, dan 
klientelistik (relatif) akan dibahas terpisah pada bagian berikutnya dari bab 
ini untuk menjelaskan fenomena rejimentasi politik dengan bercermin dari 
pembelajaran massifnya politik uang dalam Pemilu 2014.
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dalam Politik Uang pada Pemilu 2014

Komponen
Relasi Aktor

Partai dan Pemilih Partai dan Calon 
Legislatif

Calon Legislatif dan 
Pemilih

Bentuk relasi pragmatis, tran-
saksional, dan kli-
entelistik (relatif)

pragmatis, transak-
sional, dan klien-
telistik (relatif)

pragmatis, transak-
sional, dan klien-
telistik (relatif)

Arena relasi sebelum/di luar 
masa pemilu

tahap rekrutmen, 
seleksi, dan penem-
patan caleg

tahap kampanye 
dan pemungutan 
suara

Sifat relasi non-programatik, 
materialistik

non-programatik, 
materialistik

non-programatik, 
materialistik

Sarana dan alat 
relasi

politisasi atau 
klaim proyek/ban-
tuan pork barrel

sumbangan caleg 
kepada partai 

vote buying

Pelaku utama anggota legislatif oligarkhi elit partai 
(umumnya juga 
anggota legislatif)

calon legislatif 
dengan dukungan 
broker/makelar

Lemahnya pelembagaan partai yang berdampak pada terbentuknya relasi 
antaraktor yang pragmatis, transaksional, dan klientelistik (relatif) dalam 
praktik politik uang sebenarnya juga bergerak pada konteks pilihan tipe/
model partai. Seberapa besar pengaruh atau tekanan sistem pemilu terhadap 
institusi partai akan lebih mudah dikenali jika dicermati pada sejauhmana 
terjadi pergeseran tipe/ model partai (tipe/ model partai mengikuti tipologi 
Krouwell, 2002).

Partai peserta pemilu 2014 umumnya menunjukkan pergeseran atau 
percampuran antartipe/model partai pada dimensi elektoral, dimensi 
ideologis, dimensi organisasi, maupun sebagian pada dimensi genetik. 
Ini ditunjukkan oleh pergeseran cara pandang partai terhadap basis 
pendukung partai yang digeser lebih inklusif (dimensi elektoral), langkah de 
ideologisasi untuk memperluas ruang kompetisi partai (dimensi ideologis), 
otonomi sumberdaya finansial makin menurun dan lebih ingin bergantung 
pada sumberdaya negara, kelompok kepentingan, atau jaringan pengusaha 
(dimensi organisasi), maupun kemunculan partai baru yang didirikan oleh 
kalangan pengusaha (dimensi genetis). Namun, pada berbagai dinamika 
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ini, pergeseran tipe/ model partai pada elemen pengakaran partai (dimensi 
organisasi) memang paling tidak terlihat.

Terkait tipe/model partai tersebut, uraian pada Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 
juga telah mengindikasikan adanya adaptasi atau pergeseran menuju tipe/
model partai catch all, kartel, dan business firm. Ketiga tipe ini terlihat tidak 
berdiri sendiri namun saling berkombinasi yang kesemuanya dimaksudkan 
memperkuat partai agar dapat bersaing dalam kompetisi pemilu 2014. Kajian 
ini memang tidak secara khusus mengkaji tipologi partai dari masing-masing 
partai politik peserta pemilu 2014, sehingga penilaian kecenderungan 
tersebut lebih didasarkan pada keterangan informan pengurus partai saat 
menjelaskan sejauhmana konsistensi atau kesenjangan antara platform/
kebijakan partai dan perilaku partai/calon legislatif saat masa pemilu. 
Penting diketahui bahwa informan yang berasal dari pengurus partai dinilai 
cukup representatif untuk bisa menjelaskan atau memberikan gambaran 
platform/kebijakan partai.

Persepsi partai tentang ketatnya kompetisi dalam pemilu pasca Orde Baru 
merasionalisasikan pentingnya partai untuk mengadaptasi tipe catch all 
agar dapat memperluas basis dukungan untuk dapat bertahan. Pergeseran 
ini memang beralasan dengan melihat partai pemenang pemilu-pemilu 
pasca Orde Baru mudah berganti. Dari empat kali pemilu, tercatat ada 
tiga partai yang bergantian memenanginya dan menunjukkan adanya 
perpindahan suara yang dinamis antarpemilu (electoral volatility) sekaligus 
juga menandai besarnya swing voters. Pergeseran tipe partai ke arah inklusif 
(catch all) adalah respon terhadap situasi ini. 

Respon terhadap ketatnya kompetisi juga merasionalisasikan pergeseran 
partai pada tipe kartel dengan berupaya menjadi bagian dari partai penguasa 
agar dapat mengakses berbagai sumberdaya publik (finansial, jaringan, 
maupun personel) untuk mendukung sumberdaya partai. Pengalaman 
Golkar dalam memenangi seluruh pemilu masa Orde Baru banyak dijelaskan 
dari pilihan tipe partai semacam ini, terlepas bahwa hasil pemilu pada masa 
tersebut sulit dipercaya kebenarannya. 

Kecenderungan lain juga muncul dari adaptasi partai politik terhadap 
tipe business firm. Kecenderungan pergeseran pada tipe business firm 
didasarkan pada upaya untuk memperkuat partai dengan cara mengakses 
sumberdaya finansial, jaringan, maupun personel dari para memilik modal 
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atau pengusaha yang melibatkan diri dalam dunia politik. Pengusaha bahkan 
membentuk partai sendiri. Para pengusaha selanjutnya menempati posisi 
strategis dalam organisasi partai, termasuk menduduki jabatan tertinggi 
dalam kepemimpinan partai. 

Kombinasi ketiga tipe ini mewarnai perilaku partai politik saat merespon 
ketatnya kompetisi pemilu. Kombinasi tipe-tipe ini mengerangkai corak 
kompetisi yang bertumpu pada wacana partai inklusif namun tidak 
programatik serta politisasi berbagai sarana mobilisasi yang terhubung 
dengan jejaring partai, baik sumberdaya di lingkungan pemerintahan, 
sumberdaya privat yang terikat dalam jaringan bisnis, ataupun jaringan 
dari kelompok kepentingan dan kelompok sosial pendukung partai. Secara 
skematis, pertautan kelembagaan partai dan tipe partai dalam merespon 
sistem pemilu yang mengondisikan ekstensifnya politik uang tersaji pada 
Gambar 5.1. 

Relasi Pragmatis, Transaksional, dan Klientelistik (Relatif) dalam Politik Uang pada 
Pemilu 2014
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C. Rejimentasi Politik Pragmatis-Transaksional-
Klientelistik 

Pola relasi pragmatis, transaksional, dan klientelistik (relatif) yang bekerja 
melalui politik uang dalam demokrasi elektoral di Indonesia menjelaskan 
eksisnya rejimentasi politik yang oleh kajian ini istilah Politik Pragmatis-
Transaksional- Klientelistik (Politik PTK). Politik PTK ini ditopang dan 
digerakkan oleh cara hidup politik yang pragmatis, transaksional, dan 
klientelistik dalam mengelola urusan publik. Politik selanjutnya adalah hal 
bagaimana mendapatkan hasil (kekuasaan) dengan saling memanipulasi 
kesadaran dan tindakan para pelaku politik melalui pertukaran sumberdaya 
material – termasuk dengan menggunakan sumberdaya milik publik, sebagai 
alat tukar yang instan, sesaat, jangka pendek, dan memberikan kemanfaatan 
personal dalam membentuk sistem jaringan reproduksi kepatuhan. 

Politik berkarakteristik pragmatis, transaksional, dan klientelistik (relatif) 
beroperasi pada relasi segitiga antara partai politik, calon legislatif, dan 
pemilih. Masing-masing karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Pertama, relasi pragmatisme menandai karakteristik pada orientasi 
kompetisi antarpartai dan antarcalon legislatif yang bertumpu pada besar 
kecilnya pencapaian hasil. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam jumlah 
suara, jumlah kursi, daftar calon tetap (DCT), sampai dengan keberhasilan 
menempati daerah pemilihan strategis. Sifat kompetisi adalah bebas dan 
praktis, tidak membutuhkan pengaturan persaingan (competion rules) yang 
ketat dan rigid (baik antarpartai atau antarkandidat), serta terbuka (lentur) 
terhadap penggunaan berbagai strategi, termasuk jika harus mengabaikan 
aturan atau rambu-rambu normatif. 

Kedua, relasi transaksional menandai karakteristik kompetisi yang 
mengandalkan pertukaran manfaat/keuntungan antara partai politik, calon 
legislatif, dan pemilih dalam bentuk yang material dan konkrit. Bentuk 
pertukaran pada barang programatik, seperti alokasi kebijakan, justru 
dihindari karena dinilai tidak material dan abstrak. Proses pertukaran cukup 
berlangsung instan, sesuai kesepakatan dalam proses tawar-menawar. Sifat 
material dan konkrit dipersempit sebagai kemanfataan jangka pendek (tidak 
perlu menunggu lama) dan dapat langsung memberikan manfaat personal 
bagi para pelaku.
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Ketiga, relasi klientelistik (relatif) menandai karakteristik hubungan 
pertukaran atas dasar pamrih dan balas budi guna membangun kepatuhan 
antarpelaku. Kepatuhan dimungkinkan karena ada umpan balik dari 
sumberdaya yang dipertukarkan. Posisi partai politik, calon legislatif, dan 
pemilih tidak setara dan terhubung secara patron-klien sehingga pertukaran 
bisa berlangsung karena keterbatasan atau keterpaksaan. Ikatan kepatuhan 
dapat berlangsung mendalam karena proses pertukaran yang berulang-
ulang pada berbagai medium yang menghubungkan antara partai politik, 
calon legislatif, dan pemilih pada masa pemilu atau di luar masa pemilu. 

Atribut relatif dilekatkan dalam frase klientelistik (relatif) untuk menandai 
bahwa sejauh upaya para patron mendesakkan klientelisme, kadang 
tidak sepenuhnya menghasilkan kepatuhan bulat dari klien. Adakalanya, 
“perlawanan”, terbuka atau tersembunyi, dilakukan klien untuk mencari 
keseimbangan baru dalam relasinya dengan para patron baik karena 
tidak mau terikat dengan jaringan klientelistik atau sekadar dipicu adanya 
alternatif berpindah patron. Secara skematis, Politik PTK disajikan dalam 

Pergeseran tipe/model partai ke arah yang lebih terbuka terhadap 
kompetisi menjadi problematik ketika terhubung dengan buruknya kualitas 
kelembagaan partai. Partai ingin lebih kompetitif namun tidak punya daya 
dukung kelembagaan yang memadai, mulai dari: (1) kualitas demokrasi 
internal yang rendah, oligarkhi elit, keanggotaan partai yang kabur, dan 
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faksionalisasi; (2) otonomi keuangan dan kemandirian tidak terbangun; (3) 
identitas partai yang menurun/kabur dan tidak berakar; dan (4) rendahnya 
rekam jejak kinerja dalam aktivitas kebijakan dan politik publik. Pada masa 
pemilu 2014, promosi partai lebih banyak dikenali lewat spanduk, poster, 
stiker, kalender yang memuat gambar partai dan umumnya bersama foto 
calon legislatif. Pada partai yang terhubung dengan jaringan pengusaha 
media, promosi partai muncul dalam iklan kampanye atau bahkan ruang 
pemberitaan di mulai dari jauh-jauh waktu sebelum masa kampanye.

Politik berciri pragmatis, transaksional, dan klientelistik kian problematik 
dalam demokrasi elektoral yang menempatkan pemilu sebagai hajat 
publik untuk berdemokrasi dan memberikan previelege bagi partai politik 
sebagai peserta pemilu. Kecuali pada pemilu untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), partai politik menempati posisi penting 
dalam merekrut, menyeleksi, dan mengajukan calon wakil rakyat untuk 
dikontestasikan ke hadapan pemilih.1 Ini menegaskan keberadaan partai 
politik sebagai lembaga publik untuk mewadahi aspirasi pemilih dalam 
memperjuangkan kepentingan politiknya. 

Politik PTK yang beroperasi melalui politik uang dalam pemilu adalah 
penggerogotan terhadap kedaulatan rakyat dan kian memperdalam jurang 
keterasingan pada partisipasi pemilih. Keterasingan pemilih tak lagi sebatas 
pada penjelasan rutinitas partisipasi sebagai wujud rasa tanggungjawab 
sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang baik (“civic duty”) 
dalam pemahaman pemilu sebagai ritus. Partisipasi memilih dilakukan 
tidak untuk apapun selain untuk memilih itu sendiri (Mujani, Liddle, dan 
Ambardi, 2012). Politik uang memperdalam keterasingan pemilih karena 
menutup ruang bagi lahirnya pemilih yang rasional, kritis, dan retrospektif. 
Motif partisipasi untuk memilih dalam pengaruh politik uang tidak lebih dari 
aksi mendulang keuntungan atau kepuasan sesaat, instan, jangka pendek, 
dan aksi menjual kehormatan diri.

1 Di Indonesia, saat ini dikenal 4 (empat) jenis pemilu. Pertama, pemilu legislatif 
untuk memilih wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota 
yang diajukan oleh partai politik. Kedua, pemilu untuk memilih anggota DPD yang 
diikuti oleh perseorangan sebagai wakil daerah otonom provinsi pada tingkat 
nasional. Ketiga, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Keempat, 
pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain keempatnya, 
juga dikenal praktik serupa dalam pemilihan kepala desa, namun memang tidak 
dimasukkan ke dalam rezim pemilu.
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A. Simpulan

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak (open-
list PR) yang digunakan pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 tidak memiliki 
keterkaitan dengan praktik politik uang. Dalam pengalaman pemilu di 
Indonesia, politik uang juga sudah berkembang pada penggunaan sistem 
pemilu lainnya, baik sistem proporsional dengan daftar tertutup (closed-
list PR) pada pemilu era Orde Baru dan Pemilu 1999 ataupun pemilu 
proporsional semi-terbuka pada Pemilu 2004.

Politik uang bekerja tidak terbatas pada relasi antara partai politik/calon 
legislatif dan pemilih, namun juga antara partai politik dan calon legislatif. 
Mobilisasi suara pemilih melalui politik uang muncul dalam berbagai bentuk, 
baik vote buying pada tahap kampanye dan pemungutan suara sampai 
dengan pemanfaatan dana publik dalam bentuk program/proyek pork barrel 
ataupun non dana publik pada bentuk patronase di luar masa pemilu. Pada 
relasi antara partai politik dan calon legislatif, politik uang umumnya paling 
nyata dijumpai pada proses kandidasi (rekrumen dan seleksi) calon legislatif 
dalam bentuk “uang mahar” dan/atau sebagai sumbangan kepada partai. 
Politik uang adalah cara pragmatis dan transaksional untuk membangun 
jejaring kepatuhan antarpelaku.

Tudingan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka sebagai penyebab 
politik uang sulit diterima. Klaim ini bisa dikatakan salah kaprah dan 
ahistoris. Pengaruh eksternal sistem pemilu lebih bergerak pada dua arah, 
yaitu mempengaruhi karakter sistem kepartaian dan karakter kelembagaan 

BAB 6
PENUTUP
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partai (termasuk pilihan tipe/model partai). Dengan kata lain, politik uang 
adalah penyimpangan perilaku partai politik dalam mobilisasi suara pemilih. 

Pertama, salah kaprah karena domain sistem pemilu lebih berkaitan 
dengan hal rekayasa kelembagaan untuk mengonversi suara pemilih 
menjadi kursi perwakilan dalam satu sistem kompetisi tertentu. Rekayasa 
diterjemahkan melalui pilihan model/tipe penyuaraan (balloting), besaran 
daerah pemilihan (district magnitude), formula konversi suara menjadi kursi 
(electoral formula), penentuan alokasi jumlah kursi (number of seats), dan 
threshold (ambang batas hasil minimal untuk dinyatakan lolos kompetisi). 

Melalui rekayasa ini, diharapkan akan menghasilkan sistem kepartaian 
tertentu. Pengalaman sejarah hasil pemilu di Indonesia pasca Orde Baru, 
khususnya pengalaman pemilu 1999, yang cenderung menghasilkan sistem 
kepartaian yang terpolarisasi (polarized pluralism) atau bahkan terpecah-
pecah (atomized) mengantar pada kebutuhan merekayasa sistem pemilu 
agar menghasilkan sistem kepartaian sederhana, setidaknya pada model 
moderate pluralism. Pengaruh dari rekayasa sistem pemilu terhadap sistem 
kepartaian selanjutnya dilihat pada formasi partai yang terbentuk dari hasil 
pemilu melalui indikator jumlah partai (number of parties), proporsi kursi 
antarpartai (strength and size of parties), tingkat polarisasi antarpartai 
(degree of polarization) dan kemampuan partai untuk saling bekerjasama di 
parlemen (ability to work each other). Selanjutnya, rekayasa kelembagaan 
terhadap keempat indikator ini melalui sistem pengorganisasian di parlemen 
akan mempengaruhi pola koalisi partai di parlemen, termasuk bagi kejelasan 
posisi antara partai penguasa dan partai oposisi. 

Kedua, tudingan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara 
terbanyak sebagai penyebab politik uang juga ahistoris. Sistem ini lebih 
berimplikasi pada peningkatan level kompetisi, baik antarpartai maupun 
antarcalon legislatif, agar pemilu sebagai proses seleksi bisa melahirkan 
sistem representasi yang lebih baik. Kompetisi yang ketat diharapkan 
mendorong partai untuk berlomba-lomba beradu program dan menawarkan 
calon legislatif yang kompeten, kredibel, atau kriteria lainnya untuk 
menarik kepercayaan pemilih. Melalui cara ini, sistem pemilu diharapkan 
dapat mendorong penguatan kapasitas kelembagaan partai agar dapat 
memenangkan kompetisi. Sistem pemilu yang kompetitif diharapkan 
memberikan tekanan bagi partai, di antaranya, keluar dari pola oligarkis dan 
elitis dalam pengelolaan organisasi; memperkuat kaderisasi dan sistem karir 
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keanggotaan; meningkatkan kemandirian keuangan partai; memperjelas 
identitas sebagai partai programatik; maupun memperkuat pengakaran 
partai pada isu dan aktivitas politik publik yang dilakukan sejak di luar masa 
pemilu. 

Sayangnya, dorongan sistem pemilu ini diabaikan. Tekanan kompetisi 
sebatas direspon dengan memodifikasi tipe partai menjadi lebih inklusif 
untuk memperluas basis dukungan (catch all), namun tidak diikuti oleh 
transformasi menjadi partai programatik dan berakar pada aktivitas politik 
publik. Beberapa partai bahkan juga memilih mengakomodasi karakter pada 
tipe kartel dan business firm untuk memperkuat atau menambah amunisi 
sumberdaya kompetisi, namun masih tetap non-programatik dan tidak 
membangun pengakaran partai. 

Respon yang tidak memadai pada kelembagaan partai terhadap sistem 
pemilu di atas tercermin dalam pengelolaan proses kandidasi pada 
rekrutmen, seleksi, dan penempatan daerah pemilihan pada calon legislatif. 
Kebutuhan partai menjadi lebih inklusif mendorong keterbukaan sistem 
rekrutmen bakal calon legislatif sehingga meningkatkan tekanan kompetisi 
terhadap kader partai. Hanya saja, kriteria seleksi umumnya tidak hanya 
bergantung pada aspek organisasional, kedekatan identitas terhadap partai, 
kompetensi, ataupun keluasan jaringan. Melampaui itu semua, kapasitas 
finansial dari bakal calon legislatif digunakan sebagai kriteria seleksi yang 
paling berpengaruh serta menekan pengaruh dari kriteria lainnya. Pada 
gilirannya, sejak dari tahap kandidasi, uang memang diyakini dan digunakan 
sebagai penentu kompetisi. 

Kondisi ini berimpit dengan sistem kandidasi yang umumnya berlangsung 
elitis, masih cenderung sentralistik dan terpengaruh oleh faksionalisasi 
di dalam partai politik. Sejauh bakal calon legislatif diperbolehkan 
mengusulkan daerah pemilihan, penentuan hasil akhir tetap dilakukan oleh 
tim seleksi yang terhubung dengan para elit partai di tingkat pusat. Tak 
mengherankan, muncul banyak nama-nama calon legislatif yang asing bagi 
pemilih karena tidak berdomisili di daerah pemilihan yang ditentukan. Pada 
akhirnya, hasil seleksi berujung pada kombinasi antara partai politik yang 
tidak berakar dan calon legislatif yang tidak punya rekam jejak pada pemilih 
di daerah pemilihannya. Kapasitas finansial selanjutnya disusupkan sebagai 
sumberdaya terpenting untuk berkompetisi.



118 Partai Politik, Uang, dan Pemilu

Wacana politik uang sebagai anak kandung sistem pemilu proporsional 
terbuka yang dilakukan oleh partai politik, yang sekaligus mengampanyekan 
pentingnya kembali kepada sistem proporsional tertutup dengan dalih 
agar bisa memperkuat institusi partai, dengan demikian dapat disebut 
jelas sebagai ahistoris. Destruksi terhadap institusi partai justru dilakukan 
internal partai sendiri. Wacana ini justru tengah menyembunyikan kewajiban 
partai – sebagai institusi publik yang menerima previelege sebagai peserta 
pemilu, untuk memperbaiki kualitas kelembagaannya, mengingkari 
tanggungjawabnya sebagai insiator penggunaan politik uang dalam pemilu 
2014, menghambat munculnya calon legislatif yang kompeten dan kredibel, 
serta membajak ruang lahirnya pemilih kritis dan retrospektif. 

Praktik politik uang dalam pemilu 2014 oleh partai politik dan calon legislatif 
telah menghambat munculnya pemilih yang kritis dan retrospektif. Pemilih 
dijebak dalam perilaku pragmatis, transaksional, dan klientelistik (relatif) 
untuk memilih para calon legislatif yang tersedia dan mereka umumnya 
ialah calon yang miskin visi dan tidak mengajukan tawaran programatik. 

Kader partai di akar rumput, yang umumnya direkrut secara perorangan, 
lebih memerankan diri sebagai broker bagi proses operasi vote buying 
yang menghubungkan antara pemilih potensial dan tim sukses atau calon 
legislatif. Selain kader partai, broker juga direkrut dari elit atau tokoh lokal 
di masyarakat setempat. Umumnya, tokoh lokal ini juga adalah pengurus 
dari berbagai lembaga kemasyarakatan setempat, seperti RT, RW, Karang 
Taruna, PKK, tak kecuali organisasi/komunitas berbasis keagamaan. Posisi 
broker secara potensial melekat pada siapapun yang terhubung dalam 
simpul jaringan mobilisasi suara pemilih. 

Broker membangun kesepakatan harga setiap suara dengan para pemilih 
potensial di lingkungan tempat tinggalnya dan menyusun daftar nama 
mereka untuk dijual kepada tim sukses atau calon legislatif. Penawaran harga 
setiap suara tidak selalu datang dari tim sukses atau calon legislatif, namun 
juga bisa dari pemilih maupun broker. Broker menjembatani seluruh proses 
transaksi vote buying dan menyepakati mekanisme teknis pertukarannya, 
sehingga dikenal mekanisme prabayar sampai dengan pemberian uang 
muka. Semua proses ini berlangsung laiknya transaksi antara pedagang dan 
pembeli. 
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Vote buying sangat lekat dengan bentuk transaksi dalam bentuk uang. 
Penggunaan medium uang dinilai lebih efektif dibanding vote buying dengan 
menggunakan pemberian barang untuk kelompok (club goods) ataupun 
program/proyek pork barrel. Uang dianggap efektif karena bernilai sangat 
personal sewaktu diberikan kepada setiap orang. 

Vote buying umumnya menghasilkan kepatuhan jangka pendek dari pemilik 
suara, berlaku saat itu, dan cakupannya sebatas transaksi jual beli suara. 
Sifat spontan dari kepatuhan pemilih juga dipercaya sehingga broker menilai 
bahwa transaksi akhir sebaiknya dilakukan pada hari tenang atau menjelang 
hari pemungutan suara. Semakin dekat dengan waktu pemungutan suara 
dianggap akan makin efektif. 

Vote buying memiliki kekhasan dalam praktik politik uang. Sejauh vote 
buying dimaksudkan untuk membangun kepatuhan dalam jaringan 
klientelistik berjangka waktu panjang (sampai di luar masa pemilu), 
sebenarnya seringkali tidak berlaku. Klientelisme menjadi relatif, one-off, 
dan tidak iteratif. Meski demikian, keberadaan vote buying dianggap paling 
determinan untuk memastikan mobilisasi suara pemilih, sungguhpun para 
calon legislatif telah menggelontor berbagai bantuan dalam pola pork barrel 
atau patronase sejak sebelum masa pemilu. Vote buying dilakukan sebagai 
upaya mempertebal (ngandheli dalam bahasa Jawa) preferensi pemilih 
kepada calon legislatif tertentu dan memperkuat keyakinan calon legislatif 
untuk bisa mendapatkan garansi kepatuhan pemilih. 

Meski dipercaya, praktik vote buying ini tidak selalu bekerja efektif karena 
jumlah suara yang dijanjikan tidak selalu sebanding dengan jumlah amplop 
uang yang telah didistribusikan. Proses transaksi dalam pasar perdagangan 
suara seringkali “tertutup” dengan metode door to door, memungkinkan 
seorang pemilih menerima amplop uang dari beberapa calon legislatif 
sekaligus (melalui broker), dengan jumlah uang yang berbeda. Kompetisi 
selanjutnya juga ditentukan oleh pertimbangan siapa yang memberi 
keuntungan material terbesar dalam bentuk uang. Akibatnya, tentu saja 
hasil akhir keputusan seorang pemilih tidak bisa diterka, bahkan oleh para 
broker yang menjembatani caleg dan pemilih. 

Praktik politik uang dalam Pemilu 2014 menunjukkan tengah bekerjanya 
rejimentasi politik pragmatis, transaksional, dan klientelistik (Politik PTK) 
dalam demokrasi elektoral yang beroperasi pada relasi segitiga antara 
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partai politik, calon legislatif, dan pemilih baik saat masa pemilu maupun 
di luar masa pemilu. Makna politik elektoral kemudian terdegradasi dari 
waktu ke waktu. Politik elektoral selanjutnya tak lebih dari hal bagaimana 
mendapatkan hasil (kekuasaan) dengan saling memanipulasi kesadaran 
dan tindakan para pelaku politik melalui pertukaran sumberdaya material – 
termasuk dengan menggunakan sumberdaya milik publik, sebagai alat tukar 
yang instan, sesaat, jangka pendek, dan memberikan kemanfaatan personal 
dalam membentuk sistem jaringan reproduksi kepatuhan. 

B. Agenda Lanjutan

Selanjutnya, kajian ini menawarkan tiga isu yang bisa diperdalam untuk 
berkontribusi bagi peningkatan kualitas sistem representasi pada demokrasi 
elektoral. Pertama, desain kompetisi dalam sistem pemilu perlu diperkuat 
interkoneksinya dengan kebutuhan perekayasaan terhadap penguatan 
kualitas kelembagaan partai. Tingkat kompetisi yang makin tinggi dalam 
sistem pemilu karena kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian perlu 
ditopang oleh kualifikasi partai politik yang memadai. Pergeseran tipe partai 
sebagaimana diindikasikan oleh kajian ini ternyata belum memiliki dampak 
signifikan terhadap kinerja partai dalam pemilu karena tidak disokong oleh 
kualitas kelembagaan partai yang baik. 

Instrumen penghubung antara ketatnya kompetisi dalam sistem pemilu 
dan pelembagaan partai, secara teoritis, dapat dilakukan dengan 
mengadaptasi dimensi pelembagaan partai secara lebih komprehensif dan 
terukur sebagai persyaratan partai peserta pemilu. Pengujian, penilaian, 
dan pembuktian kelayakan partai tidak lagi sepenuhnya bergantung pada 
“seleksi alamiah” yang tercermin pada hasil pemilu (output), namun sedari 
awal telah mengakomodasi variabel kualitas kelembagaan partai (input) 
ke dalam sistem seleksi dan persyaratan kualifikasi partai peserta pemilu. 
Pemahaman umum yang melihat dinamika kelembagaan partai sepenuhnya 
menjadi domain internal dan otonomi partai perlu dicermati kembali. Saat 
partai politik hendak terlibat sebagai peserta pemilu, maka otonomi partai 
semestinya menjadi relatif. Artinya, kualitas partai politik harus dapat diuji, 
dinilai, dan dibuktikan kualitasnya terlebih dahulu untuk dapat berkompetisi 
dalam Pemilu. 
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Dukungan regulasi bagi rekayasa kelembagaan ini sebenarnya sudah tersedia 
dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan partai politik, 
hanya saja interkoneksi keduanya kurang dioptimalkan. UU Nomor 8 tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memang telah 
mengakomodasi aspek input pada variabel kelembagaan partai sebagai 
persyaratan bagi partai peserta pemilu namun masih sangat minimalis dan 
cenderung “inward looking” sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1.1 

Tahun 2012 dengan Dimensi Pelembagaan Partai 

Aspek dan Materi Persyaratan
Dimensi 

Pelembagaan 
Partai

Catatan

Legalitas, 
kedudukan, 
dan Sebaran

Terdaftar sebagai badan hukum 
sesuai Undang-undang tentang 
Partai Politik.

-

Memiliki nama, lambang, dan/atau 
tanda gambar partai politik yang 
telah terdaftar. 

-

Mempunyai kantor tetap untuk 
kepengurusan pada tingkatan 
pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota .

-

Representa-
si wilayah

Memiliki kepengurusan di seluruh 
provinsi, 75% jumlah kabupaten/
kota di setiap provinsi, dan 50% 
jumlah kecamatan di kabupaten/
kota yang terdapat kepengurusan 
partai politik.

Kesisteman 
(Systemness)

kualitas 
pengakaran 
partai be-
lum terukur.

Tata kelola 
organisasi

Memiliki anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kesisteman 
(Systemness)

kualitas tata 
kelola dan 
kinerja be-
lum terukur.

1 Pasal 8 dalam UU Nomor 8 tahun 2012 awalnya mengecualikan verifikasi persyaratan 
bagi partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen hasil pemilu 2009. Beruntung, 
pasal ini diajukan peninjauan ulang di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 
verifikasi peserta pemilu harus dilakukan kepada semua partai politik tanpa kecuali. 
Paling tidak, keputusan ini membantu memastikan adanya penilaian berkala kepada 
semua partai saat mendaftar sebagai peserta pemilu.
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Aspek dan Materi Persyaratan
Dimensi 

Pelembagaan 
Partai

Catatan

Afirmasi 
Perempuan

Menyertakan minimal 30% 
keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik.

Kesisteman 
(Systemness)

kualitas 
afirmasi 
belum 
terukur.

Keanggota-
an

Memiliki anggota minimal 1000 
orang atau 1/1000 dari jumlah 
penduduk pada setiap kabupaten/
kota yang terdapat kepengurusan 
partai politik.

Kesisteman 
(Systemness)

kualitas 
keterlibatan 
anggota 
belum 
terukur.

Keuangan Memiliki nomor rekening partai 
politik dan nomor rekening 
kampanye pemilu atas nama partai 
politik.

Kemandirian 
(Decisional 
Autonomy)

tingkat 
kemandi-
rian dan 
akuntabili-
tas keuan-
gan partai 
belum tera-
komodasi. 

Sumber: diolah dari Pasal 8 dan Pasal 15, UU Nomor 8 Tahun 2012

Selain cenderung “inward looking” dengan indikator yang minimalis pada 
dimensi systemness dan decisional autonomy, persyaratan tersebut juga 
sulit menggambarkan kualitas yang terukur dari tingkat kelembagaan partai. 
Persyaratan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 juga belum mengakomodasi 
cara pandang “outward looking” yang dapat membantu menggambarkan 
kualitas kelembagaan partai pada dimensi value infusion dan reification. 
Akibatnya, penilaian terhadap kinerja partai secara programatik di ruang 
publik dan akuntabilitas pengelolaan organisasi partai memang belum bisa 
terukur. Sanksi dalam UU Partai Politik sangat terbatas karena memang 
lebih ingin bertumpu pada penghargaan terhadap otonomi partai (lihat 
Tabel 6.2), namun menjadi problematik saat partai menjadi peserta 
pemilu. Interkoneksi yang rendah antara UU Pemilu dan UU Partai Politik 
menyulitkan penilaian seberapa siap partai berkompetisi dalam pemilu.
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Tabel 6.2. Jenis dan Bentuk Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan UU Nomor 
2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang 

Partai Politik

Pasal Muatan Materi Jenis Sanksi Materi Sanksi
Pasal 2 Syarat administratif 

pendirian dan 
pembentukan partai politik.

administratif Penolakan 
pendaftaran partai 
politik sebagai 
badan hukumPasal 3 Syarat pendaftaran partai 

politik sebagai badan 
hukum.

administratif

Pasal 9 ayat 
(1)

Asas partai. administratif

Pasal 40 ayat 
(1)

Batasan larangan 
penggunaaan nama, 
lambang, atau tanda 
gambar partai politik.

administratif

Pasal 13 
huruf h

Kewaijiban partai politik 
membuat pembukuan, 
memelihara daftar 
penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diterima, 
serta terbuka kepada 
masyarakat.

administratif Teguran oleh 
Pemerintah.

Pasal 13 
huruf i

Kewaijiban partai politik 
menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban 
tahunan penerimaan dan 
pengeluaran keuangan 
yang bersumber dari dana 
bantuan APBN dan APBD.

administratif Penghentian ban-
tuan APBN/APBD 
(sampai laporan 
diterima)

Pasal 13 
huruf j

Kewaijiban partai politik 
memiliki rekening khusus 
dana kampanye pemilihan 
umum.

administratif Teguran oleh 
Komisi Pemilihan

Umum.

Pasal 40 ayat 
(3) huruf e

Larangan penggunaaan 
fraksi di MPR, DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota sebagai 
sumber pendanaan partai 
politik.

administratif Ditetapkan 
oleh badan/
lembaga yang 
bertugas menjaga 
kehormatan/ 
martabat Partai 
Politik.
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Perluasan dan pendalaman persyaratan partai politik peserta pemilu ini 
perlu dipertimbangkan pada perubahan UU Pemilu berikutnya. Setiap 
persyaratan tentu harus terukur dan memiliki parameter yang obyektif. 
Bahan materinya bisa diawali dengan mengadaptasi, mempertajam, dan 
menguji fisibilitas dari materi pengaturan kelembagaan partai dalam UU 
Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 2 tahun 
2011 tentang Partai Politik. Seberapa mungkin gagasan ini dioperasionalkan 
tentu saja membutuhkan kajian lebih lanjut. 

Kedua, pengendalian politik uang yang menggunakan sumber dana publik 
sebagaimana ditunjukkan pada program/proyek berciri pork barrel.2 
Spektrum isu ini dapat diperlebar pada konteks bagaimana mendesain 
pembiayaan politik pada organisasi partai politik (political party financing) 
saat masa pemilu dan di luar masa pemilu. Bentuk program/proyek/dana 
pork barrel sering digunakan atau diklaim oleh partai politik (anggota 
legislatif) untuk melanggengkan hubungan klientelistik dengan konstituen 
pascapemilu. Bagi partai politik, hal ini wajar dilakukan sebagai bentuk 
tanggung jawab konkrit dari calon legislatif terpilih, pun demikian bagi 
dalam anggapan pemilih. Bagi partai, program/proyek/dana pork barrel 
harus dilegalkan untuk menambal celah dalam sistem perencanaan 
pembangunan yang dinilai cenderung teknokratis dan government driven 
dibanding pendekatan berbasis kebutuhan atau usulan masyarakat.3 Bagi 
partai, upaya mendorong adanya program/proyek/dana pork barrel juga 
dianggap penting karena keterbatasan keuangan partai politik. 

Lebih jauh, partai mendesak agar belanja publik dapat mengakomodasi 
alokasi dana bagi program/proyek pork barrel yang lazim dikenal dengan 
nama Dana Aspirasi atau Program Pembangunan Daerah Pemilihan 
(PPDP). Dalam Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  

2 Pengendalian langsung terhadap vote buying tidak dimasukkan mengingat 
sebagian faktor penyebabnya lebih dekat dengan domain pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.

3 Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Filipina melegalkan pork barrel 
budget meski kerap dikecam. Praktik serupa juga muncul di berbagai negara lain 
yang juga berkonotasi negatif seperti “babi pemilihan” di Denmark, Swedia, dan 
Norwegia; “politik gorong-gorong” di Finlandia; “sedekah pemilihan” di Rumania; 
atau “sosis pemilu” di Polandia (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 
Keuangan, 2015).
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Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), upaya ini dimasukkan 
sebagai hak anggota DPR (tidak termasuk anggota DPRD Provinsi maupun 
DPRD Kabupaten/Kota) untuk “mengusulkan dan memperjuangkan program 
pembangunan daerah pemilihan”. Setelah dimentahkan pada tahun 2011, 
usulan DPR ini muncul kembali pada DPR periode 2014-2019 (Direktorat 
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015)4. 

Meski UU MD3 tahun 2014 hanya mengatur dana PPDP atau Dana Aspirasi 
bagi anggota DPR, temuan studi lain menunjukkan praktik serupa juga muncul 
di DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota (Aspinall dan Sukmajati, 2015). 
Polanya kurang lebih sama, meminta jatah alokasi dana yang dikemas dalam 
bentuk kegiatan pembangunan untuk ditempatkan di daerah pemilihannya. 
Anggaran program dititipkan dalam DIPA Kementerian (APBN) atau DPA 
SKPD (APBD). Selain pola ini, akses terhadap dana publik juga “dititipkan” 
dalam belanja bantuan sosial.

Program/proyek/dana pork barrel oleh partai politik menjadi problematik 
karena bersumber dari anggaran publik. Pertanyaannya, jika hasil pemilu 
adalah barang publik, maka bukankah semestinya anggaran pemerintah 
tidak bisa secara spesifik memprioritaskan konstituen partai pemenang 
pemilu atau calon legislatif yang berhasil mendapatkan kursi? Pertanyaan 
yang sama bukankah juga berlaku pada pemenang dalam pemilu presiden 
dan pemilu kepala daerah? Bukankah sumber penerimaan dalam anggaran 
pemerintah bersumber dari seluruh warga negara? Jika demikian makna 
publik terhadap hasil pemilu, lalu bagaimana janji kampanye dapat 
ditunaikan? Padahal materi janji kampanye para calon legislatif umumnya 
memang tidak programatik namun berupa komitmen barang-barang 
material termasuk menjanjikan akses proyek dan anggaran dalam model 
politik pork barrel kepada pemilih. 

Penataan ulang terhadap posisi program/proyek/dana pork barrel 
tentunya membutuhkan kajian lebih lanjut. Paling tidak, isu ini perlu 
mempertimbangkan tiga konteks, yaitu: (1) konteks keterpaduan dalam 
sistem perencanaan pembangunan, yang menjadi domain pemerintah, 

4 Fraksi Golkar mengawalinya dengan mengusulkan alokasi dana sebesar Rp. 
15 miliar/tahun/anggota DPR yang bersumber dari APBN untuk program 
pembangunan di daerah pemilihannya. Setelah ditolak, DPR periode 2014-2019 
kembali mengusulkan dengan nominal Rp. 20 miliar/per tahun atau total Rp. 11,2 
triliun/per tahun (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015).
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antara pendekatan teknokrasi (government driven) dan partisipatif (usulan 
masyarakat, termasuk usulan melalui partai politik); (2) konteks hubungan 
kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan 
anggaran publik, terlebih karena kepala pemerintahan juga dipilih melalui 
pemilu tersediri; (3) konteks pembiayaan organisasi partai politik pada masa 
pemilu dan di luar masa pemilu (political party financing). 

Ketiga, kinerja parlemen dari hasil pemilu perlu dicermati untuk melihat 
sejaumana dampak dari politik pragmatis, transaksional, dan klientelistik 
yang terbangun antara partai, calon legislatif, dan pemilih dalam proses 
pemilu terhadap kinerja representasi. 

Selepas pemilu-pemilu sebelumnya, kinerja partai politik di parlemen 
tidak banyak terekam jejaknya dalam informasi yang dimiliki pemilih. 
Pemilih sulit menemukan eksistensi partai politik pada luar masa pemilu. 
Dalam berbagai kajian, parlemen bahkan dinilai sebagai lembaga dengan 
performa buruk, termasuk pada mencuatnya berbagai kasus korupsi yang 
melibatkan anggota parlemen. Dengan kata lain, jejak representasi yang 
solid menghubungkan kepentingan publik dengan kinerja parlemen tidak 
terlihat atau lebih banyak terekspos sisi negatifnya. 

Bagaimana fenomena ini bisa berlangsung berikut dinamikanya tentu 
membutuhkan pencermatan dengan kajian tersendiri. Secara institusional, 
pencermatan dapat dilakukan mempertimbangkan beberapa konteks dalam 
sistem representasi, yaitu: (1) konteks pengaruh antara sistem kepartaian 
yang terbentuk dari hasil pemilu, model/tipe koalisi di parlemen, dan model/
tipe representasi yang dibaca melalui 3 (tiga) fungsi utama dari parlemen, 
yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan; (2) model/tipe representasi 
yang terbentuk di parlemen sebagaimana dimaksud dalam konteks poin 
kesatu tersebut, secara siklis, akan terhubung kembali pengaruhnya dengan 
pelembagaan partai dan pilihan tipe partai, sebagaimana sebelumnya telah 
ditunjukkan dalam bab 2 pada gambar 2.1.; (3) konteks pengaruh hasil hasil 
pemilu presiden dan/atau pemilihan kepala daerah terhadap pola/model 
koalisi dan kinerja representasi oleh parlemen. 
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