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Pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena atas berkat dan karusnia-Nya, kini telah terbit Modul
Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg). Modul ini merupakan bagian
penting dari peningkatan kualitas perempuan di bidang politik yang secara
khusus untuk menyiapkan perempuan untuk menjadi Anggota Legislatif
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkadilan gender.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia
tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, setengahnya adalah jumlah penduduk
perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan yang mempengaruhi produktivitas nasional. Ketertinggalan perempuan diberbagai bidang pembagunan terjadi merata di seluruh negara dari berbagai kawasan di
dunia, yang mendorong Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendeklarasikan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development
Goals/SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs dan
sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 2030.
Agenda kerja PBB tentang SDGs tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di seluruh negara di dunia. Atas dasar
itu, Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil langkah-langkah strategis dan pro-aktif terhadap berbagai
permasalahan atau isu di berbagai bidang pembangunan. Isu gender di bidang
v

politik, menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hasil pemilu legislatif th 2014 menghasilkan keterwakilan perempuan 17,32% Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
25,76% Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16,15% Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi; dan 14,15% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota. Perempuan di Eksekutif: 23,5% Menteri, 0% Gubernur, 3% Wakil Gubernur, 14% Bupati/Walikota. Perempuan di Yudikatif dan Lembaga Negara
lainnya: 10% Hakim Agung, Mahkamah Agung; 20% Komisi Pemberantasan
Korupsi; 0% Komisi Yudisial; 14% Komisi Pemilihan Umum.
Pada era demokrasi dewasa ini, pemerintah memberikan ruang
aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di
berbagai posisi pengambilan keputusan baik di pemerintahan maupun
kemasyarakatan. Namun aksesilibilitas itu belum dimanfaatkan oleh
perempuan secara optimal karena masih adanya kendala psikologi, kultural dan politik yang menghambat kemajuan perempuan. Terlebih bagi
perempuan yang ingin menjadi Anggota Legislatif baik pada tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota memerlukan modalitas yang cukup
memadai baik kapasitas intelektual, modal sosial dan ekonomi serta
dukungan politik dari rakyat sebagai pemilihnya.
Perlu memperbesar jumlah peran perempuan dalam politik dan
pengambilan keputusan, terlebih bagi perempuan agar menjadi Anggota
Legislatif guna mengatasi permasalahan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak,
kemiskinan dan keterbelakangan perempuan serta meningkatkan kesetaraan
gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu Kementerian PP-PA
berupaya membuka akses yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai
bidang pembangunan.
Maka Modul Pembekalan Calon Anggota Legislatif dapat menjadi wahana pembelajaran politik guna memotivasi perempuan untuk meningkatkan
kualitas dan ketrampilan politik agar siap menjadi pemimpin dan siap maju
mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif. Melalui modul tersebut, Kementerian PP-PA akan melakukan pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan
perempuan Calon Anggota Legislatif di berbagai daerah yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas perempuan yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi
dan siap bersaing untuk menjadi Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum tavi

hun 2019 mendatang. Semakin banyak perempuan yang menjadi Anggota
Legislatif akan berdampak positif dalam mewarnai dan memperkaya
khasanah demokrasi yang berkualitas guna mempercepat terwujudnya
masyarakat yang berkeadilan gender.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
turut aktif dalam penyusunan modul ini, semoga modul ini bermanfaat
bagi perempuan calon legislatif pusat dan daerah.
Jakarta,

Nopember 2017

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

ttd
Yohana Susana Yembise
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PENGANTAR
Puja dan puji syukur senantiasa kami persembahkan kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, cq Deputi Kesetaraan Gender dapat menyusun Modul Pembekalan Calon Anggota Legislatif (CALEG). Penyusunan Modul ini adalah bagian dari upaya dan langkah
strategis Deputi Kesetaraan Gender untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menyiapkan dirinya
menjadi calon legislatif pusat dan daerah.
Menjelang Pemilihan Umum tahun 2019, para politisi laki-laki
dan perempuan tengah mempersiapkan diri. Partai politik pun saat ini
tengah menunggu hasil verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
terkait dengan pendaftarannya sebagai peserta pemilu mendatang. Di
internal partai pun berbagai persiapan, untuk merekrut calon anggota
legislatif, laki-laki dan perempuan yang berkualitas.
Perempuan di partai politik harus melakukan kerja politik secara
cerdas untuk dapat mewujudkan peningkatan jumlah di lembaga legislatif
melalui Pemilu 2019 mendatang. Semua partai politik di tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki komitmen dalam pencalonan
30 persen perempuan di daftar calon di setiap daerah pemilihan.
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Untuk meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan perlu inisiasi mendorong secara intensif. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas
calon anggota legislatif perempuan sebelum hari pemilihan. Peningkatan
kapasitas tersebut memiliki tujuan agar para perempuan yang mencalonkan
diri memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berkompetisi di Pemilu
2019 mendatang. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan persiapan yang
ditujukan secara khusus bagi caleg perempuan. Pelatihan ini sebenarnya
sudah kerapkali dilakukan apabila menjelang pemilu dalam beberapa tahun sebelumnya. Untuk memudahkan dalam proses pelatihan, para pelatih dan fasilitator tentu membutuhkan modul pelatihan sebagai pegangan
mereka dalam berinteraksi dengan peserta. Dalam konteks itulah modul
pelatihan ini dibuat sebagai bagian dari persiapan pelatihan calon anggota
legislatif perempuan.
Modul pelatihan ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) makna
representasi politik perempuan; (2) sistem pemilihan umum 2019; (3)
menghitung suara di daerah pemilihan; (4) pemetaan jaringan kelompok-kelompok pemilih dan pesaing di daerah pemilihan; (5) strategi
pemenangan bagi caleg perempuan. Kelima bagian dari modul ini dapat
memberikan modal yang cukup memadai bagi para caleg perempuan untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2019.
Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq Deputi Kesetaraan Gender mengucapkan terima
kasih kepada para narasumber dan tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam penyusunan modul ini antara lain; Pusat Kajian Politik UI, Kaukus
Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM), Maju Perempuan Indonesia, dan perwakilan partai-partai politik (PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, Demokrat,
PKS, Hanura, PAN, PKB, Nasdem, dan PBB). Semoga modul pelatihan
ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para perempuan Indonesia
untuk meningkatkan keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Kami
x

mengaharapkan masukan pemikiran, kritik dan sarannya untuk perbaikan modul dan penyusunannya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal ibadah
yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Terima Kasih.
Plt. Deputi Kesetaraan Gender,
ttd
Dra. Sri Danti Anwar, MA
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MODUL 1
MAKNA REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN

INTISARI MODUL

TUJUAN
PEMBELAJARAN
KOMPETENSI UTAMA

KOMPETENSI
PENDUKUNG

Modul ini memberi dasar dan pegangan bagi para
caleg perempuan tentang makna kehadiran mereka
dalam politik formal. Modul ini ingin mengatakan
secara teoritis dan berdasarkan pengalaman banyak
negara di dunia, kehadiran keterwakilan politik
perempuan adalah keniscayaan dan dapat dilakukan
secara jelas.
Memberikan pemahaman yang mendasar tentang
makna keterwakilan politik perempuan di lembagalembaga politik.
Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep
dan makna kehadiran perempuan dalam politik dan
keterwakilan politik perempuan berdasarkan
pengalaman dan fenomena banyak negara.
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami berbagai argumen dasar tentang
mengapa Perempuan perlu terlibat dalam
Politik.
2) Memahami
berbagai
informasi
dan
pengalaman
empiris
tentang
aktivitas
perempuan dalam ranah politik dan
pembangunan.
3) Memahami tentang suatu keniscayaan akan
Representasi Politik Perempuan di sebuah
negara berdasarkan pengalaman empiris di
banyak tempat.
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SESI 1 : MAKNA REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN
Waktu : 120 Menit
KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep dan makna
kehadiran perempuan dalam politik dan keterwakilan politik perempuan berdasarkan pengalaman dan fenomena banyak negara.
KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1.
2.

3.

Memahami berbagai argumen dasar tentang mengapa Perempuan perlu terlibat dalam Politik.
Memahami berbagai informasi dan pengalaman empiris tentang aktivitas perempuan dalam ranah politik dan pembangunan.
Memahami tentang suatu keniscayaan akan Representasi
Politik Perempuan di sebuah negara berdasarkan pengalaman
empiris di banyak tempat.

METODE :
1.
Pemaparan oleh narasumber
2.
Curah Pendapat
ALAT/BAHAN :
1.
Flipt Chart
2.
Spidol
3.
Laptop
4.
Projector
ALUR FASILITASI :
1.
Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi awal dan
sesi selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang alur
pelatihan secara keseluruhan. Sesi ini akan dibuka dengan
4

pemaparan oleh narasumber yang memiliki pemahaman dan
pengetahuan tentang perempuan dan politik. Waktu pembukaan dan perkenalan alur pelatihan selama 15 menit.
2.

Narasumber memaparkan materinya selama 30 menit. Posisi
fasilitator adalah sebagai moderator yang mengatur lalu lintas
perbincangan dan diskusi di dalam forum.

3.

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat dan berbagi pengalaman untuk menggali pemahaman awal
tentang mengapa perempuan harus terlibat dalam politik
formal. Pertanyaan penting ini dapat muncul sebagai bentuk
pengalaman para peserta yang baru terlibat dalam kegiatan
politik ataupun yang sudah lama berkecimpung dalam dunia
partai politik.

4.

Narasumber memberikan respon dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta.

5.

Fasilitator menutup sesi.

5
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BAB I
PENDAHULUAN

“Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak
menanggapi suara perempuan, dan membatasi perkembangan
hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk
separuh warganya”
Michellet Bachelet
Mantan Wakil Sekjend UN Women dan Presiden Chili
Dalam tahun-tahun belakangan ini kita menyaksikan tingkat
representasi politik perempuan yang meningkat secara tajam di dunia, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perempuan mewakili sekitar 18% dari anggota parlemen pada 2009 (IPU, 2009). Sejak
2000, 27 perempuan telah menempati posisi puncak eksekutif seluruh
dunia (Jalalzai, 2008). Sementara itu sekitar 23% dari posisi puncak
di Mahkamah Tinggi Nasional dipegang oleh perempuan (William
and Thames, 2008). Sebagai tambahan, partai-partai politik, kebanyakan karena diberlakukannya undang-undang kuota, memperlihatkan
partisipasi politik perempuan yang meningkat, khusunya di parlemen
atau dewan perwakilan rakyat. Jumlah perempuan di parlemen di
seluruh dunia meningkat hampir dua kali lipat dalam dua dasawarsa
belakangan ini. Namun demikian kemajuan tersebut pada dasarnya
relatif lambat, dan bahkan di beberapa negara mengalami kemandegan atau kemunduran Perempuan kini menduduki presentase sekitar
22,1 % dari seluruh kursi parlemen di seluruh dunia pada 2015, dan
ini memperlihatkan kenaikan dari hanya 11,3 % pada tahun 1995
(IPU, 2015).
Tapi menariknya pada tahun tersebut terdapat perubahan di
wilayah dunia dalam hal representasi politik perempuan di parlemen.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya negara-negara di wilayah Eropa,
11

khususnya negara-negara Skandinavia, selalu mendominasi 10 besar representasi politik perempuan di parlemen, kini situasinya jauh
berbeda. Negara-negara Sub Sahara Afrika saat ini mendominasi negara-negara dengan jumlah perempuan paling banyak di parlemen, dengan Rwanda berada di posisi teratas. Rwanda memiliki 63,8 % perempuan di parlemen, dan kemudian diikuti oleh negara Bolivia (53,1%) dan
Andorra (50,0%). Swedia, yang menempati peringkat keenam, adalah
satu-satunya negara yang telah memiliki lebih dari 40 % perempuan
di parlemen sejak tahun 1995. Meskipun pada saat bersamaan, masih
menurut laporan IPU (2015), pertumbuhan ini pada dasarnya terhenti
pada tahun lalu, yang hanya mencatat peningkatan sebesar 0,3 % secara
global setelah melompat 1,5 poin tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dari representasi politik perempuan di parlemen di negara-negara di
dunia bisa dilihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 1.1
Perempuan dalam Parlemen

Dengan melihat representasi politik perempuan dalam parlemen, kita untuk sementara ini bisa mengatakan bahwa telah terjadi
12

kesadaran mengenai perlu dan pentingnya perempuan terlibat dalam
politik. Namun demikian, tetap saja pertanyaan yang sering muncul
dalam berbagai kesempatan, meski sudah seringkali pula mendapatkan jawabannya, adalah mengapa perempuan perlu terlibat dalam
politik? Lebih persisnya mengapa perlu ada representasi politik perempuan dalam sistem demokrasi yang ada, khususnya di parlemen?
Denga cara yang berbeda formula pertanyaannya adalah, apa argumentasi dan faktor-faktor penjelasnya di balik perlunya partisipasi
politik perempuan dalam sistem demokrasi? Untuk itu memang perlu
adanya argumen-argumen yang bersifat umum tapi mendalam untuk
menjawab pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi penting dan
perlu tersebut.
Berangkat dari informasi mengenai adanya peningkatan representasi politik perempuan di dunia, meski tidak merata, lambat dan
kadangkala stagnan, maka terlebih dahulu perlu dipahami apa alasan
perlunya perempuan terlibat dalam politik, kemudian bagaimana kaitannya dengan demokrasi, demokrasi seperti apa yang perlu dipromosikan untuk bisa menjadi ramah gender (women friendly) dengan
memberikan tempat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, bagaimana mempromosikan indeks demokrasi yang juga
memperlihatkan perempuan berperan secara aktif dalam politik formal, dan apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pilihan
isu-isu politik saat mereka ada di parlemen. Modul ini disusun guna
membantu caleg perempuan mempersiapkan diri agar dapat mengikuti kompetisi pemilu dengan berbekal pengetahuan yang lebih teoritis untuk bisa memahami sepenuhnya mengapa perempuan perlu dan
niscaya terlibat dalam politik formal.
1.1 Sasaran
Modul ini diharapkan menjadi referensi dan panduan bagi caleg perempuan untuk untuk mempersiapkan pemenangan pemilu dan
meraih kursi pada Pemilu 2019. Secara substantif, modul ini memberi
dasar dan pegangan bagi para caleg perempuan tentang makna kehadiran mereka dalam politik formal. Modul ini ingin mengatakan secara
teoritis dan berdasarkan pengalaman banyak negara di dunia, kehad13

iran keterwakilan politik perempuan adalah keniscayaan dan dapat
dilakukan secara jelas. Namun secara khusus, pembahasan dalam
modul ini ditujukan terutama untuk caleg perempuan pemula yang
baru akan mengikuti pemilu legislatif dan membutuhkan rujukan untuk membantu mereka mempersiapkan dirinya mengikuti kompetisi
dan memenangkan pemilu dengan membekalinya melalui pengetahuan dan informasi seputar perempuan dan politik.
1.2. Sistematika Modul
Modul ini terdiri dari lima bab yang mengelaborasi mengapa
perempuan harus berpolitik dan maknanya dalam kehadiran mereka di lembaga keterwakilan. Bab Pendahuluan menjelaskan tentang
fenomena di belahan dunia manapun mengenai keterwakilan perempuan dan pentingnya dalam konteks Indonesia.
Selanjutnya, Bab Kedua memfokuskan tentang mengapa
perempuan harus terlibat dalam politik dengan berbagai argumen-argumen dasarnya. Bab Ketiga menjelaskan bagaimana
konteks perempuan dianggap penting dalam pembangunan sosial dan politik di sebuah negara berdasarkan indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan lainnya. Kemudian bagaimana
dengan kesetaraaan perempuan dalam politik, kuatnya Politik Maskulin dan bergerak ke arah demokrasi yang lebeh berwawasan gender. Sedangkan Bab Keempat mengelaborasi tentang representasi politik perempuan dalam sistem pemilu dan
bagaimana partai politik merespon hal-hal tersebut. Demikina
juga dengan pertanyaan apakah perempuan membuat perbedaan sesaat setelah mereka duduk sebagai anggota perempuan
parlemen. Akhirnya Bab Penutup menekankan bahwa kehadiran
politik perempuan adalah penting berdasarkan pengalaman
empiris, namun juga harus dipahami bahwa kehadiran tersebut
adalah penuh makna.
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BAB II
MENGAPA PEREMPUAN PERLU TERLIBAT DALAM
POLITIK?
Ada beberapa argumen yang mencoba menjawab mengapa
penting dan perlu perempuan untuk terlibat dalam politik, atau minimal ikut mempengaruhi pembuatan keputusan dan kebijakan politik. Kita mencatat beberapa argumen yang saling menguatkan sebagai
berikut :
Pertama apa yang kita kenal sebagai argumen “keadilan” (justice) dan “kesetaraan” (equality). Pada yang pertama merujuk pada
fakta bahwa demokrasi pada dasarnya melibatkan masalah hak, dan
sebagai konsekuensinya, setiap orang atau kelompok orang dalam
masyarakat, mencakup laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi, menentukan dan membuat
pembuatan keputusan dan kebijakan politik dalam sistem demokrasi. Sementara itu yang belakangan merujuk pada partisipasi politik
sebagai kriteria penting untuk menilai atau mengukur proses-proses politik dalam demokrasi yang tidak bias gender (gender democracy). Secara lebih praktis kita bisa semakin memperdalam dua argumen tersebut. Kita bisa mulai dengan jumlah populasi dunia, atau
lebih khususnya Indonesia, yang memperlihatkan jumlahnya sangat
mendekati seimbang antara laki-laki dan perempuan. Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data terakhir Susenas (Survai
Sosial Ekonomi Nasional) 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia
mencapai 254,9 juta jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa.
Lain daripada itu, masih menurut BPS, rasio jenis kelamin penduduk
Indonesia pada dua tahun tersebut relatif sama yakni sebesar 101,02
dan 101. Ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 101penduduk laki-laki. Karena itu sudah sewajarnya juga, sebagai konsekuensinya, baik laki-laki maupun perempuan, idealnya mendapatkan
kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk
dalam dunia politik sebagai politisi partai politik maupun parlemen,
atau pejabat publik dalam pemerintahan.
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Sebagai tambahan, konstitusi atau Undang-undang Dasar
1945, Undang-undang, kemudian CEDAW (Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan
Beijing Platform, semuanya membawa amanah atau pesan yang kuat
bahwa tidak ada diskrimininasi antara laki-laki dan perempuan di
mana keduanya memiliki posisi, peran dan kesempatan yang sama
dalam mengaktualisasi dirinya termasuk dalam dunia politik. Dalam
konteks politik di Indonesia, status perempuan sebagai bagian dari
bangsa yang harus diberikan hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk
berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, sudah terakomodasi
dalam konstitusi kita. Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap
individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh
mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya, adanya jaminan kesetaraan
status perempuan dengan laki-laki khususnya di bidang politik dan
hukum, telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Sementara itu, partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar
yang diamanatkan di dalam Konvensi CEDAW hasil Sidang Umum
PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. Sekarang, lebih
dari 20 tahun sejak ditandatanganinya, konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 165 negara. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi
Konvensi ini melalui UU No. 7/1984. Konsekuensi dari ratifikasi ini
mewajibkan Indonesia untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik
di bidang sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lain daripada itu, sejak Konferensi Dunia Perempuan Keempat di Beijing (The 4th Beijing World Conference on Women ), 1995, banyak negara telah menformulasikan sistem dan membuat undang-undang untuk mempromosikan perempuan menjadi partisipan yang
16

lebih aktif dalam sektor- sektor publik. Platform Aksi Beijing dengan
tegas mengamanatkan bahwa, “Partisipasi sejajar perempuan dalam
pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan
keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting
agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.”
Kedua, kita menyebutnya dengan “kepentingan perempuan”
(women’s interest). Memang kepentingan perempuan tidak tunggal
atau homogen. Sebaliknya sangat heterogen, baik atas dasar status
sosial, ras, agama, etnik maupun lokasi geografi. Tapi satu hal yang
pasti tidak semua “kepentingan perempuan” bisa diwakili atau dipahami oleh laki-laki. Dengan kata lain, kebutuhan dan kepentingan
khusus perempuan lebih baik jika diwakili oleh perempuan lainnya
(Squires 1999: 205). Akibatnya, mereka yang duduk sebagai pejabat
publik, yang umumnya mayoritas laki-laki, khususnya di parlemen,
tidak bisa serta merta memiliki kapasitas untuk mengusulkan dan
mempromosikan berbagai undang-undang atau aturan-aturan yang
ramah perempuan atau tidak bias gender. Mengapa demikian? Sebagian besar ini disebabkan oleh “wajah politik” kita yang sangat maskulin, tapi sebagian lainnya karena pada dasarnya mereka (baca: laki-laki) ini tidak paham atau tidak mengerti, atau ironisnya lagi memang
tidak women friendly dalam bebagai pemikiran, sikap, dan perilaku
politiknya. Anne Phillips (1995; 234) menegaskan bahwa perempuan
memiliki kepentingan yang berbeda dan terpisah sebagai perempuan,
dan kepentingan tidak bisa diwakili secara memadai oleh laki-laki,
dan karena perlu untuk memilih perempuan untuk memastikan keterwakilan tersebut. Namun bisa jadi ironis, sebagai catatan reflektif, karena ternyata ada perempuan-perempuan yang duduk sebagai pejabat
publik pada kenyataannya hanya berjenis kelamin perempuan namun
seluruh pemikiran, sikap dan perilaku politik sangat patriarkal. Jadi
singkatnya, perempuan perlu dan bahkan niscaya terlibat dalam politik formal tapi mereka perlu paham atau mengerti “kepentingan perempuan” yang diwakilinya.
Ketiga, “emansipasi” (emancipation) dan “perubahan” (change).
Perubahan dalam kehidupan manusia, meski lambat atau cepat, merupakan “sesuatu” yang niscaya. Orang sering bilang satu-satunya yang
17

tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ini artinya dalam perubahan tersebut berbagai kesempatan, akses dan mobilitas masyarakat
bisa terjadi, termasuk yang dialami perempuan pada umumnya. Ada
berbagai upaya, baik berupa diskursus maupun praktek politik, untuk
membongkar sistem patriarkal di tingkat masyarakat maupun negara.
Mengapa demikian? Ini yang dianggap salah satu hambatan terbesar,
disamping lainnya, yang selama ini menghalangi perempuan untuk
aktif berpartisipasi dalam politik formal.
Banyak literatur mengatakan bahwa Abad 21 adalah Abad Perempuan. Adapun ciri-cirinya yang terlihat adalah, (a) Era Kefemininan
(Era of Femininity) : Keutamaan atas Kepedulian (Care), Pengasuhan
(Nurturing) dan Kepekaan (Sensitivity); (b) Perempuan memainkan
peran yang penting dan aktif dalam setiap sektor masyarakat, dan ini
dipandang sebagai “kekuatan pendorong yang baru” (the new driving
force) dalam masyarakat; (c) Partisipasi Politik Perempuan : tidak hanya dalam arti hak-hak perempuan (women’s rights ), tapi juga dalam
pengertian “keniscayaan” (necessity); (d) Pembangunan Nasional yang
Kokoh (Substantial national development) hanya mungkin berjalan
apabila “kemampuan” (ability) dan “kecakapan”(competency) perempuan juga dilibatkan di dalamnya.
Keempat, perempuan membuat “perbedaan” (women
make ‘difference’). Apa artinya ini? Sejauh ini concern utama kita
di Indonesia khususnya, berupaya untuk meningkatkan jumlah
perempuan dalam politik formal. $IÀUPDWLYH $FWLRQ dan Quota 30% adalah cara-cara untuk meningkatkan jumlah perempuan tersebut yang dikenal dengan “descriptive representation”
(keterwakilan deskriptif) dalam politik formal, khususnya parlemen. Tapi harusnya lebih dari itu yakni, perempuan tidak hanya sekedar “hadir” dalam demokrasi, tapi engender demokrasi. Mereka, kalangan perempuan tersebut, diharapkan “bring a
different style and values to politics.” Ini yang kemudian kita
kenal sebagai “substantive representation” (keterwakilan substansif).
Kelima, “simbolik” (symbolic). Apa artinya ini? Sedikitnya ada dua hal yang bisa dipaparkan di sini sebagai berikut, (a)
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perempuan menjadi “panutan” (role model) yakni menjadi motivasi atau acuan yang menimbulkan aspirasi dan pemberi semangat bagi perempuan lainnya (girls can do anything); dan (b)
legitimasi kelembagaan politik. Yang belakangan ini menunjukkan semakin sistem politik memperlihatkan kesempatan yang
sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk terlibat dalam
politik formal, terutamanya di parlemen, maka semakin memiliki keabsahan atau legitimasi yang kuat terhadap sistem politik
yang ada dan sedang berjalan tersebut. Untuk lebih ringkasnya,
argumen mengapa perempuan perlu terlibat dalam politik bisa
dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Mengapa Perempuan Perlu Terlibat dalam Politik
No
Argumen
1 Keadilan (justice) dan Kesetaraan
(Equality)
2
3
4

5

Kepentingan Perempuan (Women’s
Interest)
Emansipasi (emancipation) dan
perubahan (change)
Perempuan membuat “perbedaan”
(women make “difference”)
Perempuan menjadi “panutan” (role
model)  Simbolik

Keterangan
Konstitusi, Undang2, CEDAW, Beijing
Platform dan Populasi
Perempuan memiliki “kepentingan”
yang berbeda dengan laki-laki
Membongkar sistem patriarkal dalam
masyarakat dan negara
Tidak hanya “hadir” dalam demokrasi,
tapi engender demokrasi  “bring a
different style and values to politics”
Perempuan menjadi inspirasi dan
pemberi semangat perempuan lainnya

Sumber: modifikasi dari Fuchs & Hoecker, 2004; Sauer, 2004
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BAB III
PEREMPUAN DALAM INDEKS DEMOKRASI,
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

“Perempuan tidak bisa memimpin tanpa laki-laki. Tapi lakilaki sampai hari ini masih menganggap diri mereka mampu
memimpin tanpa perempuan. Perempuan selalu menempatkan
laki-laki dalam berbagai pertimbangan mereka . Itu
perbedaannya.”
Vigdis Finnbogadóttir, mantan Presiden Islandia
3.1. Indeks Demokrasi Indonesia: Perempuan di mana?
Apa yang kita maksudkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (selanjutnya disebut IDI)? Secara sederhana kita mengartikan IDI
merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan
pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Laporan yang
dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS-2017), menunjukkan bahwa
Indeks Demokrasi Indonesia pada 2016 ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan skala 1 hingga 100, laporan ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan IDI dari 72,82
(2015) menjadi 70,09 (2016). Meskipun demikian, masih menurut
BPS (2017), akibat penurunan ini, tingkat demokrasi di Indonesia
masih masuk dalam kategori “sedang” dan bukan “buruk”. Jika kita
meruntut ke belakang, khususya sejak 2009 hingga 2016, ada dinamika pasang surut dari tingkat demokrasi di Indonesia, dan ini bisa dijadikan refleksi atau pencerminan dari situasi dinamika di Indoneia.
Tahun 2009, tingkat demokrasi di Indonesia, merujuk pada
IDI, mencapai 67,30 dan ini berjalan terus hingga mencapai puncak
tertinggi mencapai 73,04 (2014). Kemudian turun terus, sebagaima21

na sudah diungkapkan, menjadi 72,82 (2015) dan 70,09 (2016). Sebagaimana diketahui bahwa IDI disusun berdasarkan kejadian dalam
kenyataan sosial-politik (evidence-based). Ini artinya, gambaran yang
ditampilkan dalam IDI diharapkan juga merupakan refleksi gambaran
dari kenyataan sosial-politik yang terjadi. Jika kita turunkan IDI ini
dalam 3 aspek demokrasi maka pada 2016 ini ketiganya mengalami
penurunan meski masih masuk dalam kategori “sedang”. Kebebasan
sipil menjadi 74,65 (2016) setelah sebelumnya 78,60 (2015). Kemudian Hak-hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi masing-masing
turun menjadi 70,11 dan 62,05 (2016) setelah setahun sebelumnya berada pada angka 70,63 dan 67,77 (2015).
Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengetahui posisi, peran dan partisipasi politik perempuan di dalam IDI tersebut? Tampaknya asumsi di dalam IDI ini berdasarkan pada netral-gender (gender-neutral) atau buta-gender (gender blind). Apa artinya ini? IDI
mengasumsikan bahwa dalam sistem demokrasi yang menjadi aktor
utama adalah masyarakat yang memiliki kedaulatan, dan itu meliputi
laki-laki maupun perempuan. Padahal secara historis kita mengetahui
bahwa rancangan demokrasi sudah sejak awalnya menyingkirkan perempuan. Di Yunani, yang sering dikatakan sebagai tempat awal lahirnya sistem demokrasi, ternyata secara ketat memiliki karakter yang sangat eksklusif. Betapa tidak ! Warganegara yang terlibat di dalam sistem
demokrasi hanya diperuntukan buat laki-laki dan lahir dari orangtua
yang berasal dari Athena. Sementara perempuan dan anak-anak, kaum
pendatang dan para budak tidak memiliki hak, tempat dan peran dalam sistem demokrasi tersebut. Teori-teori yang berkaitan dengan
sistem demokrasi seperti teori Kontrak Sosial dan Kedaulatan Masyarakat seperti yang dikembangkan oleh Hobbes (1588-1679), Grotius (1583-1645), Locke (1632-1704), Madison (1751-1836), Pufendorf
(1632-1694), dan Rossueau (1712-1778), meski dengan berbagai argumennya masing-masing, pada dasarnya sepakat untuk mengabaikan
perempuan untuk terlibat dalam demokrasi. Lebih buruk lagi, mereka
mendorong ide atau pemahaman bahwa perempuan lebih baik terlibat, atau lebih pasnya terkurung, hanya di ranah privat dan keluarga
(Tremblay, 2007).
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Carole Pateman (1989) misalnya, seorang feminis dan teoritikus politik yang mengkiritik keras konsep dan praktek demokrasi liberal, pernah mengatakan bahwa konsep Kontak Sosial yang banyak dijadikan fondasi dari demokrasi liberal harus dipahami sebagai kontrak
diantara laki-laki saja. Kontrak tersebut tidak hanya berfungsi untuk
mengatur dalam mempromosikan praktek kekuasaan politik, tapi lebih dari itu khususnya untuk menjamin laki-laki memiliki kekuasaan
yang tidak terbatas dan juga untuk mengatur dan mengontrol istri dan
anak-anak mereka di ranah privat dan keluarga. Sementara itu, ranah publik, dunia yang dianggap secara umum sebagai dunia rasional,
memang hanya untuk laki-laki secara eksklusif.. Sementara itu perempuan dapat ikut memasuki atau mempengaruhi politik formal dan
lembaga-lembaga negara, hanya secara tidak langsung melalui laki-laki. Meskipun saat ini sudah ada banyak perubahan fundamental di
banyak negara dengan keterlibatan perempuan dalam politik formal,
tapi secara umum norma-norma bahwa perempuan hanya memiliki
tanggung jawab dan peran untuk melakukan kerjaan rumah tangga
dan membesarkan, mendidik dan mengasuh anak di ranah domestik
masih tertanam kuta dalam kehidupa masyarakat. Pembagian kerja
atas dasar peran dan posisi gender ditopang dan direproduksi oleh berabgai aturan=aturan formal dan kelembagaan, serta nilai-nilai keyakinan dan budaya dalam masyarakat.
Menariknya. lagi, atau lebih tepatnya ironisnya, merujuk
pada catatan sejarah, revolusi-revolusi besar yang pernah terjadi pada
masa lalu, dan dipercaya sejatinya merupakan jalan untuk demokrasi
representasi, ternyata tidak memberikan akses pada perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan dan parlemen. Kita bisa menyebutkan misalnya, Revolusi Agung (Glorious Revolution) di Inggris (1668),
Revolusi Amerika (1775-1783), dan Revolusi Perancis (1789). Bahkan
di Perancis, ide mengenai individu yang abstrak, yang menjadi ikon
utama dari Universalisme Republikan, tidak terlalu memberikan tempat untuk diskusi mengenai warganegara politik perempuan sampai
menjelang Abad 21 yakni pada saat debat-debat yang begitu hebat
mengenai keseataran dan keadilan perempuan dan laki-laki muncul
kepermukaan (Tremblay, 2007).
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Kembali kepada IDI 2016, memang ada indikator-indikator
yang langsung maupun tidak, berkaitan dengan perempuan. Dalam
aspek kebebasan sipil ada indikator yang merujuk pada aturan tertulis
yang diksriminatif dalam hal gender, etnis dan kelompok. Ironisnya
skornya menurun dari 83,82 (2015) menjadi 81,37 (2016). Demikian juga dengan indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis dan kelompok yang ternyata juga
menurun skornya dari 91,18 (2015) menjadi 87,75 (2016). Sementara
itu dalam aspek Hak-hak Politik ada indikator yang berkaitan dengan
perempuan, dan menunjukkan skor positif meski tidak terlalu signifikan. Indikator tersebut adalah persentase perempuan terpilih terhadap toatal anggota DPRD yang skornya meningkat dari 53,49 (2015)
menjadi 54,29 (2016). Bagaiman dengan aspek Lembaga Demookrasi?
Dalam indikator persentase pengurus partai ada peningkatan skor yaitu dari 84,17 (2015) menjadi 91, 84 (2016). Tapi tentu belum tergambar apa posisi perrempun tersebut dalam pengurus partai? Apa cukup
penting dalam melahirkan kebijakan partai atau hanya sekedar posisi
administratif saja? Singkat kata, meski ada upaya untuk menampilkan
indikator yang berkaitan dengan perempuan, tapi seluruh bangunan
IDI memang tidak dilandasi oleh perspketif gender sejak awalnya.
Makanya tidak mengherankan juga apabila posisi dan peran perempuan dalam tiga aspek IDI tersebut tidak terlihat.
3.2. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan
Gender sebagai Komplementer
Untuk semakin memperkaya atau mengimbangi hadirnya IDI,
maka pada bagian ini akan diperkenalkan semacam indeks juga yang
disebut dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan
terjemahan dari Gender-related Development Index (GDI), dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) yang asalnya terjemahan dari Gender
Empowerment Measures (GEM). Secara makro, kesetaraan dan keadilan gender dapat diukur dari indikator kuanttitatif melalui IPG dan
IDG. Angka-angka dalam IPG menggambarkan adanya ketimpangan
atau kesenjangan (gap) pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manu24

sia (IPM) laki-laki dan perempuan. Pengungkapkan adanya kesenjangan atau ketimpangan diukur dalam tiga dimensi dasar pembangunan
manusia yakni, (a) lamanya hidup seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan (diukur dengan harapan hidup mulai saat seseorang dilahirkan); (b) pengetahun atau tingkat pendidikan (diukur melalui kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa, baik laki-laki
maupun perempuan, dengan rata-rata lamanya sekolah); dan (c) pendapatan atau standar hidup yang layak (diukur dengan pengeluaran
per kapita yang telah disesuaikan).
Merujuk pada laporan Human Development Report (HDR)
pada 2015, IPM Indonesia menempati tingkatan “sedang” dengan capaian IPM sebesar 68,38 dan ini berada di peringkat 110 dari 188 negara. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata dunia pada tahun
yang sama (71,05). Capaian yang tidak terlalu menggembirakan ini
semakin terlihat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga
yang tergabung dalam organisasi kerjasama ASEAN. Indonesia ternyata hanya atau baru menempati peringkat kelima dari sepuluh negara tetangga. Namun ada sisi yang menggembirakan pada saat yang
sama yakni, Indonesia ternyata masuk dalam World’s Top Movers in
HDI Improvement dalam periode 1970 hingga 2010 dari sisi kecepatan
pertumbuhan IPM. Meskipun capaian IPM Indonesia masih di bawah
rata-rata dunia, tapi capaian IPG nya ternyata, meski sedikit, di atas
rata-rata dunua. Laporan UNDP memapaparkan bahwa IPG dunia
berada di sekitar 92,36 dan Indonesia berada di 92,74. Dibandingkan di tingkat ASEAN, Indnesia berada pada peringkat ke 6 dari 8
negara, dan hanya berada di atas Kamboja dan Laos. Merujuk pada
hasil penghitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
angka IPM laki-laki dan perempuan ternyata sama-sama mengalami
peningkatan dalam kurun 6 tahun terakhir ini. Meskipun demikian,
dilihat dari laju kecepatannya, capaian pembangunan perempuan
memiliki percepatan yang lebih tinggi. Konsekuensi logisnya, IPG nya
pun mengalami peningkatan. Tahun 2015, angka IPG meningkat 0,69,
menjadi 91,03 setelah sebelumnya 90, 34 pada tahun sebelumnya. Angka ini terus meningkat selama 6 tahun terakhir ini dan sesuai dengan
target RPJM 2015-2019.
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Komponen pembentuk IPG di bidang kesehatan, menunjukkan angka harapan hidup (AHH) perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2015 AHH perempuan Indonesia
sudah mencapai 72,78 tahun sementara laki-laki hanya sebesar 68,93
tahun. Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah perempuan umur 7 tahun ke atas sebesar 12,68 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki (12,42 tahun). Di sisi lain, rata-rata lama sekolah perempuan umur 25 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu
7,35 tahun dibandingkan 8,35 tahun (BPS dan KPPA, 2016).
Sekarang bagaimana dengan IDG? IDG sendiri merupakan
indeks yang mengukur ketimpangan gender dalam hal apakah perempuan dapat mengambil peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan
politik. IDG memberikan perhatian pada kesetaraan dalam partisipasi
politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Mengukur
kesenjangan atau ketimpangan gender dalam bidang-bidang utama
atau kunci, serta pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dan
politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar
70,83 atau meningkat 0,15 point dibanding tahun 2014. Meskipun target RPJMN selalu terpenuhi, namun dalam tiga tahun terakhir peningkatan IDG relatif rendah. Selama kurun waktu 2013-2015 peningkatan IDG hanya di bawah 0,50 poin, sedangkan pada kurun waktu
2010-2012 peningkatan IDG hampir 1 poin. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan IDG pada tahun 2015 disebabkan
oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah. Akses perempuan dalam bidang politik yang
tercermin dari keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan
nilai yang rendah. Hasil Pemilu tahun 2014 mencatat hanya sekitar
17,32 % perempuan di parlemen, sedikit menurun dari Pemilu lima
tahun sebelumnya yang sebesar 17,49%. Sedangkan dalam dunia kerja, profesionalisme perempuan semakin mendekati laki-laki, terlihat
dari persentase perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga
profesional pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 46,03 % (BPS
dan KPPA, 2016).
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3.3. IDI dan IDG: Tidak Berjalan Linier ?
Jika merujuk kepada kedua Indeks yang sudah dipaparkan
(IDI dan IDG) , maka memang terlihat ada semacam keterputusan
atau tidak sejalannya kedua indeks tersebut jika dikaitkan peran dan
posisi, dan terutamanya jumlah perempuan yang terlibat dalam politik formal, dan lebih khusus lagi representasi politik perempuan di
parlemen. Pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights),
dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy), sesuai
yang ditampilkan dalam IDI, Indonesia berada dalma kategori yang
tidak buruk sekali tapi masuk kategori “sedang”. Tentu ini sangat bertolak belakang jika IDI ini dberlakukan untuk menilai pemerintahan
di Era Orde Baru yang otoriter. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia yang masuk kategori “sedang” tidak berjalan liner atau berkorelasi dengan semakin besarnya jumlah perempuan yang berkiprah
di parlemen nasional. Bahkan data juga memperlihatkan bahwa di era
pemerintahan Orde Baru ada jumlah perempuan yang lebih banyak
dibandingkan pemerintahan Reformasi di parlemen nasional. Sebaliknya dalam era pemerintahaan saat ini yang sudah berganti empat
kali presiden melalui empat kali pemilu yang relatif jujur, bebas dan
rahasia, jumlah perempuan di parlemen tidak memperlihatkan pola
kenaikan representasi politik perempuan yang ajeg. Mengapa demikan? Lagi-lagi melalui data justru terlihat bahwa dalam pemilu terakhir (2014) representasi politik perempuan menurun menjadi 97 anggota
perempuan parlemen (17,32%) setelah pemilu sebelumnya (2009)
berada pada 100 anggota perempuan parlemen (17,86%). Namun ini
masih lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya lagi (2004) yang
hanya mempromosikan 65 anggota perempuan parlemen (11,82%).
Untuk lebih jelasnya kita bisa melihatnya dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.1.
Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI menurut Jenis Kelamin,
(1955-2014)
Pemilu

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1955
1971
1977
1982
1987
1992
1997
1999
2004
2009
2014

256
429
423
418
441
438
442
456
485
460
463

16
31
37
42
59
62
58
44
65
100
97

272
460
460
460
500
500
500
500
550
560
560

Persentase
Perempuan
5,88
6,74
8,04
9,13
11,80
12,40
11,60
8,80
11,82
17,86
17,32

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3.4. Survai IPU (2010): Kesetaraan dalam Politik
Dari penjelasannya sebelumnya, melalui pembacaan terhadap
dua indeks (IDI dan IGD), terlihat jelas bahwa ada semacam keterputusan antara membaiknya demokrasi Indonesia (melalui IDI) dengan meningkatnya jumlah perempuan dalam parlemen (melalui IGD).
Pertanyaannya kemudian, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa tidak
ada korelasi sebab akibat yang positif diantara keduanya? Tentu perlu penelitian lapangan yang mendalam untuk menjawab pertanyaan
ini. Jika merujuk pada kasus Indonesua, maka akan semakin komplesk
saja jawabannya mengingat luasnya wilayah Indonesia, dan sudah pasti setiap wilayah mulai dari kabupate/kota, provinsi sampai tingkat nasional, akan menampilkan gambaran yang sangat bervariasi. Ini akan
terlihat misalnya dari hambatan, pandangan dan prioritas yang berbeda antara laki=laki dan perempuan hingga kedudukan parlemen dan
partai politik.
Namun demikian, meski tidak selalu sama di tiap tempat, ada
kecenderungan perempuan dan laki-laki akan membawa pengalaman
sosial mereka ke dalam urusan-urusan di parlemen. Dampak ikutannya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkenaan
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dengan isi dan prioritas pembuatan keputusan yang sangat sarat dengan kepentingan, latar belakang dan pola kerja kedua jenis kelamin
tersebut. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya ditampilkan hasil survai
Inter-Parliamentary Union (IPU, 2010), yang tentu saja merupakan
pengambaran umum, kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam politik formal sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Kesetaraan dalam Politik :
Survai IPU Perempuan dan Laki-laki di Parlemen (1)
* Temuan 1 Æ Perempuan menghadapi hambatan atau penghalang
yang besar untuk bisa masuk dalam politik formal
* 5 faktor utama yang menghalangi laki-laki dan peremuan masuk
politik formal
Pengahalang buat Perempuan
Tanggung jawab domestik

Penghalang buat Laki-laki
Kurangnya dukungan elektoral

Sikap budaya terhadap perempuan
dalam masyarakat

Kurangnya dukungan dana

Kuarngnya dukungan keluarga
Kurangnya rasa percaya diri

Kurangnya dukungan partai politik
Kurangnya pengalaman dalam fungsi
representatif, public speaking, dan
hubungan dengan konstituen
Kurang rasa percaya diri

Kurangnya dukungan dana

Dari tabel ini terlihat jelas bahwa mulai dari hambatan atau
penghalang saja seseorang masuk dalam politik formal sudah memperlihatkan adanya perbedaan antara yang dihadapi perempuan dan
laki-laki. Jika kita perhatikan penghalang yang dihadapi perempuan
umumnya bersumber dari faktor internal (domestik) seperti dukungan keluarga dan tanggung jawab domestik serta kurangnya rasa percaya diri. Sebaliknya, bagi laki-laki sumber penghalangnya berasal
dari faktor eksternal (publik) seperti kurangnya dukungan elektoral
dan partai politik.
Selanjutnya bagaimana perempuan membawa pandangan,
perspektif dan bakatnya pada saat mereka duduk sebagai anggota perempuan parlemen. Ini bisa dilihat dalam tabel beriut ini:
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Tabel 3.3.
Kesetaraan dalam Politik :
Survai IPU Perempuan dan Laki-laki di Parlemen (1)
Temuan 1Æ Perempuan membawa pandangan, perspektif dan bakat
yang berbeda dalam politik formal
Memimpin dalam mempromosikan upaya-upaya menentang kekerasan berbasis
gender (gender-based violence)
Mempromosikan dan memastikan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan
lansia, pengasuhan anak, pensiun, undang-undang/peraturan kesetaraan gender
dan elektoral untuk memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi
parlemen
Kebanyakan perempuan merasakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab
untuk merepresentasikan perempuan pada umunnya
Sebagian lagi menekankan pentingnya advokasi atas nama komunitas yang lebih
luas,
Mempromosikan apa yang disebut sebagai “agenda perempuan” masuk ke dalam
diskusi-diskusi politik yang lebih luas

Jelas terlihat bagaimana perempuan membuat perbedaan ketika berada di parlemen dengan merujuk pada poin-poin yang diungkapkan yang sebagian besar sudah pasti berbeda dengan koleganya
yang laki-laki. Dalam tabel berikut ini kita akan semakin melihat perbedaan tersebut

Tabel 3.4.
Kesetaraan dalam Politik :
Survai IPU Perempuan dan Laki-laki di Parlemen (2)
* Temuan 2 Æ Perempuan dan laki-laki memiliki prioritas yang
berbeda dalam kiprah politiknya di parlemen
Wilayah Kebijakan di mana perempuan dan laki-laki lebih banyak berkiprah
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
Isu-isu Perempuan
Isu-isu Luar Negeri
Soal-soal Keadilan dan Kesetaraan
Gender
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Soal-soal Ekonomi dan Perdagangan

Soal-soal Komunitas dan Sosial

Pendidikan

Soal-soal Keluarga

Soal Keadilan dan Konstitusional

Pendidikan

Soal-soal Komunitas dan Sosial

Pelayanan Kesehatan

Infrastruktur dan Pembangunan

Isu-isu Luar Negeri

Administrasi Publik

Dari tabel tersebut kita bisa melihat dampak turunan dari
keterlibatan perempuan dalam parlemen yang berkaitan dengan
kebijakan dan isu yang menjadi prioritas laki-laki dan perempuan.
Pada tabel berikut ini kita mencoba melihat apakah parlemen merupakan wadah yang netral gender atau bias gender sehingga membuat
perempuan seringkali “terpinggirkan”, meski baik laki-laki maupun
perempuan memiliki posisi dan peran yang salam sebagai anggota
parlemen sebagai wakil rakyat. Penjelasannya bisa kita lihat dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Kesetaraan dalam Politik :
Survai IPU Perempuan dan Laki-laki di Parlemen (3)
Temuan 3 Æ Parlemen bukanlah institusi yang ramah gender

y g
g
Kesetaraan dan keadilan gender hanya kadangkala (occasionally) atau hampir
tidak pernah (rarely) menjadi “arus-utama” (mainstream) di parlemen

Memang ada upaya-upaya yang sporadis untuk memperbaiki atau memodernisasi
parlemen melalui mempromosikan kepekaan gender dalam parlemen
Ini antara lain dilakukan melalui perubahan budaya dan mempromosikan aturan
dan tatanan yang sedang berjalan dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan
khusus anggota-anggota parlemen

Kesetaraan gender harus menjadi salah satu ukuran dari kinerja organisasi
parlemen
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Jika demikian masalahnya, maka memang tidak mudah
perempuan terlibat dalam politik formal, khususnya parlemen.
Tapi jika taruhannya kesetaraan dan keadilan gender, maka
masuk politik formal menjadi tak terelakkan atau suatu keniscayaan. Hanya dengan terlibat dalam politik formal maka harapan, aspirasi, ide, atau tuntutan dan dukungan yang berkaitan
dengan isu-isu dan kepentingan perempuan lebih bisa dimungkinkan untuk terwujud. Ini baik melalui proses legislasi, pengawasan terhadap badan eksekutif sebagai eksekutor, dan juga
anggaran yang sangat krusial untuk membiayai proyek-proyek
gender.
Pada titik ini tampaknya kita harus merujuk pada partai politik sebagai kendaraannya. Suka atau tidak suka, partai politik sudah
embedded dalam sistem demokrasi perwakilan yang ada. Pada tabel
berikutnya kita akan melihat bagaimana partai politik dilihat sebagai
kendaraan politik untuk mengusung kepentingan perempuan.

Tabel 3.6.
Kesetaraan dalam Politik :
Survai IPU Perempuan dan Laki-laki di Parlemen (4)
Temuan 4 Æ Pentingnya Partai Politik !
Partai Politik adalah arena yang sangat penting untuk pembentukan kebijakan
dan menjadi setting prioritas politik
Karena itu parpol menjadi salah satu institusi kunci di mana kesetaraan dan
keadilan gender seharusnya dipromosikan
Faktanya banyak partai politik yang menjajikan kesetaraan gender tidak
menjalankannya dalam tingkat praktis, dan sementara itu perempuan sendiri
tidak mencukupi untuk terwakili dalam pembuatan kebijakan dalam badanbadan di partai politik
Dukungan terhadap partai yang berkuasa adalah faktor yang paling penting
dalam memperkenalkan dan membuat berbagai legislasi yang berprespektif
gender, dan ini akan membuat perubahan di berbagai tingkatan
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3.5. Politik Maskulin dan Posisi Perempuan
Dalam bagian ini kita perlu memahami dan menjelaskan beroperasinya politik maskulin di dalam proses-proses politik di parlemen. Hal ini langsung maupun tidak, sangat mempengaruhi peran
dan posisi perempuan dalam parlemen. Tapi apa sebetulnya yang kita
masksudkan dengan Politik Maskulin? Sebagai langkah awal ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu maskulinitas ? Secara
sederhana kita mengartikan maskulinitas atau Keutamaan Laki-laki
(dari kata muscle atau otot) sebagai definisi sosial yang diberikan oleh
masyarakat kepada laki-laki yang mengarahkan bagimana laki-laki harus berperilaku, berpakaian dan bernampilan, serta sikap dan kualitas
seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki (Bashin, 2004).
Konsekuensinya setiap laki-laki, setuju atau tidak, suka atau
tidak, mampu atau tidak, harus mengikuti ciri-ciri tersebut jika taruhannya adalah diakui menjadi bagian dari “Keutamaan laki-laki. Dari
sini juga kemudian muncul antitesanya dari maskulinitas yakni feminitas yang ditujukan untuk perempuan. Keduanya (maskulinitas dan
feminitas) merupakan definisi atau konstruksi sosial yang secara mudahnya bisa digambarkan antara lain dalam ciri-ciri yang berada dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Perbandingan Maskulinitas dan Feminitas
Maskulinitas
Laki-laki harusnya :
Dominan
Kuat
Agresif
Intelijen (cerdas)
Rasional
Aktif (melakukan sesuatu)
Otak
Keras
Pikiran
Laki-laki suka :
Mobil/teknologi
Suka olahraga keras: balap mobil,
tinju, karate

Feminitas
Perempuan harusnya :
Submisif
Lemah
Pasif
Intuitif (naluriah)
Emosional
Komunikatif (membicarakan sesuatu)
Hati
Lembut
Perasaaan
Perempuan suka :
Belanja/tata rias
Suka menari: balet, daerah

Sumber: Helen MacDonald, “Magazine Advertising and Gender”, 30 April, 2012
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Tentu kita bisa memperpanjang daftar dari perbandingan
maskulinitas dan feminitas tersebut. Tapi lebih jauh dari itu, konstruksi sosial seperti ini ternyata juga kemudian masuk dalam wilayah
politik formal. Seperti sudah diungkapkan bahwa struktur politik
dan institusi-institusi demokrasi modern yang dibangun sejak Abad
18 dan 19 pada dasarnya memiliki dua ciri utama yakni, “meminggirkan perempuan” (exclusion of women) dan memisahkan secara fungsional antara ranah laki-laki (ranah publik) dan ranah perempuan
(ranah privat). Akibatnya, dalam politik formal, kemudian kita mengenal apa yang disebut sebagai Politik Maskulin. Lazimnya laki-laki
memang mendominasi ranah politik (ranah publik). Mereka sangat
menentukan dalam merancang aturan-aturan main dalam permainan
dan proses-proses politik yang berjalan. Bahkan mereka juga yang paling menentukkan standar aturan main dalam politik untuk dilakukan
evaluasi. Kehidupan politik, masih menurut laki-laki pada umumnya,
sering diatur sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki, dan
lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, menurut gaya hidup laki-laki.
Atas dasar itu, tidak terlalu mengherankan apabila politik maskulin ini
muncul berdasarkan pada ciri-ciri seperti kami versus mereka, kawan
versus lawan, kalah versus menang, pemenang versus pecundang dan
lainnya yang sejenis.
Atas dasar itu, tidak mengherankan juga, sebagai turunannya,
dunia politk formal yang merupakan bagian dari ranah publik terlampau jauh buat perempuan yang terbiasa berada di ranah privat (ranah
domestik). Dunia politik dianggap sebagai tempat yang tidak seharusnya dijangkau kaum perempuan untuk terlibat di dalamnya. Dunia
politik sering digambarkan dengan 3 K (Kotor, Keras dan Kejam) sangat bertentangan atau tidak cocok dengan perempuan yang diidentikan dengan 2L1E (Lemah, Lembut dan Emosional). Perempuan dipandang terlalu “sempurna” untuk masuk ke dunia politik yang kotor
tersebut. Apabila kemudian kita juga menemukan perempuan-perempuan yang terlibat dalam politik formal, maka seluruh nilai, sikap
dan perilaku dan aturan mainnya harus mengikuti atau sesuai dengan
politik maskulin yang berlaku. Namun secara umum keberadaan dari
politik maskulin yang didominasi oleh laki-laki ini menyebabkan perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menentang politik
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gaya laki-laki. Karenanya bisa dimengerti juga pada saat perempuan
terlibat dalam politik maka ada kecenderungan mereka menjalankannya dalam jumlah yang kecil.
3.6. Menuju Demokrasi yang Berwawasan Gender (Gender Democracy)
Dalam bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana hadir dan berjalannya Politik Maskulin telah menyingkirkan, atau minimal
mempersulit, perempuan untuk terlibat di dalamnya.Dewasa ini kita
bicara mengenai praktek demokrasi representasi (demokrasi liberal),
yang idealnya melibatkan perempuan dan laki-laki di dalamnya secara
setara dan adil, tapi ternyata faktanya memang jauh dari harapan atau
pasnya tidak berjalan seperti yang diharapkan Misalnya hingga saat ini
masih ada sekitar 10 negara yang tidak memiliki wakil perempuan sama
sekali di parlemen seperti misalnya yang terjadi di negara-negara Micronesia, Nauru, Tuvalu dan Uni Emirat Arab. Demokrasi representasi dalam pemerintahan modern dewasa ini lebih menampilkan watak
male-dominated sehingga lebih pas disebut sebagai androcracy daripada
democracy. Pada Abad 18 ketika muncul istilah gender sebagai kategori
politik maka ini hanya semakin memapankan watak male-dominated ini
dengan laki-laki sebagai pihak yang merepresentasikan individu-individu dalam badan-badan dan organisasi-organisasi politik, dan sementara itu perempuan merupakan bagian dari unit yang lebih besar yakni,
keluarga – Pater familias.
Singkat kata untuk sementara kita bisa menyimpulkan bahwa
demokrasi pada dasarnya melahirkan “penyingkiran” (exclusion), ketidaksetaraan (inequality), dan dominasi (domination), khususnya terhadap
perempuan. Jika itu masalahnya apa kemudian kita akan meninggalkan atau membuang demokrasi sebagai jalan pintas karena tidak atau
kurang terwakilinya perempuan dalam politik formal. Ada baiknya
sampai di sini kita mengutip apa yang dikatakan Winston Churcill,
Perdana Menteri Inggris pada November 1947 sebagai berikut :
“Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terburuk –
kecuali bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain yang pernah
dicoba dari waktu ke waktu”.
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Jelas tersirat maupun tersurat, Churcill mengakui sepenuhnya
bahwa pemerintahan demokrasi jauh dari sempurna. Tapi saat bersamaan kita juga pernah memiliki pemerintahan non-demokrasi seperti
Fasisme di Jerman, Jepang, Italia dan Spanyol, atau Komunisme di Uni
Soviet, Eropa Timur dan Cina, serta pemerintahan militer di wilayah
Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Chile dan Paraguay, dan ini
semuanya melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang
memakan korban jiwa ribuan bahkan sampai jutaan manusia meninggal karena dibunuh, disiksa, diculik, atau bentuk kekerasan serta
kekejaman lainnya. Kita pun kemudian mengetahui, dalam catatan
sejarah, untuk menyelesaikan fenomena ini kita melalui Perang Dunia II yang menelan jutaan umat manusia sebagai korbannya. Bahkan
bekas-bekas kehancuran peradaban manusia tersebut masih terasa jejak-jejaknya hingga saat ini. Karenanya, meski demokrasi masih jauh
dari sempurna, tapi demokrasi juga merupakan bentuk pemerintahan
yang terbaik sejauh ini dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerinatahan yang pernah ada sebelumnya.
Kembali pada isu keterlibatan perempuan dalam politik formal, atau dalam bentuk pemerintahan demokrasi, maka pertanyaannya
demokrasi seperti apa yang bisa dipromosikan sehingga mencerminkan
adanya kohabitasi antara perempuan dan laki-laki dalam proses demokrasi yang ada dan sedang berjalan. Jika kita merujuk pada seorang sosiolog
dari Berlin, Jerman, Harlina Bendkowski (2002), maka muncul istilah
Demokrasi Gender (Gender Democracy) atau Demokrasi berwawasan
Gender sebagai Demokrasi Total (Total Democracy) ! Apa maksudnya?
Merujuk pada penjelasan sebelumnya mengenai masih jauhnya demokrasi dari sempurna, maka prinsip utama dari demokrasi ini jelas yakni, posisi-posisi pengambilan keputusan politik, kerja, pendapatan dan waktu
sejauh ini didistribusikan secara tidak merata antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya yang terjadi adalah defisit demokratik (democractic
deficit) dalam negara dan masyarakat. Pesan dari demokrasi gender sangat terang benderang yakni “our democracy is still incomplete.” Meskipun
demikian pertanyaan apa atau bagaimana untuk menjadikannya “complete” tampaknya sejauh ini tidak sepenuhnya bisa terjawab. Bagaimana
demokrasi memiliki makna bagi kedua gender tersebut adalah isu utama
yang sangat penting untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya.
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Sebelum masuk lebih jauh apa yang dimaksud dengan
demokrasi berwawasan gender, ada baiknya kita mencatat, sedikitinya
ada 3 kenyataan, dari beroperasinya demokrasi representasi selama ini
yakni, (a) Idealnya demokrasi representasi memberikan kesempatan
yang sama pada seluruh anggotanya untuk mengusahakan pengaruh politiknya. Tapi nyatanya perempuan umumnya lebih memiliki
masalah struktural dan kultural yang membatasi atau menghambat
mereka untuk terlibat dalam politik formal, khususnya dalam proses-proses pembuatan keputusan politik. Terlepas dari keberhasilan
perempuan semakin terlibat dalam politik, tapi fakatnya perempuan
masih jauh terwakili (underrepresented), khususnya dalam posisi-posisi politik yang strategis atau pimpinan.; (b) Isi, aturan main, caracara komunikasi dan ritual-ritual politik diperlakukan semata-mata
hanya untuk kebutuhan dan kepentingan laki-laki, yang kita sudah
sebut tadi sebagai politik maskulin. Perempuan dalam politik, seperti
dikatakan Bärbel Schäler-Macher (1996), secara harfiah adalah “foreign bodies”Seringkali, jika tidak mau dikatakan selalu, perempuan
akan mendapatkan hujatan atau sanksi sosial masyarakat jika mereka
berupaya untuk menetralisir peran dan posisi gender dengan berbagai
cara. Mereka tetap harus mempersepsikan dirinya sebagai perempuan
dengan ciri-ciri feminitasnya seperti yang umumnya dikontruksikan oleh masyarakat. Sebaliknya laki-laki dapat mengkaitkan dengan
peran dan posisi gender mereka secara positif sebagai kekuatannya.
Kenyataannya sebagian dari keutamaan laki-laki ini dilihat sebagai
faktor yang diperlukan sebagai tanda keberhasilan. Ini berseberangan
ciri-ciri femintas diantara politisi perempuan yang direspon oleh banyak pihak sebagai keraguan atas kompentensi atau kapasitas mereka.
Selanjuttnya, (c) Meskipun ada banyak perubahan tapi secara umum
tidak lazim bagi perempuan diberi hak secara setara dengan laki-laki
untuk bicara di depan umum untuk tujuan-tujuan kebaikan masyarakat. Masalah ini kemudian melahirkan ketidakserataan gender dalam
berbagai keputusan atau kebijakan politik yang dilahirkan.
Dalam praktek demokrasi dewasa ini, meskipun sudah melibatkan perempuan di dalamnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan
dalam bagian lainnya, tidak selalu ada pararelisme langsung antara
melibatkan perempuan dalam politik formal dengan lahirnya kebija37

kan yang mempromosikan keadilan dan kesetaran gender yang diajukan oleh perempuan yang sama. Sedikitnya ada dua strategi yang
didorong oleh kalangan aktivis perempuan selama ini dalam sistem
demokrasi yang ternyata memiliki keterbatasan dalam dirinya. Yang
pertama adalah strategi otonomi. Dalam prakteknya strategi ini hanya melahirkan diskoneksitas dengan pembangunan dan debat-debat
sosial-politik yang sangat penting bagi kalangan perempuan. Strategi
seperti ini pada ujungnya hanya melahirkan ketidakberdayaan politik.
Sebaliknya strategi yang kedua adalah strategi integrasi yang memanifestasikan dirinya terutama dalam bentuk kebijakan kesetaraam gender. Ternyata pada ujungnya juga memperlihatkan adanya kelemahan.
Mengapa demikian? Kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang
diperjuangkan selama ini hampir selalu mendapatkan tantangan-tantangan yang menjadikan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi marjinal di dalam organisasi dan proses eksekusi, dan umumnya dipertimbangkan sebagai topik atau isu yang sama sekali bukan prioritas.
Ironisnya ini berlangsung di partai politik, serikat pekerja, pemerintahan termasuk di universitas dan media massa.
Sekarang bagaimana dengan demokrasi yang berwawasan
gender sebagai alternatif atau pelengkap dari demokrasi representasi (demokrasi liberal) yang sedang berjalan? Bisa dibilang bahwa
demokrasi gender ini merupakan ide normatif yang berkaitan dengan “pengarus-utamaan gender” (gender mainstreaming) yakni strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek
kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui
kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Adapun tujuannya adalah, untuk mencapai kondisi-kondisi demokratik antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara umum,
dan juga secara khusus di dalam perusahaan, pemerintahan dan
birokrasi, partai politik dan parlemen dan institusi-institusi negara
dan organisasi-organisasi lainnya. Disamping adanya konvensi internasional seperti CEDAW, undang-undang atau peraturan lainnya yang
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prinsipnya mempromosikan tidak ada diskiriminasi antara laki-laki
dan perempuan untuk berkiprah di mana saja, termasuk dunia politik
formal, tapi cara untuk merealisasikannya salah satunya harus melalui
pelatihan-pelatihan gender (gender trainings). Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender, dan kemudian mengembangkan metode-metode untuk mendemokratisasikan hubungan antar gender tersebut.
Seperti sudah disinggung sedikit, memang tidak mudah merealisasikan demokrasi berwawasan gender ini. Apalagi Harlina Bendkowski (2002),sebagai pionir dari demokrasi berwawasan gender ini
sendiri belum berkenan atau bahkan menolak untuk memberikan
definisi yang statik dan final dari istilah ini. Mengapa demikian? Coba
kita lihat apa argumennya. Menurutnya,
“Segera istilah ini didefinisikan secara ketat dalam kamus dan di daur
ulang oleh kalangan teoritisi lainnya, maka istilah ini sendiri akan
banyak kehilangan vitalitasnya. Memang betul bahwa istilah ini
hidup atau berjiwa, dan ini secara khusus valid dalam kaitannya
istilah ini dikembangkan dalam diskursus konflik-konflik politik
yang aktual.”
Sementara itu tersebut nama Gunda Wemer (1999) yang bekerja di Heinrich Böll Foundation, mengatakan bahwa. Demokrasi gender belum siap mempromsikan konsep-konsep yang teoritis dan praktis. Ini, masih menurutnya, merupakan gerakan eksplorasi yang masih
mencari model-model dan wawasan yang baru. Meskipun demikian
sedikitinya ada dua dasar dari demokrasi gender yang bisa didefinisikan sebagai berikut; (a) merupakan pedoman normatif yang merujuk
pada moral absolut dan postulat etika; dan (b) merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi yang tidak seharusnya hanya membatasi pada
ranah politik tapi juga secara setara dijalankan di dunia kerja dan kehidupan pribadi.
Adapun mengenai tujuannya adalah, untuk mencapai partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam politik, dunia
korporasi dan di semua bagian kehidupan masyarakat melalui merefor39

masi dan menghapuskan struktur-struktur yang tidak demokratis (undemocratic structures) ) dan semua bentuk kekuasaan yang didasarkan
pada kekerasan (violence) dan penindasan (oppression). Pendekatan ini
didasarkan pada perluasan definisi demokrasi yang menuntut kesempatan dan hak yang setara dari seluruh warganegara dengan segala kemajemukannya. Kita tahu bahwa ada sejumlah besar identitas gender
(bagaimana pikiran dan rasa seseorang mengenai gendernya sendiri).
Identitas gender seseorang dapat selaras dengan seksnya yang ditunjuk
saat lahir atau justru sepenuhnya berbeda. Seluruh masyarakat memiliki serangkaian kategori gender yang berperan sebagai dasar pembentukan identitas sosial seseorang serta dalam hubungannya dengan
orang lain. Atas dasar itu, demokrasi berwawasan gender mengkritisi
dan bahkan menolak dikotomi antara feminim dan maskulin. Karena,
masih dari mereka yang menpromosikan demokrasi gender, setiap individu dalam masyarakat harus memiliki hak dan kemampuan untuk
menentukkan gaya hidup mereka sendiri, tipe hubungan-hubungan
yang melampaui pengertian stereotipe dan setiap tipe esensialisme
mengenai laki-laki dan perempuan.
Pada dasarnya konsep demokrasi gender menaruh perhatian
pada hubungan-hubungan sosial dan juga hubungan antar gender yang
ditransformasikan di bawah aspek demokrasi. Ini artinya demokrasi
gender bicara tentang kedua gender tersebut. Secara organisasi, ada
cara-cara utama untuk memaksakan organisasi atau institusi untuk
mengimplementasikan perspektif demokrasi gender. Demokrasi seperti ini tidak hanya memastikan dan memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan publik. Sistem
kuota memang mutlak dilakukan tapi bukan untuk jangka panjang.
Mencapai keseimbangan yang baik dalam pembagan kerja sosial antara laki-laki dan perempuan juga harus dijadikan tujuan seperti laki-laki diasumsikan juga memiliki peranannya dalam urusan rumah
tangga dan pengasuhan anak.
Seperti sudah disinggung sebelumnya, konsep kehidupan perempuan sudah berubah secara tajam dalam akhir Abad 20 dan awal
Abad 21 sebagai Abad Perempuan. Perempuan secara umum mengalami kemajuan dalam banyak sektor tapi saat bersamaa konsep
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kehidupan laki-laki dan peranannya tidak terlalu bisa mengejar atau
mengakomodasi transformasi tersebut. Akibatnya ada terjadi ketidakseimbangan di ranah privat yang akibatnya tidak baik bagi perempuan
dan anak-anak. Karenanya juga menjadi penting fokus pada hubungan
antar gender, tidak hanya pada perempuan tapi terutamanya pada laki-laki juga.
Dengan demikian jelas, demokrasi yang ramah gender tersebut pada dasarnya mengajak secara kuat keterlibatan laki-laki dalam
politik gender. Apa maksudnya ini? Maksudnya, demokrasi gender
dilihat dari perspektif kajian laki-laki lebih diarahkan menuju lahirnya “laki-laki baru” (new man). Lebih jauh lagi, politik maskulin sebagaimana gender adalah konstruksi sosial, yang dapat dipisahkan
dari tubuh laki-laki, ditegaskan secara kelembagaan dan direproduksi
oleh lembaga-lembaga yang ada. Maskulinitas pada dasarnya bersifat jamak tapi ada dalam hubungan hirarkhi satu sama lain. Kata
maskulinitas dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan jamak, Masculinities. Tapi mengutip R. W. Connel (1995), ada hirarkhis, dan
bahkan hegemonik dalam ciri-ciri maskulinitas yang ada. (hegemonic
masculinity). Dalam kaitannya dengan peran laki-laki dalam politik
formal, ciri-ciri maskulinitas yang hegemonik tersebut mengemuka
antara lain dalam bentuk kekuatan, kekuasaan, penaklukan, agresif,
kalah-menang, kami-mereka, dan bahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
Maka perlu keterlibatan laki-laki yang memiliki perspektif gender untuk mempromosikan politik maskulin yang baru dengan mengubah hal-hal yang berhubungan dengan mempromosikan
demokrasi yang ramah perempuan (demokrasi gender) bersama perempuan, dan masyarakat pada umumnya. Ini bisa terlihat dalam dua
hal berikut ini: (a) Area Politik à “struggle for power” (upaya untuk
merebut kekuasaan) menjadi “empowering” (pemberdayaan di mana
aktor-aktor yang bermain di dalamnya bersinergi dengan membangun solidaritas demi “sesuatu” yang lebih jelas kepemihakannya; dan
kemudian (b) Pemaknaan konsep kekuasaan (power) – dari “power
over” (menguasai, menaklukan atau mendominasi) menjadi “power
to” (melakukan kebajikan dan kebaikan bersama).
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Intinya laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan
secara bebas dalam memililih peranan mereka menurut tuntutan-tuntutan berdasarkan kondisi kehidudpan dan juga hasrat atau keinginan
mereka sendiri. Pendekatan seperti ini, lagi-lagi dengan merujuk R.
W. Connel (1995), disebut sebagai upaya “de-gendering”, dengan memeriksa dan mempromosikan aspek positif-negatif dari maskulinitas
dan feminitas dari masing-masing model peranan dalam dialog kritis
tentang gender yang bertujuan untuk mengkombinasikan keduanya
menjadi sesuatu yang baru. Tidak semua pola perilaku yang diidentifikasi sebagai maskulin selalu negatif, dan demikian juga pola perilaku
yang dianggap sebagai feminin selalu positif. Apalagi nilai-nilai feminin pada dirinya telah mengalami distorsi melalui struktur masyarakat
yang didominasi laki-laki.
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BAB IV
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN :
SUATU KENISCAYAAN !

Jika melihat apa yang sudah dipaparkan sejauh ini, maka baik
secara teoritis maupun indikator kuantitatif, keterlibatan perempuan
dalam politik atau representasi politik perempuan menjadi suatu keniscayaan. Ia tidak hanya perlu tapi keharusan. Tapi apa sebetulnya
yang dimaksud dengan Representasi Politik Perempuan? Secara sederhana, merujuk Hana Pitkin (1967), representasi politik adalah;
”to represent” (menghadirkan) aktivitas yang membuat perspektif,
opini, dan suara warganegara ’hadir’ (present) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik bisa terjadi apabila
aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan, dan bertindak atas nama yang lain (others).”
Lebih jauh lagi, dengan mengutip Suzanne Dovi (2006), ternyata 4 komponen dalam representasi politik yang bisa dibagi sebagai
berikut; (a) beberapa pihak yang mewakili (anggota DPR, organisasi,
gerakan, atau badan negara dan lain-lain); (b) beberapa pihak yang
diwakilinya (konstituen, klien dan lain-lain); (c) sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, kepentingan dan lain-lain), dan (d)
setting di mana aktivitas representasi terjadi (konteks politik). Tapi di
sini masalahnya, jika kita merujuk Nuri Soeseno (2013), ada beberapa
hal yang harus diperhatikan sehingga masalah representasi politik perempuan meski suatu keniscayaan, tapi tetap harus diperjuangkan.
Ada 3 titik tolak yang harus dipahami secara mendalam yakni,
(a) representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi politik adalah tentang klaim semata bukan sebuah
fakta representasi. Karenanya tidak ada cara lain selain perempuan
harus menjadi bagian atau masuk dalam representasi politik perempuan. Istilah singkatnya, “Go Politics”; (b) representasi politik yang
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demokratis terjadi jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau
tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat)
mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut. Memperkuat poin pertama, perempuan harus hadir, dan tidak hanya hadir, tapi juga ikut
mewarnai proses-proses politik yang berjalan dalam politik formal,
terumatanya di parlemen. Kemudian (c) representasi politik dapat dihasilkan dari proses elektoral (pemilu) dan non-elektoral. Proses elektoral menghasilkan representasi politik formal pada ranah jabatan
eksekutif dan legislatif di parlemen. Dalam proses non-elektoral representasi politik hadir dalam bentuk gerakan politik oleh kelompok,
serikat, komunitas, atau organisasi masyarakat sipil. Ini artinya, kedua
ranah tersebut harus berkaitan, saling mendukung, dan tidak ada yang
satu lebih penting dari lainnya, jika memang taruhannya adalah representasi politik perempuan yang berdaya, kuat dan solid dalam mempromosikan agenda-agenda perempuan yang memang dibutuhkan
masyarakat, serta perempuan dan anak-anak pada khususnya.
4.1. Representasi politik perempuan dan sistem pemilu
Peningkatan representasi politik perempuan di dunia, sebagaimana sudah diungkapkan, memang sangat menjanjikan. Tapi
pada saat bersamaan, situasi ini sangat problematik karena sedikitnya
dua alasan (Thames dan William, 2013). Pertama, sementara kita melihat adanya peningkatan representasi politik perempuan, tapi ternyata
ini tidak bisa disimpulkan bahwa telah terjadi kesetaraan dan keadilan
gender dalam institusi-institusi demokratik di negara-negara di dunia. Tingkat rata-rata representasi politik perempuan terutamanya di
parlemen yang 18% tersebut pada kenyataannya masih menunjukkan
bahwa perempuan masih rendah keterwakilannya (underrepresentation), masih jauh dari persentase ideal sesuai kuota 30% yang direkomendasikan oleh PBB. Untuk kasus Indonesia, representasi politik
perempuan di parlemen atau DPR RI, meski mengalami kenaikan sejak Reformasi 1998 (pemilu 1999, 46 aleg perempuan (9%); pemilu
2004, 65 aleg perempuan (11,6%); pemilu 2009, 101 aleg perempuan
(18%), tapi sama dengan kecenderungan di tingkat dunia pada umumnya, masih jauh dari ideal yakni kuota 30%.
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Kedua, peningkatan global dalam representasi politik perempuan menutupi variasi yang penting diantara sistem politik demokrasi yang ada. Pada Desember 2009, perempuan mencapai 56,3% dari
keterwakilannya dalam parlemen di Rwanda, dan sementara itu,
Kongres AS hanya memperlihatkan 16,8% dari keterwakilan perempuan (IPU, 2009). Lain daripada itu, negara-negara demokrasi yang
sudah terkonsolidasi ternyata memperlihatkan buruknya tingkat
representasi politik perempuan di parlemen (misanya di parlemen
Diet Jepang yang hanya sekitar 11,3 % perempuan) dibandingkan
dengan negara-negara demokrasi baru yang memperlihatkan presentasi perempuan yang tinggi (misalnya African National Congress,
Afrika Selatan, sekitar 44,5% perempuan, atau Kongres di Meksiko
sekitar 28,2% perempuan).
Pada saat yang bersamaan, negara berkembang yang belum
lama lepas dari Perang Saudara yang mengerikan seperti Rwanda,
dan negara industri maju seperti Swedia, memperlihatkan presentase
yang lebih dari 30%, dan bahkan melebihi 50% dari kesetaraan gender
antara laki-laki dan perempuan di parlemen. Meskipun kedua negara tersebut memiliki profil politik, sosial-ekonomi dan budaya yang
sangat berbeda, tapi sedikitnya ada hal yang sama dari keduanya yakni, negaranya menggunakan sistem pemungutan suara (voting) representasi proporsional (PR). Prinsip utama dari sistem ini adalah, adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke
dalam alokasi kursi di parlemen secara proporsional (Marijan, 2010).
Untuk waktu yang lama banyak kajian atau studi menyimpulkan bahwa penggunaan sistem pemilu representasi proporsional memainkan
peran yang menentukan dalam menghasilkan representasi politik perempuan di parlemen yang signifikan (Matland, 2003; Norris dan Inglehart, 2005).
Namun demikian, kajian-kajian yang belakangan memperlihatkan bahwa kesimpulannya tidak sesederhana itu. IPU misalnya, dalam salah satu kajiannya, memperlihatkan bahwa banyak negara yang
dalam pemilu menggunakan sistem pemilu representasi proporsional
ternyata hanya melahirkan representasi politik perempuan yang moderat atau biasa-biasa saja di parlemen. Sebaliknya, ada negara-negara
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yang menggunakan sistem pemilu pluralitas/mayoritas justru melahirkan representasi politik perempuan yang lumayan tinggi. Lain dari
pada itu, semakin banyak kajian yang muncul belakangan memperlihatkan bahwa kajian-kajian terdahulu yang ternyata telah membesar-besarkan hasil yang mengkaitkan peningkatan representasi politik
perempuan di parlemen dengan sistem pemilu representasi proporsional yang digunakan (Salmond,2006). Singkatnya, sistem pemilu
yang digunakan hanya salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya representasi politik perempuan di parlemen. Relasinya
ternyata tidak kausalitas atau sebab akibat sistem pemlu dengan representasi politik perempuan tetapi ada dinamika yang melibatkan faktor-faktor lainnya. Atas dasar itu, kita bisa menggunakan bahan-bahan
studi yang sudah ada sebagai kajian literatur untuk melihat faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi, atau bahkan menentukkan tinggi rendahnya representasi politik perempuan dalam parlemen. Untuk
itu setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan yakni, (a) mengkaji
secara mendalam akibat atau dampak sistem pemilu atau sistem pemungutan suara terhadap proporsional perempuan dalam parlemen
nasional dengan melibatkan faktor-faktor yang secara sederhana bisa
dibagi sebagai berikut; (1) ideologi gender negara (state gender ideology); (2) sosial dan budaya (cultural and social); dan (3) struktural
dan institusional (institutional and structural); dan (b) pada saat bersamaan penting utuk mengevaluasi terhadap faktor-faktor tersebut di
balik representasi politik perempuan di parlemen dengan memperhatikan secara serius terhadap partai politik dan sistem kuota gender
(Tremblay, 2008; Hoodfar and Tajali, 2011).
Untuk lebih menjelaskan keterkaitan tersebut, kita bisa menggunakan kerangka kerja analisa (analytical framework) sebagaimana
yang terpapar dalam gambar berikut ini :
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Gambar 4.1.
Keterkaitan faktor-faktor penyebab perempuan di parlemen
Modifikasi dari Tremblay, 2008, dan Hoodfar and Tajati, 2011
Tujuan atau maksud dari gambar tersebut terdiri dari tiga
langkah yakni, (a) mensistematis dan menyimpulkan atau mengikhtisarkan dinamika yang tercipta karena berbagai faktor yang mempengaruhi persentasi representasi politik perempuan di parlemen; (b) menekankan peran utama dari sistem pemilu atau elektoral yang bermain
dalam dinamika tersebut, dan sementara itu dengan memperhatikan
kontribusi dari partai politik dan sistem kuota gender; dan (c) faktor-faktor tersebut harus dilihat bisa sebagai faktor yang bisa menghambat, mengurangi atau sebaliknya, mendorong langsung maupun
tidak, representasi politik perempuan menjadi lebih buruk atau lebih
baik. Dengan kata lain, kerangka kerja analisa ini mempostulasikan
bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukanlah hasil atau produk dari satu variabel yang terisolasi, dan bahkan juga bukan variabel
yang dianggap berpengaruh dari sistem pemilu. Sistem pemilu tidak
berjalan atau berlaku dalam kevakuman atau terisolasi, tapi merupakan hasil interaksi dengan faktor-faktor struktural dan institusional
maupun sosial dan budaya, serta ideologi gender untuk menghasilkan
dinamika dan proseso-proses politik yang pada gilirannya mempengaruhi persentasi representasi politik perempuan di parlemen.
Dalam term atau istilah yang lebih teknis gambar tersebut bisa
dijabarkan sebagai berikut :
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-

Sebagai variabel dependen (variabel bergantung) atau fenomena
yang akan dijelaskan adalah persentasi representasi politik perempuan di parlemen

-

Sebagai variabel independen (variabel bebas) atau variabel yang
menjelaskan adalah varibel yang merujuk pada faktor ideologi gender negara, sosial dan budaya, serta struktural dan institusional.

-

Sebagai variabel intervening kita bisa menyebutkannya, sesuai dengan gambar yakni faktor partai politik dan sistem kuota gender. Dua
faktor ini pada dasarnya menjadi bagian dari faktor struktural dan
institusional. Tapi kita mempertimbangkannya, berdasarkan kajian
literatur yang ada, dua faktor memiliki dampak yang relatif kuat,
baik sebagai penghambat maupun pendorong, dari keterlibatan
perempuan dalam politik formal atau representasi politik perempuan, khususnya di parlemen. Karenanya kita letakkan dalam gambar secara terpisah dari faktor struktural dan institusional.

4.2. Ideologi Gender Negara, Sosial-Budaya, dan Struktural-Institusional
Apa yang kita maksudkan dengan “ideologi gender negara”
(state gender ideology)? Selama ini, setidak-tidaknya sampai sekarang, keberadaan struktur demokratik, yang secara sederhananya salah satunya
diartikan sebagai suatu sistem yang menjalankan pemilu yang terbuka
dan adil, seringkali dipandang sebagai elemen yang paling utama untuk
melibatkan perempuan dalam struktur politik. Sebaliknya pembicaraan
mengenai ideologi gender negara yang melibatkan perempuan sangat jarang mendapatkan perhatian. Padahal kita tahu ideologi gender negara
seara umum merefleksikan di dalam kerangka kerja dan konstituen masyarakat yang mampu untuk mendukung, mentoleransi, atau bahkan menentang kehadiran atau keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik
dan publik. Ini artinya, faktor tersebut, langsung maupun tidak, memberikan dampak sampai sejauh mana akses perempuan ke dalam politik
formal, dan dunia publik yang lebih luas. Secara “hitam-putih”nya faktor
ini bisa dijelaskan dalam contoh kasus berikut ini. Revolusi Perancis dan
Revolusi Amerika sering dijadikan model perubahan sosial-politik dan
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ekonomi yang pada akhirnya melahirkan sistem demokrasi liberal, sistem yang memberikan kesempatan kepada semua individu atau kelompok individu untuk terlibat dalam politik formal serta pembuatan keputusan dan kebijakan politik. Namun ironisnya, sistem ini dalam perjalannya
ternyata tidak selalu ramah terhadap kehadiran perempuan untuk terlibat
secara politik di dalamnya. Sebaliknya, negara seperti Kuba misalnya,
yang menjalankan sistem politik yang dianggap tidak demokratis, ternyata kemudian terlihat memberikan tempat kepada perempuan sebagai
partisipan politik yang penting, dan saat bersamaan mempromosikan keterlibatan seluruh warga negara dalam kehidupan politik. Apa artinya ini?
Jelas sekali bahwa tingkat keterwakilan perempuan dalam politik formal
sangat berkaitan, selain dengan sistem politik yang ada, dengan ideologi gender negara. Bahkan jika kita mengutip Anne Phillips (1995), ada
konsep yang disebut sebagai “politik kehadiran” (politics of presence). Tanpa terlalu peduli atau mempertimbangkan sistem politik yang ada atau
yang berlaku, kehadiran sejumlah besar perempuan dalam arena politik
akan mengarahkan kepada normalisasi perempuan sebagai bagian dari
landskap politik. Ini yang akan membantu mematahkan ‘taboo’ mengenai
perempuan dalam kekuasaan politik yang pada gilirannya akan memperbaiki status dan kehidupan perempuan.
Sekarang bagaimana dengan faktor yang lain? Faktor “sosial
dan budaya” (social and cultural). Sebagaimana sudah diungkapkan
sebelumnya, faktor ini bisa menjadi penghambat atau justru pendorong keterlibatan perempuan dalam politik formal. Faktor ini sedikit
banyak juga termasuk adat dan keyakinan atau agama. Di satu sisi,
faktor ini menjadi penghambat perempuan untuk masuk ke dunia
politik formal. Langkanya perempuan terlibat dalam politik formal
karena sejauh ini ada pandangan dan bahkan keyakinan bahwa “Politik” dianggap sebagai domainnya laki-laki (men’s realm). Ini sudah
pasti sangat berhubungan dengan budaya patriarkal yang menyebabkan secara tradisional, perempuan “dipinggirkan” dari jabatan-jabatan publik. Sementara pembagian sosial peran gender anara laki-laki
dan perempuan dalam banyak kasus dilegitimasikan melalui doktrin
dan praktek adat dan keyakinan/agama dalam membatasi, dan bahkan mengekang potensi perempuan untuk terlibat dalam dunia publik
dan politik. Tapi disisi yang lain, adat dan agama pun dipahami dan
49

dipraktekan oleh berbagai komunitas dalam masyarakat dengan cara
yang tidak homogen atau seragam. Budaya pun bukanlah faktor yang
statis, tapi dikontestasikan oleh berbagai kekuatan sosial, dan terus
berevolusi secara berkelanjutan.
Terakhir kita bicara mengenai faktor “struktural dan institusional” (structural and institutional). Sama dengan faktor lainnya,
faktor inipun bisa menjadi penghambat atau pendorong perempuan
terlibat dalam dunia politik dan publik. Di sini kita bicara mengenai misalnya mengenai sistem politik, aturan-aturan dalam politik
elektoral. Lainnya kita bisa misalnya merujuk pada struktur negara
(seperti Negara Kesatuan atau Negara Federal); struktur parlemen
nasional (seperti jumlah kamar, maksimum menjabat di parlemen,
dan jumlah kursi di parlemen); sistem kepartaian (seperti jumlah
efektif dari partai politik dalam pemilu dan parlemen); kondisi calon
(apakah diberlakukan sistem deposit uang bagi calon, atau biaya
kampanye calon disubsidi).
4.3 Dua Konsep Kesetaraan (Equality)
Pembicaraan tentang niscayanya keterlibatan perempuan dalam politik, atau lebih pasnya representasi politik perempuan dalam
sistem demokrasi sejauh ini, sangat berkaitan dengan masalah niscayanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik.
Karenanya, sebagai responnya muncul istilah “kesempatan yang setara” (equal opportunity) atau istilah lainnya, “kesetaraan kompetitif ”
(competitive equality). Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya konsep ini tidak lagi memadai dipromosikan sebagai jalan
untuk mendorong perempuan terlibat dalam politik formal. Konsep
ini pada dasarnya hanya merekomendasikan dan mendorong penghapusan hambatan-hambatan formal seperti misalnya memberikan
hak perempuan untuk bisa memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan publik. Ini sudah dianggap memadai karena selanjutnya tinggal
terserah individu perempuan itu sendiri dalam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk politik formal.

50

Ternyata dalam realitas politiknya, argumen ini memadai tapi
tidak mencukupi. Mengapa demikian? Argumennya adalah, menyingkirkan hambatan-hambatan yang sifatnya formal pada kenyataannya
tidak menghasilkan kesetaraan kesempatan yang sesungguhnya. Faktnya ada diskriminasi, baik langung maupun tidak, dan juga serangkaian hambatan yang tanpa kasat mata seperti sebut saja patriarki,
misogeni, stereotipe negatif terhadap perempuan dan lainnya yang
sejenis, yang menghambat atau mencegah keterlibatan perempuan dalam politik formal, baik hanya untuk mempengaruhi atau lebih jauh
ikut menentukan dalam proses pembuatan kebijakan politik. Pada titik ini kita kemudian mengenal konsep kedua yang disebut “kesetaraan
hasil” (equality of result) yang lebih relevan dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Adapaun sebagai argumennya kirakira seperti ini. Berdasarkan pengalaman bahwa kesetaraan sebagai
suatu tujuan tidak dapat diraih jika hanya sekedar pada tindakan atau
perlakuan kesetaraan formal sebagai caranya. Apabila hambatan-hambatan tersebut ada seperti yang sudah diutarakan maka tidak ada cara
lain selain cara-cara pengimbangnya harus diperkenalkan dan diberlakukan sebagai cara-cara untuk mendapatkan kesetaraan hasil. Persis
pada titik ini kita kemudian memperkenalkan salah satunya sistem
kuota sebagai cara untuk mendapatkannya. Membicarakan sistem
kuota perlu perlu dikaitkan dengan masalah partai politik yang akan
dijelaskan berikut ini.
4.4 Partai Politik dan Sistem Kuota
Pembicaraan mengenai partai politik pada dasarnya merujuk
pada apa yang disebut sebagai “penjaga pintu demokrasi” (gatekeepers
of democracy), dan ini bisa dijadikan sebagai alat atau wadah partisipasi
politik perempuan secara khusus. Secara sederhana kita mengartikan
partai politik sebagai asosiasi bebas atau independen dari invidu-individu atau kelompok individu yang salah satu tujuan utamanya untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan masalah-masalah publik, termasuk
melalui kehadiran dari para kandidat melalui pemilu yang bebas dan
demokratik (OSCE, 2014). Partai politik bertindak sebagai “penjaga
pintu” (gatekeepers) sebagai hasil dari peran unik dan mendasar yang
51

mereka mainkan dalam proses-proses demokratik. Partai politik pada
dasarnya merepresentasikan pandangan dan perspektif warganegara,
baik laki-laki maupun perempuan, dan juga merupakan saluran untuk masuk ke dalam fora kebijakan publik. Lain dari itu, partai politik
juag melayani layaknya saluran melalui mana perempuan dan laki-laki muncul sebagai representatif atau wakil rakyat yang terpilih atau
pembuat kebijakan politik. Pada saat bersamaan, sistem kuota gender
adalah ukuran untuk mengkounter diskriminasi. Diciptakan dengan
tujuan untuk merekrut perempuan-perempuan dalam posisi politik
dengan memastikan bahwa mereka tidak hanya dilihat sebagai “penggembira” atau “penarik suara” dalam arena politik formal. Ukuran ini
digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah menyebabkan perempuan terwakili secara buruk (underrepresentation) dalam politik formal. Sebaliknya, ini merupakan upaya meningkatkan
jumlah perempuan dalam politik formal yang sebelumnya berjalan
sangat lambat.
Memang tahap di mana partai politik secara aktual menyeleksi
atau memilih para kandidat bisa jadi merupakan tahapan yang sangat
penting bagi usaha-usaha untuk mengantar perempuan dapat memperoleh kursi sebagai anggota perempuan parlemen. Sedikitnya ada
tiga hambatan atau kesempatan penting yang harus dilalui perempuan
untuk bisa terpilih dan masuk ke parlemen (Matland, 2002). Pertama,
mereka harus menyeleksi dirinya sendiri untuk ikut serta dalam pencalonan. Keputusan untuk pada akhirnya mencalonkan diri biasanya
dipengaruhi oleh dua hal yakni, ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri untuk terpilih. Ini tahapan yang tidak mudah
untuk perempuan secara terbuka mencalonkan diri tapi ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan representasi politik. Selanjutnya yang kedua, mereka perlu diseleksi oleh partai
politik sebagai calon anggota legislatif (caleg). Proses nominasi para
caleg ini adalah salah satu peran penting yang dijalankan oleh partai-partai politik. Kita tahu bahwa prosedur nominasi memang sangat
beragam antar partai politik dan antar negara. Ini sudah pasti sangat berkaitan dengan sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat dan
apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi dalam proses nominasi
tersebut dalam partai politik. Di satu sisi, di negara-negara berkem52

bang seperti Indonesia, proses nominasi partai politik umumnya
berjalan secara tidak transparan, tidak adil, tidak akuntabel dan juga
tidak ramah perempuan. Nominasi dilakukan melalui siklus keputusan “tertutup”, dan seringkali melalui cara-cara yang tidak wajar.
Ini biasanya dengan mendiskriminasi calon atau kandidat perempuan.
Namun disisi yang lain ada proses nominasi yang memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi seperti pemilihan
awal di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian yang ketiga, mereka
pada akhirnya perlu diseleksi oleh pemilih dalam masyarakat sebagai
pemberi suara. Umumnya kajian-kajian mengenai pemilihan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan memberikan kesan bahwa
para pemilih lebih merujuk tanda gambar sebagai pilihannya daripada
memilih seorang caleg. Namun ada beberapa negara yang menganggap bahwa suara perorangan untuk caleg adalah penting. Tapi tahapan
krusial sebenarnya dari proses ini adalah bagaimana seseorang dapat
dinominasikan oleh partai politik. Pengurus partai politik akan secara cermat dan berhati-hati menyeleksi calonnya, baik secara terbuka
maupun tertutup, dengan suatu pertimbangan bahwa para caleg dipastikan dapat memperkuat kesempatan partai politik yang bersangkutan
akan menang dalam pemilu. Untuk lebih mudahnya sistem rekrutmen
calon anggota parlemen tersebut bisa digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4.2.
Sistem Rekrutmen Calon Anggota Parlemen
Ambisi dan Kesempatan

Memenuhi
Syarat

Penjaga Pintu

Pemberi
Suara

Pemilih

Calon atau
Kandidat

Anggota
Parlemen

Sumber: Richard E. Matland, 2002

Ada kesadaran bahwa peningkatan jumlah perempuan yang
aktif dalam politik formal berjalan sangat lamban meski ada beberapa negara yang sudah melampaui kuota 30% seperti Rwanda dan
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Swedia. Karenanya, atas dasar itu, ada berbagai upaya untuk mencari
terobosan-terobosan, di luar aturan-aturan konvensional yang ada, untuk
mempercepat peningkatan representasi politik perempuan. Salah satunya apa yang kemudian dikenal dengan sistem kuota. Pengenalan sistem
ini bagi calon anggota perempua parlemen memperlihatkan lompatan
kualitatif ke suatu kebijakan mengenai cara dan tujuan yang pasti. Atas
dasar efisiensinya yang relatif maka tidak mengherankan juga apabila ada
harapan terjadinya peningkatan yang signifikan dari representasi politik
perempuan dengan memakai sistem ini. Meskipun demikian pada saat
bersamaan pengenalan dan pemberlakuan sistem kuota melahirkan berbagai pertanyaan yang serius dan kritis, dan bahkan pada gilirannya memunculkan argumen-argumen yang menentangnya dan mendukungnya
atau pro dan kontra.
Apa sebetulnya yang dimaksud dengan sistem kuota ini? Apa ide
utama di balik sistem kuota ini? Secara mudahnya ide utama di balik sistem
kuota ini adalah mengajak, mendorong dan merekrut perempuan untuk
masuk dalam jabatan-jabatan atau posisi-posisi politik, dan saat bersamaan
memastikan bahwa perempuan tidak akan tersisolasi atau merasa asing,
atau hanya sebagai “penggembira” dalam kehidupan dan proses-proses
politik. Melalui sistem kuota maka perempuan didorong atau diminta menjadi bagian suatu jumlah atau persentase dari anggota suatu badan, parlemen, komite atau bahkan pemerintahan. Sejauh ini memang pembicaraan
soal sistem kuota biasanya merujuk lembaga parlemen dan organisasi partai politik. Prinsip dasarnya sistem kuota menempatkan proses dan beban
rekrutmen tidak lagi pada perempuan semata secara individu, tapi yang
lebih penting pada pengawasan dalam proses rekrutmen. Memang sistem
kuota bisa saja dibangun sebagai “netral-gender”, dan ini artinya bahwa tujuan dari sistem kuota untuk mempermasalahkan dan mengkoreksi tidak
atau kurang terwakilinya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam satu
badan, organisasi, komite atau lembaga. Tapi dalam kasus parlemen dan
partai politik terutamanya, sistem kuota khususnya digunakan untuk meningkatkan representasi politik perempuan karena memang biasanya perempuan sangat kurang terwakili dalam lembaga dan organisasi tersebut.
Singkat kata, sistem kuota meiliki tujuan memastikan bahwa perempuan
minimal sebagai “minoritas kritis” (critical minority) yang bisa jumlahnya
terdiri 30% atau 40% dari seluruh anggota organisasi dan lembaga.
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4.5 Sistem kuota sebagai “Jalur Cepat” (Fast Track)
Memang benar bahwa negara-negara Skandinavia adalah
negara-negara yang memiliki representasi politik perempuan yang
tinggi, dan umumnya sudah melewati batas kuota 30% sebagai syarat
untuk membuat perbedaan dalam proses-proses politik yang ada maupun sedang berlangsung. Tapi yang perlu diingat bahwa jalan konvensional yang ditempuh negara-negara tersebut membutuhkan waktu
sekitar lebih dari 80 tahun untuk mendapatkan representasi politik
perempuan yang berdaya, baik jumlah orangnya (kuantitas) maupun
kapasitas sumber daya manusianya (kualitas)nya. Sementara itu kita
memperkenalkan sistem kuota ini dalam konteks bahwa perempuan
dalam perjalanan sejarahnya benar-benar hampir total “disingkirkan”
(excluded) dari politik formal seperti yang terjadi misalnya di Jordania atau Afghanistan. Dalam kasus seperti ini maka sistem kuota
merepresentasikan langkah pertama bagi perempuan untuk masuk
atau terlibat dalam politik formal. Sebaliknya untuk kasus-kasus lainnya, sistem kuota digunakan dalam rangka untuk mengkonsolidasikan
atau memperkuat capaian-capaian perempuan dalam memiliki akses,
mempengaruhi atau menentukan dalam proses-proses pengambilan
keputusan atau kebijakan politik. Lain daripada itu, sistem kuota juga
digunakan dalam rangka untuk mencegah terjadinya arus balik dari
menurunnya representasi politik perempuan yang sudah ada. Singkat
kata, apabila negara-negara Skandinavia merepresentasikan model
peningkatan secara bertahap representasi politik perempuan, maka
negara-negara seperti Kosta Rika, Afrika Selatan, Rwanda dan Argentina merepresentasikan sistem kuota sebagai “Model Jalur Cepat” (Fast
Track Model).
Permasalahan yang muncul kemudian, sistem kuota ini melahirkan kontroversinya sendiri. Ini sangat berhubungan dengan pertanyaan dan argumen-argumen yang muncul, baik dari mereka yang
mendukungnya maupun yang menentangnya. Persoalan pro dan kontra (Dahlerup, 1999), secara mudahnya dapat dilihat dalam perdebatan sebagai berikut:
Bagi mereka yang mendukungnya ada beberapa argumen
yang diajukan antara lain, (a) Kuota bagi perempuan memberikan
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kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang menghambat atau
mencegah keterlibatan perempuan dalam politik secara adil dan setara; (b) Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa ada sejumlah perempuan yang duduk secara bersaman-sama dalam sebuah
lembaga atau organisasi, dan ini memiliki dampak dapat menimalisir tekanan-tekanan yang sering dialami oleh sebagian perempuan;
(c) Perempuan memiliki hak untuk memiliki kesempatan dan kesetaraan dalam keterwakilan politik; (d) Pengalaman perempuan
diperlukan dalam kehidupan politik; (e) Pemilihan pada dasarnya
mengenai representasi, dan bukan kualifikasi pendidikan; (f ) Perempuan sebetulnya memiliki kualitas seperti laki-laki, tapi seringkali
kualifikasi perempuan mendapatkan penilaian yang rendah dan diminimalkan atau disingkirkan dalam sistem politik yang didominasi
oleh laki-laki; (g) Suatu fakta bahwa sebetulnya partai-partai politik,
dengan karakternya yang “maskulin”, yang mengontrol proses-proses pencalonan kandidat, dan bukan utamanya masyarakat sebagai
pemilih yang menentukkan siapa yang akan dipilih; dan (h) Pengenalan sistem kuota sedikit banyak akan melahirkan konflik tapi
dengan berjalannya waktu hanya bersifat sementara.
Sebaliknya bagi mereka yang menentangnya, mereka juga
mempunyai argumen-argumen sebegai berikut; (a) Kuota menentang
prinsip kesempatan kesetaraan bagi semua karena nyata perempuan
lebih diberikan prefensi; (b) Kuota tidak demokratis karena pemilih
sudah harus dapat menentukkan siapa yang diilih; (c) Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa para politisi dipilih karena gendernya, dan bukan karena kualifikasinya, dan karenanya juga banyak
calon yang lebih memenuhi syarat menjadi tersingkirkan; (d) Banyak
juga perempuan yang tidak ingin dipilih hanya karena mereka adalah
perempuan; dan (e) Pengenalan sistem kuota ternyata telah menciptakan konflik yang signifikan dalam organisasi partai politik.
Sekarang bagaimana dengan sistem kuota itu sendiri? Apa berapa banyak tipe dari sistem kuota yang sudah dijalankan? Sedikitnya
ada tiga tipe kuota gender yang berlaku saat ini, dan itu adalah; (a)
kuota partai politik; (b) kuota legislatif; dan (c) reserved seats. Sistem
kuota gender pada dasarnya dijalankan sebagai tindakan khusus se56

mentara (afirmative action) dengan tujuan utamanya representasi
yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam arena atau jabatan
politik, dan juga merujuk pada representasi proporsional antara laki-laki dan perempuan yang idealnya tidak lagi hanya sekedar 70: 30,
tapi sudah lebih jauh sampai 50:50 sesuai yang diamanahkan dalam
UN SDG (United Nations Sustainable Development Goals). Untuk lebih
mudahnya penjelasan dari tiga tipe kuota gender ini bisa dilihat dalam
tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Tipe Kuota Gender
Kuota Partai Politik

Kuota Legislatif

Reserved Seats

Ukuran atau cara khusus
dalam partai politik,
biasanya diadopsi secara
sukarela, untuk
meningkatkan proporsi
perempuan bersama mitra
laki-laki dalam persamaan
atau kesetaraan sebagai
kandidat atau wakil yang
terpilih, dan kebanyakan
melalui rancangan
persentasi, proporsi atau
melalui urutan nomer
dalam daftar kandidat
yang dicalonkan partai
politik

Kebijakan yang mengikat
secara nasional, yang
embedded baik dalam
undang-undang dasar
maupun undang-undang
pemilu, yang
mengharuskan seluruh
partai politik untuk
menominasikan persentasi
tertentu atau proporsi
perempuan dalam
kandidat yang dicalonkan.
Bisa diperkuat dengan
sanksi bagi parpol yang
tidak mematuhinya

Kebijakan nasional bahwa
sejumlah kursi tertentu
dalam parlemen sudah
dipastikan untuk
perempuan. Jika tidak
mencukupi jumlah
perempuannya, maka
biasanya perempuan
dipilih secara langsung
melalui kebijakan atau
dipilih oleh partai. Mereka
kemudian ditunjuk
umumnya oleh cabang
eksekutif

Sumber: olahan dari Hoodfar dan Tajali, 2011

Satu hal yang harus digarisbawahi dalam mempromosikan
sistem kuota ini adalah, sistem ini pada dasarnya tidak boleh bersifat permanen. Harapannya apabila suatu saat nanti kesetaraan antara
laki-laki dan perempuan sudah relatif terpenuhi dalam representasi
politik, maka sistem ini sepatutnya tidak diperlakukan lagi. Kapan
waktunya? Ini sangat tergantung pada capaian-capaian dari representasi politik perempuan di setiap negara yang tentu saja berbeda
masing-masingnya. Sistem kuota hanya salah satu faktor, meski yang
relatif menentukkan, tapi banyak faktor lainnya sebagaimana sudah
dipaparkan dalam penjelasannya sebelumnya. Ada baiknya menutup
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bagian ini kita mengutip apa yang dikatakan dua aktivis perempuan
politisi dari dua negara maju yakni Swedia dan Spanyol. Brigitta Dahl,
mantan Ketua Parlemen, Swedia, mengatakan sebagai berikut :
“Seseorang tidak dapat berurusan dengan masalah representasi
perempuan hanya melalui sistem kuota saja. Partai-partai politik, sistem pendidikan, LSM, serikat dagang, gereja – semua harus bertanggung jawab atas organisasi-organisasi mereka sendiri
untuk secara sistematis meningkatkan partisipasi perempuan dari
bawah ke atas. Ini akan memerlukan waktu. Hal itu tidak akan
terjadi dalam semalam, atau dalam satu tahun atau lima tahun.
Melainkan akan memerlukan waktu satu atau dua generasi untuk
merealisasi perubahan yang berarti.”
Sementara itu, tidak kalah menariknya apa yang dikatakan
oleh Anna Ballebo, mantan Anggota Parlemen Spanyol seperti berikut ini :
“Kuota adalah pedang bermata dua. Di satu pihak, kuota mengharuskan laki-laki berpikir tentang keterlibatan perempuan
dalam pembuatan keputusan, dan karenanya laki-laki harus
menciptakan ruang untuk perempuan. Tapi dipihak yang lain,
karena laki-laki yang membuka ruang ini, maka mereka akan
mencari perempuan yang dapat diatur – perempuan yang lebih
mudah menerima hegemoni laki-laki.”
4.6 Perempuan di Parlemen: Apakah membuat Perbedaan?
Pada saat perempuan di seluruh wilayah dunia berjuang
keras untuk mendapatkan hak untuk memilih dan hak dipilih dalam
demokrasi liberal, maka sebenarnya perjuangan perempuan lebih
jauh adalah mengarah pada representasi politik perempuan yang lebih
besar jumlahnya. Tapi sebagaimana sudah ditunjukkan sebelumnya,
perjuangan tersebut ternyata tidak mudah dan juga tidak pasti ujungnya. Bahkan ketika pada akhirnya mereka sudah ada yang duduk di
parlemen, perjuangan mereka jauh dari selesai. Mengapa demikian?
Sudah dijabarkan sebelumnya bahwa politik maskulin sudah menghadang perempuan di parlemen. Parlemen dibentuk, diorganisir dan
didominasi oleh laki-laki. Mereka (baca: laki-laki) melakukan aktivitasnya untuk kepentingan mereka dengan mengembangkan berbagai
aturan dan prosedur yang langsung maupun tidak, menguntungkan
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mereka. Kebanyakan parlemen di dunia, termasuk di Indonesia, yang
sudah berjalan dan mapan ini adalah produk dari proses politik yang
didominasi kaum laki-laki (eksklusif laki-laki). Tidak mengherankan
juga apabila seluruh produk undang-undang dan kelembagaannya,
yang sangat bias gender, begitu melekat, meresap dan akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja atau dianggap benar adanya
(taken for granted).
Memang belakangan ini, khususnya paruh kedua Abad 20, ada
gugatan dan kritik keras terhadap kuatnya politik maskulin di parlemen. Ada perlawanan dan upaya-upaya untuk melakukan perubahan,
dan ini terlihat hasilnya seperti di negara-negara Skandinavia yang
kemudian menampilkan wajah perempuan yang sangat berdaya di
parlemen yang salah satunya ditunjukkan dengan persentase perempuan yang melampaui kuota 30%. Demikian juga dengan negara-negara
seperti Rwanda, Afrika Selatan dan Bolivia. Tapi saat bersamaan kita
masih menyaksikan masih rendahnya representasi perempuan di parlemen di negara-negara Arab. Mengingat masih langkanya penelitian
dan informasi mengenai peranan atau pengaruh seperti apa yang dapat
dilakukan perempuan di parlemen, maka Komisi PBB tentang Status
Perempuan (UN Commission on the Status of Women) dalam salah satu
laporannya mengemukakan perlu dan pentingnya suatu kajian khusus
tentang perempuan yang membuat perbedaan dalam politik. Sebagai
responnya kemudian, merujuk pada Joni Lovenduski dan Azza Karam
(1998 dan 2002), mempromosikan apa yang disebut sebagai “strategi aturan-aturan”(rules strategy) sebagai upaya untuk membantu memaksimalkan kapasitas dan pengaruh perempuan dalam proses-proses politik di parlemen. Meskipun tidak ada jaminan bahwa strategi
bisa menjadi “cetak biru” (blue print) karena sangat tergantung pada
situasi sosial-politik dan ekonomi-budaya dii masing-masing negara.
Tapi satu hal yang pasti dan perlu strategi aturan bisa maksikmal dan
membuat perbedaan apabila ditopang oleh “massa yang kritis” (critical
mass) yang merujuk pada jumlah perempuan yang ada di parlemen
yang memiliki motivasi atau termotivasi untuk mempromosikan isuisu, tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan perempuanj.
Strategi aturan-aturan ini, masih menurut Lovenduski dan
Karam, terdiri dari tiga bagian yakni, mempelajari aturan, menggunakan aturan, dan kemudian mengubah aturan. Apa yang dimaksud
dengan aturan-aturan di sini? Ini merujuk pada dua faktor utama
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yaitu, (a) adar istiadat, konvensi, praktek-praktek informal dan peraturan-peraturan tertentu yang mengatur fungsi legislatif; dan (b)
proses pembuatan undang-undang, pembagian kerja dalam majelis,
struktur hirarkhi, upacara dan disiplin, tradisi dan kebiasaan serta
norma-norma majelis yang mencakup fungsi internal dan hubungannya dengan bagian-bagian lain pemerintahan dan hubungannya
dengan bangsa yang akan dilayani.
Strategi ini berlandaskan pada keyakinan mengenai perlunya
perubahan sebagai keniscayaan, dan karenanya perlu untuk mendorong dan memilih anggota parlemen perempuan untuk memastikan
adanya perubahan tersebut. Sekurang-kurangnya ada 4 jenis perubahan sebagai berikut, Institusional/prosedural; (b) Representasi; (c) Pengaruh terhadap keluaran (output); dan (d) Wacana atau Diskursus. Untuk mudahnya bisa diluhat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Empat Bidang Perubahan yang berdampak pada Partisipasi Politik
Perempuan di Parlemen

Institusional/Prosedural

Representasi

Dampak/Pengaruh pada Keluaran
(Output)

Wacana/Diskursus

Menjadikan parlemen lebih ramah
perempuan (women friendly) melalui
tindakan atau langkah yang
mempromosikan kepekaan gender yang
lebih besar
Memastikan adanya keberlanjutan dan
peningkatan jumlah serta akses perempuan
ke dalam proses-proses legislatif.
“Feminisasi” legislasi dengan memastikan
adanya keprihatinan dan kepentingan
perempuan masuk di dalamnya
Mengubah bahasa parlementer sehingga
perspektif perempuan menjadi suatu hal
yang wajar dan saat bersamaan mendorong
persepsi dan sikap publik terhadap
anggota perempuan parlemen khususnya,
dan perempuan pada umumnya

Sumber : Lovenduski dan Karam (1998 dan 2002)
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Secara lebih lengkap penjelasan dalam tabel tersebut bisa dipaparkan dalam penjelasan berikut ini:
a.

Perubahan Institusional/Prosedural pada dasarnya merujuk
pada aktivitas-aktivitas yang mempromosikan dan mengubah institusi-institusi menjadi lebih “ramah perempuan” (women friendly). Perubahan-perubahan kultural seperti lebih peka gender harus dibarengi juga dengan perubahan-perubahan prosedural yang
dirancang untuk mengkoneksikan satu sama lain anggota perempuan parlemen. Seperti sudah disinggung sebelumnya, upaya-upaya
perubahan sudah sejamaknya tidak hanya melibatkan perempuan
saja tapi juga menjadikan laki-laki sebagai bagian dari perubahan
itu sendiri.

b.

Perubahan Representasi melibatkan tindakan-tindakan khusus
untuk memastikan adanya keberlanjutan dan peningkatan jumlah
serta akses perempuan ke dalam proses-proses legislatif. Ini mencakup mulai dari dorongan penuh terhadap caleg-caleg perempuan untuk berjuang masuk parlemen, memajukan kapasitas dan
kesempatan perempuan, mempromosikan aturan-aturan atau legislasi kesetaraan dan keadilan gender, sampai perubahan-perubahan yang lebih ramah perempuan dalam undang-undang pemilu
dan kampanye. Lain daripada itu, ada upaya-upaya serius dan sistematis untuk menempatkan dan memastika perempuan-perempuan berada dalam posisi-posisi menentukan di parlemen baik sebagai ketua maupun anggota. Ini tentu saja melibatkan peran dan
posisi partai politik yang strategis dalam mendorong representasi
politik perempuan yang tidak hanya deskriptif dalam arti jumlah
perempuan menuju ke arah substansif yang berlandaskan kualitas.
Inti kata, parlemen meruapak tempat yang sangat penting dalam
merekrut dan memilih posisi-posisi yang lebih tinggi .

c.

Dampak/Pengaruh pada Keluaran (Output). Yang paling penting adalah lahirnya berbagai “feminisasi” legislasi dan keluaran
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kebijakan-kebijakan lainnya.Artinya sampai seberapa jauh dan
dalam undang-undang dan kebijakan dapat lahir atau diubdah
sesuai dengan aspirasi, keinginan dan kepentingan perempuan. Ini
mencakup adanya agenda-agenda perempuan atau adanya kepastian seluruh produk legislasi bersifat sensitif gender.
d.

62

Perubahan Wacana/Diskursus. Ini meliputi perubahan-perubahan di dalam maupun di laur parlemen. Usaha untuk mengubah
bahasa parlemen memiliki perspektif perempuan secara intern,
tapi sekaligus mendorong platform parlemen untuk mengubah
persepsi, sikap dan perilaku publik dengan mengubah wacana
atau diskursus politik untuk menjadikan perempuan terlibat dalam politik formal sebagai sesuatu yang wajar dan bisa diterima
sebagaimana laki-laki berpolitik. Melalui akes dan fasilitas parlemen yang lebih besar untuk mendorong media massa dan publik umumnya untuk lebih sadar dan memahami, dan peduli pada
isu-isu, tuntutan-tuntutan dan kepentiingan-kepentingan perempuan, dan kapasitas politik perempuan dalam dialog, diskusi dan
debat-debat publik.

BAB V
PENUTUP
Meskipun terkesan teoritis apa yang dipaparkan dalam modul
ini, tapi sebetulnya ada kaitan yang jelas antara kajian yang sifatnya
teoritis dengan praktek atau aplikasinya sebagai turunannya yang akan
dijelaskan dalam modul-modul berikutnya. Dalam banyak kasus, kita
sering tidak sabar dan ingn melompat ke hal-hal yang praktis saja, termasuk dalam politik formal. Tidak ada yang salah di sini. Masalahnya,
cepat atau lambat, kita akan kehilangan pegangan dan mempertanyakan untuk apa semua ini dkerjakan. Jangan kita terjebak pada pekerjaan rutin tanpa sempat evaluasi dan refleksi diri.
Sebaliknya hanya bicara teoritis saja kita tidak akan kemana-mana, dan sudah pasti juga tidak melakukan perubahan apa-apa
untuk demokrasi yang lebih ramah perempuan, dan mempromosikan
repersentasi politik perempuan. Karenanya, antara keduanya meski
berbeda tapi saling berkaitan. Praktek politik tanpa pegangan teoritis
akan kehilangan arah. Sealiknya pegangan teoritis tanpa praktek politik hanya menghasilkan mimpi-mimpi tanpa wujudnya.
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MODUL II
SISTEM PEMILIHAN UMUM 2019

INTISARI MODUL

TUJUAN
PEMBELAJARAN

KOMPETENSI UTAMA

KOMPETENSI
PENDUKUNG

Modul ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi
caleg perempuan untuk memahami sistem pemilihan
umum 2019 secara komprehensif.
Memahami aturan main dalam berkontestasi di
Pemilu 2019 serta mendapat gambaran terkait
perubahan sistem pemilu yang pernah dilaksanakan
di Indonesia terutama pasca reformasi
Peserta memperoleh pemahaman sistem pemilihan
umum
tahun
2019
dan
berbagai
perubahan-perubahan yang telah terjadi.
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami seluk beluk aturan teknis dalam
sistem pemilu 2019
2) Mengetahui
perbedaan-perbedaan
dalam
aturan teknis di beberapa sistem pemilu
3) Mengetahui
tentang
perubahan
aturan
mengenai affirmative action dalam sistem
pemilu 2019
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SESI II : SISTEM PEMILIHAN UMUM 2019
Waktu : 90 Menit
KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman sistem pemilihan umum tahun
2019 dan berbagai perubahan-perubahan yang telah terjadi.
KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1.
Memahami seluk beluk aturan teknis dalam sistem pemilu
2019
2.
Mengetahui perbedaan-perbedaan dalam aturan teknis di beberapa sistem pemilu
3.
Mengetahui tentang perubahan aturan mengenai affirmative
action dalam sistem pemilu 2019
METODE :
1.
2.
3.

Pemaparan
Curah Pendapat
Diskusi Kelompok dan Pleno

ALAT/BAHAN:
1.
2.
3.
4.

Flipt Chart
Spidol
Laptop
Projector

ALUR FASILITASI:
1.

2.
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Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan
dengan sesi sebelumnya. Penting disampaikan bahwa sesi ini
menekankan pada aspek pengetahuan dasar tentang sistem
pemilu 2019 dengan berbagai perubahan-perubahan yang
ada dibandingkan dengan sebelumnya.
Fasilitator memaparkan tentang sistem pemilu 2019 menurut
UU No 17/2017 selama 30 menit.

3.
4.

5.

6.

Fasilitator melanjutkan sesi dengan membuka ruang diskusi
dan tanya jawab seputar sistem pemilu 2019.
Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan
minta mereka untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada di dalam pemilu 2019 dibandingkan dengan pemilu 2014 dan 2009; serta terlebih khusus
terkait dengan affirmative action di tiga pemilu sebelumnya
(2004, 2009, 2014).
Fasilitator meminta peserta untuk mempesentasikan dan
mensimulasikan hasil diskusi plano kelompoknya serta meminta tanggapan dari peserta lainnya.
Fasilitator menutup sesi.
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BAB I
PENDAHULUAN
Menjelang Pemilihan Umum 2019, para peserta Pemilu dan
kandidat sedang mempersiapkan diri. Mulai tahun 2017 ini, mereka
sedang memulai persiapan tersebut dengan berbagai cara. Bagi partai
politik, agenda penting dan krusial adalah verifikasi organisasi dan
pendaftaran resmi sebagai peserta pemilu. Sebagai kandidat, seorang
calon anggota legislatif (caleg) pun tengah mengkonsolidasikan tim
sukses di daerah pemilihannya untuk melakukan persiapan pendaftaran pencalonan di tahun 2018 nanti. Denyut pergerakan dan persiapan Pemilu 2019 tengah dimulai. Apalagi pada saat bersamaan, di
tahun 2018, beberapa provinsi besar juga akan menggelar Pilkada serentak. Inilah tahun-tahun pemilu tersibuk di Indonesia!
Aturan main dalam Pemilu 2019 pun dibentuk dalam kerangka yang berbeda yakni kodifikasi UU Pemilu. Sebelumnya di tahun
2014, peraturan teknis pemilu legislatif, pemilu eksekutif dan pilkada, merujuk pada undang-undang yang berbeda satu sama lain. Bahkan penyelenggara pemilu saja yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)
diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang terpisah.
Oleh karena itu, para politisi DPR, pegiat dan aktivis LSM dalam isu
kepemiluan, pihak pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu telah
bersepakat bahwa Pemilu 2019 akan menggunakan aturan baru yang
telah dikodifikasi dan disatukan. Kodifikasi ini tentu bertujuan untuk
memperkuat integrasi aturan legal formal tentang kepemiluan yang
ada di tingkat nasional hingga lokal.
Selain alasan tumpang tindih aturan yang terkait dengan
pemilu, salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah
pelaksanaan hari pemilu yang serentak. Di Pemilu 2019, paling tidak
ada dua agenda besar yaitu pemilu legislatif nasional dan daerah yang
dilakukan secara bersamaan pada bulan April serta pemilu presiden
dan wakil presiden di bulan Juli. Pilkada juga dimulai untuk secara
serentak di tahun 2015 dan dilanjutkan di tahun 2017 dan 2018. salah
satu poin penting dalam pemilu serentak adalah terkait dengan beban
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anggaran pemilu yang cukup besar. Dalam satu beban anggaran pilkada atau pemilu legislatif saja, anggaran terbesar terletak pada anggaran
penyelenggara dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota. Di samping
itu, partai politik dan para kandidat akan mudah melakukan koordinasi dengan pembiayaan kampanye yang lebih murah apabila pemilu
dilakukan secara serentak.
Untuk itu, Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum tidak semata-mata sebuah kodifikasi undang-undang, namun
juga terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak
yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh
karena itu, sebagai sebuah pengalaman baru dalam kepemiluan kita,
satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pemahaman aturan
dan regulasi dalam konteks penyelenggaraan serentak ini. Meskipun secara teknis ada lima kotak/bilik suara yaitu pemilu DPR, DPD, DPRD
I, DPRD II dan Presiden, namun pemilih dan para peserta pemilu harus memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang berubah dalam
pemilu 2019 mendatang. Modul ini akan mengantarkan kepada para
pembaca dan para caleg perempuan yang akan bertarung di Pemilu
2019 tentang pemahaman dalam sistem pemilu yang baru. Bab ini akan
mendiskusikan tentang sistem pemilu 2019 dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Di samping itu, Modul ini juga akan mengantarkan kepada para pembaca perbedaan sistem pemilu 2019 dengan sistem
yang diterapkan pada pemilu sebelumnya di tahun 2014.
1.1 Sasaran
Modul ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan
bagi caleg perempuan untuk memahami sistem pemilihan umum 2019
secara komprehensif. Secara substansi, modul ini dapat digunakan
oleh beberapa pihak yang akan berkaitan dengan Pemilu 2019 nantinya, baik partai politik, calon legislatif, trainer caleg, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Namun secara khusus, pembahasan modul
ini ditujukan terutama untuk membantu para caleg perempuan agar
dapat memahami aturan main dalam berkontestasi di Pemilu 2019
nanti serta mendapat gambaran terkait perubahan sistem pemilu yang
pernah dilaksanakan di Indonesia terutama pasca reformasi sebagai
rujukan dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi.
76

1.2 Sistematika Modul
Modul ini terdiri dari 3 bab, disusun secara sistematis mencakup pembahasan aturan main Pemilu 2019 secara khusus sebagai
fokus utama dari modul.
Bab I ; menghantarkan pembaca untuk memahami konteks pemilihan
umum 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai urgensi dalam memahami sistem pemilu 2019.
Bab II ; memberikan gambaran mengenai sistem pemilihan umum
yang baru terutama berkaitan dengan beberapa perubahan isu-isu
krusial aturan pemilu. Kunci kemenangan dalam bertarung adalah
penguasaan terhadap aturan main, sehingga penguasaan terhadap sistem pemilihan umum 2019 menjadi hal penting yang perlu dipahami
oleh caleg perempuan.
Bab III ; memberikan gambaran mengenai perbandingan kebijakan aturan pemilu tahun 2019 nanti dengan aturan pemilu tahun
2014 yang lalu. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
memudahkan caleg dalam memahami hal apa saja yang telah berubah.
Selain itu dalam bab ini pula digambarkan mengenai aturan pemilu
yang mendukung terkait kebijakan afirmasi sehingga setiap caleg diharapkan dapat memerhatikan dan mengawasi terimplementasinya
kebijakan afirmasi baik yang menyangkut aturan afirmasi di dalam
penyelenggara pemilu, partai politik, ataupun di dalam pencalonan
caleg itu sendiri.
Bab IV ; adalah penutup dari keseluruhan modul ini.
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BAB II
MENGENAL SISTEM PEMILU 2019
Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal yang penting terkait
dengan sistem pemilu 2019. Diantaranya adalah definisi sistem pemilu, tipe dan jenis pemilu, daerah pemilihan, peserta pemilu, ambang
batas parlemen, pencalonan peserta dan kandidat pemilu, kampanye,
penghitungan dan penetapan suara, penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu.
2.1 Definisi Sistem Pemilu
Secara harfiah, UU No. 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu
dianggap sebagai sarana kontestasi politik yang sah di negara Indonesia. Sementara itu, menurut ACE Project, sebuah situs pembelajaran tentang pemilu di dunia, sistem pemilu dianggap sebagai referensi
yang sangat spesifik terdiri dari norma dan prosedur yang digunakan
dalam pelaksanaan pemilu untuk memutuskan siapa pihak yang terpilih dalam kompetisi tersebut.
Pemilihan umum menjadi salah satu petunjuk penting bagi
penyelenggaraan negara yang demokratis. Di dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil; biasanya disebut sistem distrik) dan multi member constituency
(satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan
sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsionalitas).
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2.1.1 Sistem Distrik
Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single member constituency) atas
dasar pluralitas (suara terbanyak). Sistem distrik didasarkan atas kesatuan geografis, dimana setiap kesatuan geografis memperoleh satu
kursi di dalam parlemen. Untuk keperluan tersebut, negara dibagi
dalam sejumlah besar distrik pemilihan (lingkup kecil) yang kirakira sama jumlah penduduknya. Dalam sistem distrik, satu distrik
menjadi bagian dari satu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu
kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak yang menjadi
pemenang tunggal. Hal ini dinamakan dengan the first past the post
(FPTP) dimana pemenang tunggal meraih satu kursi, sekalipun selisih
suara dengan partai lain sangat kecil. Dengan demikian, hal tersebut
berimplikasi pada tidak memungkinkannya implementasi kebijakan
kuota bagi perempuan karena sistem ini lebih menonjolkan kemampuan perorangan calon dengan berdasarkan pada suara mayoritas.
Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai seperti Inggris dan Amerika karena pelaksanaan sistem
distrik mengakibatkan adanya “distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi
yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi (distortion effect)
tersebut maka cenderung menguntungkan partai besar melalui over
representation dan merugikan partai kecil karena under representation. Hal ini menyebabkan hilangnya suara partai kecil karena tidak
berhasil memperoleh kursi di suatu distrik. Oleh karena itu, hal ini
dapat memengaruhi masyarakat yang pluralis yang memiliki kelompok minoritas, agama, dan etnis. Begitupula akan berdampak pada
hilang-hilangnya partai kecil dan memunculkan partai-partai besar
yang mendominasi. Tabel 2.1.1 menjelaskan bagaimana kelebihan dan
kekurangan dari sistem distrik.
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Tabel 2.1
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Distrik
Kelebihan Sistem Distrik

Kekurangan Sistem Distrik

Sistem distrik mendorong ke arah
integrasi partai politik karena kursi
yang diperebutkan dalam setiap
distrik pemilihan hanya satu. Di
Inggris dan Amerika, sistem ini telah
menunjang bertahannya sistem dwi
partai.
Karena kecilnya distrik, maka wakil
yang terpilih dapat dikenal oleh
komunitasnya, sehingga hubungan
dengan konstituen lebih erat.
Dengan demikian wakil akan
cenderung untuk memperjuangkan
kepentingan distriknya.
Lebih mudah bagi suatu partai
untuk
mencapai
kedudukan
mayoritas dalam parlemen, sehingga
tidak perlu diadakan koalisi dengan
partai lain.

Sistem distrik kurang memerhatikan
kepentingan partai-partai kecil dan
golongan minoratis. Sehingga sulit
untuk menentukan kuota bagi
perempuan
karena
didasarkan
perolehan kursi ditentukan pada
suara terbanyak di suatu distrik
Adanya
kemungkinan
wakil
cenderung
untuk
lebih
memerhatikan kepentingan distrik
serta
warga
distriknya,
dan
cenderung
mengabaikan
kepentingan nasional.
Sistem ini kurang representatif
dalam arti bahwa partai yang
calonnya kalah dalam suatu distrik
kehilangan
suara
yang
telah
mendukungnya. Hal ini berarti
bahwa ada sejumlah suara yang
tidak diperhitungkan sama sekali.

Sistem distrik adalah sistem yang
sederhana
dan
murah
untuk
diselenggarakan

Sumber : Miriam Budiarjo, 2008

2.1.2 Sistem Proporsional
Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah
pemilihan) memilih beberapa wakil (multi member constituency). Dalam sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam
wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh
oleh para kontestan yang masing-masing alokasi kursi per-dapil sudah
ditetapkan secara nasional. Sistem proporsional yang paling sering
diterapkan adalah sistem proporsional tertutup (closed list proportional representation) dan sistem proporsional terbuka (open list proportional representation).
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1). Sistem Proporsional Tertutup
Dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat menentukan
pilihannya cukup dengan memilih tanda partai, sedangkan penetapan
calon legislatif yang akan memperoleh kursi ditentukan oleh partai politik. Sistem proporsional tertutup memungkinkan untuk meningkatkan
jumlah keterwakilan perempuan karena bergantung pada pemberian
pimpinan partai, namun perolehan kursi yang diraih berupa pemberian
bukan buah dari perjuangan caleg itu sendiri secara maksimal.

Tabel 2.2
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup
Kelebihan
Kekurangan
Memberi
kesempatan
bagi Memberi kedudukan yang kuat
peningkatan jumlah perempuan pada pimpinan partai sehingga
dalam lembaga perwakilan
memungkinkan terjadinya politik
uang lebih besar di internal partai
Lebih banyaknya jumlah wakil Wakil
Rakyat
kurang
erat
yang terpilih di suatu daerah hubungannya dengan konstituen,
pemilihan (dibandingkan dengan tetapi wakil rakyat lebih erat
sistem distrik yang biasanya hanya hubungannya
dengan
partai
memilih satu wakil untuk satu (termasuk dalam hal akuntabilitas).
dapil), maka kemungkinan lebih Sehingga memungkinkan wakil
beragamnya latar belakang calon rakyat
lebih
memerhatikan
legislatif yang terpilih, termasuk kepentingan partai dibandingkan
kemungkinan lebih besar bagi konstituen
perempuan untuk terpilih.
Partai mengetahui kualitas calon
legislatif yang akan memperoleh
kursi. Sehingga mengurangi calon
yang mencalonkan diri
karena
memiliki popularitas atau modal
uang

Sumber: Diolah dari Bahan Focus Group Discussion

2). Sistem Proporsional Terbuka
Dalam pelaksanaan Pemilu DPR dan DPRD 2019 nantinya, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka (open list pro82

portional representation). Dalam sistem ini, pemilih dapat menentukan
pilihannya secara terbuka berdasarkan daftar nama para calon anggota
legislatif di setiap partai politik dan daerah pemilihan yang berbeda. Dalam sistem ini, calon legislatif lebih dituntut untuk merebut dukungan suara sebanyak mungkin di daerah pemilihannya sehingga cenderung lebih
kompetitif bukan hanya dengan calon di beda partai tetapi juga dengan
calon yang berada di dalam satu partai. Sebagai sebuah mekanisme pemilu, sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan di
dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tabel 2.3
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka
Kelebihan
Meningkatkan partisipasi pemilih,
karena pemilih mengetahui calon
yang akan dipilih.
Calon legislatif bisa lebih dikenal
oleh pemilih atau konstituen
Mendorong kedekatan antara calon
legislatif dengan kostituen

Kekurangan
Membuka peluang meningkatnya
“money politics”
Meningkatkan persaingan intra dan
ekstra partai

Dalam negara yang kelembagaan
Parpolnya belum kuat, sistem ini
dapat
memperlemah
sistem
kepartaian sebagai akibat dari
tingginya persaingan antar caleg
dalam tubuh satu partai.
Kompetisi politik dilakukan secara Caleg perempuan harus bersaing
substantif dan aktif
secara “bebas” dengan caleg satu
partai dan lintas partai.
Mengikis oligarki di internal partai
politik
Penetapan calon berdasarkan pada
perolehan
suara
terbanyak
sehingga
akan
memberikan
keuntungan bagi caleg perempuan
potensial meskipun partai tidak
mengatur ketentuan 30% dapil
yang menempatkan perempuan di
nomor urut 1

Sumber: Diolah dari Bahan Focus Group Discussion
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2.2 Tipe dan Jenis Pemilu 2019
Secara umum, Pemilu tahun 2019 tidak lah jauh berbeda dengan
sebelumnya yaitu terdiri dari tiga jenis pemilihan umum: pemilu DPR
dan DPRD, pemilu DPD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu DPR dan DPRD adalah sarana untuk memilih anggota
perwakilan rakyat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan unsur keterwakilan partai politik yang terdaftar sebagai peserta
pemilu. Hal yang berbeda dengan Pemilu 2014 lalu adalah, penerapan
ambang batas perolehan suara bagi partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu DPR dinaikkan dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Artinya
hanya partai politik yang memperoleh minimal suara sebanyak 4 persen
dapat dinyatakan secara sah mendapatkan kursi di DPR.
Dalam Pemilu DPD, tidak jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, adalah sarana untuk memilih anggota perwakilan rakyat di
tingkat nasional berdasarkan unsur keterwakilan daerah dan berbasiskan dukungan individual, bukan berasal dari partai politik. Sistem
yang digunakan juga tetap sama yaitu distrik berwakil banyak yaitu
pemilih dapat memilih satu orang wakil dari setiap wakil provinsi dan
penentuannya berdasarkan suara terbanyak dari setiap provinsi. Setiap provinsi akan mengutuskan 4 wakil DPD sehingga total anggota
DPD adalah 136 orang.
Pemilu presiden dan wakil presiden adalah sarana untuk
memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilih dapat
menentukan sendiri siapa calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan harapannya. Penentuan pemenang dalam pemilu ini berdasarkan mayoritas terbanyak yaitu apabila pemenang telah memperoleh lebih dari 50 persen perolehan suara maka akan secara langsung
ditetapkan sebagai pemenang. Namun apabila tidak ada satupun kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen plus 1 suara, maka pemilu dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mendapatkan pemenang
mayoritas. Satu hal yang berbeda dalam pemilu presiden dan wakil
presiden kali ini adalah masalah waktu pelaksanaan. Apabila tahun
2014 yang lalu, pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan setelah
pelaksanaan pemilu DPR, DPRD dan DPD, maka tahun 2019 dilakukan secara serentak di hari yang sama. Namun demikian, pencalonan
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presiden dan wakil presiden, berdasarkan UU No. 7 tahun 2017, mengatakan bahwa referensi pembentukan koalisi pencalonan presiden
adalah berdasarkan hasil pemilu DPR di tahun 2014, bukan pemilu
2019. Koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden adalah minimal
20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen jumlah perolehan
suara nasional.
2.3 Daerah Pemilihan
Daerah pemilihan (dapil) dapat diartikan sebagai wilayah administrasi dimana seorang anggota legislative mencalonkan diri untuk mengikuti pemilihan umum dan mendapatkan kursi di wilayah
tersebut. Pembentukan daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang bersangkutan sehingga pemilih hanya
memilih calon yang berada di wilayah tersebut.
2.3.1 Daerah Pemilihan Anggota DPR RI
Daerah pemilihan DPR RI dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah
ditetapkan meliputi provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Dalam alokasi kursi DPR RI tidak ada perubahan berarti dari
Pemilu sebelumnya yaitu di rentang 3-10 kursi per dapil bergantung
pada faktor besaran jumlah penduduk dan luas wilayah. Pembentukan provinsi baru, Kalimantan Utara, memberi implikasi terhadap
penambahan jumlah dapil DPR RI yang tadinya hanya 77 dapil menjadi 80 dapil. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan tambahan 15
kursi DPR RI dari total kursi 560 orang menjadi 575. Adapun alokasi
penambahan kursi tersebut adalah provinsi Jambi satu kursi; provinsi
Riau dua kursi; provinsi Kepulauan Riau satu kursi; provinsi Lampung
dua kursi; provinsi NTB satu kursi; provinsi Kalimantan Barat dua
kursi; provinsi Kalimantan Utara tiga kursi; provinsi Sulawesi Tenggara satu kursi; provinsi Sulawesi Barat satu kursi; dan provinsi Sulawesi
Tengah dengan satu kursi. Jumlah alokasi kursi per dapil pun sudah
ditetapkan oleh DPR dan menjadi bagian tak terpisahkan dari lampiran UU No. 7 tahun 2017.
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2.3.2 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
Sementara itu, daerah pemilihan DPRD provinsi dalam UU No.
7 Tahun 2017 meliputi kabupaten/kota dan juga gabungan kabupaten/
kota. Variasi jumlah kursi DPRD Provinsi berbeda-beda di rentang 35120 kursi. Sementara itu, alokasi kursi per dapil provinsi terletak diantara paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Secara keseluruhan
jumlah kursi DPRD provinsi berubah dari 2.207 di tahun 2014 menjadi
2.112 kursi di tahun 2019. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan perubahan dapil akibat terjadinya pembentukan provinsi
baru. Penetapan cakupan wilayah dapil dan jumlah alokasi kursi untuk
tiap dapil provinsi dalam UU No. 7 tahun 2017 ditentukan oleh DPR
RI yang tercantum dalam lampiran IV UU, berbeda dengan UU No. 8
tahun 2012 yang memberikan wewenang penetapan cakupan wilayah
dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi kepada KPU.
2.3.3 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Sementara daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota dalam UU
No. 7 Tahun 2017 telah ditetapkan meliputi kecamatan atau gabungan
kecamatan. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota juga tidak mengalami
perubahan drastis yaitu paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55
kursi. Sementara itu, alokasi kursi per dapil terletak diantara paling
sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Penentuan dapil DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang akan
ditetapkan oleh KPU berdasarkan pada cakupan wilayah dan jumlah
penduduk.
2.3.4 Daerah Pemilihan Anggota DPD
Daerah pemilihan DPD juga tidak mengalami perubahan yaitu di tingkat provinsi. Bahkan bertambah karena ada penambahan
provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Sehingga nanti ada 34 provinsi
dengan masing-masing provinsi sebanyak 4 kursi, yang berarti total
kursi di DPD adalah 136 kursi.
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2.4 Peserta Pemilu
Yang dimaksud sebagai peserta pemilu adalah partai politik
dan perseorangan. Partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu tentu harus mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh UU.
Syarat tersebut adalah (berdasarkan pasal 173 ayat 2 UU No. 7/2017):
(a). Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
(b). Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
(c). Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
(d). Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
(e). Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
(f). Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf
c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
(g). Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilu.
(h). Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
kepada KPU.
(i). Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas
nama partai politik kepada KPU.
Persyaratan partai politik peserta pemilu tersebut masih sama
dengan UU No. 8 tahun 2012. Sementara itu, peserta perseorangan hanya diperuntukkan untuk Pemilu DPD. Adapun syarat yang dimaksud
diantaranya adalah warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun,
memiliki pendidikan minimal SMA/sederajat, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, anggota DPR atau DPRD, anggota kepolisian dan
tentara serta menjabat di pemerintahan dan badan usaha miliki negara, dan memperoleh dukungan minimal dari pemilih dengan variasi
yang berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.
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Untuk peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat
perolehan kursi di DPR dalam pemilu sebelumnya lebih dari 20 persen atau memperoleh suara nasional lebih dari 25 persen. Acuan yang
penting diperhatikan adalah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya
yaitu pemilu 2014.
2.5. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)
Parliamentary threshold dalam konsep threshold atau electoral threshold yang dijelaskan oleh Arend Lijphart bermakna “the legal
minimum required for representation”, dukungan minimum yang harus
diperoleh oleh sebuah partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan (Lijphart, 1994). Pada Pemilu 2014, ketentuan parliamentary threshold adalah 3,5% dan mengalami kenaikan di UU No. 7 tahun
2017 menjadi 4%. Pada pemilu 2014, terdapat 12 partai yang ditetapkan
oleh KPU sebagai peserta pemilu. Berdasarkan SK KPU No. 411/Kpts/
KPU/2014, berikut merupakan hasil rekapitulasi pileg 2014.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Hasil Pileg 2014
No Partai Politik

Perolehan Suara

Persentase

1.

Nasdem

8.402.812

6,72%

2.

PKB

11.298.957

9,04%

3.

PKS

8.480.204

6,79%

4.

PDIP

23.681.471

18,95%

5.

Golkar

18.432.312

14,75%

6.

Gerindra

14.760.371

11,81%

7.

Demokrat

12.728.913

10,19%

8.

PAN

9.481.621

7,59%

9.

PPP

8.157.488

6,53%

10.

Hanura

6.579.498

5,26%

14.

PBB

1.825.750

1,46%

15.

PKPI

1.143.094

0,91%

Sumber : Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum RI
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Berdasarkan pada tabel rekapitulasi di atas, hanya 10 partai
politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas parlemen 3,5%
suara sah nasional. Sedangkan 2 partai politik yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia tidak mencapai angka
3,5%, sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Begitu
pula yang akan terjadi di Pemilu 2019 nanti, partai harus melebihi ambang batas 4% suara sah nasional, jika suaranya ingin diikutsertakan
dalam penghitungan kursi.
2.6 Pencalonan peserta dan kandidat
Dalam pencalonan kandidat yang akan berkompetisi di pemilu DPR dan DPRD, partai politik harus melakukan seleksi bagi para
kandidat yang potensial tersebut. Setiap partai politik dituntut untuk
melakukan seleksi tersebut secara terbuka, transparan dan demokratis berdasarkan AD/ART dan peraturan internal masing-masing partai. Setiap partai politik juga diharapkan mampu menaruh kandidat
di setiap daerah pemilihan sehingga pemilih mendapat kesempatan
yang sama dalam memilih kandidat yang diinginkan. Oleh karena itu,
berdasarkan UU tentang Pemilu, daftar bakal calon anggota harus
memuat 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
Apabila di daerah pemilihan tersebut terdapat 3 kursi, maka partai
politik di dapil tersebut dapat menyampaikan maksimal 3 bakal calon.
Secara teknis, daftar calon anggota DPR dan DPRD ditetapkan
oleh pengurus partai politik sesuai tingkatannya. Pengajuan tersebut
haruslah mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain. Sebagai contoh, pengajuan calon anggota
DPRD provinsi Jawa Barat harus dilakukan oleh partai politik yang
berdomisili di provinsi Jawa Barat kepada KPUD Provinsi Jawa Barat.
Hal yang sama juga berlaku di tingkatan kabupaten/kota.
Secara khusus, terkait dengan tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan, tidak ada yang berubah signfikan dalam Pemilu 2019. Daftar bakal calon DPR dan DPRD haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Tidak berbeda dengan
Pemilu 2014, penempatan daftar bakal calon perempuan juga diatur
berdasarkan mekanisme zipper yaitu setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Namun
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dalam UU Pemilu 2019, dibagian penjelasan pasal 246 terkait dengan pencalonan, dijelaskan bahwa dalam setiap tiga bakal calon, bakal
calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/
atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6,
dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini, tidak masalah jika perempuan
ditempatkan di nomor 1, 2, 3 secara berurutan walaupun di urutan
bawah tidak terdapat perempuan. Bagaimana relevansi nomor urut
dengan keterpilihan calon?

Diagram 2.1
Persentase Caleg Terpilih Berdasarkan Nomor Urut Pemilu 2009
dan Pemilu 2014

Sumber: Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014, Pusat Kajian
Politik UI 2014, hlm. 15

Berdasarkan data penelitian Puskapol UI, sebanyak 64,96%
anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2009 adalah berada di nomor urut 1, dan sebanyak 62,14% anggota legislatif yang terpilih pada
Pemilu 2014 adalah di nomor urut 1. Dalam sistem proporsional terbuka, kursi diberikan kepada calon yang memiliki suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut di partai, namun hasil penelitian tersebut
dapat memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan
untuk memilih calon dengan nomor urut kecil (1, 2, 3) sehingga hal
tersebut akan mempengaruhi jumlah perolehan suara calon. Dengan
demikian, penetapan nomor urut calon memiliki pengaruh terhadap
keterpilihan calon.
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Untuk melihat lebih jelasnya cara penempatan calon, berikut
merupakan variasi penempatan calon pada Pemilu 2004, 2009 dan
2014 hingga 2019 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
PEMILU 2004
Daftar calon:
1.Laki-laki
2.Laki-laki
3.Laki-laki
4.Perempuan
5.Laki-laki
6.Perempuan
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Perempuan
Tidak
ada
aturan
penempatan
calon.
Perempuan
sering
ditempatkan di
nomor
urut
bawah

Tabel 2.5

Variasi 2
Daftar calon:
1.Perempuan
2.Perempuan
3.Perempuan
4.Laki-laki
5.Laki-laki
6.Laki-laki
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Laki-laki

Variasi 3
Daftar calon:
1.Perempuan
2.Perempuan
3.Laki-Laki
4.Perempuan
5.Laki-laki
6.Laki-laki
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Laki-laki

Variasi 4
Daftar calon:
1.Laki-laki
2.Laki-laki
3.Perempuan
4.Laki-laki
5.Laki-laki
6.Perempuan
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Perempuan

Contoh Variasi Penempatan Calon pada Pemilu 2019
(sama seperti pada Pemilu 2014)

Perbandingan Variasi Penempatan Calon
PEMILU 2009
Variasi 3
Daftar calon:
1.Perempuan
2.Laki-laki
3.Laki-laki
4.Perempuan
5.Laki-laki
6.Laki-laki
7.Perempuan
8.Laki-laki
9.Laki-laki

Variasi 1
Daftar calon :
1.Perempuan
2.Laki-laki
3.Laki-laki
4.Laki-laki
5.Perempuan
6.Laki-laki
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Perempuan

Variasi 2
Daftar calon:
1.Laki-laki
2.Perempuan
3.Laki-laki
4.Laki-laki
5.Perempuan
6.Laki-laki
7.Laki-laki
8.Perempuan
9.Laki-laki

Variasi 1
Daftar calon:
1.Laki-laki
2.Laki-laki
3.Perempuan
4.Laki-laki
5.Laki-laki
6.Perempuan
7.Laki-laki
8.Laki-laki
9.Perempuan

Sedangkan dalam UU No. 7 tahun 2017 kebijakan afirmasi dikuatkan
dengan adanya tambahan dalam bagian penjelasan pasal 246 ayat 2
bahwa setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1
orang perempuan bakal calon. Perempuan tidak harus di nomor 3, 6,
dan seterusnya tetapi bisa juga di nomor 1 dan/atau 2 dan/atau 3.

Pada pemilu 2014 lalu, melalui Pasal 56 UU No. 8 tahun 2012
disebutkan bahwa dalam penetapan calon, setiap 3 orang bakal calon
terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.
Perempuan tidak harus di nomor 3, bisa juga di nomor 1 atau 2, atau
3 untuk tiap daerah pemilihan, seperti diatur pula dalam PKPU No. 7
Tahun 2013.

Pasal 55 ayat 2 UU No 10 Tahun 2008,
menyebutkan di dalam daftar bakal calon setiap
3
orang
bakal
calon
terdapat
sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal
calon.
Pasal tersebut secara otomatis dibatalkan oleh
Putusan MK No 22-24/PUUVI/2008 yang
menegaskan
sistem
pemilu
dengan
proporsional daftar terbuka (tanpa nomor urut),
namun pasal tentang affirmative action tetap
diberlakukan yaitu penempatan caleg secara zig
zag.

Sumber: Diolah dari UU No.12/2003, UU No. 10/2008, UU No. 8/2012, UU No. 7/2017
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Untuk memastikan penempatan daftar bakal calon seperti yang
dimaksud, KPU dalam setiap tingkatannya pun memiliki kewenangan
untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan jumlah bakal calon
sebanyak 30 persen perempuan di setiap dapil. Apabila partai politik
di setiap dapil tidak mampu memenuhi hal yang dimaksud, KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada
partai politik untuk melakukan perbaikan daftar tersebut sesuai yang
diminta oleh UU.
Sementara itu, terkait dengan pencalonan DPD, perseorangan
yang memenuhi syarat dapat mendaftakan diri sebagai calon anggota
DPD melalui KPU Provinsi. Dukungan minimal sebagai syarat penting pencalonan DPD adalah berasal dari pemilih di daerah pemilihan
yang bersangkutan. Jumlah dukungan minimal tersebut adalah berasal
dari penduduk yang berada di dalam daerah pemilihan yang bersangkutan yang dapat dibuktikan dengan daftar dukungan yang dilengkapi
dengan tanda tangan dan fotokopi KTP dari setiap pendukung. Jumlah dukungan haruslah berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam UU No. 7 tahun 2017. Semisal apabila bakal calon anggota DPD
akan maju di sebuah provinsi dengan pemilih lebih dari 15 juta orang
maka dukungan minimal nya adalah 5.000 orang dimana dukungan
tersebut harus tersebar di lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota
yang ada di provinsi tersebut. Untuk itu, bakal calon anggota DPD haruslah secara cermat memperhatikan dukungan pemilih dan sebaran
pemilih untuk kemudian diverifikasi oleh KPU.
2.7. Kampanye
Menurut UU no 7 tahun 2017 di pasal 275, pengaturan kampanye pemilu dilakukan lebih khusus terkait dengan beberapa aktivitas
utama seperti:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
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Pertemuan terbatas
Pertemuan tatap muka
Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
Pemasangan alat peraga di tempat umum
Media sosial
Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet

8.
9.

Rapat umum
Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan
calon Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye
pemilu dan ketentuan UU.

Berdasarkan referensi pemilu 2014 yang lalu dan akan diterapkan di pemilu esok, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu benar-benar memperhatikan aktivitas kampanye peserta pemilu. Kampanye yang setara dan adil dalam memberikan kesempatan yang sama
kepada seluruh peserta adalah hal yang utama yang perlu disamakan
pandangannya. Oleh karena itu, pemasangan alat peraga dan pembatasan iklan-iklan kampanye di ruang publik dari tim sukses dan partai
politik adalah salah satu cara untuk memberi keadilan bagi peserta
pemilu yang tidak memiliki modal yang kuat.
Sementara itu, secara formal larangan dalam kampanye adalah
sebagai berikut:
a).

b).
c).
d).
e).
f).

g).
h).

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/
atau Peserta Pemilu yang lain;
menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
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i).

j).

membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu
yang bersangkutan; dan
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Secara khusus, larangan dalam kampanye dengan memberikan
uang ataupun aspek material lainnya lebih diatur dan rinci lagi terkait
dengan jenis-jenis pelanggaran yang biasanya terjadi di masa kampanye. Namun demikian, meskipun desakan dan dorongan agar pemberian uang kepada pemilih sudah terus dikampanyekan, hal tersebut
belum sepenuhnya mudah ditangani dalam masa-masa kampanye.
Sementara itu, terkait dengan sumbangan baik itu material dan
non material yang diberikan oleh pihak lain kepada para peserta pemilu, ada aturan jumlah yang lebih besar dan lebih ketat. Semisal, sumbangan pihak lain yang bersifat personal, seharusnya tidak berjumlah
lebih dari 2,5 milyar dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan dana kampanye. Sedangkan, pihak lain
seperti kelompok perusahaan dan atau badan usaha dapat memberikan
tidak lebih dari 25 milyar dengan identitas yang juga jelas dan dapat
dipertanggung jawabkan melalui laporan dana kampanye.
Dalam memberikan laporan dana kampanye, pasangan calon
presiden dan wakil presiden dan tim kampanye wajib memberikan
laporan awal kampanye dan rekening khusus kampanye paling lama
14 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Begitupun bagi partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus
dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum. Dan bagi calon
anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana
kampanye dan rekening khusus kepada KPU melalui KPU provinsi
paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
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Sedangkan laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan
dan pengeluaran pasangan calon dan tim kampanye presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan
laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk
oleh KPU paling lama 15 hari setelah hari pemungutan suara.
2.8. Pemberian dan Penghitungan Suara
Tidak berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tata cara menentukan pilihan di atas kertas suara adalah dengan mencoblos satu kali pada
nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota
DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta hal yang sama
juga untuk anggota DPD. Dalam tata cara mencoblos, satu hal penting
yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan arah coblosannya yang
harus berada dalam kotak yang memuat nomor, tanda gambar partai
politik dan nama calon. Jika coblosan berada di luar kotak, maka dinyatakan tidak sah.
Sementara itu untuk alur penghitungan suara tidak berbeda
jauh dengan Pemilu 2014 lalu. Penghitungan suara dan pengumuman
hasil perolehan suara peserta pemilu dilakukan disetiap TPS oleh
KPPS, untuk kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan
suara di tingkat kecamatan oleh PPK. Jika 2014 lalu rekapitulasi suara
setelah dari TPS kembali dilakukan di tingkat kelurahan atau desa oleh
PPS, maka di Pemilu 2019 nanti tidak ada lagi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa dengan maksud agar meringkas
perjalanan suara untuk menghindari kecurangan dalam pencatatan
hasil perolehan penghitungan suara. Kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan
rekapitulasi serta pengumuman hasil penghitungan oleh KPU pusat.
Seluruh proses penghitungan suara bisa diikuti oleh saksi dari Peserta
Pemilu, pengawas, dan masyarakat umum.
Penghitungan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat penyimpangan seperti misalnya terjadi kerusuhan, penghitungan suara
dilakukan secara tertutup, dengan suara penghitungan yang kurang
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jelas, tulisan yang kurang jelas, tidak adanya saksi dari peserta pemilu,
pengawas pemilu, dan masyarakat, serta jika penghitungan dilakukan
di tempat lain dengan waktu diluar dari yang sudah ditentukan. Keberadaan saksi dari peserta pemilu atau dari masyarakat umum adalah
salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, pengawalan suara dalam tahapan penghitungan suara menjadi salah satu hal yang
penting untuk diperhatikan oleh setiap calon legislatif yang akan bertarung di Pemilu 2019 nanti. Berikut merupakan diagram yang memperlihatkan alur penghitungan suara dari TPS hingga KPU menurut
UU No. 7 tahun 2017.

Diagram 2.2
Alur Penghitungan Suara
   
 
  

 
   
  

 
   
   
 

 
   
 
   

 
   
 
  

Sumber: Diolah dari UU No. 7/2017

2.9 Penetapan Suara dan Pembagian Kursi (Electoral Formula)
Sementara itu, formula perolehan suara-kursi partai politik
(electoral formula) Pemilu DPR dan DPRD menggunakan metode
Sainte Lague. Sejak pemilu 1955 hingga 2014, Pemilu legislatif menggunakan metode Kuota Hare. Apa perbedaannya? Dalam metode kuota hare, satu hal yang penting adalah adanya bilangan pembagi pemilih
yang merupakan angka yang diketahui dari hasil jumlah peroleh suara
seluruh partai di dapil dibagi dengan jumlah kursi yang diperebut96

kan di dapil tersebut. Sementara itu, Sainte Lague memfokuskan pada
perolehan suara berdasarkan apa yang telah diperoleh masing-masing
parpol di setiap dapil. Lalu yang dimaksud dengan bilangan pembagi
pemilih dalam metode ini adalah angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dst.
Sehingga dalam metode ini, perolehan suara dari masing-masing partai sangat menentukan jumlah kursi yang diperoleh. Sementara, jika
dibandingkan dengan metode Kuota Hare, perolehan kursi dari partai memiliki ketergantungan dengan perolehan sisa suara dari partai
lain. Inilah yang membedakan secara substansial antara metode Sainte
Lague dan Kuota Hare yang menegaskan perolehan suara partai di
masing-masing dapil.
Secara teknis, berikut lima tahap yang perlu diperhatikan dalam implementasi metode Sainte Lague:
1.

2.

3.

4.

5.

Adanya penjumlahan suara sah di setiap caleg dan setiap partai politik. Jumlah suara sah yang nanti dihitung adalah jumlah suara sah di setiap partai politik.
Jumlah suara sah yang dimaksud kemudian dibagi dengan angka ganjil yaitu 1,3,5,7, dst. Setiap partai politik akan memiliki hasil pembagian yang berbeda-beda berdasarkan bilangan
pembagi angka ganjil tersebut.
Hasil pembagian dari setiap partai politik kemudian diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak hingga yang paling
kecil. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah
kursi yang diperebutkan di dapil tersebut untuk menentukan
partai politik mana yang berhak memperoleh kursi.
Urutannya dapat disampaikan sebagai berikut: Suara terbanyak pertama mendapat kursi pertama, suara terbanyak kedua
mendapat kursi kedua, suara terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.
Sementara itu, dalam penetapan caleg terpilih, kursi yang
diperoleh parpol akan didistribusikan pada calon yang memperoleh suara terbanyak di parpol tersebut.
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Sementara penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan
pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua,
ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dalam
pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon terpilih adalah
pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak
ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan di atas, maka 2 (dua)
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.
2.10 Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
Secara umum, struktur penyelenggara pemilu tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Hanya saja,
perbedaan yang paling signifikan adalah peningkatan status Bawaslu
di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen dan tetap. Sehingga posisi KPU dan Bawaslu adalah organ penyelenggara pemilu yang tetap,
mandiri dan bersifat nasional. Sementara, DKPP masih di tingkat nasional sebagai mahkamah etika dalam pelanggaraan pemilu dengan
penambahan pembentukan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang bersifat ad hoc di setiap provinsi.
2.10.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sama seperti
sebelumnya, terdiri atas KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/
kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara
(PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Masing-masing struktur KPU
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tersebut bertugas sesuai dengan lingkup kerja wilayahnya dengan tugas, wewenang, dan kewajian yang sudah ditentukan oleh UU No. 7
Tahun 2017. Adapun tugas KPU berdasarkan struktur tingkatannya
meliputi sebagai berikut.
1.

KPU pusat bertugas untuk menyelenggarakan seluruh proses
tahapan pemilu yang bersifat nasional. Dari merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun tata kerja
seluruh petugas KPU di seluruh tingkatan; menyusun peraturan
KPU; menerima dan melakukan pemutakhiran daftar pemilih;
pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih; menindaklanjuti putusan
Bawaslu atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu; dan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

2.

KPU provinsi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi
memiliki tugas untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di dalam lingkup provinsi. Dari memperlakukan
peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran, mengelola dan memelihara arsip atau dokumen, mengelola barang inventaris KPU,
menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU, membuat berita acara setiap rapat pleno, melaksanakan putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi
melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih, dan melaksanakan putusan DKPP

3.

KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota memiliki tugas untuk melaksanakan semua tahapan
pemilu di dalam lingkup kabupaten/kota. Dari melaksanakan program dan melaksanakan anggaran; menggordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS;
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi; melakukan
pemutakhiran data pemilih; melakukan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara; membuat berita acara penghitungan
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suara; mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi kursi di dapilnya; menyosialisasikan
penyelenggaraan pemilu; menindaklanjuti temuan dan laporan
Bawaslu Kab/Kota; melakukan evaluasi dan laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
4.

PPK sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Dari menerima
dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota,
melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara pemilu, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya, dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

5.

PPS sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kelurahan/desa. Dari
daftar pemilih sementara, menerima masukan dari masyarakat
tentang daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan pemilih sementara, mengumumkan
daftar pemilih tetap, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa, mengumpulkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada
PPK, dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

6.

PPLN sebagai penyelenggara pemilu luar negeri yang memiliki tugas untuk mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan
perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, dan menetapkan daftar pemilih tetap, menyampaikan daftar
pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU, melaksanakan tahapan pemilu yang telah ditetapkan KPU, melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah
kerjanya, mengumumkan hasil penghitungan suara, menyerahkan
berita acara, mengirim rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di
wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, melakukan evaluasi
dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
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7.

KPPS sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat TPS memiliki tugas untuk
mengumumkan daftar pemillih tetap di TPS, menyerahkan daftar
pemilih tetap, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada
pemilih. KPPLN memiliki tugas yang sama dengan KPPS hanya saja
lingkupnya adalah TPS di luar negeri.

2.10.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Bawaslu saat ini memiliki
kewenangan yang mampu menindak dan memutuskan hal ihwal yang
terkait dengan pelanggaran dalam pemilu, baik itu secara administratif
ataupun teknis. Oleh karena adanya kewenangan yang berlimpah tersebut, struktur Bawaslu di level provinsi dan kabupaten/kota dibuat secara permanen. Struktur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam UU
Pemilu 2017 menetapkan Bawaslu terdiri atas Bawaslu pusat, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilu
Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Dalam hal ini, perubahan yang cukup
signifikan di dalam struktur Bawaslu adalah terkait peningkatan status
Bawaslu di kabupaten/kota sebagai lembaga yang permanen dan tetap
bukan lembaga ad hoc seperti pada Pemilu 2014 lalu.
Oleh karena itu, fungsi pengawasan dari Bawaslu yang semakin kuat mengharuskan lembaga penyelenggara lain seperti KPU untuk
dapat mematuhi berbagai putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu.
2.10.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilanggar oleh KPU dan
Bawaslu. UU Pemilu ini mengakomodir adanya Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di setiap provinsi masing-masing sebanyak empat orang yang
terdiri dari unsur DKPP, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan unsur
masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode
etik di daerah. Dalam pelaksanaan Pemilu, DKPP bertugas untuk menerima aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
101

dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan melakukan penyelidikan dan
verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Penyelenggara Pemilu harus mematuhi berbagai putusan dari DKPP
yang terkait dengan pelanggaran etika tersebut.
2.11 Pelanggaran Pemilu
Yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah temuan
pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaraan pemilu yang berasal dari pengawas pemilu seperti Bawaslu dan
jajarannya dapat kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur
dan mekanisme pelanggaran pemilu. Sementara laporan pelanggaran
pemilu berasal dari masukan dan temuan langsung dari masyarakat
yang diteruskan kepada Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya.
Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran adalah terkait dengan
pelanggaran administrasi yang termaktub dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, pelanggaran yang bertentangan dengan kaidah dan
norma hukum yang berlaku, dan pelanggaran etika penyelenggara
pemilu, dan. Ketiga jenis pelanggaran inilah yang dapat ditindaklanjuti demi kepatuhan hukum.

Tabel 2.6
Pelanggaran Pemilu
No
1.
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Pelanggaran
Pelanggaran
administrasi
pemilu

Lembaga yang
Berwenang
KPU, KPUD,
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Proses
Pelanggaran dilaporkan kepada
pengawas pemilu atau langsung
diterima oleh KPU dan KPUD.
Pada pelanggaran administrasi,
Bawaslu memeriksa, mengkaji,
dan memutus pelanggaran untuk
selanjutnya ditindaklanjuti oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
sesuai
tingkatannya. Dalam hal ini ada
perubahan kewenangan Bawaslu,
bukan
hanya
memberikan
rekomendasi tetapi memiliki

2.

Pelanggaran
pidana pemilu
(tindak pidana
pemilu)

Sistem Peradilan
Pidana (kepolisian,
kejaksaan,
pengadilan)

3.

Pelanggaran Kode
Etik Pemilu

Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
(DKPP)

kewenangan untuk memberikan
putusan
atas
pelanggaran
administrasi pemilu.
Laporan diajukan oleh pengawas
pemilu (lembaga paling bawah
yang dapat meneruskan laporan
tindak pidana pemilu adalah
Panwascam setelah berkoordinasi
dengan
Sentra
Gakkumdu)
kepada kepolisian yang akan
menyidiknya; jaksa menuntut,
dan pengadilan memeriksa serta
memutus. Bisa banding ke
pengadilan tinggi yang memutus
di tingkatan terakhir.
Pengaduan
kode
etik
penyelenggara pemilu diajukan
secara
tertulis
oleh
penyelenggara pemilu, peserta
pemilu,
tim
kampanye,
masyarakat, dan atau pemilih.
Pemeriksaan
dugaan
pelanggaran kode etik di daerah
dilakukan oleh Tim Pemeriksa
Daerah yang dibentuk oleh DKPP
(terdiri atas unsur DKPP, KPU
provinsi, Bawaslu Provinsi, dan
unsur
masyarakat),
dan
putusannya
kemudian
akan
dilakukan dalam rapat pleno
DKPP.

Sumber : Diolah dari UU No. 7/2017

2.12 Sengketa Pemilu
Yang dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa yang
terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya putusan KPU,
KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Terdapat 2 jenis sengketa
dalam Pemilu yaitu sengketa non hasil pemilu/sengketa dalam proses
pemilu, dan sengketa hasil pemilu.
Pertama, berkaitan dengan sengketa dalam proses pemilu,
disampaikan oleh calon peserta pemilu maksimal 3 hari kerja se103

jak tanggal penetapan keputusan oleh KPU. Penyelesaian sengketa
proses pemilu dilakukan di bawaslu, jika tidak tercapai kesepakatan
kemudian diselesaikan melalui adjudikasi dan jika putusan bawaslu
tidak dapat diterima, maka bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara dengan waktu paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan
lengkap. Sengketa proses pemilu meliputi 3 hal : 1. Verifikasi partai
politik peserta pemilu, 2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 3. Penetapan
pasangan calon.
Kedua, berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada
Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam setelah pengumuman
hasil pemilu. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan
akibat keberatan paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan
keberatan. Hasil putusan kemudian disampaikan kepada MPR, Presiden, KPU, dan Paslon.
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BAB III
PERBANDINGAN ATURAN PEMILU
3.1 Perbandingan Aturan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019
Indonesia memiliki UU pemilu yang berbeda setiap akan
menghadapi periode pemilu yang baru. Misalnya saja Pemilu 1999
dengan UU No. 3 tahun 1999, Pemilu 2004 dengan UU No. 12 tahun
2003, Pemilu 2009 dengan UU No. 10 tahun 2008, Pemilu 2014 dengan
UU No. 8 tahun 2012, dan Pemilu 2019 dengan UU No. 7 Tahun 2017.
Adapun setiap UU Pemilu yang telah disahkan membawa perubahan
yang berbeda dan memiliki implikasi yang berbeda pula bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Perbedaan tersebut secara singkat akan
dibahas dalam bab ini dengan membandingkan UU No. 7 tahun 2017
yang akan menjadi pedoman pemilu 2019 nantinya dan UU No. 8 tahun 2012 yang telah digunakan dalam Pemilu 2014 lalu. Hal ini dapat
digunakan untuk membandingkan hal-hal krusial apa saja yang telah
berubah sehingga caleg perlu mempersiapkan diri dalam menyikapi
perubahan tersebut.
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Sistem Pemilihan
Umum
Peserta Pemilu

ASPEK

Syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta
pemilu 2019

Syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta
pemilu 2014
a) Berstatus badan hukum sesuai dengan
Undang-Undang tentang Partai Politik
b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
c) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh
lima persen) jumlah kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan
d) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota
yang bersangkutan
e) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat.
f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu)
dari jumlah penduduk pada kepengurusan
partai politik sebagaimana dimaksud pada
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan
kartu tanda anggota.
g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan

a) Berstatus badan hukum sesuai dengan
Undang-Undang tentang Partai Politik
b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
c) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh
puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota
di provinsi yang bersangkutan
d) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di
kabupaten/kota yang bersangkutan
e) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat.
f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya
1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu
perseribu) dari jumlah penduduk pada
kepengurusan partai politik sebagaimana
dimaksud pada huruf c yang dibuktikan
dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

PEMILU 2019
UU No. 07 Tahun 2017
Sistem proporsional dengan daftar terbuka

PEMILU 2014
UU No. 8 Tahun 2012
Sistem proporsional dengan daftar terbuka

Perbandingan Aturan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

Tabel 3.1

107

Dana kampanye

Pencalonan caleg

(1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari
sumbangan pihak lain tidak boleh lebih dari Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,

Penjelasan : Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal
calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1,
atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya
pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya

Daftar bacalon memuat 100% dari jumlah kursi pada
setiap daerah pemilihan. Daftar calon memuat 30%
perempuan. Setiap tiga calon, minimal terdapat satu
perempuan (Pasal 54-56)

pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilu.
h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda
gambar partai politik kepada KPU
i) Menyerahkan nomor rekening dana
kampanye pemilu atas nama partai politik
kepada KPU
(Pasal 8 Ayat 2)

(1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari
sumbangan pihak lain tidak boleh lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
(2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari

Penjelasan : Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon,
bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada
urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian
seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan
seterusnya

g) mempunyai kantor tetap untuk
kepengurusan pada tingkatan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tahapan terakhir pemilu.
h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda
gambar partai politik kepada KPU
i) Menyerahkan nomor rekening dana
kampanye pemilu atas nama partai politik
kepada KPU
(Pasal 173 ayat 2)
Daftar bacalon memuat 100% dari jumlah kursi
pada setiap daerah pemilihan. Daftar bacalon
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit
30%. Setiap tiga orang bacalon, minimal terdapat
satu orang perempuan bacalon. (Pasal 244-246)
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Metode Kampanye

Larangan dalam Kampanye :
 mempersoalkan dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada
umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Iklan media massa cetak dan media massa
elektronik;
6. Rapat umum; dan
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(Pasal 82)

dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh
lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).
(Pasal 131 ayat 1 dan 2)

Larangan dalam Kampanye :
a) mempersoalkan dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Kampanye pemilu dilakukan melalui :
1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu
kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media massa cetak, media massa
elektronik, dan internet
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon tentang materi
kampanye pasangan calon
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye pemilu dan ketentuan
UU
(Pasal 275)

sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,
dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh
lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah).
(Pasal 331 ayat 1-2)
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menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu
yang lain;
 menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun masyarakat;
 mengganggu ketertiban umum;
 mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;
membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan; dan
menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye
Pemilu.
(Pasal 86 ayat 1)



Indonesia;
b) melakukan kegiatan yang
membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c) menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;
d) menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun masyarakat;
e) mengganggu ketertiban umum;
f) mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu
yang lain;
g) merusak dan/atau menghilangkan alat
peraga kampanye Peserta Pemilu;
h) menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i) membawa atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut selain dari
tanda gambar dan/atau atribut Peserta
Pemilu yang bersangkutan; dan
j) menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta
Kampanye Pemilu.
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Alokasi kursi

Daerah Pemilihan

Penyelenggara
pemilu

Ambang batas
parlemen

Sistem konversi
suara

Penetapan dapil untuk pemilihan DPR RI
ditetapkan dalam UU Pemilu
Penetapan dapil untuk pemilihan DPR
Provinsi ditetapkan dalam Peraturan KPU
Penetapan dapil untuk pemilihan DPR
kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan
KPU

3-10 kursi per dapil DPR dengan jumlah 560

-

-

-

Kuota Haare (menggunakan Bilangan Pembagi
Pemilih)
(Pasal 209)
Perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga
koma lima persen) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota.
(Pasal 208)
1. KPU pusat, KPU provinsi, KPU
kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN.
2. Bawaslu pusat, bawaslu provinsi, panwaslu
kabupaten/kota, panwaslu kecamatan,
pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu
LN

Penetapan dapil untuk pemilihan DPR RI
ditetapkan dalam UU Pemilu (Lampiran III)
- Penetapan dapil untuk pemilihan DPR
Provinsi ditetapkan dalam UU Pemilu
(Lampiran IV)
- Penetapan dapil untuk pemilihan DPR
kabupaten/kota ditetapkan dalam
Peraturan KPU
3-10 kursi DPR per-dapil dengan jumlah 575 orang
-

perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen)
dari jumlah suara sah secara nasional untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.
(Pasal 414 ayat 1-2)
1. KPU pusat, KPU provinsi, KPU
kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN.
2. Bawaslu pusat, bawaslu provinsi, bawaslu
kabupaten/kota, panwaslu kecamatan,
panwas kelurahan/desa, panwas LN,
pengawas TPS
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(sebagai satu kesatuan fungsi)

(Pasal 280 ayat 1)
Saint Lague (Dibagi 1;3;5;7;dst)
(Pasal 420 b)
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Sumber : Diolah dari UU No. 8/2012, UU No. 7/2017

Jumlah dapil

orang anggota DPR (Pasal 22 ayat 2)
3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Pasal 24 ayat 2)
77 dapil

anggota DPR (Pasal 187 ayat 2)
3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Pasal 189 ayat 2)
80 dapil

3.2 UU Pemilu dan Kebijakan Afirmasi
Jumlah keterpilihan perempuan selama pemilu pasca reformasi mulai menunjukan perubahan kenaikan sejak diperkenalkannya kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam pencalonan pemilu
legislatif yaitu dimulai dari pemilu 2014. Sebelum kebijakan afirmatif
diberlakukan, kita dapat melihat gambaran pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pasca reformasi justru menghasilkan jumlah
anggota legislative perempuan di DPR hanya sebanyak 9% bahkan
jumlah ini lebih kecil dibandingkan pada pemilu sebelum reformasi.
Misalnya saja pemilu 1987 dengan keterwakilan perempuan sebanyak
13%, Pemilu 1992 dengan keterwakilan perempuan sebanyak 12,5%,
Pemilu 1997 dengan keterwakilan perempuan sebanyak 10,8%.
Pada masa reformasi, kebijakan afirmatif pertama kali diperkenalkan menjelang pemilu tahun 2004 melalui pasal 13 ayat 3 UU No.
31/2002 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang ini, kepengurusan partai politik haruslah mengakomodir 30 persen pengurus perempuan di tingkat pusat. Selain itu, dalam Pasal 65 ayat 1 UU No.
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan
perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Hanya saja
pasal tersebut bersifat tidak memaksa dan bukan kewajiban bagi partai untuk menempatkan caleg perempuannya di daftar sebanyak 30
persen. Hal tersebut cukup memberikan peningkatan terhadap jumlah
keterpilihan caleg perempuan tahun 2004 yaitu 61 orang atau 11%.
Pasca pemilu 2004, kebijakan afirmatif terus diupayakan untuk diakomodir dalam UU, dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat 5 secara
eksplisit mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sedangkan untuk mempertegas
kuota 30% perempuan, Pasal 55 ayat 2 UU No. 10/2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD mengadopsi susunan daftar calon
model zipper yang dimodifikasi dalam setiap tiga calon terdapat satu
calon perempuan.
Sayangnya, pasal mengenai perubahan sistem pemilu yang
menjadi proporsional tertutup menjadi terbuka dan penerapan affirmative action dengan mekanisme zig zag diuji dalam sidang Mah112

kamah Konstitusi. Putusan MK mengejutkan para aktivis perempuan.
MK menyetujui perubahan sistem pemilu proporsional dengan daftar
terbuka, naun pasal mengenai affirmative action tetap diaplikasikan.
Dampaknya adalah sistem pemilu yang terbuka tersebut telah membuyarkan rencana para aktivis NGO dan partai politik perempuan
dalam mendesain kenaikan jumlah menjadi 30 persen. Harapannya
dengan sistem proporsional daftar tertutup dan mekanisme zig zag
akan memudahkan para caleg perempuan untuk bekerjasama dalam
kampanye serta upaya memenangkan suara bagi caleg perempuan
tersebut. Namun demikian, hasilnya memberikan kemajuan, di Pemilu 2009 terjadi kenaikan suara yang cukup signifikan bagi keterpilihan
perempuan yaitu menjadi 18% dari 550 orang.
Begitupun dengan pemilu 2014, kebijakan afirmasi semakin
dikuatkan dengan mengadopsi susunan daftar calon model zipper
yang dimodifikasi dalam setiap tiga calon terdapat satu calon perempuan dengan aturan susunan bahwa perempuan dapat ditentukan di
nomor 1 atau 2 atau 3. Peraturan KPU juga mempertegas pelaksanaan
kebijakan afirmatif tersebut dengan memaksa parpol untuk menempatkan caleg perempuan sesuai ketentuan disertai sangsi pembatalan
keikutsertaan dalam pemilu. Meskipun hasil Pemilu 2014 menunjukan penurunan jumlah perempuan di DPR dari 101 orang menjadi
97 orang, namun kebijakan afirmatif seperti ini dimaksudkan sebagai
instrumen sementara untuk mendorong perubahan politik yang lebih
berkeadilan gender dan memperkuat partisipasi politik perempuan.
Dengan demikian, UU Pemilu memberikan implikasi bagi peningkatan keterpilihan calon legislatif perempuan. Tabel 3.2 di bawah ini
menunjukan perkembangan kebijakan afirmasi pasca reformasi.
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Sistem pemilu

Pembentukan Badan
Penyelenggara Pemilu

Kebijakan Afirmasi

Proporsional
dengan daftar
tertutup

Pemilu 1999
UU No. 3 Tahun
1999
KPU dibentuk
melalui Keppres
No. 16 Tahun 1999,
belum mengatur
keterwakilan
perempuan dalam
penyelenggaraan
pemilu

Proporsional
dengan daftar
terbuka,
penempatan caleg
dan penentuan hasil
pemilu berdasarkan
nomor urut dari
parpol di dapil

Pemilu 2004
UU No. 12 Tahun
2003
KPU dibentuk
melalui Keppres No
10 Tahun 2001,
belum mengatur
keterwakilan
perempuan dalam
penyelenggaraan
pemilu

Namun, perubahan

Proporsional dengan
daftar terbuka,
penempatan caleg
tidak berdasarkan
nomor urut dan
penentuan hasil
berdasarkan suara
terbanyak dari parpol
yang ada di dapil.

Komposisi
keanggotaan KPU,
KPU provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, ,
PPK, PPS, KPPS
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota
memperhatikan
keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%
Komposisi
keanggotaan KPU,
KPU Provinsi, dan
KPU
Kabupaten/Kota ,
PPK, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
memperhatikan
keterwakilan
perempuan
sekurang-kurangnya
30%
Proporsional dengan
daftar terbuka,
penempatan caleg
tidak berdasarkan
nomor urut dan
penentuan hasil
berdasarkan suara
terbanyak dari parpol
yang ada di dapil.

Komposisi
keanggotaan KPU,
KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota,
PPK, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota
memperhatikan
keterwakilan
perempuan
sekurang-kurangnya
30%
Proporsional dengan
daftar terbuka,
penempatan caleg dan
penentuan hasil
pemilu berdasarkan
nomor urut dari
parpol di dapil.

Pemilu 2019
UU No. 7 Tahun 2017

Pemilu 2014
UU No. 8 Tahun 2012

Pemilu 2009
UU No. 10 Tahun 2008

Perbandingan Kebijakan Afirmasi dalam UU Pemilu Pasca Reformasi

Tabel 3.2
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Verifikasi Parpol
Peserta Pemilu
Setiap Partai Politik
Peserta Pemilu
dapat mengajukan
calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan
DPRD
Kabupaten/Kota
untuk setiap Daerah
Pemilihan dengan
memperhatikan
keterwakilan

Syarat parpol peserta
pemilu untuk
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat

mendasar terjadi
setelah putusan MK
yaitu: proporsional
daftar terbuka,
penempatan caleg
tidak berdasarkan
nomor urut dan
penentuan hasil
berdasarkan suara
terbanyak dari parpol
yang ada di dapil.
Presiden membentuk
keanggotaan tim
seleksi yang
berjumlah paling
banyak 11 orang
dengan
memperhatikan
keterwakilan
perempuan
Syarat parpol peserta
pemilu untuk
menyertakan
sekurang-kurangnya
30% keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat

Syarat parpol peserta
pemilu untuk
menyertakan paling
sedikit 30%
keterwakilan
perempuan pada
kepengurusan partai
politik tingkat pusat.

KPU-Bawaslu,
dibentuk Tim Seleksi
sebanyak 11 orang
dengan
memperhatikan
keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30 persen
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Pencalonan anggota
DPR dan DPRD

Daftar bakal calon
memperhatikan
keterwakilan
perempuan
sekurang-kurangn
ya 30 persen

perempuan
sekurang-kurangny
a 30%

KPU, KPU provinsi,
KPU kabupaten/kota
melakukan verifikasi
dokumen persyaratan
administrasi terkait
pemenuhan
keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%. Jika tidak
memuat keterwakilan
perempuan minimal
30%, maka KPU akan
memberikan
kesempatan parpol
untuk memperbaiki
daftar bakal calon.
Daftar bakal calon
memuat keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%

Penggunaan sistem
zipper; setiap tiga
orang bakal calon

KPU, KPU provinsi,
KPU kabupaten/kota
melakukan verifikasi
dokumen persyaratan
administrasi terkait
pemenuhan
keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%. Jika tidak
memuat keterwakilan
perempuan minimal
30%, maka KPU akan
memberikan
kesempatan parpol
untuk memperbaiki
daftar bakal calon.
Daftar bakal calon
memuat keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%

Penggunaan sistem
zipper; setiap tiga
orang bakal calon

Penggunaan sistem
semi zipper dalam
daftar bakal calon;

KPU, KPU provinsi,
KPU kabupaten/kota
melakukan verifikasi
dokumen persyaratan
administrasi terkait
pemenuhan
keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%. Jika tidak
memuat keterwakilan
perempuan minimal
30%, maka KPU akan
memberikan
kesempatan parpol
untuk memperbaiki
daftar bakal calon.
Daftar bakal calon
memuat keterwakilan
perempuan paling
sedikit 30%
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Penetapan calon
terpilih

terdapat
sekurang-kurangnya
satu orang perempuan
bakal calon.

Dalam hal terdapat
dua calon atau lebih
yang memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a dengan
perolehan suara yang
sama, penentuan
calon terpilih
ditentukan
berdasarkan
persebaran perolehan
suara calon pada
daerah pemilihan
dengan
mempertimbangkan
keterwakilan
perempuan

terdapat
sekurang-kurangnya
satu orang
perempuan bakal
calon. Dalam setiap
tiga bakal calon, bakal
calon perempuan
dapat ditempatkan
pada urutan 1, atau 2,
atau 3 dan demikian
seterusnya, tidak
hanya pada nomor
urut 3, 6, dan
seterusnya.

setiap 3 orang bakal
calon terdapat paling
sedikit 1 orang
perempuan bakal
calon. Dalam setiap
tiga bakal calon, bakal
calon perempuan
dapat ditempatkan
pada urutan 1,
dan/atau 2, dan/atau 3
dan demikian
seterusnya, tidak
hanya pada nomor
urut 3, 6, dan
seterusnya.
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46 orang atau 9%
dari 500 anggota
DPR
61 orang atau
11,09% dari 550
anggota DPR
101 orang atau 18,4%
dari 560 anggota DPR

97 orang atau 17,23%
dari 560 orang DPR

KPU, KPU Provinsi,
dan KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan
persentase
keterwakilan
perempuan dalam
daftar calon
sementara dan daftar
calon tetap partai
politik masing-masing
pada media massa
cetak harian nasional
dan media massa
elektronik nasional
?

KPU, KPU Provinsi,
dan KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan
persentase
keterwakilan
perempuan dalam
daftar calon
sementara dan daftar
calon tetap partai
politik masing-masing
pada media massa
cetak harian nasional
dan media massa
elektronik nasional.

Sumber: Diolah dari UU No. 3 Tahun 1999, UU No.12/2003, UU No. 10/2008, UU No. 8/2012, UU No. 7/2017

Hasil Pemilu

KPU, KPU provinsi,
dan KPU
kabupaten/kota
mengumumkan
persentase
keterwakilan
perempuan dalam
daftar calon
sementara dan daftar
calon tetap partai
politik masing-masing
pada media massa
cetak harian nasional
dan media massa
elektronik nasional.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kebijakan afirmasi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan UU Pemilu No. 8 tahun 2012
yang telah digunakan untuk Pemilu 2014 lalu. Kemajuan terlihat
di dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan menambahkan aturan bahwa perempuan bisa
ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 secara berurutan, hal ini merupakan upaya untuk memberikan ruang bagi
perempuan untuk bisa ditempatkan pada urutan kecil. Sedangkan
UU No 7/2017 ini tidak mengakomodir penetapan calon terpilih
yang memiliki perolehan suara yang sama dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebagaimana aturan ini diakomodir oleh UU No. 8/2012 lalu.
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BAB IV
PENUTUP

Modul ini memberi deskripsi yang memadai bagi para calon
kandidat, para politisi, tim sukses dari partai politik ataupun pemantau
pemilu untuk melihat secara jernih apa saja aturan yang berlaku dalam
Pemilu 2019. Meskipun fokus modul ini adalah terkait dengan affirmative
action bagi keterwakilan perempuan, namun modul ini ingin menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah terkait dengan pelaksanaan
secara serentak di hari yang sama untuk pemilu legislative dan eksekutif.
Pengalaman baru inilah yang menjadi penting bagi kandidat perempuan
untuk memperhatikan setiap detail aturan dan teknis pelaksanaan yang
kemudian juga diatur oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.
Untuk itu, harapannya tentu para kandidat perempuan yang
mengikuti pelatihan berdasarkan modul ini tentu memiliki pengetahuan
yang komprehensif dan memadai sebagai bekal dalam pertarungan di
Pemilu 2019. Pengetahuan regulasi menjadi penting karena kerapkali
para calon dan tim sukses kandidat dikecewakan dan dicurangi oleh pihak lain baik itu lawan ataupun teman dengan minimnya pengetahuan
mereka tentang aturan pemilu yang mereka hadapi. Modul ini tentu perlu pendalaman dan diskusi dengan pengurus partai politik untuk bersama-sama dapat bersinergi dalam pemenangan kursi di tingkat nasional
dan lokal. Tanpa hal tersebut, rasanya akan sulit para caleg akan menang
dengan mudah dan tanpa ongkos politik yang mahal.
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MODUL KETIGA

MENGHITUNG SUARA
DI DAERAH PEMILIHAN
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MODUL 3
MENGHITUNG SUARA DI DAERAH PEMILIHAN

INTISARI MODUL

TUJUAN
PEMBELAJARAN
KOMPETENSI UTAMA

KOMPETENSI
PENDUKUNG

Modul
ini
menjelaskan
tentang
bagaimana
penghitungan suara dan target yang bisa diperoleh
seorang caleg di daerah pemilihan.
Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam
tata cara penghitungan suara dan memperoleh target
perolehan suara di daerah pemilihan.
Peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan
yang memadai tentang cara menghitung suara di
daerah pemilihan dengan menggunakan sistem
pemilu 2019.
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami formula penghitungan suara yang
digunakan dalam pemilu 2019 dengan metode
Saint Lague.
2) Mengetahui
prosedur
perolehan
suara
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang
di nasional, provinsi dan kabupaten/kota
3) Mampu melakukan latihan/simulasi dalam
menghitung perolehan suara di daerah
pemilihan
4) Mengetahui dan berbagi pengetahuan tentang
strategi mempertahankan suara di daerah
pemilihan
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SESI 3 : MENGHITUNG SUARA DI DAERAH PEMILIHAN
Waktu : 120 Menit
KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang cara menghitung suara di daerah pemilihan dengan
menggunakan sistem pemilu 2019.
KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1.
2.

3.
4.

Memahami formula penghitungan suara yang digunakan dalam pemilu 2019 dengan metode Saint Lague.
Mengetahui prosedur perolehan suara berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang di nasional, provinsi dan kabupaten/
kota
Mampu melakukan latihan/simulasi dalam menghitung perolehan suara di daerah pemilihan
Mengetahui dan berbagi pengetahuan tentang strategi mempertahankan suara di daerah pemilihan

METODE :
1.
2.
3.

Pemaparan
Curah Pendapat
Simulasi Tugas Individual

ALAT/BAHAN:
1.
2.
3.
4.

Flipt Chart
Spidol
Laptop
Projector

ALUR FASILITASI:
1.
Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan
dengan sesi sebelumnya. Penting disampaikan bahwa sesi ini
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2.
3.

4.

5.

6.

menekankan pada latihan menghitung suara di daerah pemilihan agar memiliki pemahaman yang sama.
Fasilitator menjelaskan tentang prosedur dan tahapan dalam
penghitungan suara di daerah pemilihan selama 45 menit
Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat dan berbagi pengalaman dalam proses penghitungan suara yang pernah mereka lalui selama 30 menit.
Fasilitator meminta semua peserta melakukan latihan penghitungan suara berdasarkan contoh yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Sesi ini berlangsung 30 menit
Fasilitator membuka kesempatan untuk curah pendapat lagi
terkait dengan hal-hal teknis penghitungan suara. Sesi ini
berlangsung selama 15 menit.
Fasilitator menutup sesi.
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BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai bakal calon anggota legislatif, salah satu tugas pentingnya adalah memastikan jumlah perolehan suara yang secukupnya
untuk dapat terpilih dari dapilnya. Apakah mudah? Iya, asalkan para
bakal caleg tersebut memikirkan secara serius strategi-strategi pemenangan untuk mendulang suara di dapil masing-masing. Berdasarkan pengalaman para caleg yang gagal memenangkan perebutan suara
di dapil, salah satu kendalanya adalah tidak adanya penghitungan yang
cermat dan tepat dalam mendulang suara di dapil. Sebagian dari para
caleg tersebut bekerja serabutan tanpa penghitungan dengan harapan
memperoleh suara yang signifikan. Namun sebaliknya, ada sebagian
caleg yang berhasil mampu berhitung secara cermat dengan kalkulasi
yang tepat sehingga perolehan suaranya pun memadai untuk terpilih
sebagai anggota legislatif.
Bagi perempuan, merebut suara di dapil dengan strategi yang
taktis dan tepat sasaran adalah penting manakala keterbatasan finansial dan dukungan material yang juga tidak sepenuhnya memadai.
Strategi menghitung suara secara cermat ini adalah bagian yang perlu
diamati secara serius oleh para caleg karena setiap caleg yang berasal
dari satu partai ataupun dari partai yang berbeda menghadapi arena
tarung bebas dengan sistem suara terbanyak. Oleh karena itu, penting
mengetahui dan mendalami dapil dengan karakteristik yang ada dan
juga bagaimana penghitungan suara potensial dapat mudah diraih.
Modul ini akan membantu caleg perempuan untuk bersiap
menyusun strategi pemenangan berdasarkan perhitungan yang tepat
dan cermat. Selain strategi pra pemilu, hal krusial lainnya adalah
berkaitan dengan strategi pasca pemilu yaitu pengawalan suara. Keseluruhan rangkaian dari penghitungan target suara, pencarian basis
massa dan suara, hingga pada pengawalan suara menjadi satu kesatuan rangkaian dalam memenangkan pemilu yang tidak boleh luput dari
pantauan caleg yang ingin turut berkontestasi di Pemilu 2019 nanti.
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1.1 Sasaran
Modul ini diharapkan menjadi referensi dan panduan bagi caleg perempuan dalam mempersiapkan strategi memperoleh target suara
dalam menghadapi Pemilu 2019. Secara substantif, modul ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak yang kompeten ingin memahami mengenai cara menentukan target suara dan cara-cara menghitung peluang suara di daerah pemilihannya. Namun secara khusus,
pembahasan dalam modul ini ditujukan terutama untuk caleg perempuan pemula yang baru akan mengikuti pemilu legislatif dan membutuhkan rujukan untuk membantu mereka dalam memenangkan pemilu.
1.2 Sistematika Penulisan
Modul ini terdiri dari 4 bab, disusun secara sistematis mencakup pembahasan mengenai formula penghitungan suara menjadi kursi partai politik, cara menghitung target suara partai di dapil,
menghitung peluang suara di dapil, dan bagaimana upaya yang perlu
dilakukan untuk mengamankan suara yang telah diperoleh.
Bab I menghantarkan pembaca untuk memahami urgensi
calon legislatif dalam memahami dan melakukan penghitungan perolehan suara secara cermat dan tepat sebagai upaya dalam memenangkan pemilu 2019.
Bab II memberikan gambaran mengenai formula penghitungan suara menjadi kursi partai politik (electoral formula) dengan
menggunakan metode sainte lague yang cukup berbeda dengan formula penghitungan pada Pemilu 2014 lalu yang menggunakan metode
kuota hare. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu metode
kuota hare dan metode sainte lague, bagaimana perbedaan di antara
keduanya, dan bagaimana implikasinya bagi keterwakilan perempuan.
Bab III memberikan gambaran mengenai bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung target suara
partai politik di suatu dapil. Bab ini akan memberikan gambaran kepada caleg terkait dengan target minimum suara yang harus diperoleh
suatu partai untuk mendapatkan minimal satu kursi baik itu di tingkat
DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
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BAB IV merupakan bab terakhir dari modul. Dalam modul ini
akan lebih fokus untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya
strategi mengamankan suara. Hal ini seringkali diabaikan oleh caleg
yang lebih fokus pada strategi pra pemilu, padahal strategi mengamankan suara merupakan satu rangkaian penting di dalam proses pemilu
yang merupakan penentu kemenangan seorang caleg.
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BAB II
FORMULA PEROLEHAN SUARA-KURSI PARTAI POLITIK
(ELECTORAL FORMULA)
2.1 Metode Kuota Hare dan Sainte Lague Murni
Dalam sistem pemilu di dunia, terutama di isu keterwakilan
yang proporsional (proportional representation), salah satu hal serius
yang dibahas adalah seberapa besar atau kecil suatu daerah pemilihan
memiliki wakil yang proporsional (seimbang). Kerapkali satu daerah
pemilihan memiliki ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perolehan suara partai politiknya atau dimungkinkan juga penyebabnya
adalah besaran wilayah secara teritorial dan juga jumlah pemilihnya.
Dalam konteks ini, perdebatan serius diantara partai politik dalam
penentuan akhir metode apa yang akan digunakan memang akan berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup di setiap partai politik.
Oleh karena itu, dalam referensi sistem pemilu proporsional, ada dua
metode besar yang biasa digunakan yaitu metode Kuota dan metode
Divisor.
Metode kuota memfokuskan pada penghitungan suara dibagi
dengan jumlah kursi di dapil untuk mendapatkan angka atau harga
sebuah kursi di dapil yang dimaksud sebagai basis penghitungan kursi yang diperoleh oleh partai politik. Sementara itu, metode divisor
menekankan pada pembagian kursi bagi partai politik dan kandidat
yang mendapatkan suara terbanyak. Untuk itu, metode divisor tidak
menekankan pada aspek bilangan pembagi dan harga kursi di dapil,
melainkan pada bilangan atau angka yang tetap untuk menghasilkan
jumlah perolehan suara yang tetap berdasarkan suara terbanyak.
Dalam metode kuota, ada dua jenis metode yang biasa digunakan oleh banyak negara yaitu Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota
hare, yang biasa digunakan oleh pemilu-pemilu legislatif Indonesia
hingga tahun 2014, menekankan aspek menghasilkan angka atau kuota yang diperoleh berdasarkan jumlah pemilih (v) dibagi dengan jumlah kursi (s). Sehingga harga satu kursi berdasarkan perhitungan v/s.
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Dalam kuota hare, setelah adanya kuota tersebut yang di Indonesia
dikenal dengan BPP, maka langkah selanjutnya yang penting adalah
mencari tahu jumlah perolehan kursi seluruh partai politik yang ada
di dapil berdasarkan BPP yang ada. Sebagai contoh di satu dapil terdapat 10 kursi. Berdasarkan hitungan BPP, hanya terdapat 7 kursi yang
telah diperoleh oleh semua partai politik yang ada di dapil. Untuk
mendapatkan 3 kursi sisa, maka dilakukan tahapan penghitungan lanjutan dengan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari semua partai politik yang ada. Berbeda dengan kuota hare, kuota droop mengharuskan adanya penambahan jumlah satu kursi dalam menghasilkan
BPP di dapil dengan rumus (v: (s+1) = BPP).
Sementara itu, dalam metode divisor, dikenal ada tiga jenis
yaitu Divisor D’Hondt, Divisor Sainte Lague Murni, dan Divisor Sainte
Lague Modifikasi. Divisor D’Hondt menekankan pada jumlah bilangan pembagi suara yaitu di angka berurutan 1,2,3,4,5,6 dst. Sementara,
Sainte Lague Murni berdasarkan bilangan angka ganjil yaitu 1,3,5,7,9,
dst. Sedangkan Sainte Lague Modifikasi berdasarkan angka tertentu
seperti 1.4, 3, 5, 7, 9, dst.
2.2. Perbedaan Kedua Metode
Apabila dibandingkan secara lebih detail, kedua metode ini
memang memiliki aspek yang berbeda satu sama lain. Hal yang relatif
sama dan tetap dari penerapan kedua metode ini adalah bahwa konsentrasi partai politik yang terpilih hanya di partai yang ada saat ini
yaitu sekitar 7-8 partai politik. Artinya kondisi penyederhanaan partai
masihlah jauh dari sempurna.
Kuota hare memang memiliki derajat proporsionalitas yang
lebih baik ketimbang metode lainnya. Di samping itu, kuota hare secara praktis memang menguntungkan bagi partai politik kelas menengah yang memperoleh keuntungan dalam penambahan kursi dari tahapan penghitungan kedua dari sisa suara di dapil.
Namun demikian, sainte lague juga memiliki keuntungan
dalam pembagian suara sah yang lebih proporsional diantara partai
politik. Oleh karena itu, bagi partai politik yang memiliki perolehan
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suara besar maka secara langsung memiliki keuntungan yang cukup
memadai. Sebaliknya bagi partai yang menengah dan kecil mereka
berpotensi kehilangan kursi ataupun berkurang apabila dibandingkan
dengan metode kuota hare.
Berikut merupakan contoh simulasi untuk melihat perbedaan
penghitungan kuota hare dan sainte lague berdasarkan pada data
pemilu 2014 untuk DPR RI Dapil Jabar XI.
Contoh
Dapil
Suara Sah
Alokasi Kursi
BPP dapil

: Jabar XI
: 2.375.778
: 10 kursi
: Suara sah dibagi jumlah kursi (v/s) = 237.577,8

Tabel 2.1
Tabel Simulasi Penghitungan dengan Metode Kuota Hare

105.687

Alokasi
Kursi
Tahap 1
0

105.687

Alokasi Kursi
Tahap 2 (ranking
sisa suara)
1

337.170

1

99592,2

0

1

No

Partai
Politik

Suara
Sah

1

Nasdem

2

PKB

Sisa
Suara

Total
Kursi
1

3

PKS

187.093

0

187.093

1

1

4

PDIP

303.513

1

65.935

0

1

5

Golkar

369.901

1

132.323,2

1

2

6

Gerindra

175.688

0

175.688

1

1

7

Demokrat

230.886

0

230.886

1

1

8

PAN

223.104

0

223.104

1

1

9

PPP

342.330

1

104.752,2

0

1

10

Hanura

100.406

0

100.406

0

0

Total

2.375.778

10 kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, penggunaan metode kuota
hare bisa melihat berapa harga minimal suara yang harus diperoleh
satu partai untuk mendapatkan satu kursi dengan menggunakan BPP.
Di dalam penghitungan alokasi kursi tahap 1, PKB, PDIP, Golkar, dan
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PPP memiliki jumlah suara sah yang melebihi BPP sehingga masing-masing partai sudah memperoleh 1 kursi. Sedangkan untuk alokasi kursi tahap 2 dilakukan dengan mengurutkan sisa suara yang terbesar hingga terkecil sampai alokasi kursi di daerah tersebut habis yaitu
10 kursi. Dari perhitungan tersebut maka didapatkan hasil Nasdem 1
kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 kursi, PDIP 1 kursi, Golkar 2 kursi, Gerindra
1 kursi, Demokrat 1 kursi, PPP 1 kursi, dan Hanura 1 kursi.
Dengan dapil yang sama, kita akan bandingkan dengan menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
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Tabel 2.2
Simulasi Penghitungan dengan Metode Sainte Lague

1

PKS

PKB

Nasdem

369.901

303.513

187.093

337.170

105.687

230.886

175.688

369.901

303.513

187.093

337.170

105.687

5

8

1

4

7

3

76.962

58.563

123.300

101.171

62.364

112.390

1

1

1

1

1

Suara
Sah

2

PDIP

175.688

1

Partai
Politik

3

Golkar

230.886

74.368

No

4

Gerindra

6

114.110

Alokasi Kursi Tahap 2
(berdasarkan urutan dari
suara terbesar hingga
terkecil)

5

Demokrat
223.104

2

V3 (Suara Sah
dibagi
bilangan
pembagi 3)
35.229

6

223.104

342.330

V1 (Suara Sah
Alokasi Kursi Tahap 1
dibagi bilangan (berdasarkan urutan dari
pembagi 1)
suara terbesar hingga
terkecil)

7
PAN
342.330

100.406

10

Total
Kursi

10 kursi

1

2

2

8
PPP
100.406

9

9
Hanura
2.375.778

33.469

10
Total
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Berdasarkan pada tabel di atas, metode penghitungan sainte
lague dilakukan dengan mengurutkan perolehan suara dari yang terbesar ke yang terkecil setelah suara tersebut dibagi oleh bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,9, dst. Merujuk pada tabel di atas, penghitungannya
berhenti di bilangan pembagi 3 karena setelah dibagi 3 alokasi 10 kursi
sudah terpenuhi. Jika setelah dibagi 3 alokasi kursidapil tersebut belum terpenuhi maka perlu dilanjutkan ke bilangan pembagi 5. Simulasi
ini secara lengkap dan rinci dijelaskan di Bab III (Menghitung Target
Suara). Dengan menggunakan metode ini, maka perolehan kursi partai adalah sebagai berikut : Nasdem 1 kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 kursi,
PDIP 1 kursi, Golkar 2 kursi, Gerindra 1 kursi, Demokrat 1 kursi, PPP
2 kursi, dan Hanura 1 kursi.
Dari kedua penghitungan tersebut, dapat dilihat perbedaannya terletak pada kursi PPP. Jika menggunakan metode kuota hare PPP
memperoleh 1 kursi, maka dengan menggunakan metode sainte lague
PPP memperoleh 2 kursi. Pertanyaannya kemudian adalah apakah
perbedaan penghitungan tersebut akan berimplikasi terhadap keterwakilan perempuan?
2.3. Implikasinya terhadap Keterwakilan Perempuan
Sub bagian ini akan menjabarkan berbagai hal yang terkait
dengan metode Sainte lague dan dampaknya bagi keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Secara umum, metode ini tidak memiliki
perbedaan yang signifikan terhadap hasil perolehan suara dari masing-masing partai peserta pemilu. Hal yang bisa ditarik kesimpulan
dari perbedaan tersebut adalah partai yang memiliki suara banyak
maka akan mendorong secara otomatis meningkatkan jumlah caleg
terpilihnya. Pergeseran yang bisa terjadi malah ada di partai-partai
kelompok menengah. Ada yang mendapatkan penambahan suara,
tetapi ada juga yang berkurang perolehan suaranya. Adapun kesimpulan ini berdasarkan simulasi yang telah dilakukan berdasarkan data
hasil pemilu 2014 dengan menggunakan metode kuota hare dan sainte
lague. Sebagaimana contoh simulasi yang telah dilakukan pada tabel
2.1 dan tabel 2.2 terkait dengan contoh simulasi penghitungan antara
metode kuota hare dan sainte lague, berikut hasil perbandingan dua
metode tersebut dengan menggunakan data hasil pemilu 2014.
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Tabel 2.3
Perolehan Kursi DPR RI dalam Pemilu 2014 berdasarkan Metode
Kuota Hare dan Sainte Lague
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Partai
Nasdem
PKB
PKS
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PAN
PPP
Hanura
Total

Kuota Hare
36
47
40
109
91
73
61
48
39
16
560

Sainte Lague
33
48
39
110
94
73
61
47
39
16
560

Selisih
-3
1
-1
1
3
-1
-

Sumber : Data merupakan hasil simulasi yang dilakukan oleh Perludem

Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Golkar akan mendapat
keuntungan dari penerapan sistem sainte lague dengan penambahan
3 kursi. Sebaliknya Nasdem mengalami penurunan kursi sebanyak 3
kursi. Sementara partai besar seperti PDIP juga mengalami penambahan satu kursi. PKB juga mengalami penambahan satu kursi. PKS dan
PAN malah mengalami pengurangan kursi. Partai lain seperti Gerindra, Demokrat, PPP dan Hanura malah tidak mengalami pergeseran
kursi alias tetap dalam perolehan kursinya.
Perbedaan penghitungan tersebut ternyata memiliki implikasi
terhadap keterwakilan perempuan. Sebagai contoh, PPP menempatkan tiga orang caleg perempuan di nomor 1, 2, dan 3 di Dapil Jabar XI.
Berdasarkan perhitungan dengan kuota hare, PPP mendapatkan satu
kursi. Sementara, hitungan berdasarkan Sainte Lague, PPP bertambah
satu kursi yaitu dengan total 2 kursi. Satu kursi yang dimaksud berasal
dari berkurangnya kursi Nasdem. Perolehan suara terbanyak PPP adalah caleg nomor 2 yaitu Nurhayati dan berikutnya adalah caleg nomor
1 bernama Fernita.
Dapil
Partai Politik

: Jabar XI
: Partai Persatuan Pembangunan
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Tabel 2.4
Simulasi Penetapan Calon Terpilih Dapil Jabar XI untuk PPP
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Daftar Calon Tetap PPP
Ir. Hj. Fernita
Hj. Nurhayati
Dra. Hj. Yies Sa’diyah, M.Pd
Abdullah Mansur, S.Ag, M.Pd
H. Surkan Suhaimi, SE
Hj. Neng Madinah Ruhiat
Abdul Haris S.Ag, M.Pd
Hardi Kusnan
Ibnu Zanuar
Drs. H. yeyen Munawar RZ

Jenis Kelamin
P
P
P
L
L
P
L
L
L
L

Perolehan Suara
51.580
82.467
12.225
27.933
11.393
25.421
11.715
2.229
4.305
4.323

Sumber : Data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan hitungan perbandingan antara kuota hare dan
sainte lague yang dapat di lihat pada tabel 2.3, perubahan-perubahan perolehan kursi yang terjadi ternyata berimplikasi pada jumlah
keterwakilan perempuan itu sendiri. Apabila di Pemilu 2014 dengan
metode kuota hare, perempuan terpilih di DPR RI sebanyak 97 kursi,
sementara penerapan sistem sainte lague ini, kursi perempuan semestinya adalah 100 orang.

Tabel 2.5
Penambahan Caleg Perempuan terpilih Pemilu 2014 dengan menggunakan Metode Sainte Lague
Dapil
Jabar XI
Jatim VI
Gorontalo

Perubahan Berdasarkan Metode Sainte Lague di Pemilu 2014
Untuk Caleg Perempuan Terpilih
PPP di Jabar XI bertambah 1 kursi untuk Ir. Hj. Fernita
PKB Jatim VI bertambah 1 kursi untuk Anggia Erma Rini
Golkar di Gorontalo bertambah 1 kursi Dra. Trulyanti Sutrasno, M
.Psi

Sumber : Data diolah oleh Puskapol UI

Tabel perubahan di atas sebenarnya mengkonfirmasi bahwa terjadi pergeseran yang menguntungkan bagi caleg perempuan.
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Penambahan tiga kursi tersebut menjelaskan bahwa adanya pengurangan terhadap tiga kursi yang saat ini diraih oleh kursi caleg laki-laki.
Contoh lainnya adalah PKB di Jatim VI menempatkan caleg
perempuan Anggia Erma Rini di nomor urut 2. berdasarkan perhiutngan dengan kuota hare, PKB hanya mendapatkan satu kursi. Sementara berdasarkan hitungan sainte lague, PKB memiliki dua kursi yang
salah satunya berasal dan diperuntukkan bagi caleg nomor 2 yaitu Anggia Erma Rini.
Sementara itu, contoh menarik dari Gorontalo adalah penambahan kursi Golkar. Menurut perhitungan kuota hare, Golkar hanya memperoleh 2 kursi, sementara 1 kursi diperuntukkan Gerindra.
Berdasarkan hitungan sainte lague, Golkar di dapil Gorontalo bisa
mengambil seluruh kursi sebanyak 3 buah. Salah satu caleg perempuan yaitu Ibu Trulyanti Sutrasno ditempatkan di nomor 3 dan memperoleh peluang kursi apabila menggunakan metode sainte lague.
Dalam tiga contoh di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk
diperhatikan terkait dengan implikasi sistem sainte lague dengan keterwakilan perempuan: pertama, skema penempatan caleg perempuan
berdasarkan sistem zig zag memberi keuntungan bagi caleg perempuan
untuk mudah terpilih. Apalagi dengan penempatan perempuan berada
di daftar paling atas yaitu di nomor 1, 2, dan 3. Ketiga contoh diatas
membuktikan hal tersebut bahwa keterpilihan caleg perempuan akan
mudah didapat apabila berada di posisi nomor urut paling atas; Kedua,
ketiga contoh di atas juga membuktikan bahwa caleg, laki-laki dan perempuan, yang berada dalam tiga posisi di atas memiliki peluang keterpilihan paling besar. Karena berdasarkan hasil kajian Puskapol di tahun 2014 menyebutkan bahwa sebanyak 64,96 persen pemilih memilih
caleg yang berada di nomor-nomor atas. Meskipun sistem pemilu kita
mengakomodir suara terbanyak sebagai penentu akhir, namun faktanya
pemilih lebih suka dan tertarik pada caleg yang berada di nomor urut
atas; ketiga, contoh yang paling menarik adalah PPP yang berhasil menempatkan tiga perempuan di tiga nomor urut paling atas di Dapil Jabar
XI. Contoh ini membuktikan apabila perempuan ditempatkan sebanyak
mungkin dalam posisi paling atas, maka peluang keterpilihannya pun
semakin besar. Dalam konteks PPP di Dapil Jabar XI, PPP tidak akan
khawatir akan kehilangan kursi perempuan.
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BAB III
MENGHITUNG TARGET SUARA
3.1 Prosedur Menghitung Perolehan Kursi Caleg di Partai
Konsekuensi dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka adalah penentuan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak
di suatu dapil. Sehingga setiap caleg harus memperoleh suara semaksimal mungkin, selain untuk dirinya juga untuk menentukan jumlah
kursi yang akan diperoleh partai politik. Untuk memaksimalkan upaya
perolehan kursi di dapil, seorang calon legislatif perlu melakukan
penghitungan suara agar dapat bersama-sama dengan partai politiknya untuk mendapatkan suara maksimal yang akan berimplikasi pada
perolehan jumlah kursi partai di dapil yang bersangkutan.
Namun tantangannya kemudian adalah pemilu 2019 nantinya
akan menggunakan formula penghitungan Sainte Lague. Sebagaimana dijelaskan di sub-bab sebelumnya bahwa formula penghitungan
Sainte Lague tidak menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebagaimana sistem kuota hare yang digunakan pada pemilu 2014 lalu.
Sehingga kita tidak bisa menentukan target suara yang harus diperoleh seorang caleg untuk memperoleh kursi di suatu dapil berdasarkan
jumlah penduduk dibagi jumlah kursi.
Formula penghitungan suara dengan metode sainte lague berdasarkan pada urutan (ranking) suara yang diperoleh partai politik
di suatu dapil. Sehingga tentunya kita tidak dapat menduga jumlah
suara yang akan diperoleh suatu partai, namun demikian, untuk memperkirakan suara yang harus diperoleh caleg, maka kita bisa melakukan simulasi dengan berdasarkan data hasil pemilu 2014 sebagai gambaran perolehan suara partai. Berikut beberapa langkah yang perlu
dilakukan oleh seorang caleg untuk dapat menentukan target perolehan suara di dapilnya.

147

Gambar 3.1
Langkah Menghitung Target Suara di Dapil




Menyiapkan data rincian daerah pemilihan
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Membuat rincian jumlah penduduk dan jumlah pemilih tetap di dalam
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daerah pemilihan yang bersangkutan


Menyiapkan data hasil pemilu 2014




Menghitung perolehan kursi partai; membagi dengan bilangan
M
ganjil 1,3,5,7, dst

Mengurutkan ranking perolehan kursi partai

3.1.1 Menghitung target suara partai untuk pemilihan anggota DPR
Contoh menghitung target perolehan suara partai politik di Dapil Jateng V
untuk pemilihan Anggota DPR RI.

Langkah 1. Menyiapkan data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi.
Data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI dapat
dilihat di Lampiran III UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jateng V

DAPIL JATENG V UNTUK ANGGOTA DPR
1. Kab. Boyolali
8 kursi
    
      
      

Langkah 2. Membuat rincian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota
dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. Data jumlah penduduk
dapat diakses di www.bps.go.id atau bps masing-masing daerah (gunakan data tahun paling akhir). Untuk data lebih akurat lebih baik dalam
penghitungan nanti menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) yang
dapat diakses di data.kpu.go.id. Namun jika data belum tersedia, maka
bisa menggunakan data penduduk.
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JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAPIL JATENG V
1. Kabupaten Boyolali
2. Kabupaten Klaten

963.690 jiwa
1 158 795 jiwa

3. Kabupaten Sukoharjo

869.481 jiwa

4. Kota Surakarta

512.230 jiwa

Total Penduduk

3.504.196 jiwa

JUMLAH PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA DAPIL JATENG V
1. Kabupaten Boyolali
2. Kabupaten Klaten

761.840 jiwa
1.037.875 jiwa

3. Kabupaten Sukoharjo

669.993 jiwa

4. Kota Surakarta

399. 915jiwa

Total Penduduk

2.869.623 jiwa

Langkah 3. Menyiapkan data hasil pemilu 2014
Hal yang perlu diperhatikan dalam langkah mengumpulkan data hasil
pemilu adalah perolehan suara partai di dapil yang bersangkutan. Data
hasil pemilu dapat dilihat di kpu.go.id (Hasil Pemilu 2014)
Partai
Partai Jeruk
Partai Apel
Partai Semangka
Partai Anggur
Partai Durian
Partai Jambu
Partai Belimbing
Partai Mangga
Partai Salak
Partai Delima

Jumlah Perolehan Suara Sah
120.090
137.727
120.918
861.673
269.446
152.378
81.667
145.563
52.877
55.214
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i

Partai

81.667

145.563

269.446

152.378

81.667

145.563

52.877

55.214

Partai Durian

Partai Jambu

Partai
Belimbing
Partai Mangga

Partai Salak

Partai Delima

Suara Partai dibagi
angka 1


861.673

861.673

Kursi

Suara Partai dibagi
angka 3

55.214

52.877

152.378

269.446

120.918

120.918

137.727

137.727

120.090

v/1

Partai
Semangka
Partai Anggur

Jumlah
Suara
Partai
120.090

Partai Apel

Partai Jeruk

Nama

Kursi

Suara Partai dibagi
angka 5

18.405

17.626

48.454

27.222

50.793

89.815

287.224

40.306

45.909

40.030

v/3

Kursi

7.888

7.554

kursi

6.135

5.875

16.151

9.074

16.931

29.938

95.741

13.435

15.303

13.343

v/9

Suara
Partai dibagi

angka 9


20.766

11.667

21.768

38.492

123.274

17.274

19.675

17.156

v/7

Suara Partai dibagi
angka 7

11.043

10.575

29.073

16.333

30.476

53.889

172.335

24.184

27.545

24.018

v/5

kursi

Langkah 4. Menghitung perolehan kursi partai; membagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7,9 dst.

Total
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120.918

861.673

81.667

145.563

120.918

861.673

269.446

152.378

81.667

145.563

52.877

55.214

Partai
Semangka
Partai Anggur

Partai Durian

Partai Jambu

Partai
Belimbing
Partai Mangga

Partai Salak

Partai Delima

55.214

52.877

152.378

269.446

137.727

137.727

120.090

v/1

Partai Apel

Suara

120.090

Partai

Partai Jeruk

Nama

6

5

3

1

7

Kursi

18.405

17.626

48.454

27.222

50.793

89.815

287.224

40.306

45.909

40.030

v/3

2

Kursi

11.043

10.575

29.073

16.333

30.476

53.889

172.335

24.184

27.545

24.018

v/5

4

Kursi

7.888

7.554

20.766

11.667

21.768

38.492

123.274

17.274

19.675

17.156

v/7

8

kursi

6.135

5.875

16.151

9.074

16.931

29.938

95.741

13.435

15.303

13.343

v/9

kursi

1
kursi

4
kursi
1
kursi
1
kursi

1
kursi

Total

Langkah 5. Mengurutkan ranking perolehan kursi partai
Formula penghitungan suara dengan sainte lague berdasarkan pada urutan jumlah suara dari yang terbesar
hingga terkecil sampai jumlah kursi dapil tersebut habis terbagi.

Kursi 1 : urutan pertama suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan jumlah 861.673
Kursi 2 : urutan kedua suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 287.224
Kursi 3 : urutan ketiga suara terbanyak adalah Partai Durian dengan
jumlah 269,446
Kursi 4 : urutan keempat suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan jumlah 172.335
Kursi 5 : urutan kelima suara terbanyak adalah Partai Jambu dengan
jumlah 152.378
Kursi 6 : urutan keenam suara terbanyak adalah Partai Mangga dengan
jumlah 145.563
Kursi 7 : urutan ketujuh suara terbanyak adalah Partai Apel dengan
jumlah 137.727
Kursi 8 : urutan ketujuh suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 123.274


Partai Anggur memperoleh 4 kursi, Partai Durian memperoleh 1 kursi,
Partai Jambu 1 kursi, Partai Mangga 1 kursi, dan Partai Apel 1 kursi

Catatan :
Dalam memberikan ranking berdasarkan perolehan suara, perlu diperhatikan
ketelitian dalam memberikan urutan suara terbesar hingga terkecil karena
seringkali terfokus di pembagi 1, padahal bisa jadi suara yang sudah dibagi 3
lebih besar dari pada urutan suara yang di bagi 1, dan bisa jadi jumlah suara
yang dibagi 5 masih lebih besar dibandingkan suara partai yang berada di
kolom pembagi 1, dst.

Dari proses mengurutkan ranking perolehan kursi partai,
dapat dilihat contoh di atas bahwa kursi terakhir (kursi ke-8) yang
diperoleh Partai Anggur adalah jumlah suara minimal yang harus
diperoleh partai untuk mendapatkan jatah satu kursi DPR RI di
dapil Jateng V sebanyak 123.274 suara. Jumlah suara tersebut dapat
digunakan sebagai target suara yang harus diraih oleh partai di Pemilu
2019 nanti. Target suara ini tidak final seperti dalam metode kuota
hare yang memiliki harga satu kursi melalui BPP, karena dalam Pemilu
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2019 nanti perolehan kursi sepenuhnya bergantung pada urutan perolehan suara partai.
Sesuai pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa penetapan calon
terpilih anggota DPR RI adalah berdasarkan suara terbanyak yang
diperoleh masing-masing calon, maka caleg yang memperoleh suara
terbanyaklah yang mendapatkan kursi di dapil tersebut. Berikut contoh penetapan calon terpilih DPR RI dari Jateng V.
Contoh
Nama Partai
: Partai Anggur
Jumlah Suara Partai
: 861.673 suara
Daerah Pemilihan
: Jateng V
Kursi yang diperoleh
: 4 kursi

Tabel 3.1
Contoh Penetapan Calon Terpilih
No

Nama Caleg

Jenis Kelamin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandidat 1
Kandidat 2
Kandidat 3
Kandidat 4
Kandidat 5
Kandidat 6
Kandidat 7
Kandidat 8

Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki

Perolehan
Suara
369.927
96.163
33.074
24.559
18.415
9.043
10.387
33.569

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dengan perolehan kursi Anggur
sebanyak 4 kursi, maka caleg yang mendapatkan jatah kursi adalah
caleg yang memiliki suara terbanyak yaitu Kandidat 1 (nomor urut 1),
Kandidat 2 (nomor urut 2), Kandidat 8 (nomor urut 8), dan Kandidat
3 (nomor urut 3).
3.1.2 Menghitung Target suara partai untuk pemilihan anggota DPRD
Provinsi
Contoh menghitung target perolehan suara untuk partai politik di Dapil
Kalbar 5 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
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Langkah 1. Menyiapkan data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi
Data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi Kalbar 5 dapat dilihat di Lampiran IV UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
DAPIL KALBAR 5 UNTUK ANGGOTA DPRD PROVINSI
Landak

Kalbar 5

5 kursi

Langkah 2. Membuat rincian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota
dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. Data jumlah penduduk
dapat diakses di bps masing-masing daerah. Contoh https://landakkab.bps.go.id. Jika sudah tersedia data pemilih tetap (DPT), maka sediakan data jumlah pemilih tetap di dapil yang bersangkutan. Data
tersebut dapat dilihat di https://data.kpu.go.id. Untuk dapil Kalbar 5,
DPT belum tersedia sehingga bisa menggunakan data jumlah penduduk.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAPIL KALBAR 5
357.608 jiwa

1. Landak

Langkah 3. Menyiapkan data hasil pemilu 2014
Hal yang perlu diperhatikan dalam langkah mengumpulkan data hasil
pemilu adalah perolehan suara partai di dapil yang bersangkutan. Data
hasil pemilu dapat dilihat di halaman KPUD masing-masing daerah.
Contoh http://kalbar.kpu.go.id/ (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2014)
Partai
Partai Jeruk
Partai Apel
Partai Semangka
Partai Anggur
Partai Durian
Partai Jambu
Partai Belimbing
Partai Mangga
Partai Salak
Partai Delima
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Jumlah Perolehan Suara Sah
11.470
5.865
6.262
112.114
14.607
11.030
42.751
5.320
1.504
3.545

v/9

Langkah 4. Menghitung perolehan kursi partai; membagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7,9 dst.

Kursi

1.274

v/7

652

Kursi

1.639

v/5

838

Kursi
2.294

v/3

1.173

Kursi
3.823

v/1

1.955

Nama Partairtai

5.865

696

11.470

895

5.865

1.252

Suara
Partai
11.470

2.087

1.623

12.457

Partai Jeruk

6.262

2.086

16.016

Partai Apel
6.262

2.921

1.226

22.422

1.576

4.750

4.869

2.206

6.107

591

37.371

3.677

8.550

760

167

14.607
11.030

14.250

1064

215

112.114

11.030
42.751

1.773

301

14.607

Partai Jambu
42.751
5.320

501

112.114

Partai Belimbing
5.320
1.504

394

Partai
Semangka
Partai Anggur

Partai Mangga
1.504

506

Partai Durian

Partai Salak

709

Suara
Partai dibagi

angka 9

1.182

Suara Partai dibagi
angka 7

3.545

Suara Partai dibagi
angka 5

3.545

Suara Partai dibagi
angka 3

Partai Delima
Suara Partai dibagi
angka 1


kursi

Total
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6.262

112.114

6.262

112.114

14.607

11.030

42.751

5.320

1.504

3.545

Partai
Semangka
Partai Anggur

Partai Durian

Partai Jambu

Partai Belimbing

Partai Mangga

Partai Salak

Partai Delima

3.545

1.504

5.320

42.751

11.030

14.607

5.865

11.470

5.865

Partai Apel

v/1

Suara
Partai
11.470

Nama Partai
rtai
Partai Jeruk

2

1

Kursi

1.182

501

1.773

14.250

3.677

4.869

37.371

2.087

1.955

3.823

v/3

3

Kursi

709

301

1064

8.550

2.206

2.921

22.422

1.252

1.173

2.294

v/5

4

Kursi

506

215

760

6.107

1.576

2.086

16.016

895

838

1.639

v/7

5

Kursi

394

167

591

4.750

1.226

1.623

12.457

696

652

1.274

v/9

1 kursi

4 kursi

kursi Total

Langkah 5. Mengurutkan ranking perolehan kursi partai
Formula penghitungan suara dengan sainte lague berdasarkan pada urutan jumlah suara dari yang terbesar
hingga terkecil sampai jumlah kursi dapil tersebut habis terbagi.

Kursi 1 : urutan pertama suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 112.114
Kursi 2 : urutan kedua suara terbanyak adalah Partai Belimbing dengan
jumlah 42.751
Kursi 3 : urutan ketiga suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 37.371
Kursi 4 : urutan keempat suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 22.422
Kursi 5 : urutan kelima suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 16.01
        

   

Catatan :
Dalam memberikan ranking berdasarkan perolehan suara, perlu diperhatikan
ketelitian dalam memberikan urutan suara terbesar hingga terkecil karena
seringkali terfokus di pembagi 1, padahal bisa jadi suara yang sudah dibagi 3
lebih besar dari pada urutan suara yang di bagi 1, dan bisa jadi jumlah suara
yang dibagi 5 masih lebih besar dibandingkan suara partai yang berada di kolom
pembagi 1, dst.

Sistem konversi suara untuk DPRD Provinsi tidak berbeda dengan DPR. Berdasarkan contoh simulasi penghitungan dengan
mengurutkan ranking suara partai, dapat dilihat bahwa kursi terakhir
(kursi ke-5 dari jatah 5 kursi) yang diperoleh Partai Anggur adalah
jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan jatah satu kursi DPRD Provinsi di dapil Kalbar 5 yaitu sebanyak 16.016 suara. Sedangkan berkaitan dengan penempatan calon
dilakukan berdasarkan pada suara terbanyak sebagaimana dijelaskan
dalam contoh tabel 3.1.
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3.1.3 Menghitung Target suara partai untuk pemilihan anggota DPRD
Kabupaten/Kota
Contoh menghitung target perolehan suara untuk partai politik di Dapil
Lampung Barat 1 untuk pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota.



Langkah 1. Menyiapkan data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi
Data rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Lampung Barat 1 dapat dilihat di PKPU
DAPIL LAMPUNG BARAT 1 UNTUK ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA
Lampung Barat 1
Kecamatan Sumber Jaya
7 kursi
Kecamatan Gedung Surian
Kecamatan Kebun Tebu
Kecamatan Air Hitam
Kecamatan Pagar Dewa

Langkah 2. Membuat rincian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota
dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. Data jumlah penduduk
dapat diakses di BPS masing-masing daerah http://lampung.bps.go.id
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAPIL LAMPUNG BARAT 1
Lampung Barat 1

90.405 jiwa

Langkah 3. Menyiapkan data hasil pemilu 2014
Hal yang perlu diperhatikan dalam langkah mengumpulkan data hasil
pemilu adalah perolehan suara partai di dapil yang bersangkutan. Data
hasil pemilu dapat dilihat di halaman KPUD masing-masing daerah.
Partai
Partai Jeruk
Partai Apel
Partai Semangka
Partai Anggur
Partai Durian
Partai Jambu
Partai Belimbing
Partai Mangga
Partai Salak
Partai Delima
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Jumlah Perolehan Suara Sah
590
3.800
2.996
22.551
5.294
1.690
5.955
4.973
1.881
405

590
1.267

197

760

118

428

543

84

2.505

333

422

65

Langkah 4. Menghitung perolehan kursi partai; membagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7,9 dst.

3.800

599

3.221

588

v/9

Suara
Partai
590
999

4.510

756

188

Kursi

3.800
2.996
7.517

1.058

241

662

v/7

2.996
22.551
1.764

338

851

552

Kursi

22.551
5.294

563

1191

710

209

v/5

5.294
1.690

1.985

995

269

Kursi

Partai Jeruk

1.690
5.955

1.658

376

v/3

Partai Apel

5.955
4.973

627

Kursi

Partai
Semangka
Partai
Anggur
Partai Durian

4.973
1.881

v/1

Partai Jambu

1.881

45

Nama Partai

Partai
Belimbing
Partai
Mangga
Partai Salak

58

 Suara Partai dibagi
angka 9

81

Suara Partai dibagi
angka 7

135
Suara Partai dibagi
angka 5

405
Suara Partai dibagi
angka 3

405

Suara Partai dibagi
angka 1

Partai Delima



Kursi

Total
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2.996

22.551
5.294

5.955
4.973
1.881

2.996

22.551

5.294

1.690

5.955

4.973

1.881

405

Partai Apel

Partai
Semangka
Partai
Anggur
Partai Durian

Partai Jambu

Partai
Belimbing
Partai
Mangga
Partai Salak

Partai Delima

405

1.690

3.800

590

3.800

Partai Jeruk

v/1

Suara
Partai
590

Partai

5

3

4

1

7

Kursi

135

627

1.658

1.985

563

1.764

7.517

999

1.267

197

v/3

2

Kursi

81

376

995

1191

338

1.058

4.510

599

760

118

v/5

6

Kursi

58

269

710

851

241

756

3.221

428

543

84

v/7

kursi

45

209

552

662

188

588

2.505

333

422

65

v/9

Kursi

1 kursi

1 kursi

1 kursi

3 kursi

1 kursi

Total

Langkah 5. Mengurutkan ranking perolehan kursi partai
Formula penghitungan suara dengan saint lague berdasarkan pada urutan jumlah suara dari yang terbesar hingga terkecil sampai jumlah kursi dapil tersebut habis terbagi.

Kursi 1 : urutan pertama suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 22.551
Kursi 2 : urutan kedua suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 7.517
Kursi 3 : urutan ketiga suara terbanyak adalah Partai Belimbing dengan
jumlah 5.955
Kursi 4 : urutan keempat suara terbanyak adalah Partai Durian dengan
jumlah 5.294
Kursi 5 : urutan kelima suara terbanyak adalah Partai Mangga dengan
jumlah 4.973
Kursi 6 : urutan keenam suara terbanyak adalah Partai Anggur dengan
jumlah 4.510
Kursi 7 : urutan ketujuh suara terbanyak adalah Partai Apel dengan
jumlah 3.800
Partai Anggur memperoleh 3 kursi, Partai Belimbing 1 kursi, Partai Durian
1 kursi, Partai Mangga 1 kursi, Partai Apel 1 kursi
Catatan :



Dalam memberikan ranking berdasarkan perolehan suara, perlu
diperhatikan ketelitian dalam memberikan urutan suara terbesar
hingga terkecil karena seringkali terfokus di pembagi 1, padahal bisa
jadi suara yang sudah dibagi 3 lebih besar dari pada urutan suara yang
di bagi 1, dan bisa jadi jumlah suara yang dibagi 5 masih lebih besar
dibandingkan suara partai yang berada di kolom pembagi 1, dst.

Sistem konversi suara untuk DPRD kabupaten/kota tidak berbeda dengan DPR dan DPRD Provinsi. Berdasarkan contoh simulasi
penghitungan dengan mengurutkan ranking suara partai, dapat dilihat
bahwa kursi terakhir (kursi ke-7 dari jatah 7 kursi) yang diperoleh
Partai Apel adalah jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan jatah satu kursi DPRD kabupaten/kota di
dapil Lampung Barat 1 yaitu sebanyak 3.800 suara. Sedangkan berkaitan dengan penempatan calon dilakukan berdasarkan pada suara
terbanyak sebagaimana dijelaskan dalam contoh tabel 3.1.
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3.2 Menghitung Peluang Suara
Satu hal yang berbeda antara pemilu 2014 dan 2019 adalah penerapan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang dilakukan di tahun 2014.
Adanya BPP sebenarnya memudahkan bagi setiap kandidat ataupun partai politik di setiap dapil untuk membuat prediksi perolehan suaranya.
Artinya BPP memudahkan penghitungan peluang tersebut dengan asumsi-asumsi perhitungan yang relatif hampir sama dengan semua kandidat
di dapil. Namun demikian, Pemilu 2019 dengan mekanisme penghitungan sainte lague tidak memperhitungkan BPP sehingga menyulitkan bagi
setiap kandidat dalam memprediksi perolehan suaranya di dapil. Hal
yang dapat dilakukan oleh kandidat adalah paling tidak memperhatikan
referensi perolehan kursi yang terkecil di dapil tersebut. Apabila di dapil
tersebut ada yang memperoleh kursi dengan suara hanya 30.000 suara,
maka prediksi perhitungannya dapat dilakukan.
Sebagai catatan penting adalah prediksi ini pun tidak sepenuhnya didukung dengan tingkat kepercayaan yang tinggi karena potensi kegagalannya juga sangat dipengaruhi oleh perolehan suara terbanyak dari
kandidat dan partai lainnya. Kalau dengan mekanisme kuota hare dan
BPP, penghitungan awal ditentukan oleh kuota dan BPP tersebut. Namun
tidak demikian dengan mekanisme sainte lague ini. Mekanisme ini sepenuhnya memberi penekanan pada perolehan suara partai dan kandidat
secara keseluruhan berdasarkan pengumpulan suara terbanyak.
3.2.1 Menghitung Peluang Suara Caleg DPR
Di bawah ini adalah latihan dalam cara menghitung target
peroleh suara di Dapil dengan menggunakan contoh di dapil Jateng
V dalam Pemilu 2014. beberapa hal penting yang perlu disiapkan oleh
para kandidat adalah: 1) data kependudukan atau DPT di dapil, 2) data
teritori dan wilayah (termasuk peta dapil), 3) referensi perolehan suara dalam Pemilu 2014 untuk DPR, dan 4) terakhir target minimum
suara yang harus diperoleh partai politik di dapil. Tabel 3.2 di bawah
ini merupakan contoh tabel penghitungan peluang suara yang harus
didapatkan untuk meraih minimal 1 kursi dengan menggunakan contoh simulasi di dapil Jateng V.
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Tabel 3.2

Jumlah suara kursi terakhir di dapil Jateng V : 123.274 suara
Kabupaten Boyolali : 19 kecamatan
Kabupaten Klaten : 26 kecamatan
Kabupaten Sukoharjo : 12 kecamatan
Kota Surakarta : 5 kecamatan
Jumlah kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota dalam Dapil
Jateng V adalah : 62 kecamatan
123.274 : 62 = 1.988 suara setiap kecamatan
Kabupaten Boyolali : 267 desa/kelurahan
Kabupaten Klaten : 401 desa/kelurahan
Kabupaten Sukoharjo : 167 desa/kelurahan
Kota Surakarta : 51 desa/kecamatan
Contoh
Kabupaten Boyolali  1.988 x 19 kecamatan : 267
desa/kelurahan = 141 suara di setiap desa/kelurahan di
Kabupaten Boyolali

Menghitung Peluang Perolehan Suara untuk DPR
Jumlah suara minimal untuk memperoleh satu kursi DPR
Cari data jumlah kecamatan di kabupaten/kota seluruh dapil
Jateng V. Data ini akan dibutuhkan untuk membuat target suara
partai di setiap kecamatan untuk memperoleh minimal 1 suara
Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap
kecamatan di dapil Jateng V
(Angka perkiraan minimum suara dibagi jumlah kecamatan)
Cari data jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota dalam
dapil Jateng V

Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap
desa/kelurahan di kabupaten/kota dapil Jateng V
(Target suara setiap kecamatan dikali jumlah kecamatan di satu
kab/kota dibagi jumlah desa/kelurahan di satu
kabupaten/kota.

Kabupaten Klaten  1.988 x 26 kecamatan : 401 desa/kelurahan
= 129 suara di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Klaten

Kabupaten Sukoharjo  1.988 x 12 kecamatan : 167
desa/kelurahan = 143 suara di setiap desa/kelurahan di
Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta  1,988 X 5 kecamatan : 51 desa/kelurahan : 195
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123.274 suara : 5.739 TPS = 21 suara per-TPS

Hitung target suara yang harus diperoleh partai di setiap TPS di Total Penduduk : 3.504.196 jiwa
Total Pemilih tetap : 2.869.623 jiwa
kabupaten/kota dapil Jateng V. Jika ada data jumlah pemilih
tetap maka gunakan data pemilih tetap, jika data tersebut belum 1. Perkiraan jumlah TPS : Jumlah daftar pemilih tetap dibagi
jumlah maksimal pemilih per-TPS (500 orang berdasarkan
tersedia di KPU maka gunakan data jumlah penduduk. Dengan
UU No 7 Tahun 2017 pasal 350)
asumsi bahwa pemilih tetap berjumlah 60% dari jumlah data
penduduk. Karena data jumlah penduduk Dapil Jateng V sudah
2.869.623 : 500 (maksimal pemilih per-TPS) = 5.739 TPS
tersedia, maka kita gunakan data pemilih tetap.
2. Target suara per-TPS : target minimal perolehan suara dibagi
jumlah perkiraan TPS di dapil

suara di setiap desa/kelurahan di Kota Surakarta

Berdasarkan data tersebut, buatlah rekapitulasi target perolehan suara yang harus dikumpulkan satu partai untuk memperoleh
kursi di dapil Jateng V. Rekapitulasi sebagai berikut :
















Setelah melihat perolehan kursi masing-masing partai, untuk
mendapatkan 1 kursi, minimal suara yang harus diperoleh adalah
dengan melihat jumlah kursi terakhir. Partai A di Jateng V minimal
harus mengumpulkan yaitu 123.274 suara.
Caleg yang memperoleh kursi adalah caleg yang memiliki suara
terbanyak di partai, sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai
Caleg Partai A di dapil Jateng V adalah (maksimal) 8 orang (100% dari
jumlah kursi dapil)
Rata-rata setiap caleg partai A di Jateng V harus mendapatkan = 15.409
suara (Suara minimal dibagi jumlah caleg)
Jumlah kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota dalam Dapil Jateng V
adalah : 62 kecamatan
Rata-rata di setiap kecamatan di Jateng V, partai A minimal harus
mendapatkan = 1.988 suara (perkiraan dari minimal suara yang harus
diperoleh partai untuk mendapatkan 1 kursi)
Untuk menghitung suara di desa/kelurahan, misalnya di Kabupaten
Boyolali  1.988 x 19 kecamatan : 267 desa/kelurahan = 141 suara di
setiap desa/kelurahan di Kabupaten Boyolali
Perkiraan jumlah TPS di Jateng V adalah 2.869.623 pemilih : 500
(jumlah maksimal pemilih per TPS) = 5.739 TPS
Rata-rata suara yang diperlukan Partai A di setiap TPS di Jateng V
adalah 123.274 : 5.739 TPS = 21 suara per TPS

3.2.2 Menghitung Peluang Suara Caleg DPRD Provinsi
Setelah mendapatkan target suara minimal yang harus dicapai
oleh partai di suatu dapil, maka langkah selanjutnya adalah menghitung
target perolehan suara hingga tingkat TPS. Berikut adalah latihan dalam
cara menghitung target perolehan suara di dapil dengan menggunakan
data simulasi di dapil Kalbar 5 dalam Pemilu 2014. Beberapa hal penting
yang perlu disiapkan oleh para kandidat adalah: 1) data kependudukan
atau DPT di dapil, 2) data teritori dan wilayah (termasuk peta dapil),
3) referensi perolehan suara dalam Pemilu 2014 untuk DPRD provinsi,
dan 4) terakhir target minimal suara yang harus diperoleh partai politik
di dapil. Tabel 3.3 merupakan contoh tabel penghitungan peluang suara
yang harus didapatkan untuk meraih minimal 1 kursi dengan menggunakan contoh simulasi di dapil Jateng V.
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Contoh
Kabupaten Landak  1.601 x 10 kecamatan : 174
desa/kelurahan = 92 suara di setiap desa/kelurahan di
Kabupaten Landak

Jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dalam Dapil Kalbar V
adalah : 10 kecamatan
16.016 : 10 = 1.601 suara setiap kecamatan
Kabupaten Landak : 174 desa

Kabupaten Landak : 10 Kecamatan

Jumlah suara kursi terakhir di dapil Kalbar 5 : 16.016 suara

Hitung target suara yang harus diperoleh partai di setiap TPS di Total Penduduk : 357.608
dapil Kalbar 5. Jika ada data jumlah pemilih tetap maka
1. Total Pemilih  60% dari jumlah penduduk :
gunakan data pemilih tetap, jika data tersebut belum tersedia di
60% x 357.608 = 214.565 jiwa
KPU maka gunakan data jumlah penduduk. Dengan asumsi

Jumlah suara minimal untuk memperoleh satu kursi DPRD
Provinsi Kalbar 5
Cari data jumlah kecamatan di dapil Kalimantan Barat 5
(Kabupaten Landak). Data ini akan dibutuhkan untuk membuat
target suara partai di setiap kecamatan untuk memperoleh
minimal 1 suara
Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap
kecamatan di dapil Kalbar 5
(Angka perkiraan minimum suara dibagi jumlah kecamatan)
Cari data jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota dalam
dapil Kalbar
Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap
desa/kelurahan di dapil Kalbar 5 (Kabupaten Landak)
(Target suara setiap kecamatan dikali jumlah kecamatan di satu
kab/kota
dibagi
jumlah
desa/kelurahan
di
satu
kabupaten/kota.

Menghitung Peluang Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi

Tabel 3.3
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bahwa pemilih tetap berjumlah 60% dari jumlah data
penduduk. Karena data jumlah pemilih tetap Dapil Kalbar V
belum tersedia di KPU, maka gunakan data jumlah penduduk.

16.016 suara : 429 TPS = 37 suara per-TPS

5. Target suara per-TPS : target minimal perolehan suara
dibagi jumlah perkiraan TPS di dapil

214.565 : 500 (maksimal pemilih per-TPS) = 429 TPS

2. Perkiraan jumlah TPS : Jumlah perkiraan pemilih dibagi
jumlah maksimal pemilih per-TPS (500 orang
berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 pasal 350)

Berdasarkan data tersebut, buatlah rekapitulasi target perolehan suara yang harus dikumpulkan satu partai untuk memperoleh
kursi di dapil Kalbar 5. Rekapitulasi sebagai berikut :













Setelah melihat perolehan kursi masing-masing partai, untuk
mendapatkan 1 kursi, minimal suara yang harus diperoleh adalah
dengan melihat jumlah kursi terakhir. Partai A di Kalbar 5 minimal
harus mengumpulkan yaitu 16.016 suara.
Caleg yang memperoleh kursi adalah caleg yang memiliki suara
terbanyak di partai, sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai
Caleg Partai A di dapil Kalbar 5 adalah (maksimal) 5 orang (100% dari
jumlah kursi dapil)
Rata-rata setiap caleg partai A di Kalbar 5 harus mendapatkan = 3.203
suara (Suara minimal dibagi jumlah caleg)
Jumlah kecamatan di Dapil Kalbar 5 adalah : 10 kecamatan
Rata-rata di setiap kecamatan di Kalbar 5, partai A minimal harus
mendapatkan = 1.601 suara (perkiraan dari minimal suara yang harus
diperoleh partai untuk mendapatkan 1 kursi)
Untuk menghitung suara di desa/kelurahan, Kabupaten Landak 
1.601 x 10 kecamatan : 174 desa/kelurahan = 92 suara di setiap
desa/kelurahan
Perkiraan jumlah TPS di Kalbar 5 adalah 214.565 pemilih : 500 (jumlah
maksimal pemilih per TPS) = 429 TPS
Rata-rata suara yang diperlukan Partai A di setiap TPS di Jateng V
adalah 16.016 : 429 TPS = 37 suara per-TPS

3.2.3 Menghitung Peluang Suara Caleg DPRD Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan menghitung peluang target suara caleg
DPR dan DPRD Provinsi, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah mendapatkan target minimal suara yang harus diperoleh partai.
Setelah itu, baru dilakukan penghitungan peluang suara hingga tingkat TPS. Berikut adalah latihan dalam cara menghitung target perolehan suara di dapil dengan menggunakan data simulasi di dapil
Lampung Barat 1 dalam Pemilu 2014. Beberapa hal penting yang perlu
disiapkan oleh para kandidat adalah: 1) data kependudukan atau DPT
di dapil, 2) data teritori dan wilayah (termasuk peta dapil), 3) referensi
perolehan suara dalam Pemilu 2014 untuk DPRD provinsi, dan 4) target suara minimal yang harus diperoleh partai politik di dapil. Tabel
3.4 merupakan contoh tabel penghitungan peluang suara yang harus
didapatkan untuk meraih minimal 1 kursi dengan menggunakan contoh simulasi di dapil Lampung Barat 1.
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Tabel 3.4

Menghitung Peluang Perolehan Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota

Jumlah suara minimal untuk memperoleh satu kursi DPR
Jumlah suara kursi terakhir di dapil Lampung Barat 1 : 3.800
suara
Cari data jumlah kecamatan di dapil Lampung Barat 1. Data ini Lampung Barat 1
akan dibutuhkan untuk membuat target suara partai di setiap Kecamatan Sumber Jaya, 6 desa, total penduduk 23.440
kecamatan untuk memperoleh minimal 1 suara
Kecamatan Gedung Surian, 5 desa, total penduduk 15.054
Kecamatan Kebun Tebu, 10 desa, total penduduk 20.233
Kecamatan Air Hitam, 10 desa, total penduduk 11.878
Kecamatan Pagar Dewa, 10 desa, total penduduk 19.800

Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap 3.800 : 5 = 760 suara setiap kecamatan
kecamatan di dapil Lampung Barat 1
(Angka perkiraan minimum suara dibagi jumlah kecamatan)
Cari data jumlah desa/kelurahan di dapil Lampung Barat 1
Dapil Lampung Barat 1 : 41 desa/kelurahan

Hitung rata-rata suara yang harus diperoleh partai di setiap Dapil Lampung Barat 1  3.800 x 5 kecamatan : 41
desa/kelurahan di dapil Lampung Barat 1.
desa/kelurahan = 463 suara di setiap desa/kelurahan
(Target suara setiap kecamatan dikali jumlah kecamatan di satu
kab/kota
dibagi
jumlah
desa/kelurahan
di
satu
kabupaten/kota.
Hitung target suara yang harus diperoleh partai di setiap TPS di Total Penduduk : 90.405
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dapil Lampung Barat 1. Jika ada data jumlah pemilih tetap maka
gunakan data pemilih tetap, jika data tersebut belum tersedia di
KPU maka gunakan data jumlah penduduk. Dengan asumsi
bahwa pemilih tetap berjumlah 60% dari jumlah data
penduduk. Karena data jumlah penduduk Dapil Jateng V sudah
tersedia, maka kita gunakan data pemilih tetap.

3.800 suara : 108 TPS = 35 suara per-TPS

3. Target suara per-TPS : target minimal perolehan suara
dibagi jumlah perkiraan TPS di dapil

54.243 : 500 (maksimal pemilih per-TPS) = 108 TPS

2. Perkiraan jumlah TPS : Jumlah perkiraan pemilih dibagi
jumlah maksimal pemilih per-TPS (500 orang
berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 pasal 350)

60% x 90.405= 54.243 jiwa

1. Total Pemilih  60% dari jumlah penduduk :

Berdasarkan data tersebut, buatlah rekapitulasi target perolehan suara yang harus dikumpulkan satu partai untuk memperoleh
kursi di dapil Lampung Barat.
Rekapitulasi sebagai berikut :















Setelah melihat perolehan kursi masing-masing partai, untuk
mendapatkan 1 kursi, minimal suara yang harus diperoleh adalah
dengan melihat jumlah kursi terakhir. Partai A di Lampung Barat 1
minimal harus mengumpulkan yaitu 3.800 suara.
Caleg yang memperoleh kursi adalah caleg yang memiliki suara
terbanyak di partai, sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai
Caleg Partai A di dapil Lampung Barat 1 adalah (maksimal) 7 orang
(100% dari jumlah kursi dapil)
Rata-rata setiap caleg partai A di Lampung Barat 1 harus mendapatkan
= 543 suara (Suara minimal dibagi jumlah caleg)
Jumlah kecamatan di Dapil Lampung Barat 1 adalah : 5 kecamatan
Rata-rata di setiap kecamatan di Lampung Barat 1, partai A minimal
harus mendapatkan = 760 suara (perkiraan dari minimal suara yang
harus diperoleh partai untuk mendapatkan 1 kursi)
Untuk target menghitung suara di desa/kelurahan, Dapil Lampung
Barat 1 3.800 x 5 kecamatan : 41 desa/kelurahan = 463 suara di setiap
desa/kelurahan
Perkiraan jumlah TPS di Lampung Barat 1 adalah 54.243 (jumlah
perkiraan pemilih) : 500 (jumlah maksimal pemilih per TPS) = 108 TPS
Rata-rata suara yang diperlukan Partai A di setiap TPS di dapil
Lampung Barat 1adalah 3.800 : 108 TPS = 35 suara per-TPS

Mengacu pada simulasi penghitungan DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota di atas, terdapat beberapa catatan penting untuk
membuat target perolehan peluang suara yang perlu diperhatikan :
P

P

Cari target perolehan suara berbasiskan TPS atau berbasiskan
desa/kelurahan di keseluruhan dapil
Cari target perolehan suara hanya berdasarkan TPS atau desa/
kelurahan atau kecamatan atau kabupaten/kota tertentu saja
yang berpotensi paling besar dalam mengumpulkan suara
sebanyak-banyaknya. Misalkan di dapil Jateng V terdapat 62
kecamatan, namun Anda merasa yakin bisa memperoleh suara besar di 20 kecamatan, maka sebaiknya dimaksimalkan
perolehan suara di wilayah tersebut.
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Hal yang paling penting dalam mekanisme penghitungan suara adalah perolehan suara terbanyak. Perolehan suara ini tidak
berdasarkan sebaran wilayah tertentu sehingga sebenarnya
memudahkan para kandidat yang telah memiliki preferensi
dukungan di wilayah tertentu. Untuk itu, tetap berpandangan
dalam konteks mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya di
daerah tertentu yang memiliki dukungan maksimal.

BAB IV
STRATEGI MENGAMANKAN SUARA
Hal yang tak kalah penting dari menghitung target perolehan
suara partai di suatu dapil adalah masalah pengamanan suara. Pasca
pencoblosan tidak serta merta suara kita akan aman sehingga perlu
pengawalan suara pasca pemilu dilakukan. Berdasarkan pada pengalaman pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang lalu banyak ditemui kasus perbedaan antara perolehan suara caleg yang dicatat di TPS dengan yang
tercatat pada hasil rekap di tingkat kecamatan dan tingkat di atasnya. Begitupun dengan perbedaan suara antara penyelenggara pemilu
dengan saksi dari peserta pemilu. Hal ini tentunya dapat merugikan
caleg-caleg yang bersangkutan, terutama jika berpengaruh pada keterpilihan calon. Oleh karena itu, maka pengamanan suara menjadi
salah satu yang penting dalam rangkaian pemilu untuk mengantisipasi
kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS). Calon legislatif dituntut untuk mengerti dan memahami strategi pengamanan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan,
KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat.
Upaya pengamanan suara di TPS dapat dilakukan melalui
saksi dari partai dimana setiap partai berhak untuk menempatkan
saksinya di setiap TPS. Namun kemudian calon legislatif tidak bisa
sepenuhnya menyerahkan kepada saksi dari Partai Politiknya dalam
urusan pengamanan suara, melainkan perlu juga orang kepercayaan
caleg untuk melakukan pengawalan suara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya keterbatasan partai dalam menempatkan saksi
di setiap TPS karena jumlah TPS yang begitu banyak. Pemilu 2014
dengan jumlah TPS sebanyak 546.278 sehingga partai harus menyediakan lebih dari 500.000 orang saksi. Banyaknya saksi yang diperlukan
menjadi kendala bagi partai politik dalam menempatkan saksinya.
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Gambar 4.1
Strategi Mengamankan Suara



    

   
  
   

Sumber: Data dioleh dari hasil Focus Group Discussion

4.1 Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
Saksi partai menjadi salah satu yang paling krusial di dalam
proses pemilu terutama di setiap TPS. Caleg pun harus memahami urgensi ini untuk memantau proses pemantauan suara secara jelas dengan memperhatikan hal berikut.
1.

Perlu dilakukannya pemetaan saksi parpol oleh calon legislatif.
Pemetaan tersebut berdasarkan pada beberapa pertanyaan mendasar.
-

Berapa orang saksi yang disediakan oleh partai politik?
Di TPS mana saja saksi ditempatkan?
Bagaimana pembiayaannya?
Bagaimana latar belakang saksi tersebut?
Ditempatkan di TPS asal daerahnya atau bukan?

Pertanyaan tersebut dapat membantu caleg untuk mengetahui
berapa orang saksi yang tidak disediakan oleh partai di daerah pemilihannya, sehingga caleg dapat menyiapkan saksi caleg yang dapat turut
serta memantau proses penghitungan suara hingga selesai.
2.

Mempertimbangkan komitmen dan loyalitas. Sebagai sebuah tim
yang bekerja secara kolektif, maka saksi pemilu pun harus memiliki komitmen dan loyalitas agar tidak mendua. Partai/tim harus
transparan terkait hak dan kewajiban sebagai saksi.

3.

Saksi peserta pemilu perlu dibekali pengetahuan mengenai teknis
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kepemiluan terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Saksi partai politik perlu memahami hal berikut.
A.

B.
C.
D.
4.

Waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara. Dalam hal ini saksi diupayakan untuk hadir
sebelum waktu dimulainya pencoblosan untuk mendata persiapan logistik di TPS, apakah sudah terpenuhi atau belum.
Ketentuan suara sah dan suara tidak sah
Kriteria pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS
Tata cara mengisi formulir keberatan apabila ada kecurangan
di TPS

Saksi partai politik perlu memahami mengenai pengisian formulir. Apabila terjadi sengketa pemilu, yang menjadi dasar adalah
formulir sehingga saksi perlu diarahkan untuk dapat mengontrol
pengisian formulir dan menyetor pada partai/tim yang bersangkutan. Saksi harus mengetahui beberapa jenis formulir, dari formulir berita acara hingga formulir keberatan. Karena saksi peserta
pemilu berhak untuk mengajukan penghitungan suara ulang jika
terjadi keberatan atau ketidaksesuaian data.

Karena peran saksi yang cukup krusial di dalam pelaksanaan
pemilu, maka UU No. 7 tahun 2017 mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan kewenangan saksi.

Tabel 4.1
Ketentuan Mengenai Saksi Pemilu
Pasal 351 ayat 3

Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi
peserta pemilu

Pasal 351 ayat 7

Saksi harus menyerahkan mandat tertulis dari
paslon/tim kampanye, partai politik peserta pemilu,
atau calon anggota DPD kepada KPPS
Saksi dilatih oleh Bawaslu

Pasal 351 ayat 8

Pasal 352 ayat 1C Saksi menerima salinan daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan
Pasal 354 ayat 2
Saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau
pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri
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kegiatan KPPS.
Pasal 375 ayat 1

Pasal 377 ayat 1

Pasal 378 ayat 1

Pasal 382 ayat 3
Pasal 388 ayat 1

Pasal 388 ayat 2

Pasal 388 ayat 3

Saksi peserta pemilu atau pengawas TPS dapat
mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS
yang bersangkutan
Saksi peserta pemilu atau bawaslu kabupaten/kota,
dan bawaslu provinsi dapat mengusulkan untuk
dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara
ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi
Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan
sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK
dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi
Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK
melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang
bersangkutan
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan
oleh saksi Peserta Pemilu.
Peserta
Pemilu,
saksi,
Panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan
masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan
adanya
pelanggaran,
penyimpangan,
dan/atau
kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara
kepada KPPS/KPPSLN.
Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi
Peserta
Pemilu
atau
Panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang
hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila
ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi
Peserta
Pemilu
atau
Panwaslu
Kelurahan/Desa/Panwaslu
LN/Pengawas
TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima,
KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan
pembetulan

Sumber : UU No. 7/2017
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4.2

Saksi Caleg

Selain mengandalkan saksi partai politik dalam mengamankan suara, caleg perlu mengalokasikan dana untuk pengawalan suara
secara individual (saksi pribadi caleg). Hal ini penting karena keterbatasan partai yang belum tentu bisa mengakomodir saksi di seluruh
TPS. Selain itu, ditemukan beberapa kasus kesulitan caleg untuk menjangkau saksi pemilu dari partai karena tidak berada pada struktur
partai. Sehingga keberadaan saksi caleg menjadi cukup krusial untuk
ditempatkan di TPS yang belum memiliki saksi partai pemilu. Saksi
caleg merupakan orang kepercayaan yang direkrut untuk melaksanakan tugas pencatatan perolehan suara di TPS. Berdasarkan Pasal 354
ayat 2, saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan
warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS. Sehingga dalam
hal ini, saksi caleg merupakan bagian dari warga masyarakat yang berhak turut serta menghadiri kegiatan KPPS.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk saksi caleg adalah
sebagai berikut.
1.

Caleg perlu melakukan Pemetaan TPS. Pastikan bahwa TPS yang
akan dipantau oleh saksi caleg adalah TPS yang merupakan basis
caleg. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga suara pemilih yang kemungkinan besar akan memilih caleg yang bersangkutan. Caleg perlu melihat kembali partai politik akan menempatkan
saksinya dimana saja. Jika terdapat TPS yang tidak menyediakan
saksi dari partai politik caleg, maka caleg harus mengalokasikan
saksi pribadi untuk menggantikan posisi saksi dari partai politik
tersebut.

2.

Caleg perlu melakukan pemetaan daerah yang akan dipantau oleh
saksi caleg.
P

Daerah basis caleg, perlu dipastikan adanya saksi caleg atau
saksi partai politik caleg yang akan memantau karena daerah
ini yang biasanya mendulang suara caleg paling besar sehingga perlu dipastikan keamanan suaranya
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P

P

3.

Caleg perlu melakukan pelatihan bagi Saksi Caleg. Sebagaimana
seorang saksi dari partai politik, tugas saksi caleg pun tidak jauh
berbeda. Saksi Caleg harus memperhatikan beberapa hal :
P

P

P
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Daerah basis partai, banyak caleg yang ditempatkan di daerah
yang bukan merupakan basis konstituen partai. Sehingga perlu dilakukan pemetaan berkaitan dengan ada tidaknya daerah
basis partai di dapilnya.
Daerah rawan kecurangan, perlunya pemetaan daerah yang
rawan kecurangan yang akan berpotensi merugikan suara
caleg. Misalnya di daerah yang menjadi basis banyak partai
atau daerah yang memiliki gesekan antar partai cukup tinggi.

pengetahuan dasar pemilu : kriteria pemilih yang dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS, cara pemberian suara
yang sah, cara penghitungan suara
waktu mulai dan berakhirnya pemungutan dan penghitungan
suara. Saksi perlu hadir sebelum pemungutan suara dimulai
dan memantau hingga pemungutan suara selesai, tata cara
mengisi formulir keberatan apabila ada kecurangan di TPS
mengetahui jumlah, nama, lokasi TPS. Biasanya baru akan
diketahui setelah menjelang hari H pemungutan suara. Sehingga perlu koordinasi dengan KPU, PPK, partai politik dan
organisasi pemantau setempat.

BAB V
PENUTUP
Modul memberikan gambaran yang komprehensif bagi seorang kandidat dalam upaya menghitung suara yang efektif di pemilu legislatif 2019. Seorang kandidat seharusnya memiliki kemampuan yang memadai untuk menghitung semua peluang yang dimiliki
dan kemampuan berkampanye yang dituntaskan dengan berapa suara yang berhasil diperoleh. Satu kesatuan keterampilan ini haruslah
dimiliki seorang kandidat agar hasil yang diperolh bisa optimal. Di
dalam modul ini juga menjelaskan beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh seorang kandidat untuk bekerja efektif dan efisien. Opsinya adalah apakah bekerja di desa dan kecamatan tertentu saja untuk
memaksimalkan potensi perolehan suara dalam pemilu legislatif kota
atau kampanye di seluruh desa dan kecamatan yang ada dengan berharap memperoleh potensi suara tertentu. Opsi-opsi inilah yang perlu
para kandidat pahami agar pembiayaan kampanye pun bisa ditekan
seefisien mungkin.
Bagi perempuan, modul ini akan menjadi panduan yang memadai untuk membuat strategi yang tepat dalam menghitung peluang
suara dalam pemilu legislatif. Salah satu refleksi bagi caleg perempuan adalah kemampuan dan strategi untuk menghitung peluang suara tersebut yang harus ditingkatkan agar keterbatasan finansial yang
biasanya dimiliki oleh perempuan dalam berkampanye dapat diatasi.
Untuk itu, hal yang juga tidak kalah penting adalah memastikan tim
sukses dari caleg perempuan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam mengawasi suara di setiap tingkatan
penghitungan suara. Proses penghitungan suara ini menjadi krusial
karena terkait banyak kecurangan yang dihadapi oleh hampir semua
caleg. Oleh karena itu, keterampilan menghitung dan menjaga suara
menjadi penting dikuasai oleh caleg perempuan.
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MODUL KEEMPAT

PEMETAAN JARINGAN
KELOMPOK-KELOMPOK PEMILIH
DAN PESAING DI DAERAH
PEMILIHAN
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MODUL 4

PEMETAAN JARINGAN KELOMPOK-KELOMPOK
PEMILIH DAN PESAING DI DAERAH PEMILIHAN
INTISARI MODUL

TUJUAN
PEMBELAJARAN

KOMPETENSI UTAMA

KOMPETENSI
PENDUKUNG

Modul ini menjelaskan tentang urgensi untuk
melakukan pemetaan jaringan kelompok-kelompok
pemilih dan pesaing di daerah pemilihan.
Memberikan pemahaman kepada caleg, khususnya
caleg perempuan pemula yang akan mengikuti
pemilu legislatif tentang pentingnya melakukan
pemetaan jejaring politik di daerah pemilihan.
Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep,
cakupan, dan pendekatan dalam pemetaan jejaring
politik, serta penggunaan pemetaan politik dalam
pemenangan pemilu legislatif.
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami arti penting pemetaan politik.
2) Mengetahui
cakupan
dan
pendekatan
pemetaan politik.
3) Mengetahui penggunaan pemetaan politik
dalam pemenangan pemilu legislatif.
4) Mengetahui berbagai usaha Tim Pemenangan
dalam memenangkan caleg.
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Sesi 4: PEMETAAN JARINGAN KELOMPOK-KELOMPOK PEMILIH DAN PESAING DI DAERAH PEMILIHAN
Waktu: 120 Menit
KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep, cakupan, dan pendekatan dalam pemetaan jejaring politik, serta penggunaan pemetaan
politik dalam pemenangan pemilu legislatif.
KOMPETENSI PENDUKUNG
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1)
2)
3)
4)

Memahami arti penting pemetaan politik.
Mengetahui cakupan dan pendekatan pemetaan politik.
Mengetahui penggunaan pemetaan politik dalam pemenangan
pemilu legislatif.
Mengetahui berbagai usaha Tim Pemenangan dalam memenangkan caleg.

METODE:
1) Pemaparan.
2) Curah Pendapat.
3) Diskusi Kelompok dan Pleno.
4) Simulasi.
ALAT/BAHAN:
1) Flipt Chart.
2) Spidol.
3) Laptop.
4) Projector.
ALUR FASILITASI:
1) Fasilitator membuka sesi, kemudian menjelaskan tujuan sesi serta
kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. Hal yang penting disampaikan bahwa sesi ini menekankan pada kemampuan agar setiap peserta mampu membuat pemetaan jejaring politik terhadap
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kelompok-kelompok pemilih dan pesaingnya di daerah pemilihan, sehingga caleg perempuan pemula dapat menggunakannya
sebagai bagian dari upaya pemenangan pemilu legislatif, yang
akna dijalani setelah pelatihan ini.
2)

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat dan
berbagi pengalaman untuk menggali pemahaman awal tentang
pemetaan jejaring politik yang dimilikinya, dengan mengajukan
beberapa pertanyaan seperti: A. Apa yang Anda pahami tentang
pemetaan politik? B. Bagaimana Anda memetakan diri sendiri,
pesaing, pemilihan legislatif, dan isu-isu politik terkait yang tengah berkembang? C. Apa saja metode dan pendekatan yang dapat
digunakan dalam pemetaan politik?

3)

Fasilitator melanjutkan sesi dengan menampilkan presentasi
menggunakan proyektor yang menjelaskan materi tentang memahami pemetaan jejaring politik bagi caleg perempuan pemula dalam upayanya memenangkan pemilu legislatif.

4)

Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan meminta mereka untuk mendiskusikan beberapa upaya yang dapat
dilakukan oleh caleg perempuan pemula untuk memenangkan
pemilu legislatif dan mengalahkan pesaing petahana.

5)

Fasilitator meminta peserta untuk mempesentasikan dan mensimulasikan hasil diskusi plano kelompoknya serta meminta tanggapan dari peserta lainnya.

6)

Fasilitator menutup sesi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kenali Diri Sendiri, Kenali Lawan; Maka Kemenangan Sudah Pasti
Ada di Tangan.
Kenali Medan Pertempuran, Kenali Iklim; Maka Kemenangan Akan
Sempurna.
(Sun Tzu)
Dari adagium Sun Tzu tersebut terkandung pesan implisit
kepada para politisi bahwa sebelum melangkah ke medan kompetisi politik, langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah
dengan melakukan pemetaan. Pemetaan yang dilakukan melingkupi
data terkait kekuatan dan kekurangan/kelemahan diri sendiri, lawan,
medan pertarungan politik, dan “iklim” yang potensial berpengaruh
terhadap jalannya pertarungan politik. Kemampuan untuk memetakan berbagai hal tersebut akan memberi sumbangan besar untuk
memenangkan kompetisi politik yang hendak diikuti.
Partai politik sebagai instrumen dalam negara demokrasi
merupakan organisasi politik yang memiliki mesin politik sampai
ke level masyarakat terendah. Struktur partai politik yang ada merupakan jaringan yang sangat dibutuhkan oleh para politisi yang hendak maju berkompetisi sebagai kandidat yang akan mengisi house
of powers (rumah kekuasaan), baik di eksekutif maupun di legislatif. Rasionalisasinya adalah partai politik merupakan mesin politik
yang dapat menggerakan dan menjalankan strategi dan program
pemenangan beserta sumber daya yang dimiliki oleh partai (Sumber Daya Institusi, SDM/Sumber Daya Manusia, jejaring, political
iconic [pencitraan], maupun struktur partai sampai ke tingkat paling bawah) dan persyaratan legal formal administratif sesuai regulasi
yang berlaku di dalam politik Indonesia.
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Hal penting lainnya bagi para politisi yang hendak bertarung
di era milenial ini adalah citra dan popularitas kandidat di hadapan
pemilih, rekam jejaknya selama ini, kinerjanya ketika menduduki jabatan-jabatan publik sebelumnya, kompetensi, political marketing, durasi kandidat turun ke masyarakat, bahkan juga performance
(penampilan) dan pesona fisik lainnya. Pasar politik yang mampu
dipengaruhi dengan isu-isu tersebut di atas meliputi Pemilih, Media
Massa, dan kelompok-kelompok berpengaruh lainya.
Selain itu, isu penting dalam pemenangan kandidat adalah riset politik. Riset politik merupakan instrumen penting dalam sistem
pemilu yang telah mengadopsi demokrasi. Kandidat akan menghadapi kesulitan dalam memenangkan pertarungan politik jika lalai untuk mendapatkan informasi terkait kekuatan dan kekurangan pesaing,
peta wilayah pertarungan politik, segmentasi pemilih, tingkah laku
pemilih, serta variabel terkait lainnya.
Dapil atau daerah pemilihan dalam pemilihan umum merupakan wilayah pertarungan politik. Dapil menjadi dasar penentuan
jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Kemampuan untuk
melakukan perhitungan surat model Saint Lague dalam Pemilu 2019
menjadi hal yang tidak dapat dinafikan untuk dapat melakukan kalkulasi politik.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, modul ini berusaha membahas pentingnya pemetaan jaringan kelompok pemilih di
daerah pemilihan, dalam hal ini kandidat atau calon anggota legislatif, menjelang Pemilu 2019. Selain itu, tidak kalah penting juga akan
dibahas pemetaan pesaing di dapil yang sama. Modul ini akan menggunakan terminologi kandidat dan calon legislatif secara bergantian,
namun memiliki arti yang sama.
1.2 Arti Penting Pemetaan Politik
Tujuan utama kandidat mengikuti kompetisi politik dalam
pemilu adalah memenangkan kursi dari pemilu itu sendiri. Hal yang
paling determinan dari hal tersebut adalah strategi pemenangan.
Strategi merupakan cara seorang kandidat untuk memenangkan pertarungan politik dan mengalahkan para pesaingnya.
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Kegiatan pemetaan politik dilakukan bukan sekadar untuk
mendapatkan informasi ataupun isu-isu terbaru secara tidak terencana. Pemetaan politik juga bukan hanya melakukan pencarian informasi yang dilakukan oleh jaringan pendukung atau tim sukses.
Peta politik merupakan sejumlah informasi yang valid serta
menggambarkan kandidat itu sendiri, pesaing politiknya, masyarakat
pemilih, serta media komunikasi dan juga berbagai isu strategis. Peta
politik menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap kandidat.
Dengan berbekal peta politik, kandidat berpotensi untuk mendapatkan
jalur yang paling efektif dan efisien untuk meraih tujuan politiknya.
Mengacu pada filosofi Sun Tzu di muka, pemetaan politik
dapat diturunkan menjadi empat buah pemetaan, antara lain yaitu:
1.

Pemetaan diri sendiri: kekuatan dan kekurangan diri sendiri.

2.

Pemetaan pesaing: kekuatan dan kekurangan pesaing.

3.

Pemetaan medan pertarungan politik: karakteristik masyarakat pemilih.

4.

Pemetaan iklim: isu-isu kontemporer yang sedang berkembang.

Pemetaan diri sendiri merupakan bentuk pemetaan yang menyangkut diri pribadi kandidat. Dengan pemetaan ini, kandidat diharapkan untuk memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Turunan
dari pemetaan ini adalah tingkat popularitas diri dan pesaing-pesaingnya, wilayah/daerah yang menjadi basis pendukung serta angka
dukungannya, modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, serta
lain sebagainya. Pendalaman dari subbab ini akan dibahas dalam bab
selanjutnya.
Pemetaan pesaing merupakan berbagai informasi tentang
kekuatan dan kekurangan pesaing. Dalam konteks pemilu, kandidat diharapkan untuk dapat melakukan pemetaan terhadap tokoh-tokoh yang
potensial menjadi pesaingnya. Pemetaan model ini sebaiknya dilakukan
beberapa kali sebelum serta jauh-jauh hari sebelum pemilu. Pemetaan
tentang pesaing ini tidak terbatas terkait tokoh-tokoh potensial tersebut, namun juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh.
Data terkait tokoh dan wilayah basis dukungan dari masing-masing tokoh tersebut menjadi hal yang penting di pemetaan ini.
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Pengetahuan yang memadai terhadap medan pertarungan
politik dapat membantu kandidat untuk menentukan dan memutuskan rencana strategis yang akan digunakan. Dalam konteks pemilu,
medan pertarungan politik mengacu kepada kondisi sosial politik
masyarakat yang kontemporer serta kekinian di area dapil pemilu.
Kandidat perlu memahami secara mendalam karakteristik tingkah
laku pemilih. Turunan dari pemetaan ini antara lain loyalitas terhadap
partai politik, sentimen kesukuan, hingga kecenderungan pemilih terhadap money politics.
Secara umum, terdapat tiga peta sosial politik masyarakat
yang perlu dipahami oleh kandidat, antara lain:
1.
2.
3.

Peta jaringan pemilih.
Peta jaringan sosial masyarakat.
Peta media komunikasi.

Peta jaringan pemilih dan tingkah lakunya adalah peta yang
terkait sikap, tingkah laku, dan pendapat masyarakat pada wilayah
pemilihan. Dengan adanya pemetaan tingkah laku politik pemilih,
kandidat dapat mengetahui secara detail tingkah laku politik masyarakat, termasuk di dalamnya pendapat masyarakat mengenai diri
kandidat dan tokoh-tokoh pesaingnya. Peta tingkah laku pemilih ini
dapat membantu kandidat untuk mengetahui tingkah laku pemilih
berdasarkan wilayah pemilihan, tingkat status social ekonomi serta
pendidikan, segmentasi sosial di masyarakat, afiliasi organisasi masyarakat, dan lain sebagainya.
Peta jaringan sosial masyakat, yang terdiri atas eksistensi organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi birokrasi, dan bahkan ikatan kekeluargaan, akan membawa manfaat bagi kandidat untuk memetakan bangunan mesin politik yang
efektif dan efisien guna melakukan mobilisasi pemilih dalam pemilu.
Peta media komunikasi merupakan peta yang terkait berbagai
data media komunikasi paling berpengaruh dalam mempengaruhi
masyarkat di wilayah pemilihan tertentu. Di era milenal sekarang,
media komunikasi juga mengacu kepada penggunaan media sosial
yang massif di perangkat pintar/gawai daring, sehingga jenis dan ben196

tuk media komunikasi semakin meluas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Peta media komunikasi berdampak terhadap pilihan model
komunikasi yang dapat digunakan oleh kandidat sesuai target penerima yang hendak dicapai. Hal tersebut perlu dipikirkan karena setiap
media memiliki karakteristik yang terdiferensiasi.
Boks 1.1
Peta Sosial Politik Masyarakat:
1. Peta jaringan pemilih.
2. Peta jaringan sosial masyarakat.
3. Peta media komunikasi.

Terminologi iklim pada tulisan ini mengacu kepada isu,
diskursus, ataupun kecenderungan yang sedang berkembang di masyarakat. Isu yang berkembang di tiap wilayah pemilihan juga memiliki
keunikan dan kekhasan serta berbeda di masing-masingnya. Kemampuan kandidat untuk memetakan hal ini tentu dapat menjadi nilai
tambah bagi kandidat beserta tim pemenangannya itu sendiri.
Boks 1.2
Elemen Pemetaan politik:
1. Pemetaan diri sendiri: kekuatan dan kekurangan diri sendiri.
2. Pemetaan pesaing: kekuatan dan kekurangan pesaing.
3. Pemetaan medan pertarungan politik: karakteristik masyarakat pemilih.
4. Pemetaan iklim: isu-isu kontemporer yang sedang berkembang.

1.3 Sasaran
Modul ini adalah referensi dan panduan bagi caleg perempuan
untuk mempersiapkan dirinya dalam pemenangan pemilu dan meraih
kursi pada Pemilu 2019. Secara substantif, modul ini dapat digunakan
sebagai rujukan oleh berbagai pihak yang ingin memahami mengenai pemetaan jejaring politik yang dibutuhkan oleh para kandidat dan
strategi yang efektif dalam meraih kursi. Namun secara khusus, pembahasan dalam modul ini ditujukan terutama untuk caleg perempuan
pemula yang baru akan mengikuti pemilu legislatif dan membutuhkan
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rujukan untuk membantu mereka mempersiapkan dirinya mengikuti
kompetisi dan memenangkan pemilu.
1.4 Sistematika Modul
Bab I membahas tentang apa yang menjadi landasan dan konsep awal untuk memahami tentang pemetaan politik. Di samping juga
elemen-elemen dasar yang perlu para kandidat kuasai dalam melakukan pementaan politik.
Bab II membahas tentang cakupan dan pendekatan dalam
melakukan pemetaan politik. Bab ini tidak hanya membahas tentang
konteks dan dinamika yang seperti apa terjadi di masyarakat sehingga para kandidat dapat menguasai masalah-masalah yang terjadi di
wilayah tersebut. Namun demikian, bab ini juga fokus tentang metode
dan cara yang lazim digunakan oleh para politisi dan kandidat dalam
pertarungan pemilu.
Bab III membahas hal-ihwal pemetaan jejaring politik, strategi yang perlu dilakukan, evaluasi potensi yang dapat dikembangkan
serta mengukur kemampuan diri sendiri dalam melakukan kampanye
politik. Bab ini juga membahas strategi yang seperti apa untuk dapat
merumuskan isu-isu yang tepat bagi kebutuhan para pemilihnya di
daerah pemilihan.
Bab IV membahas strategi pembentukan tim sukses dan manajemen tim agar dapat bekerja efektif dan efisien. Hal yang juga penting
dibahas dalam bab ini adalah mengorganisasikan semua sumber daya
yang dimiliki oleh kandidat agar mampu memenangkan kursi di daerah pemilihan.
Bab V adalah penutup dari modul.
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BAB II
CAKUPAN DAN PENDEKATAN PEMETAAN POLITIK

2.1 Cakupan Pemetaan Politik
Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (2004),
pemetaan sosial atau dapat disebut juga sebagai social profiling adalah “pembuatan profil suatu masyarakat”. Pemetaan sosial (social mapping) didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai
masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada
pada masyarakat tersebut.
Jika pendekatan tersebut diadaptasi untuk pemetaan politik,
maka pemetaan politik adalah political profiling atau “pembuatan
profil politik suatu masyarakat.” Pemetaan politik (political mapping)
merupakan proses deskripsi masyarakat yang sistematis dan melibatkan pengumpulan data serta informasi mengenai politik di masyarakat
termasuk profil dan masalah politik yang ada di dalam masyarakat.
Pemetaan politik dapat dilihat sebagai salah satu dari sekian
pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat yang oleh Twelvetrees
(1991) didefinisikan sebagai “the process of assisting ordinary people
to improve their own communities by undertaking collective actions.”
Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan politik sangat dipengaruhi oleh
ilmu penelitian sosial politik dan geografi. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan politik biasanya berupa suatu peta wilayah politik
yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik politik masyarakat atau
masalah politik, misalnya jumlah pemilih partai X, Y, dan Z atau kandidat legislatif dan eksekutif, yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya.
Yang perlu digarisbawahi oleh semua pihak, bahwa tidak ada
aturan dan bahkan satu metode saja yang secara sistematik dianggap
paling unggul dalam melakukan pemetaan politik. Prinsip utama bagi
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para praktisi pekerjaan sosial politik dalam melakukan pemetaan politik adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan
sebagai bahan membuat suatu keputusan terbaik dalam proses pertolongannya. Mengadopsi dari pemikiran Netting, Kettner dan McMurtry (2004) ada tiga alasan utama yang menjadi latar belakang para
praktisi pekerjaan sosial politik memerlukan sebuah pendekatan sistematis dalam melakukan pemetaan politik:
1) Cara pandang tentang “manusia dalam lingkungannya” (the
person-in-environment) merupakan faktor penting dalam
praktik pekerjaan sosial politik, khususnya dalam praktik tingkat makro atau praktik pengembangan masyarakat.
Masyarakat dimana seseorang tinggal sangat penting dalam
menggambarkan siapa gerangan dirinya, masalah yang dihadapinya, dan sumber-sumber yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan
berjalan baik tanpa pemahaman mengenai berbagai pengaruh
terhadap masyarakat tersebut.
2) Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta
analisis mengenai status masyarakat saat ini (existing condition). Tanpa pengetahuan ini, para politisi akan mengalami
hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan politik maupun dalam mengikhtiarkan
perubahan ataupun memelihara kemapanan.
3) Masyarakat secara konstan dinamis. Individu-individu dan
kelompok-kelompok bergerak kedalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan
masyarakat. Pemetaan politik dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan berbagai perubahan itu.
2.2 Memahami Masyarakat dan Masalah Politik
Pemetaan politik memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam mem200

bandingkan elemen-elemen masyarakat antara wilayah satu dengan
wilayah lainnya. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki wilayah
(sempit-luas), komposisi etnik (homogen-heterogen) dan status sosial-ekonomi (maju-tertinggal atau kaya-miskin) yang berbeda satu
sama lain. Dalam modul ini, kerangka untuk memahami masyarakat
akan berpijak pada karya klasik Warren (1978), The Community in
America, yang dikembangkan kemudian oleh Netting, Kettner dan
McMurtry (2004). Sebagaimana digambarkan Tabel berikut, kerangka
pemahaman masyarakat dan masalah politik terdiri dari empat fokus
atau variabel dan sembilan tugas.

Tabel 2.1
Kerangka Pemahaman Masyarakat dan Masalah Politik
Fokus
A. Pengidentifikasian Populasi
Sasaran
B. Penentuan Karakteristik
Masyarakat

C. Pengakuan PerbedaanPerbedaan

D. Pengidentifikasian Struktur

Tugas
1. Memahamai Karakteristik
Anggota Populasi Sasaran
2. Mengidentifikasi Batas-Batas
Masyarakat.
3. Menggambarkan MasalahMasalah Politik.
4. Memahamai Nilai-Nilai
Dominan.
5. Mengidentifikasi MekanismeMekanisme Penindasan yang
Tampak dan Formal.
6. Mengidentifikasi Bukti-Bukti
Diskriminasi.
7. Memahami Lokasi-Lokasi
Kekuasaan.
8. Menentukan Ketersediaan
Sumberdaya.
9. Mengidentifikasi Pola-Pola
Pengawasan Sumber dan
Pemberian Pelayanan.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Netting, Kettner, dan McMurtry (2004).

2.3 Metode dan Pendekatan Pemetaan Politik
Pemetaan politik sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diukur dan dilihat kecenderungannya dengan menggunakan metode
pemetaan politik. Penggunaan metode ilmiah dalam pemetaan politik
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akan melahirkan hasil yang valid. Selain itu, hasil dari pemetaan adalah tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa
metode penelitian sosial yang umum digunakan dalam melakukan
pemetaan politik.
Metode dan teknik pemetaan politik yang akan dibahas pada
modul ini meliputi survei formal, pemantauan cepat (rapid appraisal) dan metode partisipatoris (participatory method). Dalam wacana
penelitian sosial politik, metode survei formal termasuk dalam pendekatan penelitian makro-kuantitatif, sedangkan metode pemantauan
cepat dan partisipatoris termasuk dalam penelitian mikro-kualitatif.
2.3.1 Survei Formal
Survei formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel orang atau rumahtangga yang diseleksi secara hati-hati. Survei biasanya mengumpulkan informasi yang dapat dibandingkan mengenai sejumlah orang yang relatif banyak pada
kelompok sasaran tertentu.
Berikut beberapa model metode survei:
1.

2.
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Survei Rumahtangga Beragam-Topik (Multi-Topic Household
Survey). Metode ini sering disebut sebagai Survei Pengukuran Standar Hidup atau Living Standards Measurement Survey
(LSMS). Survei ini merupakan suatu cara pengumpulan data
mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi,
seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, kegiatan organisasi kemasyarakatan,
kegiatan politik, dan lainnya.
Survei Kepuasan Klien (Customer Satisfaction Survey). Survei ini digunakan untuk meneliti efektifitas atau keberhasilan
pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau aspirasi
klien (penerima pelayanan). Metode yang sering disebut sebagai service delivery survey ini mencakup penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penerima pelayanan

3.

4.

dalam memperoleh pelayanan publik, pandangan mereka
mengenai kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-petugas
pemerintah.
Kartu Laporan Penduduk (Citizen Report Cards). Teknik ini
sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Mirip dengan Survei Kepuasan Klien, penelitian difokuskan
pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa.
Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara luas dan dipetakan sesuai dengan tingkat dan wilayah geografis.
Laporan Statistik. Pekerja sosial politik dapat pula melakukan pemetaan politik berdasarkan laporan statistik yang sudah ada. Laporan statistik mengenai permasalahan sosial dan
politik seperti jumlah orang miskin, desa tertinggal, status
gizi, tingkat buta huruf, dan lain-lain. Biasanya dilakukan dan
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan
data sensus.

2.3.2 Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods)
Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan
sosial-ekonomi.
Beberapa model Metode Pemantauan Cepat antara lain:
1.
Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview).
Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang
dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah
diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur.
2.
Wawancara Kelompok Masyarakat (Community Group Interview). Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan
yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu
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3.

4.

5.
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pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah
disiapkan sebelumnya.
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion). Disikusi
kelompok dapat melibatkan maksimal 12 anggota yang telah
dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang. Perserta diskusi bisa para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga.
Fasilitator menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses
diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil
pengamatannya.
Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan
kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap
masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa
informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dan lain-lain.
Survei Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur
(daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sampel
(antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan
(purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survei yang terbatas seperti sekitar kantor kelurahan, balai
desa, balai warga, dan lain sebagainya.

Boks 2.1
Contoh Kuesioner
Angket Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Pileg di Kabupaten [K] Tahun 2019
Yang terhormat, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari,
[Lembaga/Institusi Penyelenggara Riset] [Tempat Asal Lembaga] Survei meminta
waktu dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk wawancara sekitar lima
menit saja. Tujuan survei ini untuk menemukan jawaban dan harapan-harapan
masyarakat akan Kabupaten Nias Selatan di masa mendatang.
1. Apakah anggota DPRD berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat
untuk kebijakan pembangunan dan peraturan daerah selama ini?
a) Berperan.
b) Kurang Berperan.
c) Tidak Berperan.
2. Apa yang menjadi alasan untuk memilih atau tidak memilih salah satu
partai peserta Pileg Tahun 2019?
a) Otonom (Kemauan sendiri).
b) Pengaruh orang lain.
c) Dipaksa oleh pihak tertentu.
d) Alasan lain.
3. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dalam Program dan Pembangunan Kabupaten [K]?
a) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b) Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c) Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Apakah aspirasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tersalurkan melalui DPRD
di Kabupaten [K]?
a) Seluruhnya tersalurkan.
b) Sebagian tersalurkan.
c) Tidak tersalurkan.
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengetahui salah seorang calon
yang akan menjadi anggota legislatif Kabupaten [K] 2019-2024?
a) Ya.
b) Tidak.
6. Dalam Pileg 2019 nanti, siapa calon legislatif yang anda pilih ?
a) ABe
b) CeDe
c) EeF
d) GeHa
e) Sebutkan nama:
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dengan hasil
pembangunan di Kabupaten [K] sekarang?
a) Memuaskan.
b) Kurang Memuaskan.
c) Tidak Memuaskan.
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)
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari apa saja persoalan Kabupaten [K]
saat ini yang paling mengganggu atau paling tidak menyenangkan.
a) Birokrasi Pemerintahan belum efektif dan efisien serta masih berteletele.
b) Pelayanan listrik dan jalan di pedesaan belum merata sampai ke desadesa.
c) Pertanian: hasil panen belum punya pasar, harga kopi belum stabil.
d) Perikanan: hasil perikanan belum punya pasar, hasil perikanan belum
stabil.
9. Yang diimpikan Kabupaten [K] dalam Pileg 2019?
a) Pemerintah Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
b) Birokrasi Pemerintahan: Lebih mudah mengurus izin/surat dan tidak
bertele-tele.
c) Tradisi Pemerintahan Kabupaten [K] terpelihara dan dijalankan dengan
baik.
d) Pelayan Kesehatan: Kegiatan puskesmas dengan dokter yang tetap dan
terjadwal.
10. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari inginkan dari seorang anggota
legislatif Kabupaten [K] 2019-2024?
a) Kreatif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
b) Memahami dan mampu memecahkan persoalan di Kabupaten [K].
c) Berpihak pada masyarakat kecil dan mengenah, mau dikoreksi, jujur
dan bermoral.
d) Pandai bisnis untuk mendatangkan investor asing masuk ke Kabupaten
[K].

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan https://www.surveymonkey.com

2.3.3 Metode Partisipatoris
Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data
yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara
baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya-jawab dengan responden.
Berikut beberapa teknik pengumpulan data partisipatoris:
1.
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Penelitian dan Aksi Partisipatoris (Participatory Research and
Action). Metode yang terkenal dengan istilah PRA (dulu disebut
Participatory Rural Appraisal) ini merupakan alat pengumpulan
data yang sangat berkembang belakangan ini. PRA memfokuskan
diri pada proses pertukaran informasi dan pembelajaran antara

pengumpul data dan responden. Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (penggunaan simbol-simbol partai politik dan foto kandidat) sebagai alat penunjuk pendataan sehingga
memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. PRA memiliki banyak sekali teknik, antara lain Lintas Kawasan, Jenjang Pilihan dan Penilaian, Jenjang Matrik Langsung,
Diagram Venn, Jenjang Perbandingan Pasangan (Suharto, 1997;
2002; Hikmat, 2001).
Metode PRA terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan
Tematik. PRA Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, permasalahan,
dan solusinya sebelum merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PRA Tematik menganalisis program aksi transformatif yang
sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).
Dengan memanfaatkan riset konvensional yang masih terus berkembang, PRA melengkapi diri dengan banyak metode dan
alat kerja. Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, PRA memiliki metode berbagi cerita (sharing), wawancara
mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD).
Boks 2.2
Metode dan Alat Kerja PRA:
3. Pemetaan gagasan (mind mapping).
4. Diagram pohon masalah (problem tree).
5. Grafik kecenderungan (trend lines).
6. Matriks peringkat atau skala prioritas (ranking).
7. Diagram keterkaitan/diagram afinitas (linkage diagram).

Dalam dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai partisipan RAP berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan
sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan (visual) dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan
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fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin anggota komunitas
berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan kegiatan dan alat kerja
yang bisa dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan/informan.
1.

2.

3.

Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau
organisasi sosial tertentu tentang berbagai isu yang terjadi
di lingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan
kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan utamanya untuk
menentukan apa masalah dan kebutuhan suatau organisasi,
kelompok, atau masyarakat setempat.
Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial
politik yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan
para penerima pelayanan sosial politik. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan,
dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring and Evaluation). Metode ini melibatkan anggota
masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis
masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.

2.3.4 SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
Analysis
Seorang politisi seharusnya melakukan aktivitas politik yang
terencana dan terukur dalam sebuah manajemen yang baik. Setiap
perencanaan tidaklah sama bagi setiap politisi. Seluruh perencanaan
tentu perlu disesuaikan dengan kondisi faktual dan objektif politisi
bersangkutan. Salah satu metode untuk membuat perencanaan adalah
metode analisis SWOT.
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Selain tiga metode diatas, SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analysis/Analisis Kekuatan, Kelemahan,
Peluang, dan Ancaman kerap dijadikan instrumen paling utama dalam membuat sebuah pemetaan politik. Analisis SWOT merupakan
metode perencanaan terstruktur yang dapat mengevaluasi empat elemen tersebut diatas dari sebuah organisasi atau kegiatan, dalam hal ini
kegiatan pemetaan politik.
Analisis SWOT dalam politik praktis adalah sebuah metode
perencanaan strategis yang digunakan untuk mengukur kekuatan
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam menghadapi kontestasi politik.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis
dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya,
kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, dimana aplikasinya adalah:
U
U
U
U

Bagaimana kekuataan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada;
Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang
mencegah keuntungan (advantage) dari peluang yang ada;
Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada;
dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan
(weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
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Boks 2.3
Contoh Analisis SWOT Sederhana Seorang Calon Anggota Legislatif:
1. Strengths (kekuatan): Cerdas; Pengusaha Sukses; Muda; Ganteng.
2. Weaknesses (kelemahan): Kurang Bergaul ke bawah, Emosi labil; Minim
pengalaman politik; Tidak fasih bahasa daerah.
3. Opportunities (peluang): Jumlah pemilih pemula 30 persen; Jumlah pemilih
pelaku UMKM 15 persen; Memiliki kedekatan dengan media; Didukung
oleh teman-teman pengusaha.
4. Threats (ancaman): Lawan calon petahana (incumbent); Lawan
berpengalaman dalam politik; Lawan sangat fasih bahasa daerah; Lawan
berasal dari partai didukung oleh mayoritas suara di DPRD pada pemilu
sebelumnya.

Boks 2.4
Contoh Perencanaan Strategis yang Dibuat Berdasarkan Analisis SWOT di
Atas:
1. Membuat program-program untuk mendekati pelaku UMKM. Hal ini
untuk menutupi kelemahan citra kurang bergaul ke bawah.
2. Membuat program-program untuk merebut dukungan pemilih pemula
dengan pendekatan bahasa anak muda. Hal ini untuk memaksimalkan
kekuatan yang dimiliki untuk merebut peluang.
3. Mengoptimalkan peran media untuk membongkar kasus-kasus yang
terjadi selama kepemimpinan lawan dalam pemerintahan.
4. Menarik lawan ke dalam lingkaran perdebatan akademis untuk menutupi
kelemahan penguasan bahasa daerah, sekaligus untuk menciptakan
ancaman baru bagi lawan.

Boks 2.5
Metode dan Pendekatan Pemetaan Politik:
1. Survei Formal.
2. Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods).
3. Metode Partisipatoris.
4. SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analysis.

2.4 Latihan
Setelah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai cakupan dan metode serta pendekatan-pendekatan dalam pemetaan politik, peserta diharapkan dapat membuat political profiling berdasarkan
beberapa pertanyaan berikut:
1.
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Mengapa memahami masyarakat dan masalah sosial politik
sangat penting bagi praktiksi atau politisi dengan masyarakat?

2.

Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode di
atas? Jika anda akan melakukan pemetaan politik di wilayah
anda maju sebagai kandidat, metode manakah yang paling
tepat diterapkan?
Variabel-variabel apa saja yang dapat dijadikan parameter
melakukan pemetaan politik dan apa indikator politik yang
dapat dijadikan acuannya?
Kotamadya X terdiri dari enam wilayah: A, B, C, D, E, dan F.
Dari data (fiktif) diketahui bahwa permasalahan sosial politik di Kota X yang dianggap cukup serius adalah tingginya
kemiskinan (berpendapatan di bawah garis kemiskinan),
tingkat buta huruf (usia 7 tahun ke atas), dan rendahnya status gizi balita (lihat tabel). Berdasarkan data tersebut, buatlah
pemetaan politik di Kotamadya X. Wilayah-wilayah manakah
yang paling serius mengalami masalah sosial? Masalah sosial
apa di wilayah tersebut yang paling perlu mendapatkan perhatian segera?

3.

4.

Tabel 2.2
Persentase Permasalahan Sosial di Kotamadya X Tahun 2012 Berdasarkan Wilayah (fiktif )
Wilayah

Kelompok Umur
Miskin

Buta Huruf

Status Gizi
Rendah

A

29

25

11

B

13

26

14

C

7

10

16

D

26

11

24

E

15

10

25

F

10

18

10

100

100

100
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BAB III
PEMETAAN POLITIK DAN PEMENANGAN PEMILU
LEGISLATIF

Monografi politik merupakan seperangkat peta politik berupa data dan/atau informasi terkait dengan preferensi (kecenderungan
pilihan) politik para pemilih. Biasanya perangkat ini akan tersedia
secara lengkap dengan menjadikan kelurahan atau desa sebagai basis
terkecil analisis.
Pertama, setiap kandidat mengharapkan merekalah yang paling populer dan strategis untuk dipilih masyarakat. Hal ini merepresentasikan “keharusan” bagi kandidat tersebut untuk merebut perhatian terbesar dari para pemilih di suatu wilayah.
Kedua, atas dasar pemahaman urgensinya mengetahui kecenderungan dan karakteristik pemilih di tingkat terkecil dalam komunitas masyarakat secara sistematis merupakan nilai berharga untuk
menyusun arah strategi merebut hati pemilih.
Ketiga, data dan informasi pilihan politik masyarakat secara
akurat dan terkini menjadi keharusan yang dimiliki oleh kandidat atau
tim suksesnya.
Keempat, mengingat persaingan antar-kandidat yang cukup
ketat, bekerja berbasiskan data akan lebih terarah dan teroganisasi
secara matang, sehingga bukan masanya lagi jika bekerja hanya berdasarkan perasaan dan perkiraan tim sukses dan tanpa data.
Kelima, tujuan utama dari kampanye dalam pileg adalah untuk menciptakan efek tertentu pada diri khalayak, sehingga identifikasi
akurat terhadap karakteristik para pemilih perlu dilakukan. Hal ini dengan sendirinya akan mengarahkan program kampanye yang disusun dapat dipastikan menjangkau pemilih sasaran yang dituju. Karena pemilih
suatu wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda wilayah lainnya.
Terakhir, Keenam, monografi politik bersifat evaluatif, sehingga selalu dapat dievaluasi sepanjang proses, efek dan dampak yang ter213

jadi selama masa waktu berjalannya masa pileg, sejak masa sosialisasi,
kampanye sampai saat pencoblosan.
 Monografi Politik memiliki tujuan antara lain:
 Memperoleh data tentang preferensi (pilihan) politik warga
dan karakter pemilih secara akurat di tingkat desa/kelurahan.
 Bahan persiapan bagi kandidat dan tim sukses untuk menghadapi pemilu.
 Alat evaluasi efektivitas kerja tim sukses di tingkat desa/kelurahan
3.1 Pemetaan Jaringan
Jaringan sosial (social network) dapat didefinisikan sebagai
kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan/
atau tujuan yang sama. Salah satu agenda strategis yang penting serta
harus diperhatikan dengan baik oleh calon anggota legislatif adalah
membangun jaringan sosial dan mengembangkan kerjasama.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh calon anggota
legislatif dalam membangun dan mengembangkan jaringan sosial, antara lain:
Pertama, Mengidentifikasi berbagai kelompok sosial dan peran potensialnya masing-masing dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama
dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan.

Tabel 3.1
Peran Potensial Kelompok Sosial
Nomor
Kelompok Sosial
1.
Organisasi Keagamaan






214

Peran Potensial
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa/kelurahan dan
pemberdayaan Organisasi
Keagamaan.
Menjadi kelompok penerima manfaat
pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa/Kelurahan.



2.

Organisasi Kepemudaan







3.

Organisasi Perempuan







4.

Organisasi Tani Lokal (OTL)







5.

Kelompok Nelayan







Terlibat dalam proses musyawarah
desa/kelurahan.
Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa adat.
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa/kelurahan dan
pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan.
Menjadi kelompok penerima manfaat
pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa/Kelurahan.
Terlibat dalam proses musyawarah
desa/keluarahan.
Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa/kelurahan.
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa/kelurahan dan
pemberdayaan Organisasi
Perempuan.
Menjadi kelompok penerima manfaat
pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa/Kelurahan.
Terlibat dalam proses musyawarah
desa/kelurahan.
Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa/kelurahan.
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat petani.
Menjadi kelompok penerima
manfaat pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa.
Terlibat dalam proses musyawarah
desa.
Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa.
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat nelayan.
Menjadi kelompok penerima manfaat
pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa.
Terlibat dalam proses musyawarah
desa.
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6.

Organisasi Masyarakat Adat







7.

Lembaga
Masyarakat

Swadaya 



Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa.
Terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat adat.
Menjadi kelompok penerima manfaat
pembangunan.
Mengutus perwakilannya dalam
Badan Musyawarah Desa.
Terlibat dalam proses musyawarah
desa.
Terlibat dalam pembahasan
peraturan desa adat.
Membangun kerjasama dalam
program ekonomi di
pedesaan/kelurahan.
Membantu desa/kelurahan dalam
proses pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan.

Sumber: Diolah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia, Membangun Jaringan Sosial Dan Kemitraan,
Maret 2015.

Kedua, Melakukan pendekatan ke berbagai kelompok sosial
di pedesaan/kelurahan dengan membangun dialog yang baik. Dialog
bertujuan memberi makna terhadap realitas kehidupan di dunia dalam bentuk interaksi manusia melalui penggunaan kata. Dialog terdiri
atas dua dimensi, yakni refleksi dan aksi. Dialog tanpa aksi yang terjadi
hanya verbalisme, sedangkan dialog yang tidak disertai dengan refleksi yang terjadi hanya aktivisme. Sehingga dialog yang dilakukan oleh
calon anggota legislatif dengan kelompok sosial di pedesaan/kelurahan dalam kerangka mengubah realitas pedesaan/kelurahan yang
tidak mandiri dan tidak berdaya menjadi mandiri dan berdaya. Dialog
merupakan inti dari musyawarah dengan komunitas pedesaan. Musyawarah yang dilakukan dengan dasar yang benar, akan menghasilkan
keputusan dan kesepakatan yang tidak hanya mampu memecahkan
masalah, namun juga memenuhi kebutuhan bersama.
Dalam membangun dialog dengan berbagai kelompok sosial
di pedesaan/kelurahan, maka calon anggota legislatif sebaiknya memiliki sikap dasar, sebagai berikut:
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a)

b)

c)

d)

e)

Dalam berkomunikasi, calon anggota legislatif idealnya
memiliki sikap menghargai hak dari lawan komunikasi, bukan saling menihilkan. Karena dalam komunikasi yang saling
menihilkan, sejatinya bukanlah komunikasi, melainkan hanya pembicaraan yang verbalis. Hal ini akan berakibat tidak
tercapainya tujuan dari komunikasi.
Calon anggota legislatif idealnya memiliki kepekaan terhadap
realitas yang dihadapi oleh kelompok sosial, karena dengan kepekaan itu akan membantu calon anggota legislatif untuk menemukan kemampuan dasar dari kelompok sosial tersebut.
Calon anggota legislatif idealnya memiliki sikap mau mendengarkan orang lain dan memahami diri sendiri. Sikap ini dapat
melahirkan rasa optimisme.
Calon anggota legislatif idealnya menyadari bahwa komunikasi dibangun karena merasa memiliki kesamaan kepentingan, kebutuhan, dan permasalahan. Sehingga Calon anggota legislatif dan kelompok sosial dalam posisi yang setara
(equal). dan dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah
realitas atau masalah menjadi kepentingan praktis dan kebutuhan strategis yang diharapkan.
Calon anggota legislatif idealnya memiliki kerendahan hati
dalam berkomunikasi, yaitu kemauan untuk belajar dari
orang lain. Kerendahan hati dapat memberi keyakinan bahwa
setiap orang mempunyai potensi sebagai sumber belajar serta
memperlakukan orang dengan setara.

Ketiga, Mengajak dan melibatkan berbagai kelompok sosial
dalam pertemuan yang diinisiasi oleh desa/kelurahan. Pertemuan
tersebut dapat menjadi ruang bagi setiap kelompok sosial untuk berbagi pengalaman dan pemikiran terkait dengan pembangunan dan
pemberdayaan dalam desa/kelurahan suatu dialog yang bebas. Lebih
lanjut, jika diperlukan suatu musyawarah memungkinkan menumbuhkan satu jaringan kerja.
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Keempat, Menyusun rencana kerja dan program bersama yang
didasarkan atas kemampuan dan potensi masing-masing kelompok
sosial.

Tabel 3.2
Contoh Matriks
Daftar Rencana Kerja dan Bentuk Keterlibatan
Nomor

Kegiatan

Kelompok
Sosial yang
Terlibat

1

Bentuk Keterlibatan *)
2
3

4

Keterangan:
*) Bentuk keterlibatan, dalam hal ini:
1.
2.
3.
4.

Kehadiran.
Gagasan.
Pengambilan Keputusan.
Dan lain-lain.

Terakhir, Kelima, Melakukan diskusi aksi-refleksi. Diskusi aksi-refleksi ini dibutuhkan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas,
dan sinerginya jaringan sosial yang terbentuk.
Berbagai poin penting dalam pemetaan jaringan ini adalah:

 Pemetaan jaringan dapat menetapkan jejaring yang berpotensi
menjadi mesin politik untuk kandidat, baik yang berasal dari
lingkungan dalam partai politik kandidat maupun lingkungan
luar partai politik kandidat, yaitu konstituen nonpartisan.
 Pemetaan jaringan dapat memetakan wilayah dari masing-masing jejaring.
 Selanjutnya dengan pemetaan jaringan, kandidat juga dapat
melakukan inventarisasi nama-nama tokoh yang yang berpotensi untuk menjadi tim sukses sehingga kandidat dapat
membentuk struktur tim sukses dengan tokoh-tokoh yang
tersedia.
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 Output atau hasil dari pemetaan jaringan ini adalah strategi
mobilisasi.
Strategi Mobilisasi
Berikut berbagai poin penting yang dapat dibuat political mapping-nya berdasarkan political profiling yang terkait strategi mobilisasi:
1. Membangun Jaringan Politik beserta Struktur Organisasinya.
a. Membuat Desain Struktur Tim Pemenangan.
b. Membentuk Tim Pemenangan di semua level, bahkan
sampai ke level desa/kelurahan.
c. Memperluas jaringan sosial kemasyarakatan.
2. Melakukan Pelatihan Manajemen Tim Pemenangan.
a. Memahami tingkah laku pemilih.
b. Membuat Struktur Organisasi Tim Pemenangan.
c. Melakukan penargetan.
d. Media kampanye
e. Melakukan penyusunan program.
f. Selalu melakukan evaluasi program.
3. Melakukan Penyusunan Program Pemenangan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Membuat Desain program kunjungan ke jejaring.
Menyampaikan visi dan misi dalam bentuk orasi politik.
Melakukan aksi sosial.
Melakukan peresmian fasilitas public atau privat di
masyarakat.
Melakuan Kontrak politik.
Mengadakan turnamen-turnamen.
Mengadakan pawai.
Menyelenggarakan hiburan di masyarakat.
Melakukan komunikasi secara tradisional.
Melakukan komunikasi kekinian dengan dukungan multimedia dan media alternatif lainnya.
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4. Berusaha Memenuhi Persyaratan Pencalonan.
a. Berusaha mendulang dukungan partai politik.
b. Memenuhi persyaratan administrasi KPU.
5. Melakukan pembentukan Tim Kampanye.
6. Melakukan pembentukan Tim Saksi.
Tujuan Strategi Mobilisasi ini antara lain:

 Membangun organisasi pemenangan Caleg yang Efektif
dan Efisien.
 Mendesign kerangka kerja organisasi yang jelas dan
terukur.
 Menentukan target-target pemenangan dan jadwalnya.
3.2 Pemetaan Politik dalam Pemenangan Pemilu Legislatif
Kampanye bertujuan untuk memenangkan pemilu. Hal yang
penting bagi kandidat yaitu memperhitungkan suara yang harus
diraih serta cara terbaik untuk mendapatkan suara tersebut. Kegiatan
kampanye diatur dalam UU dan peraturan lainnya mengenai pemilu
legislatif. Tahapan pemilu ini diatur dalam periode tertentu secara ketat dengan berbagai rambu yang harus dipatuhi. Namun sebelum kampanye resmi, dilakukan juga sosialisasi, yaitu kegiatan bertemu dengan
para konstituen di daerah pemilihan yang telah dilakukan jauh hari
sebelumnya. Periode sosialisasi dan kampanye resmi ini dapat dimaksimalkan oleh kandidat dan tim pemenangannya. Berikut beberapa
hal yang perlu diperhatikan untuk dapat dibuatkan pemetaannya.
3.2.1 Pemetaan Diri Kandidat Beserta Pasangannya
Kandidat perlu melakukan inventarisasi data tentang siapa diri
sendiri, yaitu kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Secara lebih
sistematif, tim pemenangan dan/atau konsultan independen, juga perlu melakukan analisis SWOT.
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Dalam bahasa yang lebih sederhana, kandidat idealnya dapat
membuat pemetaan dengan menjawab pertanyaan sebagaimana berikut:

Apa saja hal baik tentang diri saya yang dapat disampaikan
oleh pemilih?
Apa saja hal buruk yang dapat disampaikan oleh pemilih tentang saya?
Apa sajakah asset dan kewajiban saya sebagai seorang kandidat legislatif?
Ketika seorang kandidat legislatif dapat mengetahui dan
memahami kekuatan dan kekurangan diri sendiri, hal ini dapat membantu dirinya dan tim pemenangannya untuk menetapkan kampanye
yang sesuai dengan kekuatan dirinya. Hal penting lainnya, membantu
mengenali berbagai hal yang dapat di-‘jual’ pada masa kampanye.
Pemetaan selanjutnya, dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Apakah

usia, jenis kelamin, gender, dan pengalaman saya
merupakan kelemahan atau kekuatan?

Apakah prestasi saya? Apakah yang telah dicapai oleh instansi
birokrasi pemerintahan atau atau partai di mana saya menjadi
bagian di dalamnya?

Siapa sajakah yang telah saya bantu? Apakah mereka akan
memberikan apresiasi secara publik?

Mengapa saya layak menjadi seorang kandidat? Apa prestasi
saya pada jabatan terakhir?

Mengapa publik harus memilih saya?

Apa sajakah yang dapat saya tawarkan kepada pemilih?

Apa sajakah yang membuat saya berbeda dengan kandidat
lain?

Bagaimana kinerja saya selama ini?

Apa sajakah pengalaman dan kaitan politis saya dengan
masyarakat?
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Bagaimana

pengalaman nonpolitik dan pendidikan saya?

Seberapa kuatkah dukungan keluarga terhadap pencalonan
saya?

Bagaimana orang lain menjelaskan kepribadian saya?

Seberapa baik presentasi saya kepada pemilih, kelompok
besar, kelompok kecil, media konvensional, dan media kekinian?

Apa sajakah yang saya kerap lakukan dalam kampanye?

Bagaimana kondisi demografi daerah pemilihan? Apakah
demografi itu cocok dengan saya dan keluarga?

Seberapa dikenalkah saya?

Apakah ada sesuatu dalam aspek keuangan saya atau kehidupan keluarga, pengalaman kerja, catatan politik atau pribadi
yang dapat dianggap bermasalah?
Kandidat juga perlu melakukan pengkajian afiliasi sosial dan
profesi yang pernah dan sedang dijalin. Pemetaan dapat dilakukan
dengan menjawab beberapa pertanyaan kritis sebagaimana berikut:

Saya

pernah berpartisipasi di mana saja?

Apa yang telah saya capai dalam bidang bisnis maupun
birokrasi pemerintahan? Bagaimana hal ini dapat merepresentasikan saya?
Kandidat juga perlu memeriksa catatannya sebagai atasan.
Mengkaji catatan kandidat dalam mengangkat dan memberhentikan
karyawan:

Apakah

ada kondisi atau situasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang?

Apakah ada kondisi atau situasi yang terkait dengan diskriminasi kepegawaian?
Pernyataan atau kegiatan publik apa yang pernah kandidat
lakukan yang mungkin bisa menghantui dirinya:
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Apakah

saya pernah mengubah posisi pendirian akan suatu
isu publik?

Apakah saya telah mengubah pola memilih saya?

Apakah saya tidak mengikuti beberapa pemungutan suara
penting?
Semua jenis “investigasi diri sendiri” tersebut perlu dibuat
eksplisit berupa tabulasi dan kandidat sendiri yang harus mencari
jawabannya secara jelas. Jawaban itu idealnya dibuat pemetaannya
dengan ditulis, tidak dapat dibiarkan mengambang, tidak hanya dijawab secara lisan atau terngiang di dalam pikiran saja. Semuanya
mesti dibuat ekplisit sehingga jelas sebagai sebuah pemetaan politik.
3.2.2 Pemetaan Kandidat Lain atau Pesaing
Kandidat akan berhadapan dengan lebih dari satu saingan dalam pemilu legislatif. Namun perlu ditekankan sejak dini, kandidat
tidak dapat mengabaikan pesaing yang ada. Kandidat perlu mengenal
para pesaing dengan baik, agar kandidat dapat mengatakan kepada
pemilih mengapa perlu memilih kandidat dibanding pesaingnya yang
lain. Mengenal pesaing berarti mengetahui dengan detail informasi
tentang lawan politik kandidat, yaitu:

Nama

pesaing.

Nama partai pesaing.

Kekuatan individu pesaing.

Kekurangan individu pesaing.

Informasi penting lainnya tentang pesaing.
Segala info sekecil apapun tentang pesaing kandidat tidak dapat
dibiarkan begitu saja, melainkan perlu diinvestigasi lebih lanjut sehingga menjadi jelas. Segala info itu perlu ditabulasi dan dipetakan sehingga
jawaban dapat terisi secara objektif. Mengapa para pemilih harus memilih kandidat, bukan pesaing kandidat.
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3.2.3 Pemetaan Target Suara
Pertarungan politik dalam pemilu legislatif adalah untuk
menjadi pemenang. Hal tersebut dapat terealisasi hanya jika seluruh
suara pemilih mendukung kandidat. Namun hal ini sukar terwujud
jika pesaing kandidat juga memiliki harapan yang sama. Kandidat dan
pesaing pasti memiliki konstituen basis pemilih. Untuk menjadi pemenang dalam pemilu legislatif, kandidat hanya perlu menentukan
target tertentu sesuai dengan regulasi pemilu legislatif.
Beberapa pertanyaan yang dapat dibuat pemetaan dari
jawabannya antara lain:

Sejarah

pemilu legislatif.

Bagaimana pengalaman pemilu legislatif sebelumnya di
daerah pemilihan ini?

Kandidat perlu mengkaji berbagai data hasil pemilu sebelumnya.

Bagaimana kekuataan relatif partai dan pesaing di luar partai?

Bagaimana kekuataan relatif partai dan pesaing dalam satu
partai?
Menentukan Target Perolehan Suara.
Kandidat perlu menentukan jumlah suara yang dibutuhkan
untuk menang. Oleh karena itu, kandidat perlu melihat beberapa faktor, yang jawaban dari pertanyaan berikut dapat dibuat pemetaannya:

Jumlah

caleg DPR Pusat yang bertarung di dapil kandidat.

Kekuataan relatif partai dan para kandidatnya.

Sejarah pemilihan di dapil kandidat ini pada beberapa pemilu
(Pilpres, Pileg), dan utamanya pilkada sebelumnya.

Lingkungan pemilih. Apakah lebiih pro perubahan atau status quo?

Kekuatan relatif partai pengusung kandidat dan diri kandidat
sendiri.
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Terdapat empat langkah yang dapat dilakukan kandidat, untuk
selanjutnya dapat dibuat pemetaan juga:
Langkah Ke-1: Mempelajari Daerah Pemilihan.
Yang perlu dipelajari, adalah yang berhubungan dengan:
Jumlah

pemilih.
Sejarah jumalh pemilih yang memilih pada hari pemilihan
(angka partisipasi).
Persaingan antarkandidat atau partai-partai politik besar.
Tiga kegiatan tersebut akan terakomodasi dalam sebuah peta
politik juga. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: Berapa banyak
suara yang diperlukan agar kandidat menjadi pemenang? Data-data
yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain:
Berapa

total suara pemilih di daerah itu?
Berapa persen tingkat partisipasi pemilih?
Berapa jumlah kandidat? Bagaimana kekuatan relatif
masing-masing kandidat?
Bagaimana ketentuan UU mengenal jumlah suara minimal
untuk dapat keluar sebagai pemenang?
Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tertentu, maka akan
diperoleh angka tertentu sebagai poin utama kandidat: bahwa untuk
memenangkan pilkada maka perlu memperoleh sekian persen suara.
Langkah Ke-2: Memperhatikan Situasi dan Kondisi Pemilihan.
Pemetaan politik, dapat dibuat dengan menjawab pertanyaan
berikut:
Apakah

situasi dan kondisi persaingan politik ini cenderung
lebih mempertahankan keadaan yang sudah ada atau lebih
kepada perubahan?
Apakah situasi dan kondisi ini akan membantu atau tidak
membantu saya sebagai kandidat? Jika membantu, kurangi
poin utama kandidat. Namun jika tidak membantu, tambahkan poin utama kandidat.
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Langkah Ke-3: Memperhatikan Partai Politik Lain dan Kandidat-Kandidatnya sebagai Pesaing.
Pemetaan politik dapat dibuat setelah menjawab pertanyaan
berikut:
Apakah

kandidat pesaing akan mengambil suara pemilih
dari saya ataukah justru “membantu” saya dengan membawa
simpati pemmilih untuk saya (hal ini dapat terjadi jika para
pemilih bertolak belakang dengan kandidat pesaing)?
Jika mereka mengambil suara pemilih dari kandidat, tambahan ke poin utama kandidat.
Jika mereka membawa simpati para pemilih untuk kandidat,
kurangi poin utama kandidat.
Langkah Ke-4: Membuat Kesimpulan dari Target Jumlah Suara.
Pemetaan politik dari langkah keempat ini adalah dengan menentukan target suara berdasarkan poin utama dan penambahan serta
pengurangan poin utama sebagaimana langkah kedua dan ketiga.
Boks. 3.1
Empat Langkah Menentukan Target Perolehan Suara:
Langkah Ke-1: Mempelajari Daerah Pemilihan.
Langkah Ke-2: Memperhatikan Situasi dan Kondisi Pemilihan.
Langkah Ke-3: Memperhatikan Partai Politik Lain dan Kandidat-Kandidatnya
sebagai Pesaing.
Langkah Ke-4: Membuat Kesimpulan dari Target Jumlah Suara.

3.2.4 Pemetaan Pemilih
Sebelum membahas langkah selanjutnya, akan dijelaskan lebih
dahulu mengenai klasifikasi kelompok pemilih.
Sekurangnya terdapat dua variabel yang melahirkan tipologi
pemilih, dimana variabel ini terbentuk dari subjektivitas dan objektivitas individu pemilih yang selanjutnya akan menjadi dasar orientasi
untuk memilih suatu partai politik atau kandidat.
Pertama, variabel policy-problem-solving. Bagi pemilih yang
berpegang pada variabel ini, mereka akan menilai dan menimbang
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program kerja parpol/kandidat mana saja yang dapat menyentuh
permasalahan mereka, permasalahan dalam kelompok tertentu atau
masyarakat. Parpol/kontestan yang program kerjanya tidak jelas, tidak
akan dipilih.
Kedua, variabel ideology. Variabel ini cenderung membuat
pemilih cenderung pada parpol/kandidat beradasarkan aspek-aspek
subjektivitas seperti kesamaan agama, budaya, norma, dan moral serta psikografis. Jika variabel ini mampu dikelola oleh parpol/kandidat,
maka mereka akan mendapatkan basis massa tradisional.
Dari dua variabel itu dapat dibuat empat tipologi pemilih:
1.
Pemilih Rasional (rational voters). Pemilih ini lebih cenderung
pada variabel policy-problem-solving alias mereka akan memilih partai/kandidat berdasarkan track record, program kerja,
dan karakteristik parpol/kandidat yang dianggap mumpuni.
Pemilih tipe ini sukar dipengaruhi secara tradisional dan dogmatis, sebab mereka mengandalkan analisis kognitif dan pertimbangan logis. Cara menerabas benteng rasional voter yaitu,
strategi marketing politik parpol/kandidat harus lebih kreatif,
inovatif, dan faktual verifikatif.
2.
Pemilih kritis. Pemilih ini cocok dimasukkan ke dalam kader
parpol, dikelola dengan sistem yang baik untuk menuai generasi emas dari sebuah parpol. Manfaatnya, ketersediaan cadangan
kader pemimpin ideal tetap ada.
3.
Pemilih Tradisional (traditional voter). Pemilih ini kebalikan
100 persen dari pemilih rasional karena sangat kuat perpegang pada variabel ideologi. Kedekatan agama, budaya, sosial
budaya, asal-usul, mitos parpol, historisitas berjenjang parpol, dianggap sebagai parameter utama. Persoalan kebijakan
ekonomi, pendidikan, dan inflasi, menjadi urusan kedua.
Salah satu indikator utama pemilih tradisonal yang bisa
diidentifikasi yaitu rendahnya tingkat pendidikan, taat pada
leader parpol, cenderung tunduk pada aktor komunikasi politik sosial tradisional, dan konservatif dalam memegang ideologi. Figur parpol menjadi aktor utama bagi pemilih jenis
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4.

ini, bahkan mereka kadang mencampuradukan citra figur
dengan citra parpol. Figur baik, pasti partai baik. Figur buruk, partai buruk.
Pemilih tradisional masih menjadi mayoritas di Indonesia.
Tidak mengherankan ketika kini beberapa tokoh pemimpin
daerah bahkan nasional muncul sebagai pemimpin transformasional di mata rakyat karena figur mereka begitu populis. Bahkan mereka menjadi mesin elektabilitas parpol yang
menyumbang insentif elektoral yang signifikan dalam beberapa pemilukada.
Pemilih Skeptis. Pada kategori inilah berkumpulnya para
golongan putih (golput). Jenis pemilih ini sangat kecil orientasi mereka pada ideologi maupun kebijakan partai/kandidat.
Mereka tidak memberi perhatian pada platfrom parpol, malas
turut berpartisipasi dalam prosesi politik, dan sudah tidak
percaya lagi dengan pemimpin. Siapapun yang memimpin,
bagi mereka tak akan mampu memberi perubahan atau harapan untuk mereka.

Meneruskan poin 3.3.4, langkah selanjutnya setelah kandidat
mengetahui jumlah suara yang dibutuhkan secara pasti, maka pemetaan
yang dibuat dapat didasarkan dari jawaban pertanyaan berikut:

Dari

mana suara tersebut dapat diperoleh?

Jika target angka tersebut telah ditentukan, maka langkah
setelahnya adalah menentukan target secara demografis dan/
atau geografis.
Penting bagi kandidat untuk menentukan target yang dipilih
dalam segmen-segmen tertentu. Segmentasi dalam masyarakat dapat
dilakukan dengan berbagai cara, baik demografis maupun geografis.
Pemetaan yang dapat dihasilkan antara lain:

Segmentasi

Usia.

Segmentasi atas dasar Agama.
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Segmentasi

atas dasar Jenis Kelamin.

Segmentasi Gender.

Segmentasi Kelas Sosial.

Segmentasi Tingkah Laku.

Segmentasi Psikografis.

Segmentasi lainnya.
Menetapkan Segmentasi Lainnya:
Demografi.
Geografi.
Menentukan Target Demografi
Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok,
misalnya petani, pelajar, pensiunan, perempuan, dan sebagainya.
Meskipun berbagai kelompok tersebut amat beragam, namun mereka
memiliki satu hal yang sama, mereka mencari orang untuk memimpin
mereka, mewakili kepentingan, membantu dan memahami akan kebutuhan mereka.
Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah tidak semua
orang harus memilih kandidat untuk menang dalam pileg. Tujuan
kandidat adalah untuk memenangkan pileg, bukan mendapatkan
100% suara.

Menentukan siapa pemilih kandidat yang paling penting. Tu-

liskan misalnya 10 kelompok yang akan memilih Anda (kandidat) dan kalkulasikan berapa jumlah orang dalam kelompok tersebut.

Data yang perlu diketahui dari setiap kelompok itu adalah:
Nama-nama kelompok/segmen.
Persentase untuk setiap segmen terhadap total populasi
pemilih.
Persentasi suara yang akan diraih dari kelompok itu terhadap total anggota kelompok itu.
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Persentase dari total populasi yang dapat diyakinkan.
Jumalah suara yang pasti dari kelompok.
Perhitungan dilanjutkan untuk setiap kelompok tersebut
hingga 10 kelompok itu terdata secara lengkap. Hasil perhitungan tersebut adalah total suara realistis untuk kandidat.
Data tersebut dibuat dalam bentuk tabel.
Jika semua perkiraan suara bisa diperoleh berarti kandidat memiliki total suara realistis.
Total suara realistis saya adalah?
Total suara suara yang dibutuhkan adalah?

Informasi

ini memberikan pemetaan gambaran akan jumlah
suara yang diperlukan. Sehingga menjadi hal yang penting
jika kandidat dapat menjawab pertayaan yang hasilnya merupakan sebuah pemetaan:

Apakah total suara realistis lebih besari dari total suara
yang dibutuhkan?

Jika ya, kondisi untuk kandidat relatif baik.
Jika tidak, menjadi hal yang penting bagi kandidat untuk melakukan identifikasi kembali terhadap kelompok
atau segmenn lain yang dapat kandidat yakinkan untuk
memilih kandidat. Kandidat harus menambah kelompok-kelompok lain dalam tabel perhitungannya sampai
memperoleh jawaban ya.
Selanjutnya, jika kandidat sudah berhasil melakukan
identifikasi jumlah pemilih yang cukup dan mendapatkan jawaban di atas adalah ya, maka dapat melanjutkan
ke tahap berikutnya.
Menentukan Target Geografis
Target geografis dapat ditentukan dengan melakukan analisis
mengenai pemilih di daerah pemilihan tertentu dengan mencari tahu
kategori daerah pemilihan kandidat. Sekurangnya dapat dibuat kategori ini, yaitu:
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Kategori

Pendukung Utama.
Pendukung yang Dapat Diyakinkan.
Kategori Pendukung yang Mungkin Dapat Diyakinkan.
Kategori Pendukung yang Hampir Tidak Mungkin Untuk Diyakinkan.
Kategori

Daerah pemilihan kandidat dapat dikategorikan melalui
kalkulasi rasional suara yang diperoleh oleh partai atau kandidat di
dapil tersebut. Setidaknya terdapat dua model kalkulasi rasio. Pertama, untuk partai besar, adalah partai yang mendapatkan persentase
suara yang signifikan pada pemilu sebelumnya. Kedua, untuk partai
kecil dan menengah, yaitu partai yang tidak meraih persentase besar
pada pilkada.
Hal yang perlu ditekankan di sini adalah, jika batas dapil berbeda dengan pemilu sebelumnya, kandidat perlu menambahkan bobot
pada batas baru dapil, yaitu dengan melakukan penyesuaian data dari
pemilu sebelumnya dengan batas baru melalui prakiraan persentase
dari masing-masing penduduk di daerah baru.
Sehingga pada akhirnya, kandidat dapat membuat pemetaan
politik yang bisa membantunya dalam pileg, yaitu:
Pemetaaan dengan batas dapil lama menggunakan warna ber-

beda untuk setiap kategori.
Pemetaan dengan menggunakan batas dapil baru.
Boks. 3.2
Segmentasi Pemilih dalam Masyarakat:
1. Target Demografi
2. Target Geografis

3.2.5 Pemetaan Wilayah
3.2.5.1 Pemetaan Wilayah Internal
Wilayah internal merupakan wilayah tempat tinggal kandidat sehingga berpotensial untuk meraih suara yang optimal.
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Idealnya kandidat merupakan tokoh yang dikenal di wilayah tempat tinggalnya, dan berharap mampu menciptakan emosi personal
dari kandidat terhadap masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.
3.2.5.2 Pemetaan Wilayah Eksternal
Wilayah eksternal merupakan wilayah yang berada diluar
wilayah tempat tinggal kandidat. Wilayah ini berada diluar RT, RW,
dukuh, dan desa kandidat. Persentase raihan suara dapat optimal sekitar 25% dengan diasumsikan adanya sosialisasi dan visit ke daerah
wilayah eksternal, setelah wilayah internal.
3.2.5.3 Pemetaan Wilayah Tambahan
Wilayah tambahan merupakan pemanfaatan terhadap kerabat, kolega, kader, dan kader yang ada di luar wilayah kandidat, namun
masih berada di dalam dapil kandidat. Dengan asumsi adanya sosialisasi dan visit yang efektif, angka 15% menjadi optimal yang dapat diraih.
Tiga tahapan dalam pencapaian suara untuk memenangkan
kandidat adalah


Push political marketing. Yaitu strategi memasarkan produk
politik secara langsung ke pemilih.
 Pull political marketing. Yaitu strategi menyampaikan pesan
yang dilakukan menggunakan media massa, baik konvensional maupun kontemporer, seperti cetak, elektronik, luar
ruang, internet, mobile.
 Pass political marketing. Yaitu strategi menyampaikan pesan
melalui individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki
pengaruh.
Boks. 3.3
Pemetaan Wilayah yang Perlu Diperhatikan oleh Tim Pemenangan Caleg:
1. Pemetaan Wilayah Internal.
2. Pemetaan Wilayah Eksternal.
3. Pemetaan Wilayah Tambahan.
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Setelah kandidat mengetahui siapa yang akan memilih dirinya,
langsung selanjutnya adalah melakukan identifikasi posisi para pemilih tersebut berada. Kandidat tidak mungkin bertemu dengan pemilih
satu per satu di daerah pemilihan kandidat, karena adanya keterbatasan waktu. Tambahan lainnya adalah karena tidak semua orang akan
memilih kandidat.
Pesaing Utama
Yang selanjutnya perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi posisi tempat tinggal pemilih kandidat yang paling penting. Hal
ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:


Tuliskan kelompok yang telah kandidat identifikasi pada tahapan sebelumnya
 Lakukan identifikasi daerah tempat tinggal semua atau sebagian besar anggota kelompok tersebut. Misalnya, jika salah
satu dari kelompok yang kandidat anggap penting pemilih yang paling penting adalah buruh perkebunan mungkin
mereka tinggal dan memilik di kawasan perkebunan. Berbeda
jika petani berarti di kawasan desa.
 Kandidat perlu memiliki database berbasis level pemerintahan terendah/paling bawah, yaitu desa/kelurahan. Berbekal
data awal ini, kandidat dapat menetukan langkah selanjutnya.
 Kandidat dapat membuat pemetaan politik terkait potensi kemenangan dari tingkat rumah tangga, RT, TPS, Kecamatan,
Daerah Pemilihan, hingga ke tingkat kabupaten/kota.
 Buatlah tabel yang berisi kolom-kolom antara lain:
Nama kelompok.
Jumlah suara.
Daerah/tempat tinggal.
 Dari informasi tabel tersebut serta penentuan target geografis
yang telah dilakukan sebelumnya, kandita mengetahui dimana harus memfokuskan sumber daya kandidat, yaitu SDM,
dana, dan waktu.
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Tahapan selanjutnya adalah mendaftar di daerah-daerah
dimana kandidat mengharapkan banyak suara pemilih. Daerah itu akan menjadi daerah yang paling penting.
 Catatan penting dari langkah ini: kandidat dapat memenangkan pileg tanpa harus menang di semua kabupaten. Berkampanyelah di kabupaten dimana kandidat dapat menang.
3.2.6 Pemetaan Permasalahan
Semua pemilihan memiliki relasi dengan permasalahan yang
turunannya antara lain isu, program, dan kebijakan. Keputusan kandidat untuk menjadi caleg (calon anggota legislatif) memiliki arti bahwa
kandidat memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di
daerah pemilihan tersebut secara tepat. Namun tidak hanya memahami, kandidat juga perlu menggunaakn pengetahuan tersebut untuk
dapat meyakinkan pemilih bahwa kandidat memiliki solusi terbaik
bagi persoalan yang dihadapi oleh mereka dan kandidat mampu untuk berbuat lebih baik di masyarakat di daerah pemilihan tersebut.
Hasil optimal dari kegiatan ini adalah kandidat berpotensi untuk memenangkan pemilu.
Kandidat perlu menyusun visi, misi, dan program untuk disampaikan dengan penuh keyakinan kepada masyarakat bahwa kandidat adalah sosok pilihan yang tepat. Visi, misi, dan program yang baik
biasanya telah direncanakan dalam jangka waktu yang lama sebelumnya, bukan pekerjaan mendadak menjelang pilkada saja.
Isu-isu yang mencakup basic needs seperti ekonomi, kesehatan,
dan pendidikan, serta korupsi merupakan isu yang amat dipedulikan oleh pemilih. Namun kandidat dan tim pemenangan tentu perlu
menggali lebih dalam terhadap permasalahan dan kebutuhan di daerah pemilihan kandidat.
Selain isu-isu yang telah disebutkan tersebut, kandidat perlu menemukan isu lain yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan kandidat. Isu kontemporer seperti gender, lingkungan
hidup, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai materi bahan kampanye. Kemudian jika kandidat terpilih
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sebagai anggota legislatif, berbagai janji yang telah disampaikan semasa kampanye tentu harus diimplementasikan.
Pemetaan politik yang dapat dilakukan dalam menganalisis
isu atau permasalahan dapat dilakukan dengan menulis berbagai hal
berikut:






Tuliskan berbagai isu penting di daerah pemilihan kandidat.
Siapa pemilih kandidat yang paling penting?
Identifikasi tiga isu utama yang penting bagi mereka, para
pemilih anda.
Tiga isu utama itulah yang harus kandidat reproduksi setiap
hari mulai saat ini sampai dengan hari pemilihan.
Hal penting yang perlu digarisbawahi, pemilih menginginkan
kandidat membahas tiga isu yang penting bagi mereka, bukan
10 atau lebih isu acak yang tidak mengena kepada kehidupan
mereka. Kandidat yang lebih fokus berpotensi lebih besar untuk menang.

3.2.7 Pemetaan Pesan Kampanye
Langkah selanjutnya, kandidat juga mesti memiliki dalam
menghadapi masa kampanye. sebelum masuk ke tahapan tersebut,
kandidat mesti merajut semua infomasi menjadi satu paket yang terorganisasi dengan baik, sehingga masyarakat yang ditemui oleh kandidat setiap hari, dapat menerima pesan dengan baik. Kandidat memerlukan sebuah pesan. Pesan tersebut menjawab pertanyaan: “mengapa
pemilih harus memilih Anda dan bukannya pesaing Anda.”
Kandidat juga mesti melakukan positioning, menempatkan
citra kandidat ke dalam hati para pemilih. Citra yang terdifferensiasi
dengan kandidat pesaing. Citra yang kuat di dalam hati para pemilih.
Sehingga jawaban terhadap pertanyaan di atas sebelumnya menjadi
amat mudah karena kandidat mengetahui bahwa dirinya adalah lebih
baik dari pesaing. Namun hal tersebut tidaklah cukup. Kandidat juga
harus meyakinkan pemilih bahwa dirinyalah yang paling layak. Nah,
packaging pesan ini yang yang paling sulit.
235

Kandidat perlu membuat sebuah pesan yang baik, yang memiliki indikator:


Jelas dan singkat. Mudah untuk dipahami oleh penerima pesan.
Menarik. Terutama ditujukan kepada pemilih yang akan diyakinkan.
 Kontras. Mampu melakukan differensiasi partai dan kandidat
dari kandidat dan partai lain.
 Menyentuh. Kepada apa yang paling urgen bagi pemilih kandidat.
 Konsisten. Disampaikan secara berkelanjutan.


Tidak semua orang di daerah pemilihan kandidat mengenal
nama kandidat, akan tetapi pemilih harus mencoblos/mencontreng/
memilih nama kandidat pada hari pemilihan. Bagian penting dari pesan kandidat adalah nama kandidat itu sendiri dan partai kandidat.
Hal pertama dan terakhir yang disampaikan oleh kandidat seharusnya
adalah nama kandidat, nomor urut kandidat, dan partai kandidat.
Hal penting yang dapat dijadikan pemetaan politik dari langkah ini adalah:


Kandidat hanya membutuhkan sebuah pesan untuk menjawab pertanyaan pemilih: mengapa saya (pemilih) hanrus
memilih Anda (kandidat) dan bukannya pesaing (kandidat
lain) Anda?
 Kandidat perlu melakukan latihan dalam menyampaikan pesan sehingga kandidat mencapai tingkat paling nyaman ketika menyampaikannya ke pihak pemilih.
 Awali dan akhiri pesan kandidat dengan menyampaikan:
 Nama.
 Nomor urut kandidat.
 Partai kandidat.
 Tiga isu pending yang menjadi merek dagang kandidat,
faktor pembeda (differensiasi) dan yang menjadi sumber kekuatan kandidat.
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 Tanggal dan hari pilkada untuk mengingatkan para
pemilih kandidat.
 Yang perlu digarisbawahi, bahwa pada hari pemilihan
para pemilih harus mengingat nomor urut dan nama
kandidat.
Boks 3.4
Pemetaan Politik Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif:
1. Pemetaan Diri Kandidat Beserta Pasangannya.
2. Pemetaan Kandidat Lain atau Pesaing.
3. Pemetaan Target Suara.
4. Pemetaan Pemilih.
5. Pemetaan Wilayah.
6. Pemetaan Permasalahan.
7. Pemetaan Pesan Kampanye.
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BAB IV
IKHTIAR TIM PEMENANGAN DALAM MEMENANGKAN
KANDIDAT
Pada bab ini akan berisi beberapa pertimbangan dan langkah
yang dapat dilakukan tim pemenangan dalam ikhtiarnya memenangkan kandidat/calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang akan datang.
4.1 Melakukan Penyusunan Perencanaan
Penyusunan perencanaan merupakan langkah untuk memperoleh hasil yang komprehensif dari perencanaan terhadap sumberdaya
organisasi Tim Pemenangan kandidat, menyatukan semua rencana kegiatan dan atau program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Yang
dilakukan antara lain mengukur capaian strategis, mengarahkan sumberdaya, dan berusaha mendapatkan hasil yang masuk akal. Hasilnya
adalah cetak biru pemenangan kandidat pada Pemilu 2019.
4.2 Mengembangkan Sumber Daya, Sistem Pendukung, Sarana
Prasarana, serta Infrastruktur Penunjang Lainnya
Langkah untuk membangun berbagai sumber daya ini merupakan persiapan perdana yang mengumpulkan semua kekuatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Implementasinya adalah
dalam bentuk tim pemenangan, tim inti, tim pendukung, tim penunjang, tim bayangan, dan lain sebagainya. Di era sekarang supporting
system dapat berupa sistem yang berbasis teknologi informasi, sistem
manajemen pemenangan, manajemen think tank, manajemen kampanye, dan manajemen koordinasi jaringan. Hasilnya adalah seremoni
deklarasi pemenangan kandidat di Pemilu 2019 yang akan dating.
4.3 Menganalisis Lingkungan Dalam dan Luar
Kegiatan menganalisis ini perlu dilakukan sehingga dapat
mengukur seluruh kekuatan yang potensial, sekaligus kekurangan
yang dimiliki oleh kandidat. Hasil dari analisis ini dapat menjadi
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sebuah keputusan baik yang memiliki nilai strategis. Hasilnya adalah
analisis SWOT pemenangan kandidat pada Pemilu 2019.
Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan politik sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan untuk pemenangan kandidat pada Pemilu 2019, yaitu dengan
melakukan survei pemetaan tingkah laku pemilih, yang terdiri atas
pemetaan pemilih berdasarkan demografi dan preferensi politik,
pemetaan isu-isu lokal yang bersifat strategis, pemetaan tokoh-tokoh
potensial yang dapat menjadi lawan atau kawan politik, dan pemetaan
media komunikasi yang efektif digunakan oleh pemilih. Hasilnya adalah strategi mempengaruhi tingkah laku pemilih dalam pemenangan
kandidat pada Pemilu 2019.
Tindakan selanjutnya adalah masih berupa pemetaan politik,
yaitu dengan mengadakan survei pemetaan jaringan, antara lain investarisasi jaringan yang berpotensi menjadi mesin politik, pemetaan
wilayah dari masing-masing jaringan dan inventarisasi tokoh-tokoh
potensial menjadi tim pemenangan. Hasilnya adalah strategi mobilisasi pemenangan kandidat pada Pemilu 2019.
Pemetaan politik setelahnya adalah dengan mengadakan survei pemetaan media massa. Pemetaan ini meliputi melakukan inventarisasi semua media massa lokal, menganalisis kecenderungan relative
konten media, melakukan penjajakan kerja sama potensial, serta menganalisis media yang paling efektif. Hasilnya adalah strategi pencitraan
pemenangan kandidat pada Pemilu 2019.
Langkah akhir ketika menganalisis lingkungan adalah berikhtiar untuk melakukan identifikasi terhadap kearifan lokal dengan
survei, diskusi kelompok terarah (FGD/Focus Group Discussion), dan
pelatihan. Isu-isu yang diberikan antara lain local habit, budaya dan
sosial masyarakat lokal, tingkat pengetahuan masyarakat, kemampuan
ekonomi rumah tangga masyarakat, tingkat kebutuhan energy masyarakat, potensi sumber daya local, dan pemetaan kependudukan lokal.
Hasilnya adalah analisis kebutuhan dan potensi masyarakat lokal.
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4.4 Memutuskan Model Strategi dalam Formula Strategi Utama
Tindakan ini amat urgen. Setelah membuat rencana dan melakukan analisis terhadap semua aspek varibel lingkungan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh kandidat dan atau tim pemenangan adalah membuat formula strategi yang akan berpengaruh terhadap
semua rangkaian program dan raihan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Usaha tim pemenangan dalam dalam bentuk marketing politik diasumsikan akan memiliki pengaruh dan hasil yang signifikan
terhadap implementasinya di daerah pemilihan. Semua strategi perlu merujuk kepada visi dan misi yang telah dirumuskan oleh tim pemenangan kandidat. Hal tersebut perlu dilakukan sehingga semua
akan berakhir pada kemenangan kandidat.
Penanggung jawab langsung adalah tim pemenangan kandidat
yang selalu berkoordinasi dengan bappilu partai. Ikhtiar yang perlu
dilakukan adalah berusaha menampung aspirasi masyarakat. Inventarisasi yang perlu dilakukan adalah dengan memperhatikan local wisdom dan isu-isu kebutuhan masyarakat kekinian.
Subjek dari pelaksanaan strategi ini adalah semua kapasitas
organisasi tim pemenangan, partai politik, pengurus, anggota, kader, partisipan, sayap partai, serta ormas-ormas underbow partai yang
diproyeksikan berpotensi.
Objek dari pelaksanaan strategi ini adalah semua anggota masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019, pemilih pertama
pada Pemilu 2024 dapat menjadi masyarakat potensial, serta anggota
masyarakat lain yang tinggal di wilayah Indonesia.
Selain strategi utama, juga terdapat strategi turunan berupa
strategi tersembunyi (hide strategy) dan strategi sayap (wing strategy).
Strategi tersembunyi adalah strategi yang diam-diam dan tidak
terlihat serta bersifat rahasia. Strategi ini berusaha mencari informasi
yang dianggap penting. Pekerjaan ini dilakukan untuk memperkuat
pengambilan keputusan strategis. Strategi ini dibentuk oleh tim pemenangan yang berkoordinasi dengan pimpinan dan bappilu partai
politik kandidat.
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Strategi sayap merupakan strategi dukungan terhadap strategi
utama yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh seluruh tim pemenangan kandidat, dengan koordinasi bappilu partai. Strategi ini dapat
mendukung kesuksesan segala usaha strategis di daerah pemilihan,
memberi asupan serta dukungan stratgis untuk mencapai pemenangan kandidat di Pemilu 2019 serta meng-cover kekurangan kandidat.
Boks 4.1
Model Strategi:
1. Strategi utama.
2. Strategi turunan:
a. Strategi tersembunyi (hide strategy).
b. Strategi sayap (wing strategy).

4.5

Melaksanakan Strategi utama beserta Strategi-Strategi
Turunannya

Implementasi strategi amat dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan pemilu yang dibedakan atas prapemilu, pemilu, dan pascapemilu. Tim pemenangan kandidat tentu telah membuat serta mengkoordinasikan langkah, program, dan kebijakannya dengan jadwal
pelaksanaan Pemilu 2019. Keberhasilan strategi adalah dengan melaksanakan strategi itu sendiri, yang diawali dari perencanaan, konsep,
dan formulasi strategi. Tahapan akhir dari semuanya adalah strategi
implementasi.
Berbagai strategi yang terkait dengan pemetaan politik, yang
dilakukan pada tahapan prapemilu antara lain strategi mempengaruhi
tingkah laku pemilih, strategi mobilisasi, dan strategi pencitraan.
Strategi Mempengaruhi Perilaku Pemilih. Objective strategi
ini yaitu untuk memperoleh sejumlah informasi awal guna melakukan
kegiatan kemenangan kandidat dengan terlebih dahulu memetakan
wilayah daerah pemilihan sehingga dapat implementasi aksi menajdi lebih mudah. Selanjutnya tim pemenangan dapat menentukan area
atau daerah potensi dalam dapil yang dapat dipengaruhi secara akurat
sebagai daerah kemenangan kandidat pada pemilu. Strategi ini amat
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menentukan dalam implementasi kegiatan atau program kemenangan
berikutnya beserta jumlah keperluan atau mobilisasi sarana, prasarana, dan akomodasi yang harus dipersiapkan tim pemenangan.
Strategi Mobilisasi. Tujuan strategi mobilisasi adalah untuk
membentuk organisasi tim pemenangan kandidat pada pemilu yang
efektif dan efisien, mendesain kerangka kerja organisasi tim pemenangan kandidat yang jelas dan terukur, serta menentukan target-target
pemenangan dan schedulenya.
Strategi pencitraan. Strategi ini memiliki tujuan untuk membentuk citra diri kandidat Legislatif sesuai dengan visi, misi dan target
pemilih, menentukan media komunikasi politik yang efektif, mendesainisi komunikasi politik, serta berusaha mempengaruhi isi liputan
media massa.
Boks 4.2
Strategi Tahapan Prapemilu:
1. Strategi mempengaruhi tingkah laku pemilih.
2. Strategi mobilisasi.
3. Strategi pencitraan.

4.6 Melakukan Supervisi, Koordinasi, dan Leadership
Tahapan ini adalah bentuk manajemen dan leadership tim
pemenangan kandidat dalam melakukan supervisi, koordinasi, serta
memberi arahan kepada seluruh sumber daya yang dipunyai ke dalam
implementasi strategi agar terjadi sinergi antara strategi utama dan
strategi lainnya. Hal ini dapat dilaksanakan pada tiga tahapan pemilu. Hasilnya adalah Pedoman atau Petunjuk Teknis Tim Pemenangan
Kandidat pada Pemilu 2019.
4.7 Mengevaluasi, Mengendalikan, dan Mengukur Kinerja
Bagian akhir dari rangkaian tahapan adalah dengan strategi
pemeliharaan (maintenance). Strategi ini merupakan usaha tim pemenangan kandidat untuk menjaga dan memelihara program yang
telah dilakukan sampai dengan menjelang pemilu. Langkah ini men243

jadi penting dilakukan, sehingga seluruh kegiatan dan program dapat
tetap berjalan dan bersinergi dengan program partai yang lain.
Boks 4.3
Ikhtiar Tim Pemenangan dalam Memenangkan Kandidat/Calon Anggota
Legislatif:
1. Melakukan Penyusunan Perencanaan.
2. Mengembangkan Sumber Daya, Sistem Pendukung, Sarana Prasarana,
serta Infrastruktur Penunjang Lainnya.
3. Menganalisis Lingkungan Dalam dan Luar.
4. Memutuskan Model Strategi dalam Formula Strategi Utama.
5. Melaksanakan Strategi utama beserta Strategi-Strategi Turunannya.
6. Melakukan Supervisi, Koordinasi, dan Leadership.
7. Mengevaluasi, Mengendalikan, dan Mengukur Kinerja.
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BAB V
PENUTUP

Modul ini memberi gambaran awal yang memadai tentang apa
dan bagaimana pemetaan jejaring politik dapat bermanfaat bagi pemenangan kandidat di pemilu. Namun demikian, hal yang menarik
diperhatikan adalah tentang membangun pemahaman yang komprehensif tentang pengenalan jejaring politik yang dimiliki oleh kandidat
dan bagaimana memanfaatkan potensi jejaring tersebut bagi menggalang dukungan suara dalam pemilu nanti. Selain itu, modul ini juga
membahas secara mendalam tentang strategi dalam penguatan tim
sukses agar tim tersebut dapat bekerja sesuai yang diharapkan oleh
kandidat. Tim sukses menjadi hal yang penting karena dari kerja-kerja
tim inilah yang dapat menjamin apakah seorang kandidat memiliki
peluang besar memperoleh kursi atau tidak ada peluang sama sekali.
Bagi caleg perempuan, modul ini tentu menjadi panduan yang
memadai dalam proses dan aktivitas yang akan dihadapi dalam pemilu. Dalam banyak refleksi tentang keterwakilan perempuan, salah satu
penyebab kegagalan para caleg perempuan adalah persoalan lemahnya
manajemen tim sukses dan juga kemampuan caleg perempuan ini untuk memobilisasi para pemilihnya secara maksimal. Oleh karena itu,
berangkat dari hal tersebut, salah satu langkah yang perlu disampaikan kepada para caleg perempuan yang memiliki pengalaman baru
adalah mengetahui peta pertarungan di pemilu secara memadai dan
tahu bagaimana caranya mengalahkan para petahana di dapil tersebut.
Hal ini yang perlu dielaborasi lebih lanjut oleh para caleg perempuan
agar keterpilihan mereka menjadi sebuah kenyataan.
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MODUL KELIMA

STRATEGI PEMENANGAN
PEMILU 2019 BAGI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN
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MODUL 5
STRATEGI PEMENANGAN PEMILU 2019 BAGI CALON
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
INTISARI MODUL

TUJUAN
PEMBELAJARAN

KOMPETENSI UTAMA

KOMPETENSI
PENDUKUNG

#  "##       #  #
&  #   #"  #  !" 
 #"# ## #"#  "#   
  !  &  #"  "! 
   #*
Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
strategi pemenangan pemilu 2019 disertai berbagi
pengalaman dengan para kandidat yang menang dan
kalah.
Peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan
tentang strategi pemenangan pemilu yang efektif
dengan menggunakan cara dan taktis yang cerdas.
Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
1) Memahami
dan
mengetahui
tentang
kampanye dan strategi dalam kampanye
dalam teori dan praktek di negara lain
2) Mengetahui
peraturan
yang
mengatur
kampanye dengan larangannya
3) Mengetahui tentang manajemen tim sukses
dan pendukung dalam kampanye
4) Mengembangkan
materi
dan
teknis
berkampanye yang peserta ketahui
5) Mengetahui
cara
dan
teknis
dalam
memperkenalkan diri kepada para pemilih di
daerah pemilihan
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SESI 5: STRATEGI PEMENANGAN PEMILU 2019 BAGI CALON
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
Waktu : 120 Menit
KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang
strategi pemenangan pemilu yang efektif dengan menggunakan cara
dan taktis yang cerdas.
KOMPETENSI PENDUKUNG
1.
2.
3.
4.
5.

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:
Memahami dan mengetahui tentang kampanye dan strategi
dalam kampanye dalam teori dan praktek di negara lain
Mengetahui peraturan yang mengatur kampanye dengan larangannya
Mengetahui tentang manajemen tim sukses dan pendukung
dalam kampanye
Mengembangkan materi dan teknis berkampanye yang peserta ketahui
Mengetahui cara dan teknis dalam memperkenalkan diri
kepada para pemilih di daerah pemilihan

METODE:
1.
2.
3.

Pemaparan
Curah Pendapat
Simulasi Tugas Individual

ALAT/BAHAN:
1.
2.
3.
4.

Flipt Chart
Spidol
Laptop
Projector

ALUR FASILITASI:
1.
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Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan

2.
3.
4.

5.

6.

dengan sesi sebelumnya. Penting disampaikan bahwa sesi ini
menekankan pada hal-hal yang bersifat strategi dan taktis dalam melakukan kampanye
Fasilitator bertindak sebagai moderator dalam pemaparan
yang dilakukan oleh narasumber
Narasumber akan memberikan materi selama 30 menit dan
dlanjutkan tanya jawab selama 30 menit
Fasilitator mengajak peserta untuk membuat rencana kerja
kampanye yang menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut selama kurun waktu lebih dari 6 bulan. Sesi
akan berlangsung 30 menit.
Fasilitator membuka kesempatan untuk curah pendapat lagi
terkait dengan hal-hal teknis menyangkut strategi berkampanye. Sesi ini berlangsung 30 menit.
Fasilitator menutup sesi.
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BAB I
PENDAHULUAN
Berbagai literatur mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia menitikberatkan adanya pengaruh kebijakan affirmative action
dan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia. Di satu sisi,
keberhasilan gerakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang mulai dilaksanakan di Indonesia
sejak Pemilu 2004 melalui UU Partai Politik Nomor 31 Tahun 2012
cukup membantu meningkatkan keterpilihan caleg perempuan dalam
Pileg 2009. Tercatat sebanyak 18% atau 101 orang dari 560 anggota
DPR terpilih adalah caleg perempuan, sementara di DPD RI keterwakilan politik perempuan mencapai angka 26, 52% atau sebanyak 35
orang dari 132 anggota.
Pada Pileg 2014 akibat kebijakan kuota 30% dianulir dengan
keputusan penggunaan suara terbanyak, keterpilihan caleg perempuan
mengalami penurunan menjadi 17% atau sebanyak 97 orang dari 560
anggota DPR. Pemilu 2019 memang masih akan menggunakan sistem
suara terbanyak sebagai syarat memenangkan pemilu dan meraih kursi di DPR. Namun berbeda dari pemilu sebelumnya yang menerapkan
aturan ambang batas suara parlemen (parliamentary threshold) sebesar
3,5 %, pada Pemilu 2019 nanti ambang batas suara ini dinaikkan menjadi 4 %. Artinya, perjuangan parpol untuk mememenangkan suara
pemilih guna meraih kursi di DPR RI menjadi lebih berat.
Khusus untuk caleg perempuan, perubahan regulasi dalam
Pemilu 2019 juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Dalam kaitannya dengan strategi pemenangan, penerapan sistem
pemilu langsung dan proporsional terbuka sesungguhnya membawa
konsekuensi pada pentingnya faktor strategi bagi caleg untuk dapat
memenangkan pemilu legislatif. Menurut Muhtadi, ada setidaknya
tiga konsekuensi dari sistem pemilu terbuka di Indonesia, yakni (1)
pergeseran politik dalam ruang ke politik luar ruang, (2) terbentuknya
kelompok pemilih atau electorate, dan (3) berubahnya bentuk relasi
antara parpol dan masyarakat (Tabroni 2012).
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Dalam konteks pergeseran arena politik, sistem proporsional terbuka telah menggeser proses politik yang tadinya berada dalam
ruang ke politik luar ruang, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun
pemilihan legislatif (pileg). Dalam konteks pemilihan presiden dan kepala daerah, proses politik yang terjadi berubah dari sebelumnya hanya
di arena lembaga legislatif (nasional atau lokal) kini bergeser ke wilayah
publik yang terbuka, melibatkan seluruh pemilih di tingkat nasional
atau di tingkat lokal. Hal ini misalnya terlihat pada Pilpres 2004, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon presiden dan keterpilihan
calon presiden bergantung pada suara mayoritas pemilih. Dalam konteks pemilihan caleg, proses politik yang terjadi pasca diterapkannya
sistem proporsional terbuka juga berubah dari yang sebelumnya hanya
berada di arena partai politik kini juga melibatkan publik pemilih sebagai penentu keterpilihan seorang caleg di lembaga legislatif.
Penerapan sistem proporsional terbuka juga membawa konsekuensi pada terbentuknya kelompok konstituen di masyarakat, yang
lazim disebut sebagai kelompok pemilih (electorate). Kelompok pemilih
ini menjadi target untuk dapat didekati dan diraih dukungannya agar
mau memilih parpol dan caleg parpol. Terbentuknya electorate secara
politis mengubah relasi antara caleg dan masyarakat pemilih, yang
mengharuskan adanya keterhubungan antara caleg sebagai pihak yang
nantinya menjadi wakil dan pemilih sebagai terwakil. Selain itu, terbentuknya electorate juga mengubah bentuk relasi antara parpol dengan
pemilih. Sebelum praktik sistem pemilu terbuka diterapkan, relasi antara parpol dan masyarakat hampir tidak ada akibat kebijakan deparpolisasi dan massa mengambang (floating mass) yang diterapkan oleh
pemerintah Orde Baru. Penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu-pemilu Orde Baru juga tidak memungkinkan rakyat
untuk memilih sendiri caleg yang akan mewakili mereka di DPR.
Modul ini akan membahas mengenai strategi kampanye yang
dibutuhkan oleh caleg perempuan untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu. Beratnya kompetisi pemilu membuat faktor strategi menjadi sangat penting agar caleg perempuan dapat memenangkan pemilu, baik pemilu DPR RI, DPRD ataupun DPD. Apalagi, pengalaman
keterlibatan perempuan dalam kompetisi pemilu legislatif di Indo260

nesia sejak tahun sejak hampir dua dekade terakhir memperlihatkan
beratnya perjuangan caleg perempuan dibanding caleg laki-laki. Salah satunya adalah karena faktor keterbatasan akses dan sumberdaya
yang dihadapi oleh caleg perempuan. Berdasarkan temuan penelitian
Puskapol UI, tantangan yang dihadapi caleg perempuan terjadi sejak
mulai proses pencalonan di parpol (penempatan calon dan nomor
urut), proses kampanye (meraih dukungan konstituen di dapil dan
memenuhi target perolehan suara), bahkan setelah terpilih (tantangan
untuk mewujudkan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga
legislatif.
Meskipun peran dan fungsinya sangat menentukan dalam pemenangan pemilu, kampanye bukanlah hal yang mudah bagi caleg.
Bagi caleg perempuan, tantangan yang dihadapi untuk bisa mengorganisasikan strategi kampanye yang efektif dan profesional bahkan jauh
lebih besar dibandingkan caleg laki-laki. Dalam Buku Panduan Caleg
yang disusun oleh Puskapol UI (2013) disebutkan ada sedikitnya tiga
hal mendasar yang menjadi kendala bagi caleg perempuan dalam perjuangan pemilu, yakni:
1.

2.
3.

Merumuskan strategi jitu untuk mempopulerkan diri dalam
pemilihan, terutama di daerah pemilihan caleg yang bersangkutan.
Mengemas kampanye agar mampu menarik dukungan suara
dari pemilih.
Menyiasati keterbatasan dana kampanye, yang notabene
menjadi salah satu persoalan krusial yang sering dihadapi
caleg perempuan dalam pemilu.

Dalam konteks Pemilu 2019, kendala yang dihadapi oleh caleg
perempuan bahkan bertambah mengingat adanya sejumlah aturan
baru dalam UU Pemilu 2017 yang membuat caleg harus mempelajari
kembali sistem dan aturan pemilu yang baru, serta beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Selain itu, dari sisi waktu pelaksanaannya,
penyelenggaraan Pileg 2019 juga dibayangi oleh agenda politik Pilkada 2018, yang menuntut energi lebih banyak bagi caleg untuk turut
terlibat dalam agenda pemilu partai untuk memenangkan pilkada.
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Berdasarkan hasil diskusi terbatas yang dilakukan oleh Penulis
Modul dengan beberapa caleg perempuan, ada setidaknya beberapa
kendala yang dihadapi caleg dalam menghadapi Pileg 2019:
1.
2.

3.
4.
5.

Memahami aturan pemilu yang baru (sistem penghitungan
dan konversi suara, aturan kampanye, pendanaan kampanye)
Mempelajari perubahan kondisi pada “lapangan” politik di
tingkat lokal (kondisi masyarakat, peta jaringan elite lokal,
dampak pembangunan, kinerja pemerintah daerah, polarisasi isu di masyarakat, dsb)
Menyiasati beban kerja kampanye yang bersinggungan dengan agenda Pilkada 2018.
Membangun modal sosial dan basis dukungan yang kuat.
Menyiasati keterbatasan dana kampanye ditengah tuntutan
politik uang yang massif.

Berangkat dari pemahaman soal kendala dan tantangan yang
dihadapi caleg perempuan dalam pemilu serta harapan agar terus terjadi peningkatan keterwakilan perempuan politik dalam lembaga legislatif di Indonesia, modul ini disusun guna membantu caleg perempuan
mempersiapkan diri agar dapat mengikuti kompetisi pemilu dengan
berbekal pengetahuan, strategi sekaligus belajar dari pengalaman cerita-cerita sukses dan pembelajaran yang dicuplik dalam modul ini.
1.1 Sasaran
Modul ini diharapkan menjadi referensi dan panduan bagi
caleg perempuan untuk mengisi persiapan caleg perempuan untuk
memenangkan pemilu dan meraih kursi pada Pemilu 2019. Secara
substantif, modul ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai
pihak yang ingin memahami mengenai strategi kampanye, ataupun
untuk mereka yang ingin menggunakannya sebagai panduan untuk
memenangkan pemilu legislatif, baik partai politik, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, anggota legislatif, maupun caleg laki-laki
dan perempuan. Namun secara khusus, pembahasan dalam modul ini
ditujukan terutama untuk caleg perempuan pemula yang baru akan
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mengikuti pemilu legislatif dan membutuhkan rujukan untuk membantu mereka mempersiapkan dirinya mengikuti kompetisi dan memenangkan pemilu.
1.2 Sistematika Modul
Modul ini terdiri dari 5 bab, yang disusun dengan menggunakan alur pembahasan yang sistematis dan mengerucut dari hulu ke
hilir. Substansi dalam modul ini akan mencakup pembahasan yang
bersifat teoretis dan aplikatif, dengan tujuan memberi pemahaman kepada caleg tentang berbagai hal yang perlu diketahuinya terkait kampanye politik serta panduan praktis bagaimana melakukan kampanye
yang ideal dan dapat membantunya memenangkan pemilu. Selain
itu, dalam modul ini juga akan ditambahkan beberapa contoh cerita
sukses maupun pembelajaran dari caleg-caleg yang pernah memiliki
pengalaman mengikuti pemilu legislatif sebelumnya, baik Pileg 2009
ataupun Pileg 2014.
Bab I memberikan gambaran umum untuk caleg mengenai
kampanye dan strategi kampanye. Selain itu, bab ini juga membahas
tentang jenis-jenis kampanye yang perlu diketahui dan dapat dipraktikkan oleh caleg untuk persiapan mengikuti Pemilu 2009. Bab II
memberikan gambaran mengenai aturan kampanye berdasarkan UU
Pemilu No. 7/2017, dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan aturan yang ada dengan dua UU Pemilu sebelumnya, agar caleg dapat
mengetahui bagaimana dan sejauhmana aturan kampanye ini mengalami perubahan.
Bab III membahas tentang bagaimana cara membangun organisasi kampanye yang solid dan mampu menjadi mesin efektif bagi
caleg untuk memenangkan pemilu. Bab ini juga membahas lebih mendetil mengenai kriteria yang diperlukan dalam sebuah organisasi kampanye dan pengaturan kerja yang dibutuhkan dalam organisasi kampanye. Bab IV memberikan gambaran tentang bagaimana merancang
kampanye yang ideal dan efektif guna memenangkan pemilu legislatif
bagi caleg perempuan. Pembahasan soal merancang pesan kampanye
dan bagaimana memasarkan kampanya juga dibahas secara mendetil
pada bab tersebut.
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Bab V merupakan bab terakhir dalam modul ini. Bab ini lebih fokus membahas tentang bagaimana strategi mempopulerkan diri
caleg konstituen, termasuk didalamnya persoalan membangun branding politik, yang merupakan hal penting untuk menghadapi sistem
proporsional terbuka dengan suara terbanyak sebagai penentu terpilihnya seorang caleg.
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BAB II
KAMPANYE DAN STRATEGI KAMPANYE
Berbicara tentang strategi pemenangan pemilu tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang kampanye. Apa sebenarnya kampanye itu? Mengapa kampanye begitu penting bagi kandidat sehingga seringkali rela menggelontorkan banyak uang untuk kampanye?
Bagaimana membangun kampanye yang efektif dan tepat sasaran?
Bagaimana menyiasati keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki seorang kandidat dalam melakukan kampanye?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, modul ini
akan membahas secara ringkas dan padat tentang strategi kampanye
bagi caleg untuk memenangkan pemilu legislatif (pileg) di Indonesia.
Mengingat modul ini ditujukan khusus sebagai pedoman bagi caleg
perempuan yang akan mengikuti pemilu legislatif 2019, modul ini
juga akan membahas beberapa persoalan atau kendala yang umum dihadapi oleh caleg perempuan dalam melakukan kampanye.
Sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pemilu, kampanye
merupakan sebuah keharusan bagi seorang caleg. Seperti umumnya
pemilu di negara-negara lain, kampanye-kampanye politik memberikan pengaruh yang sangat besar bagi terpilihnya seorang kandidat
dalam pemilu yang diikutinya. Bahkan, kegiatan kampanye saat ini
sudah menjadi bisnis-bisnis besar yang membutuhkan banyak uang,
melibatkan organisasi-organisasi non partai politik, identik dengan
pendekatan pemasaran politik (political marketing) dan pengaruhnya
masuk ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat.
Kampanye politik dilakukan bukan hanya melalui media massa dan pertemuan-pertemuan politik, tetapi bahkan menyusup dalam
berbagai ruang dan aktivitas publik: pertemuan keluarga, kelompok
arisan dan pengajian, grup komunikasi daring, dan lain sebagainya.
Iklan-iklan dan pesan kampanye disampaikan kapan saja, dimana saja,
oleh siapa saja, baik menjelang pemilu ataupun setelah kegiatan pemilu usai.
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Bab ini merupakan pengantar untuk memahami dimensi teoritis dan aplikatif kampanye yang menjadi keseluruhan pembahasan
buku ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar kampanye, tujuan, jenis dan beberapa model kampanye. Selain itu, bab ini
juga akan memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud
dengan kampanye politik dan mengapa kampanye politik penting bagi
parpol dan caleg. Pada bagian akhir bab ini, secara sekilas akan diulas
mengenai strategi kampanye.
2.1 Apa itu Kampanye?
Secara sederhana, kampanye bisa dimaknai sebagai tindakan
dan usaha untuk memperoleh pencapaian dukungan. Dalam ilmu komunikasi, kampanye didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan
pada kurun waktu tertentu” (Rogers & Storey 1987).
Definisi ini dianggap sebagai definisi paling popular dan dapat
diterima di kalangan ilmuwan komunikasi (Grossberg 1998, Snyder
2002, Klingemann & Rommel 2002) karena dua alasan. Pertama, karena definisi ini menyatakan secara tegas kampanye merupakan wujud dari tindakan komunikasi. Kedua, definisi ini secara implisit menekankan keseluruhan proses dan praktik kampanye yang terjadi.
Elaborasi terhadap definisi ini juga disampaikan oleh Venus
(2004), yang mengidentifikasi bahwa aktivitas kampanye setidaknya
harus mengandung empat hal yakni, (1) ditujukan untuk menciptakan
efek atau dampak tertentu (2) ditujukan kepada jumlah masyarakat
sasaran yang besar (3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4)
dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
Kampanye juga selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan
oleh pelaku kampanye, yang boleh jadi sangat beragam dan akan berbeda dari satu pelaku ke pelaku lainnya. Namun demikian, Pfau dan
Parrot (1993) menegaskan bahwa apapun ragam dan tujuannya, upaya
perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek
pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavioural).
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Ostergaard (2002) menyebut ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan
merupakan sasaran pengaruh (target of influences) yang mesti dicapai
secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta.
Dalam konteks pemilu, kampanye dimaknai sebagai upaya
dan tindakan yang terorganisir dengan tujuan untuk mempengaruhi
proses pengambilan keputusan oleh pemilih dalam kegiatan pemilu.
Selain itu, kampanye juga bertujuan untuk mengingkatkan popularitas
dan keterpilihan kandidat dalam pemilu. Dengan demikian, kampanye identik dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, melibatkan kandidat, partai politik dan calon pemilih.
Dalam buku Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014 yang disusun Puskapol UI, kampanye didefinisikan sebagai
kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau calon anggota legislatif atau pun eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan
dari pemilih (Perdana, et.al., 2013: 105). Definisi ini juga menyiratkan pentingnya kampanye untuk mendapatkan dan sekaligus menjaga
dukungan dari pemilih. Dengan demikian, kampanye tidak cukup hanya dilakukan untuk sekedar mendapatkan dukungan menjelang pemilu saja, tetapi juga untuk memelihara dan menjaga agar dukungan
pemilih untuk pemilu-pemilu berikutnya.
Dalam konteks pemilu legislatif, kampanye dilakukan bukan
hanya oleh partai politik tetapi juga oleh caleg yang diusung oleh partai politik. Ketatnya kompetisi dalam pemilu seringkali membuat caleg
tidak bisa hanya mengandalkan mesin parpol untuk membantu caleg
dalam upaya merebut suara pemilih di dapil. Apalagi dengan adanya
sistem suara mayoritas yang menentukan terpilihnya caleg, membuat
para caleg harus bersaing ketat bahkan dengan sesama calon dari partainya sendiri.
Ada dua konsekuensi dari fenomena kampanye ini terhadap
pendanaan politik kampanye. Pertama, beban pendanaan kampanye
menjadi jauh lebih besar karena dikeluarkan bukan hanya oleh parpol
tetapi juga oleh caleg itu sendiri. Hampir semua caleg mengakui bahwa pada saat pemilu selain mengeluarkan dana untuk turut membiayai
mesin parpol, mereka juga masih harus mengeluarkan dana untuk
membiayai mesin kampanyenya sendiri. Dengan kata lain, kampa267

nye menjadi aktivitas yang memakan dana yang luar biasa besar bagi
caleg. Kedua, adanya temuan perbedaan antara dana kampanye yang
dilaporkan dengan dana kampanye sesungguhnya yang dikeluarkan
oleh caleg.
2.2 Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik
Dalam berbagai kajian kepemiluan dikenal setidaknya dua jenis kampanye, yakni kampanye pemilu dan kampanye politik. Kampanye pemilu secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,
misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya. Sementara
kampanye politik adalah bentuk yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk
memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Dalam pengertian
yang lebih luas, definisi dan makan kampanye politik lebih luas daripada kampanye pemilu.
Dari segi waktu dan orientasinya, kampanye pemilu biasanya
dilakukan pada saat kegiatan pemilu, sifatnya jangka pendek, waktu
pelaksanaannya diatur oleh lembaga penyelenggara pemilu, Berbeda
dengan kampanye pemilu yang waktunya sudah ditentukan, kampanye politik bisa dilakukan kapan saja dan terus menerus oleh caleg.
Sifat dari kampanye ini adalah jangka panjang dan lebih bertujuan untuk memelihara dukungan pemilih.
Sebagaimana dijelaskan Blumenthal (1982), kampanye politik
merupakan suatu proses jangka panjang yang menuntut konsistensi
dan kontinuitas dari partai politik. Oleh karena itu, Norris (2000) berpendapat bahwa kampanye politik sebaiknya bahkan dilakukan setiap
hari (daily campaign). Menurut Kurniawan (2009), kampanye politik
yang dilakukan setiap hari bertujuan untuk lebih mendekatkan rasa
kepemilikan konstituen kepada partainya, serta merupakan bentuk
perhatian partai dalam menjaga tali ikatan dengan konstituennya.
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Tabel 2.1
Perbedaan antara Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik
Kampanye Pemilu
Periodik dan tertentu

Kampanye Politik
Jangka panjang dan terus
menerus

Tujuan

Menggiring pemilih ke bilik
suara

Citra (image) politik

Strategi

Mobilisasi dan berburu
pendukung

Membangun dan
membentuk reputasi politik

Jangka dan batas
waktu

Sifat hubungan
Pragmatis (bersifat
antara kandidat dan transaksional)
pemilih
Produk politik

+ Janji dan harapan politik
+ Figur kandidat dan
program kerja

Sifat program kerja

Market oriented dan berubahubah dari satu pemilu ke
pemilu lainnya

Resistensi memori Cenderung mudah hilang
kolektif
Sifat kampanye

Jelas, terukur dan dapat
dirasakan langsung aktivitas
fisiknya

Hubungan relasional

+ Pengungkapan masalah
dan solusi
+ Ideologi dan sistem nilai
yang melandasi tujuan
partai
Konsisten dengan sistem
nilai partai
Tidak mudah hilang dalam
ingatan kolektif
Bersifat laten, bersikap kritis
dan bersifat menarik simpati
masyarakat

Sumber: Robi Cahyadi Kurniawan (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial Politik. Vol. 12, No. 3.

Di negara-negara demokrasi maju, umumnya kedua jenis
kampanye selalu dilakukan oleh parpol dan politisi. Namun di Indonesia, kampanye jenis kedua seringkali belum menjadi perhatian
serius oleh parpol dan caleg. Berbagai aktivitas kampanye baik oleh
parpol maupun caleg umumnya hanya dilakukan menjelang dan saat
pemilu saja. Padahal, kampanye politik yang dilakukan secara baik
dan kontinyu justru jauh lebih strategis untuk menjaga dan merawat
dukungan konstituen, sekaligus menghemat biaya kampanye pada
saat pemilu.
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2.3 Mengapa Kampanye Politik Penting?
Dalam negara demokrasi, kampanye politik modern merupakan cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk
menentukan siapa yang akan memerintah mereka (Steinberg 1981: 1).
Tanpa adanya sebuah kampanye politik, pasokan informasi kepada
calon pemilih sebagai bahan dasar pembuatan keputusan politik menjadi sangat terbatas, sehingga validitas pilihan warga dalam pemilu
pun dapat dipertanyakan (Putri, et.al 2014: 33).
Apalagi, dalam sistem pemilu pasca Orde Baru di Indonesia,
peran kampanye sangat signifikan dengan diterapkannya sistem pemilu terbuka dimana pemilih tidak lagi sekedar memilih partai politik
tetapi juga memilih caleg. Jika pemilih tidak memiliki informasi apapun atau hanya sedikit sekali informasi tentang caleg yang akan dipilihnya, kecil kemungkinan bagi seorang caleg untuk dapat meraih
dukungan yang cukup dari pemilih.
Hasil riset CIPG dan TIFA tentang pola komunikasi politik
di Indonesia pasca reformasi menjelaskan bahwa menjelang pemilu,
kampanye menjadi sarana para kandidat untuk mengkomunikasikan
visinya dan kepemimpinan, kemampuan dan kekuatannya dalam berorganisasi (dibandingkan dengan kandidat/pesaing lain) kepada calon
pemilih dengan tujuan mendapatkan suara mereka (Bagchi 2013: 13).
Kampanye politik menjelang pemilu juga dilakukan untuk
mendorong massa agar mendukung pesan/ide/gagasan tertentu (Mutz
et.al, 1999) dengan tujuan spesifik meyakinkan calon pemilih agar
memeberikan suaranya kepada kandidat tertentu (Devlin 1987). Dengan kata lain, menurut hasil riset ini, kampanye politik melibatkan
komunikasi yang persuasif (Putri et.al 2014: 13-14). Selain itu, kampanye politik yang dimaknai dalam riset ini juga menggabungkan antara pengertian kampanye pemilu dengan kampanye politik yang telah
dibahas sebelumnya.
Dalam konteks pemilu, kampanye politik setidaknya memiliki tiga fungsi penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis
dan memiliki legitimasi (Lazarsfeld et.al, 1968, Norris 2005, Trent and
Friedenberg 2008), yakni komunikasi politik, pendidikan politik,
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dan konsolidasi dukungan pemilih. Menurut Putri et.al (2014), kampanye menjadi sarana bagi calon legislator dan presiden untuk menyampaikan visi, misi dan program dan prioritas penanganan masalah
publik yang akan diusung.
Selain sebagai pelaksanaan fungsi komunikasi politik, kegiatan
ini juga merupakan bentuk pendidikan politik dari caleg dan partai
politik kepada pemilih. Sementara bagi pemilih, kampanye pemilu
merupakan kesempatan untuk memperoleh informasi yang relevan
sebagai dasar pembuatan keputusan politik dalam memilih, sekaligus
merupakan hak atas informasi dan pendidikan politik bagi pemilih.
Sementara fungsi kampanye sebagai konsolidasi basis dukungan erat
kaitannya dengan tujuan kampanye untuk menciptakan kadar identifikasi pemilih dengan partai dan caleg, yang lazim dikenal dengan
istilah Party Identification (Party ID).
Meskipun kampanye politik umumnya dilakukan oleh partai politik yang mengusung caleg-caleg partai, namun di Indonesia,
kampanye yang dilakukan langsung oleh caleg menjadi sangat penting
mengingat masih adanya problem institusionalisasi partai politik di
Indonesia (Ufen 2008, Tomsa 2008, dan Mietzner 2010). Dengan diterapkannya sistem pemilu terbuka dan suara mayoritas yang memungkinkan pemilih memilih langsung caleg yang disukainya, kampanye
politik bagi caleg menjadi kebutuhan utama bagi caleg yang ingin memenangkan pileg.
2.4 Membedakan Kampanye Politik dengan Propaganda Politik
Agar dapat merancang kampanye yang baik, penting bagi
caleg untuk membedakan terlebih dahulu antara kampanye politik
dan propaganda. Meskipun kampanye politik memiliki kaitan erat
dengan propaganda, namun propaganda lebih bernuansa negatif karena dimaksudkan untuk memanipulasi psikologi publik sehingga dapat
meraih dukungan politik. Sementara kampanye politik lebih bernuansa positif karena yang sasarannya adalah mempengaruhi dan meyakinkan publik untuk memberi dukungan politik.
Seringkali, orang mempersepsikan kampanye sama dengan
propaganda. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun juga
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tidak sepenuhnya benar. Kesamaan antara kampanye dan propaganda adalah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana, sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi
khalayak, sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi yang
ada untuk mempengaruhi khalayak, dan sama-sama menyajikan gagasan atau pesan dengan penuh keyakinan. Namun kampanye juga berbeda dari propaganda.
Secara historis, istilah propaganda telah dikenal lebih dulu dan
memiliki konotasi yang cenderung negatif, sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir dan memiliki
reputasi, tradisi dan basis akademis yang kuat. Akan tetapi kehadiran
konsep kampanye bukanlah pengganti kata propaganda yang mulai dijauhi orang sejak perang dunia kedua, karena kedua konsep tersebut
secara akademis memang benar-benar berbeda.
Secara istilah, propaganda lazimnya dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemertintah, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk membentuk dan membina opini publik dalam
mencapai tujuan politik dengan pesan-pesan yang khas yang lebih
berjangka pendek. Selain itu, propaganda juga mengelaborasi pesan
politik guna mendapatkan pengaruh secara persuasif. Propaganda dalam arti yang paling luas adalah teknik memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi (Laswell: 1950). Representasi
bisa berbentuk tulisan, lisan, gambar, atau musik sehingga periklanan
dan publisitas ada didalam wilayah propaganda (Arifin, 2010 :227).
Perbedaan penting antara kampanye dan propaganda juga bisa
dilihat dari tujuannya. Ada setidaknya tiga tujuan kampanye. Pertama,
untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif.
Diharapkan munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu. Kedua, untuk
menciptakan perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Ketiga, untuk mengubah perilaku khalayak secara
konkret dan terukur. Untuk mencapai tujuan ini umumnya dilakukan
tindakan tertentu oleh sasaran kampanye. (Venus 2004).
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Tabel 2.2
Perbedaan Antara Kampanye dan Propaganda
Kampanye

Propaganda

Sumber

Selalu jelas

Cenderung samar-samar

Waktu

Terikat dan dibatasi waktunya

Tak terikat waktu

Sifat gagasan

Terbuka dan diperdebatkan
khalayak

Tertutup dan dianggap
mutlak benar

Tegas, spesifik, variatif

Umum, ditujukan untuk
mengubah sistem
kepercayaan

Modus
penerimaan
pesan

Kesukarelaan

Tidak menekankan
kesukarelaan dan
melibatkan paksaan

Modus
tindakan

Diatur kode etika

Tanpa aturan etis

Sifat
kepentingan

Mempertimbangkan kepentingan
kedua belah pihak

Kepentingan sepihak

Tujuan

Sumber: Antar Venus, “Manajemen Kampanye”. Bandung: Simbiosa Rekatama
Media. (2004:6)

2.5 Jenis-jenis Kampanye
Membicarakan tentang jenis kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye. Menurut Larson, sebagaimana dikutip Venus (2004),
Motivasi akan menentukan kearah mana kampanye akan digerakkan
dan apa tujuan yang akan dicapai oleh kampanye tersebut. Dengan
demikian, secara inheren terdapat keterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye.
Lebih jauh, Larson, membagi kampanye berdasarkan orientasinya menjadi tiga jenis. Pertama, kampanye yang berorientasi
pada produk (product oriented campaigns). Kampanye jenis ini umumnya dipraktikkan di kalangan bisnis, ditujukan untuk kepentingan
komersil membangun citra positif terhadap produk barang/jasa yang
ditawarkkan kepada publik. Pada umumnya, iklan produk dan jasa
lazim menggunakan kampanye jenis ini.
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Kedua, kampanye yang berorientasi pada kandidat (candidate
oriented campaigns). Kampanye ini difokuskan pada pembentukan
citra seorang kandidat, dan motivasinya adalah kepentingan politik.
Kampanye jenis ini biasanya dilakukan dalam pemilu yang diikuti oleh
kandidat. Pemilu legislatif oleh caleg, pemilukada oleh calon kepala
daerah, dan atau pemilihan presiden oleh calon presiden, merupakan
contoh-contoh pemilu yang biasanya menggunakan jenis kampanye
yang berorientasi pada kandidat.
Ketiga, kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan
yang bersifat khusus atau sebab-sebab khusus (cause oriented
campaigns) dan seringkali berdimensi sosial (social change campaign).
Kampanye jenis ini biasanya ditujukan untuk menangani masalahmasalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang
terkait. Kampanye penyadaran publik tentang penyakit tertentu
atau program-program tertentu misalnya, bisa dikategorikan
kedalam jenis kampanye yang berorientasi pada sebab atau tujuan.
Selain itu, ada juga jenis kampanye yang sifatnya
menyerang (attacking campaign). Ada dua bentuk kampanye
menyerang yang lazim dikenal dan terjadi dalam pemilu.
Pertama, kampanye negatif, yakni kampanye yang menyerang
kelemahan atau kekurangan pihak lawan dengan menggunakan
VHMXPODKGDWDDWDXIDNWD\DQJELVDGLYHULÀNDVLGDQGLSHUGHEDWNDQ
Kedua, kampanye hitam, yakni kampanye buruk atau jahat yang
digunakan untuk menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan
keuntungan, bisanya dengan menggunakan informasi-informasi
bohong terkait lawan.
2.6 Saluran Kampanye
Menurut Roger&Storey, sebagaimana dikutip Heryanto
(2009), ada berbagai hal biasanya dilakukan oleh para kandidat mulai
dari iklan di berbagai media massa hingga lobby dan negosiasi. Jika
kita identifikasi paling tidak ada empat saluran yang biasanya diguna274

kan sebagai saluran kampanye. Pertama, saluran face-to-face informal.
Saluran ini menggunakan pendekatan intimacy dimana proses kampanye biasanya banyak menggunakan konteks komunikasi interpersonal.
Dengan demikian mekanisme persuasi langsung, lobby dan negosiasi
biasanya menjadi strategi dominan dalam saluran ini.
Kedua, saluran struktur sosial tradisional. Saluran ini biasanya dengan menggunakan status sosial figur yang ada di masyarakat.
Misalnya senioritas dalam hirarki organisasi, ketokohan, figur dalam
basis tradisional, politik patron-client. Ini merupakan pendekatan
yang mengasumsikan two step flow communication, dimana kandidat
berkampanye mempengaruhi tokoh yang sacara status sosial memiliki pengaruh di masyarakat dengan harapan tokoh tersebut kemudian
menjadi significant others atau elit opinion yang dapat memperteguh
pemilih untuk mencontreng kandidat yang bersangkutan. Dalam konteks itulah mengapa para kandidat ramai-ramai sowan ke para kiyai
pesantren, para habib majlis taklim, para tetua adat atau ketua-ketua
komunitas etnis.
Ketiga, saluran input. Ini merupakan saluran yang memanfaatkan berbagai pihak yang biasanya memberikan masukan (input) politik. Dalam konteks ini misalnya melalui penguasaan atau hubungan
baik dengan interest group seperti organisasi NU dan Muhammadiyah,
dengan pressure group seperti kalangan LSM yang mau mendukung.
Begitu pun dengan kalangan cerdik-cendikia di kampus yang dapat
mendongkrak popularitas para kandidat.
Keempat adalah saluran media massa. Ini merupakan saluran yang memiliki peran signifikan. Media dengan segenap variannya
dapat membentuk opini publik yang positif atau sebaliknya menjatuhkan citra yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karenanya media relation menjadi satu diantara pendekatan modern dalam
kampanye kontemporer. Media tak hanya instrumen ampuh yang berperan dalam pembentukan opini publik, tetapi juga saluran yang tepat
untuk publisitas. Dalam literatur komunikasi, publisitas dimaknai sebagai how to make a popularity.
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2.7 Apa itu Strategi Kampanye?
Ada banyak pengertian strategi yang dapat ditemukan dalam
literatur ilmu politik. Dari sekian banyak definisi, pengertian strategi
mengandung tiga unsur, yaitu tujuan, sarana, dan cara (ends, means
and ways). Dengan kata lain, strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan. Strategi juga didefinisikan sebagai cara-cara yang
diambil yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang
pasti akan dihadapi (Siagian 1985: 21).
Pengertian strategi yang lebih komprehensif disampaikan oleh
Mintzberg (2007), yang menyebutkan lima definisi yang saling terkait.
Pertama, strategi adalah perencanaan untuk semakin memperjelas arah
yang ditempuh oleh suatu organisasi secara rasional dalam mewujudkan
tujuan-tujuan jangka panjang. Kedua, strategi juga merupakan acuan
yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang akan dipilih suatu
organisasi. Ketiga, sudut pandang yang diambil suatu organisasi dalam
merumuskan dan menentukan pilihan tindakan. Keempat, perspektif
yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungan yang menjadi batas bagi aktivitasnya. Kelima, rincian langkah
taktis organisasi dalam menghadapi para pesaingnya.
Dalam konteks kampanye politik, strategi kampanye pemilu
secara sederhana bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan oleh
kandidat untuk memenangkan pemilu. Dalam praktiknya, ada banyak
pilihan strategi yang bisa digunakan oleh caleg guna memenangkan
pemilu legislatif. Namun demikian, tidak semua pilihan strategi itu
ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas.
Strategi kampanye yang bersifat transaksional misalnya, meskipun dianggap dapat mempengaruhi dan membeli dukungan pemilih, namun
berdampak buruk pada perkembangan demokrasi kita.
Pelaksanaan kampanye dalam pemilu membutuhkan perencanaan yang matang, perencanaan itu termanifestasi dalam strategi
kampanye. Mengutip Schroder (2004), strategi kampanye merupakan
bagian dari strategi politik; yang diartikan sebagai strategi yang digu276

nakan untuk mencapai cita-cita politik. Tanpa strategi politik tertentu,
sebuah kampanye akan sia-sia dan tidak tepat pada sasaran tertentu.
Schroder juga membagi dua kategori strategi kampanye, yakni strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan).

Tabel 2.3
Karakteristik Strategi Ofensif dan KampanyeDefensif
Strategi Ofensif

Strategi Defensif

Strategi memperluas pasar (strategi
persaingan)

Strategi mempertahankan pasar ( strategi
pelanggan, strategi multiplikator)

Strategi menembus pasar (strategi
pelanggan)

Strategi menutup/menyerahkan pasar
(strategi lingkungan pasar)

Sumber: Peter Schroder (2004), Politische Straegien, penerjemah : Denise Joyce
M. Strategis Politi, Friedrich-Naumann-Stiftung, Indonesia.

Menurut Kurniawan (2009), pasar yang dimaksudkan Schroder dalam tabel diatas dapat dikonversi menjadi warga/masyarakat,
atau pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Dalam
kampanye pemilu, kampanye ofensif bertujuan untuk (1) membentuk
kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada, dan
(2) menggali lebih dalam suara pemilih (kelompok target tertentu)
yang telah didapat sebelumnya.
Dalam konteks kampanye, baik strategi ofensif maupun defensif sah-sah saja untuk dilakukan oleh seornag caleg. Namun yang
harus diperhatikan adalah penggunaan salah satu atau kedua strategi tersebut harus tetap berada pada koridor etika dan ketentuan yang
berlaku dalam regulasi kampanye agar caleg tidak jatuh pada praktik
kampanye hitam (black campaign).
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BAB III
PENGATURAN KAMPANYE DALAM UNDANG-UNDANG
PEMILU DI INDONESIA
Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas, regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses
pelaksanaan pemilu sangat berperan penting. Dalam konteks Indonesia, peraturan diperlukan untuk menjamin pemilu berlangsung dalam
koridor nilai LUBER: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta
menjunjung kejujuran dan keadilan (Putri et.al 2014: 22). Meskipun
selama periode Orde Baru asas LUBER ini tidak terjadi, namun dalam
penyelenggaraan era reformasi pelaksanaan asas ini menjadi sangat
diperhatikan, salah satunya melalui keberadaan penyelenggara pemilu
yang mandiri dan independen. Dalam konstitusi sendiri, UUD 1945
Pasal 22 (E) menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan
oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. KPU bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.
Terdapatnya pengaturan soal kampanye dalam UU Pemilu
juga menjadi salah satu upaya memperbaiki dan menciptakan pemilu yang berintegritas. Secara regulasi kepemiluan, terdapat dua dasar
hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan kampanye, yakni UU
Pemilu dan Peraturan KPU. Pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019, persoalan kampanye yang diatur dalam UU dan Peraturan KPU mencakup
beberapa aspek, yakni prinsip dan fungsi kampanye, aturan mengenai
pelaksana kampanye, alat peraga dan materi kampanye, serta tata cara
dan metode kampanye.
Bab ini akan membahas perkembangan dan perubahan terkait
aturan umum kampanye yang ada dalam tiga UU Pemilu masa reformasi, yakni UU Pemilu No 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum
Pemilu 2009, UU Pemilu No 8 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum
Pemilu 2014, dan UU Pemilu No 7 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum Pemilu 2014. Selain itu, bab ini juga akan membahas sedikit mengenai isu krusial yang sering disoroti publik terkait kampanye, yakni
soal aturan mengenai pendanaan kampanye yang rawan korupsi.
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3.1 Aturan Kampanye dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008
Dalam UU No 10/2008 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kampanye pemilu. Prinsip dan fungsi kampanye diatur
dalam pasal 76, yang menyatakan bahwa kampanye dilakukan dengan
prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan
politik masyarakat. Selain itu, UU ini juga mengatur soal materi dan
metode kampanye, larangan dan sanksi atas pelanggaran kampanye,
pemberitaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, serta
aturan mengenai pendanaan kampanye.

Tabel 3.1
Poin-poin Aturan Kampanye dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008
Perihal
Pelaksanaan
Kampanye

Pasal
Pasal 76-79

Poin-poin Aturan
Kampanye dilakukan dengan prinsip
bertanggungjawab dan merupakan
bagian dari pendidikan politik
masyarakat (pasal 76)

Materi Kampanye

Pasal 80

Materi kampanye meliputi visi, misi, dan
program partai politik

Metode Kampanye

Pasal 81-83

Terdapat 7 metode kampanye yang
diperbolehkan:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. media massa cetak dan media
massa elektronik;
d. penyebaran bahan kampanye
kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat
umum;
f. rapat umum;
g. kegiatan lain yang tidak
melanggar larangan kampanye
dan peraturan perundangundangan.

Larangan dalam
Kampanye

Pasal 84-85

10 Larangan bagi pelaksana, petugas dan
peserta kampanye

Sanksi atas

Pasal 86-88

Pasal 88: KPU, KPU provinsi, dan KPU
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Pelanggaran Larangan
dalam Kampanye

kabupaten/kota dapat menjatuhkan
sanksi dan tindakan berupa:
a. pembatalan nama calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/ kota dari daftar
calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon
anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagai calon
terpilih.

Pemberitaan,
penyiaran dan iklan
kampanye

Pasal 89-100

Tata cara pemberitaan, penyiaran dan
iklan kampanye

Pemasangan alat
peraga kampanye

Pasal 101

Koordinasi dengan perintah setempat,
ketentuan soal estetika, etika, dan izin
pemasangan

Peranan Pemerintah,
Tentara Nasional
Indonesia, dan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
dalam Kampanye

Pasal 102

Ayat 1: memberikan kesempatan yang
sama kepada pelaksana kampanye dalam
penggunaan fasilitas umum untuk
penyampaian materi kampanye

Pengawasan atas
Pelaksanaan
Kampanye Pemilu

Pasal 103128

Tatacara Pengawasan atas Pelaksanaan
Kampanye Pemilu

Dana Kampanye
Pemilu

Pasal 129140

Pasal 129 (3): Dana kampanye dapat
berupa uang, barang atau jasa

Ayat 2: dilarang melakukan tindakan
yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pelaksana kampanye

Pasal 131 (1): Dana kampanye Pemilu
yang berasal dari sumbangan pihak lain
tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 131 (2): Dana kampanye Pemilu
yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, perusahan, dan/atau badan
usaha non pemerintah tidak boleh
melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Sumber: Kurniawan. Diolah dari UU Pemilu No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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3.2 Aturan Kampanye dalam UU Pemilu No. 8 Tahun 2012
Dalam UU No.8/2012 terdapat beberapa pasal yang mengatur
tentang kampanye pemilu. Pelaksana kampanye diatur dalam beberapa pasal. Dalam pasal 79 ayat 1 UU Pemilu adalah para calon anggota
legislatif di berbagai tingkatan – DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, juga termasuk juru kampanye Pemilu, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Pada bagian penjelasan pasal ini disebutkan bahwa organisasi yang ditunjuk antara lain organisasi sayap partai politik Peserta
Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). Jika
mengacu pada penjelasan pasal ini maka seorang caleg diperbolehkan untuk menggunakan event organizer profesional untuk menjadi tim kampanyenya. Dengan catatan, semua pelaksana kampanye
yang membantu kampanye caleg peserta pemilu wajib didaftarkan ke
penyelenggara pemilu di tiap tingkatan.
Adapun pelaksana kampanye menurut pasal 79 ayat 1 UU
Pemilu adalah para calon anggota legislatif di berbagai tingkatan –
DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, juga termasuk
juru kampanye Pemilu, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk
oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
UU Pemilu No.8/2012 juga mengatur tentang materi kampanye. Pada intinya UU Pemilu ini mengatur agar pelaksana kampanye
melakukan kegiatan kampanye secara bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat (pasal 77). Mengacu
pada bunyi pasal tersebut, caleg idealnya memiliki pesan kampanye
yang disampaikan kepada konstituen, bukan sekedar menginformasikan nama dan foto dirinya saja selama waktu kampanye. Caleg juga
merupakan sarana pendidikan politik bagi rakyat.
UU Pemilu mengatur materi kampanye dalam pasal 81. Intinya pasal tersebut mendorong agar caleg memiliki visi, misi, dan program kampanye. Namun pasal tersebut lebih menekankan pada visi,
misi dan program partai politik yang ‘wajib’ disampaikan caleg dalam
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kampanyenya. Seharusnya, dalam sistem pemilu proposional terbuka
yang para calegnya didorong lebih aktif untuk menemui konstituennya, ada tuntutan yang mendorong caleg juga memiliki visi dan program
kampanye. Sehingga para caleg bukan sekedar meningkatkan sosialisasi
diri daripada mempengaruhi pilihan pemilih dengan program-program
kampanye yang tepat dengan kebutuhan konsitutuennya.
3.3. Aturan Kampanye dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017
Dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 terdapat beberapa pasal
yang mengatur tentang kampanye pemilu. Pelaksana kampanye diatur dalam beberapa pasal. Dalam pasal 268 ayat 1 disebutkan kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Dalam Pasal 268,
pelaksana kampanye yang diatur adalah pelaksana kampanye untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pelaksana kampanye
untuk anggota DPR diatur dalam pasal 270 ayat (1) (2) dan (3).
Adapun pelaksana kampanye menurut pasal 270 UU Pemilu
tersebut para calon anggota legislatif di berbagai tingkatan – DPR,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, yang terdiri atas calon
anggota, juru kampanye Pemilu, orang-seorang dan organisasi yang
ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Meskipun pasal ini tidak memuat pasal penjelasan,
namun jika mengacu pada UU Pemilu No 8 Tahun 2012, yang dimaksud dengan organisasi yang ditunjuk antara lain organisasi sayap
partai politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan
(event organizer).
Selain itu, terdapat sejumlah perubahan aturan main dalam
UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 jika dibandingkan dengan UU Pemilu
No. 8 Tahun 2012. Terkait pengaturan mengenai kampanye, ada setidaknya beberapa hal yang diatur oleh UU Pemilu, yakni: dana kampanye, metode kampanye, larangan dan sanksi pelanggaran dalam
kampanye.
Salah satu isu yang dianggap kemunduran dalam UU Pemilu
No. 7 Tahun 2017 adalah terkait sanksi atas praktik politik uang. Dalam UU Pemilu sebelumnya, sanksi atas pemberian uang atau materi
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sebagai imbalan kepada peserta kampanye diberikan kepada pemberi
dan penerima politik uang. Sementara dalam UU Pemilu No. 7 Tahun
2017, sanksi politik uang hanya diberikan kepada pemberi saja.

Tabel 3.2
Ketentuan mengenai Kampanye dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017
Klausul
Dana
kampanye

Pasal
Pasal 331

Ketentuan dalam UU Pemilu
(1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari
sumbangan pihak lain tidak boleh lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,
dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh
lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah).

Metode
Kampanye

Pasal 275

Larangan
Kampanye

Pasal 280
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Kampanye pemilu dilakukan melalui :
1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada
umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media massa cetak, media massa
elektronik, dan internet
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye
pasangan calon
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
kampanye pemilu dan ketentuan UU
1. Larangan dalam Kampanye :
a) mempersoalkan
dasar
negara
Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang
lain;
d) menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat;
e) mengganggu ketertiban umum;
f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,

Sanksi

Pasal 285

dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu;
h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;
i) membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan; dan
j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
2. Larangan mengikutsertakan:
a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung
pada Mahkamah Agung, dan hakim pada
semua badan peradilan dibawah Mahkamah
Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi
b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan
c) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi
Gubernur Bank Indonesia
d) Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas
BUMN/BUMD
e) Pejabat negara bukan anggota partai politik
yang menjabat sebagai pimpinan struktural di
lembaga non struktural.
f) Aparatur sipil Negara
g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
h) Kepala desa
i) Perangkat desa
j) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki
hak pilih.
Sanksi terhadap peserta dan tim kampanye pemilu:
1. Pembatalan nama calon anggota DPR/DPD,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari
daftar calon tetap, atau
2. Pembatalan penetapan
calon
DPR/DPD,
DPRD
provinsi,
kabupaten/kota sebagai calon terpilih

Politik
Uang

Pasal 286

anggota
DPRD

1. Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,
pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
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atau
materi
lainnya
untuk
memengaruhi
penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.
2. Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi
Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif
pembatalan sebagai pasangan calon serta calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota oleh KPU.
3. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan pelanggaran yang terjadi secara
terstruktur, sistematis dan massif.
4. Pemberian
sanksi
terhadap
pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menggugurkan sanksi pidana.


Sumber: UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jika dilihat dari ketentuan yang termuat dalam UU No 10 Tahun 2008 dan UU No 8 Tahun 2012, dapat dikatakan tidak ada perubahan terkait aturan mengenai dana kampanye. Menurut catatan
Perludem, salah satu yang merisaukan adalah karena tidak adanya kewajiban bagi para caleg untuk melaporkan dana kampanye, walaupun
UU No 8 Tahun 2012 menganut sistem proporsional terbuka. Padahal,
dalam sistem pemilu dimana calon terpilih ditentukan berdasarkan
suara terbanyak, kampanye calon akan lebih intensif daripada kampanye partai politik. Dengan demikian calon juga akan menggunakan
dana (sendiri) lebih banyak dari yang disediakan oleh partai politik
(Suprianto&Wulandari 2013: 7-16).
Padahal, menurut hasil temuan penelitian JPPR, aspek sumber
pendanaan (sumbangan) kampanye perlu dicermati untuk mendeteksi
kemungkinan adanya sumber dana yang berasal dari hasil korupsi atau
jaringan koruptor yang masuk dan turut membiayai kampanye peserta
pemilu. Kemungkinan praktik korupsi juga bisa muncul dalam belaja kampanye, sehingga diperlukan pemantauan belanja (pengeluaran)
kampanye (Afifuddin et.al 2015: 9).
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BAB IV
MEMBANGUN ORGANISASI KAMPANYE YANG SOLID

Untuk dapat memenangkan kompetisi dalam pemilu, seorang
caleg mutlak harus memiliki sebuah organisasi atau tim yang mampu
mendukung seluruh operasi kampanye yang dilakukan caleg. Ada tiga
unsur penting dalam kampanye yang harus mampu dimobilisasi secara
baik oleh calon dalam melakukan kampanye, yakni calon, organisasi
dan dana (Steinberg 1981: 14). Menurut Steinberg, keberadaan calon
sangat penting dan berpengaruh bukan hanya kehadiran fisiknya saja,
melainkan juga hal-hal lain yang menyangkut citra sang calon: pernyatan-pernyataannya, kedudukannya maupun sikapnya. Organisasi
kampanye adalah kerangkanya, dimana didalamnya terdapat tim relawan, pengikut loyal, dan tim pendukung, sementara dananya adalah
yang membiayai seluruh operasi kampanye sang calon.
Mengutip buku Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk
Pemilu 2014 yang disusun Puskapol (2013), ada setidaknya dua hal
yang harus diperhatikan oleh caleg dalam membentuk tim kampanye:
1.

2.

Bentuk tim kampanye yang solid dan dipercaya oleh caleg.
Tim yang kuat akan mampu bekerjasama dengan baik, dan
pasti akan mendukung visi dan program caleg secara penuh.
Bentuk tim kampanye yang jumlahnya sesuai dengan kondisi wilayah di dapil bersangkutan. Anggota tim kampanye
tidak harus banyak, karena yang lebih penting adalah pembagian tugas yang jelas dan efektif antara anggota tim. Selain itu,
akan lebih baik jika caleg memanfaatkan orang-orang diluar
partai, sehingga bisa fokus memperjuangkan pemenangan
pemilu bagi caleg tersebut.

Keberadaan organisasi kampanye yang solid adalah kunci bagi
caleg untuk dapat menjalankan strategi kampanye yang sudah dirumuskan. Organisasi kampanye sendiri diciptakan khusus untuk pemilihan dan pemenangan calon, bukan organisasi permanen yang harus
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dipertahankan setelah pemilu usai. Namun demikian yang penting
untuk diingat, seorang caleg juga tetap harus memiliki tim inti yang
membantunya membina dan memelihara dukungan konstituen pasca pemilu. Dalam membangun organisasi kampanye yang solid, ada
tiga hal penting yang harus diperhatikan caleg: kriteria tim kampanye,
struktur dan pembagian kerja dalam tim kampanye.
4.1 Kriteria Tim Kampanye
Penting bagi caleg untuk memperhatikan sejumlah kriteria
penting yang dibutuhkan untuk membentuk tim kampanye yang solid. Salah satunya adalah rekrutmen personal tim yang kompeten di
bidangnya masing-masing, dengan kemampuan yang mencakup halhal berikut ini:
1.

2.
3.

Memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika politik
lokal di dapil. Selain penguasaan terhadap politik lokal, orangorang yang direkrut tersebut juga harus memiliki penguasaan
isu, baik kemampuan untuk menemukan, menganalisa, serta
mengontrol isu-isu yang dibahas di masyarakat lokal;
Memiliki penguasaan akan kehumasan dan jaringan atau
hubungan dengan media massa lokal;
Memiliki jaringan yang luas dengan berbagai kelompok masyarakat di daerah pemilihan tersebut.

4.2. Struktur dan Pembagian Kerja Tim Kampanye
Selain persyaratan rekrutmen tim, caleg juga harus merumuskan pembagian tugas yang jelas dan efektif dalam tim kampanye.
Mengutip buku Panduan Caleg Perempuan yang disusun Puskapol UI
(2013), minimal ada tiga pembagian tugas yang harus diatur dalam
manajemen tim kampanye untuk caleg di suatu dapil, yaitu:
1.
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Penanggung jawab urusan komunikasi media; yang akan mengurusi semua persoalan kehumasan dan komunikasi media
saat kampanye, termasuk menentukan tema dan isu kam-

2.

3.

panye dan perencanaan untuk media yang akan digunakan
caleg dalam kampanye.
Penanggung jawab urusan logistik kampanye; yang akan mengurusi semua kebutuhan logistik dan media kampanye, seperti spanduk, pamflet, stiker, dan sebagainya. Termasuk membuat pemetaan distribusi logistik kampanye dan pengawasan
dalam penyebaran atribut tersebut.
Penanggung jawab urusan penggalangan dana; yang akan
mengatur pengelolaan dan pengeluaran kampanye, sekaligus
penggalangan dana kampanye dari para donatur kampanye.

Selain itu, jika memungkinkan, caleg juga dapat mempertimbangkan perlunya seorang manajer kampanye untuk memimpin tim
kampanye. Dalam manajemen kampanye modern, keberadaan manajer kampanye dinilai sangat strategis untuk membantu caleg dalam
memimpin tim kampanye. Manajer kampanye juga bisa berperan sebagai juru kampanye bagi caleg, mengingat prasyarat keahlian kehumasan dan bicara di depan publik yang umumnya dimiliki seorang
manajer kampanye.
Untuk dapat menjadi juru kampanye, seorang manajer kampanye harus memiliki karakteristik tertentu. Nimmo (2005: 99)
menyebutkan bahwa karakteristik komunikator (juru kampanye) dalam kampanye politik adalah berpendidikan tinggi melebihi rata-rata
populasi, memiliki pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi, terlibat aktif dalam politik, memiliki kepercayaan politik, dan berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan.
Secara umum, ada setidaknya tiga tugas utama yang harus
dilakukan oleh manajer kampanye, yaitu:
1.
2.
3.

Menentukan isu-isu yang dinilai penting oleh segmen calon
pemilih.
Membuat analisis penentuan isu yang paling menguntungkan
caleg.
Membentuk citra caleg sesuai isu kampanye yang dipilih,
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merancang pesan dan simbol yang diperlukan dalam kampanye, serta merencanakan pemanfaatan media agar pemilih
tertarik pada pada isu yang dibawa oleh caleg tersebut.
Namun demikian, jika tidak memungkinkan caleg juga bisa
memimpin sendiri tim kampanyenya. Untuk pemilihan anggota
DPRD kabupaten/kota misalnya, keberadaan manajer kampanye tidak
mutlak mengingat wilayah dapil yang tidak terlalu luas. Sementara
untuk pemilihan caleg DPR, penunjukkan manajer kampanye cenderung diperlukan dalam pengelolaan kampanye bagi caleg karena luas
wilayah daerah pemilihan dan karakter pemilih yang beragam.
Hal yang penting untuk diingat adalah, tak ada kemenangan
tanpa membangun jaringan dan membentuk tim pendukung yang solid untuk mendukung kerja-kerja caleg. Hal ini juga diakui oleh beberapa caleg perempuan yang menekankan pentingnya memiliki tim
kampanye yang solid untuk membantu mereka memenangkan pemilu.
Boks 1.
Pengalaman beberapa caleg perempuan dalam membangun tim kampanye
a. Organisasi Tim Kampanye
Rieke: “Saya punya tim inti berjumlah 5 orang yaitu manager kampanye, bagian
keuangan, satu orang yang mengurus posko tempat saya tinggal selama hampir satu
tahun, dan satu orang supir. Sisanya adalah relawan dan jaringan yang bersimpati pada
perjuangan dan gagasan politik saya.”
b. Kriteria Tim Kampanye
Hetifah: “Saya memilih tim pendukung yang merupakan orang-orang yang punya
pengalaman di bidang pengorganisasian, paham tentang Kaltim dan memiliki visi yang
sama tentang dunia politik. Awalnya saya membentuk tim dengan mengajak aktivisaktivis LSM yang ada di Bandung, Solo dan Kebumen yang sudah pernah berhubungan
dengan saya, setelah itu barulah saya mencari jaringan LSM di Kaltim.”

Sumber: Ani Soetjipto et.al. (2010), Menyapu Dapur Kotor, Puskapol UI.
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BAB V
MERANCANG KAMPANYE
Menurut Sweeney dalam Shea (1996), kampanye bisa diibaratkan seperti sebuah perjalanan yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Untuk dapat sampai pada titik tujuan, makan
orang harus bergerak ke arah yang tepat. Disini, orang memerlukan
peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan. Dalam hal ini, Sweeney meyakini bahwa
perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye. Ada setidaknya lima alasan mengapa sebuah perencanaan harus dilakukan dalam
sebuah kampanye, yakni agar fokus, mengembangkan sudut pandang
dalam jangka waktu yang panjang, meminimalisir kegagalan, mengurangi konflik, dan memperlancar kerjasana dengan pihak lain (Simmons 1990, Gregory 2000).
Bagaimana merancang sebuah kampanye yang ideal? Mengutip Kurniawan (2009), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
guna merancang kampanye yang ideal, antara lain yaitu:
a.

b.

c.

Capaian kampanye adalah merangsang dan meningkatkan
pendidikan politik masyarakat, dibandingkan hanya sekedar
acara hura-hura atau seremonial belaka.
Merendam tekanan dan konflik yang dapat terjadi, dengan
pengorganisasian perilaku kelompok dan individu yang terlibat kampanye, dengan kata lain meminimalisir konflik yang
akan terjadi dalam kampanye.
Manajemen biaya / dana kampanye politik, yang meliputi
pendapatan biaya kampanye, penggangaran yang efektif serta
pengawasan dari partai serta masyarakat. Termasuk mempertanyakan darimana uang kampanye berasal, kemana uang itu
digunakan, pembalasan pemberian dana kampanye dari pihak lain sampai dengan sanksi yang diterapkan (dapat berupa
sanksi denda atau penjara).
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d.

e.

f.

Pemasaran kampanye, dalam hal ini menjual kandidat,
melingkupi keinginan konsumen (publik pemilih), riset dan
survei, produk yang dikeluarkan (berupa program kampanye), serta distribusi kampanye yakni sejauhmana produk
kampanye dapat mempengaruhi pemilih.
Konsolidasi dan ‘team work’ organisasi kampanye politik,
yakni tim sukses kampanye beserta segenap unsur didalamnya, manager kampanye, para staff, sukarelawan , kampanye
beserta mesin politik partai.
Maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media,
baik cetal, elektronik seperti koran, radio, televisi, internet.

Meskipun tidak ada rumus jitu untuk sebuah rancangan kampanye yang mampu memenangkan pemilu, namun yang pasti, ada tiga
faktor yang perlu diperhatikan secara serius oleh caleg dalam merancang kampanye pemenangan. Faktor tersebut adalah pendekatan kampanye, pesan kampanye, dan political branding guna membentuk dan
memasarkan citra caleg dihadapan pemilih.
5.1 Pendekatan Kampanye Kehumasan
Apa yang dimaksud dengan pendekatan kampanye? Kampanye sejatinya merupakan bentuk komunikasi politik untuk membujuk/mempersuasi pemilih (voter) agar mau memberikan dukungan
pada kampanye kandidat dan memilih kandidat pada saat pencoblosan suara. Dengan demikian, inti kegiatan kampanye tentu saja
adalah persuasi.
Namun kampanye juga tak cukup hanya bertumpu pada retorika yang sloganistik. Sebaliknya, caleg harus mampu menawarkan
kampanye dengan program-program yang riil, pesan yang membumi
dan mudah dipahami. Sebagaimana dikemukakan Heryanto (2009),
kampanye harus diterjemahkan dari tema besar yang serba elitis
ke real world indicators, sehingga berbagai rincian program itu dapat
menarik dunia luar dan menjadi bagian utuh dari kesadaran khalayak
(the world outside and pictures in our head).
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Selain itu, kampanye yang baik juga mampu memunculkan
kedekatan antara caleg dengan pemilih di dapilnya. Kehadiran seorang
caleg haruslah dapat dirasakan oleh konstituennya, dimana konstituen
merasakan adanya hubungan yang terbangun antara mereka dengan
caleg yang akan dipilihnya. Dalam konteks ini, penting untuk caleg
membangun kampanye yang berorientasi dan menggunakan pendekatan hubungan masyarakat, sehingga mampu mendorong pilihan masyarakat condong kepada sang calon.
Boks 2. Apa itu kampanye yang berorientasi kehumasan?
….yakni kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat, yang berusaha
merangsang perhatian orang kepada sang calon. Kampanye yang mampu meningkatkan
identifikasi dan citra sang calon diantara kelompok pemilih. Kampanye yang mampu
menyebarluaskan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting, dan
mendorong para pemberi suara menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan
suaranya kepada sang calon. Kampanye yang mampu membujuk orang-orang yang masih
bimbang untuk memilih. Kampanye yang kadang-kadang bahkan mampu mengubah
pilihan orang-orang yang sebelumnya mendukung calon lainnya.

Sumber: Arnold Steinberg (1981). Kampanye Politik dalam Praktek. Edisi terjemahan. Jakarta: PT. Intermasa.

Kampanye dengan pendekatan ini berbeda sekali dengan
kampanye yang berorientasi pada mesin politik yang mengandalkan
kontak-kontak pribadi, perlindungan (patronase), dan umpan balik
langsung (imbalan) untuk menjamin hasil pemilihan yang dikehendaki. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan pada pengendalian permasalahan untuk membantu membujuk para pemberi suara dan bukan
hanya sekedar menyediakan pemberi suara –yang adalah tigas sebuah
mesin manipulasi politik (Steinberg 1981: 13).
Menurut Robert kendall (1992) kampanye hubungan masyarakat merupakan kampanye yang bersifat khas karena ditandai oleh tiga
karakteristik yang tidak dimiliki oleh jenis kampanye lainnya, yakni
(1) berorientasi pada eksistensi institusi/organisasi secara keseluruhan dan bukan menonjolkan produk atau jasa lembaga; (2) berusaha
membangun citra lembaga atau individu yang terlembaga atau individu yang akan menduduki jabatan publik; dan (3) membangun saling
pengertian antara institusi dengan publik yang terkait.
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Dalam konteks kampanye caleg, pendekatan kampanye kehumasan berarti tidak hanya sekedar menonjolkan figur caleg dan program-program kampanyenya, melainkan pada hubungan yang terbangun antara caleg dan pemilih, yang membuat pemilih mengenal dan
merasa dekat dengan caleg, dan membuat pemilih mau mendukung
caleg karena memercayai figur sang caleg.
5.2 Merancang Pesan Kampanye
Salah satu hal penting dalam merancang kampanye pesan
kampanye. Dalam pemilu, pesan kampanye merupakan bagian penting
yang harus dipikirkan seorang caleg dalam kampanye pemilu, karena
pesan kampanye merupakan ‘penghubung’ antara seorang caleg dengan calon pemilihnya. Pesan apa yang akan disampaikan caleg dalam
kampanye pemilu? Mengapa pesan kampanye sangat penting? Apa
yang harus dipikirkan dalam merancang pesan kampanye? Bagaimana
caleg perempuan dapat merancang pesan kampanye yang efektif dan
dapat menjangkau konstituen?
Dalam proses menentukan pilihan politik, pemilih yang rasional biasanya lebih menekankan pada segi program yang diusung
caleg sebagai pertimbangan utama. Di sisi lain, kemampuan caleg
menyampaikan pesan kampanye yang sesuai atau menyentuh aspirasi
sebagian besar konstituen di daerah pemilihannya akan menjadi nilai
tambah dalam mengumpulkan dukungan pada saat pemilihan. Selain
itu, pesan kampanye juga menunjukkan ‘citra diri’ seorang caleg. Pemilihan umum adalah persaingan politik, atau dapat dikatakan sebagai konflik yang dilegalkan dan diatur untuk menghasilkan pemenang.
Dalam politik modern yang kian terbuka, persaingan antarcaleg atau
kandidat -- baik dari satu partai maupun antarpartai politik – dapat
dicirikan dari kemasan citra diri yang dihadapkan kepada para calon
pemilihnya. Jika pemilihan diibaratkan sebuah ‘pasar’ dan pemilih
adalah konsumen maka layaknya proses jual beli, pemilih akan membeli produk yang memang dibutuhkannya. Dalam hal ini, pesan kampanye berfungsi sebagai citra diri yang akan menjadi daya tarik bagi
pemilih untuk memberikan pilihan pada seorang caleg.
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Sebelum memulai merancang pesan kampanye yang tepat sasaran dan mampu meyakinkan pemilih, caleg perlu memahami dahulu
apa yang dimaksud dengan pesan kampanye dan kandungan dari pesan
kampanye. Secara sederhana, pesan kampanye merupakan hal-hal yang
ingin disampaikan oleh calon kepada pemilih. Pesan kampanye bisa
berupa isu-isu kebijakan yang digagas calon. Dalam kampanye pemilu,
persoalan mengemas pesan politik menjadi urusan yang sangat penting bagi partai politik dan caleg yang maju bersamanya, agar makna
pesan dapat diterima secara efektif oleh audiensnya. Pesan sebagai elemen kampanye diartikan sebagai pernyataan ringkas yang menyebutkan
mengapa pemilih harus memilih seorang kandidat tertentu. Pesan adalah salah satu aspek terpenting dalam setiap kampanye politik.
Setidaknya ada dua aspek penting yang harus diperhatikan
berkaitan pengaruh pesan terhadap keberhasilan kampanye yaitu isi
pesan dan struktur pesan. Isi pesan mensyaratkan materi pendukung
seperti ilustrasi dan kejadian bersejarah sangat berpengaruh terhadap
kekuatan pesan dalam mempengaruhi sikap orang yang menerima pesan tersebut. Isi pesan juga harus menyertakan visualisasi mengenai
dampak positif atas respons tertentu yang diharapkan muncul dari
khalayak sasaran. Sedangkan struktur pesan mensyaratkannya atas sisi
pesan (message sidedness), susunan penyajian (order of presentation)
dan pernyataan kesimpulan (drawing conclusion). Sisi pesan memperlihatkan bagaimana argumentasi yang mendasari suatu pesan persuasif disajikan kepada khalayak. Bila pelaku kampanye hanya menyajikan pesan-pesan yang mendukung posisinya maka ia menggunakan
pola pesan satu sisi (one sided fashion). Kelemahannya kekuatan posisi
pihak lawan tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Susunan penyajian erat kaitannya dengan cara penyusunan klimaks, antiklimaks dan
susunan pyramidal. Pernyataan kesimpulan terkait apakah khalayak
perlu disajikan kesimpulan secara eksplisit atau memberikannya untuk menarik kesimpulan sendiri.
Dalam kampanye politik modern, pesan harus disusun dengan sangat hati-hati sebelum disebarkan dan menjadi konsumsi media
dan publik. Untuk dapat menghasilkan pesan kampanye yang efektif,
maka perlu dilakukan orientasi yang mendalam terhadap berbagai hal
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yang diinginkan khalayaknya. Menurut Hibbing dan Theiss-Morse
(2002), orientasi caleg terhadap kondisi khalayak perlu memperhatikan teori stealth democracy (demokrasi sembunyi-sembunyi). Teori ini
mengasumsikan khalayak belum tentu suka pada kampanye deliberatif
atau diskusi isu yang lebih substansial. Teori ini justru mengasumsikan bahwa khalayak lebih senang dengan informasi yang sederhana,
sesedikit mungkin menampilkan konflik atau ketidaksetujuan diantara para kontenstan. Menurut teori ini, khalayak diasumsikan lebih mudah dipengaruhi pilihan politiknya melalui strategi dan pesan
kampanye yang memberikan informasi tentang kepribadian, kecedasan, kecakapan dan kompetensi kandidat ketimbang isu-isu politik
dan pengalaman kandidat dalam politik.
Dalam buku Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014 yang disusun Puskapol UI disebutkan bahwa pesan kampanye
adalah kampanye itu sendiri. Artinya seorang caleg tidak melakukan
kampanye jika tidak memiliki pesan kampanye yang akan disampaikan kepada konstituennya. Masalahnya merancang pesan kampanye
tidaklah sederhana. Para caleg seringkali hanya menyebarkan pesan
kampanye yang bersifat sosialisasi dirinya seperti menyebarkan kartu
nama dan foto diri, nomor urut partai politik dan nomor urutnya dalam daftar calon. Sementara itu, para caleg umumnya belum mampu
membangun pesan kampanye yang berbasis pada isu-isu strategis untuk diperjuangkan caleg bersangkutan jika terpilih nantinya. Artinya
pesan kampanye dapat menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara caleg
dengan pemilihnya.
Apa yang harus diperhatikan sebelum caleg pesan kampanye?
Apa yang harus diperhatikan caleg perempuan dalam merancang pesan kampanye yang strategis? Bagaimana membantu caleg perempuan agar dapat merancang pesan kampanye yang baik, membumi,
tidak sekedar slogan, dan yang terpenting mampu menarik dukungan pemilih? Untuk sampai pada hasil seperti itu, caleg perempuan
perlu memahami beberapa tahapan dalam merancang pesan kampanyenya.
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Bagan 1.
Tahap Membangun Pesan Kampanye
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Sumber: Aditya Perdana, et.al (2013). Panduan Calon Legislatif Perempuan
Untuk Pemilu 2014, Penerbit Puskapol, 2013.

Hal yang tak kalah penting, sebagaimana telah disinggung
didepan, pesan kampanye sebaiknya dirumuskan dengan singkat,
jujur, dapat dipertanggungjawabkan dan penting untuk mayoritas
pemilih serta bisa menunjukkan perbedaan dengan partai dan caleg
lainnya tentang strategi bagaimana isu tersebut harus ditanggapi. Untuk menentukan isu sentral kampanye, caleg perlu menunjukkan konsistensinya pada isu tertentu yang ingin ditawarkan ke pemilih sebagai
tema sentral kampanye. Hal ini bisa membangun citra kuat caleg tersebut. Tema atau pesan kampanye bisa diibaratkan seperti janji politik
caleg kepada konstituen. Karenanya, agar pesan tersebut bisa sampai
ke masyarakat, janji politik harus selalu diulang-ulang oleh caleg di setiap kampanye. Janji politik juga tidak boleh dilebih-lebihkan supaya
patut dipercaya oleh pemilih.
5.3 Memasarkan Pesan Kampanye
Caleg ‘memasarkan’ produk kampanyenya berupa isu-isu
strategis untuk diperjuangkan dalam forum parlemen, dan pemilih
kemudian ‘membeli’ produk tersebut dengan memilihnya berdasarkan isu-isu yang sesuai dengan kepentingan pemilih. Kendala utama
caleg dalam merancang pesan kampanye seringkali berasal dari ketidaksiapan caleg memasuki masa kampanye dan terbatasnya waktu
bagi caleg untuk memahami secara baik daerah pemilihannya. Proses
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pencalonan di internal partai politik juga mempengaruhi persiapan
caleg dalam merancang pesan kampanye yang tepat dengan kondisi
masyarakat di dapilnya. Kendala seperti keputusan pimpinan partai
yang menempatkan caleg di dapil yang bukan daerah binaannya mempengaruhi kesiapan caleg karena dia memerlukan waktu mengenal karakteristik masyarakat di dapil barunya tersebut. Belum lagi masalah
kemampuan caleg menggali dan merumuskan isu-isu kampanye dalam bentuk program yang dipahami masyarakat setempat.
Dalam kondisi keterbatasan tersebut maka caleg biasanya lebih memprioritaskan pada pesan sosialisasi diri sebagai ‘pintu masuk’
menyapa konsitituen di dapilnya. Kendala ini membuat pesan kampanye yang bersifat mendorong isu strategis sebagai agenda perjuangan menjadi terabaikan. Akibatnya pula, caleg terjebak pada isu-isu
yang makro, slogan perjuangan partainya, dan kemasan pesan kampanye yang tidak mampu mengangkat citra diri caleg sebagai saluran
kepentingan rakyat dalam proses politik selanjutnya.
Pemilihan tema atau pesan kampanye juga harus memperhatikan karakteristik masyarakat dan isu-isu lokal yang berkembang di
dapil caleg tersebut. Oleh karena itu, sebelum menentukan isu apa
yang tepat untuk diangkat dalam kampanye dan memasarkan pesan
kampanye kepada pemilih, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan caleg. Mengutip buku Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk
Pemilu 2014 yang disusun Puskapol UI, ada setidaknya empat tahapan penting sebelum merancang pesan kampanye, yakni melakukan
pemetaan dapil dan karakter pemilih di dapil, penguasaan isu-isu
popular di dapil, konsistensi terhadap isu sentral kampanye, dan program-program riil dari pesan kampanye yang akan diwujudkan caleg
untuk pemilihnya.
a. Pemetaan dan Pengenalan Dapil
Pada modul 4 mengenai pemetaan jaringan telah dijelaskan
secara rinci bagaimana dan mengapa pemetaan jaringan di wilayah
dapil perlu dilakukan oleh caleg. Dalam modul ini, pemetaan dapil
akan sedikit dibahas sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi kampanye untuk memenangkan pemilu.
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Ibarat memasuki medan peperangan, penting bagi caleg untuk memahami medan perang yang dimasukinya agar dapat mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, dapil merupakan
medan perang yang harus dikenali dan kemudian dikuasai oleh caleg.
Karenanya, persiapan paling awal yang harus dilakukan caleg adalah
mengenali seluk beluk daerah pemilihan, mencakup antara lain karakteristik dan kondisi penduduknya, pemetaan geografis wilayah, keterjangkauan akses, memotret kebutuhan dan permasalahan masyarakat,
hingga memetakan suara dan potensi dukungan terhadap partai politik
(Soetjipto 2010: 53).
Boks 3. Pengalaman Rieke D. Pitaloka, Caleg DPR-RI dari PDIP
a. Pengenalan Wilayah Dapil
“saya ditempatkan di kabupaten Bandung dan Bandung Barat (Jabar II). Tentu sebagai
orang yang lahir dengan kultur Sunda, saya relatif tidak mengalami kesulitan dalam
mengenal dan berkomunikasi dengan masyarakat. Namun bukan berarti saya tidak perlu
melakukan riset perkembangan wilayah dan penduduk di Jabar termasuk cepat. Kabupaten
Bandung mengalami pemekaran sehingga mengubah komposisi demografis dan geografis.
Daerah Jabar II ini termasuk basis PDIP dimana sebelum pemekaran wilayah, PDIP
memperoleh 2 kursi dari daerah ini”
b. Pemetaan wilayah Dapil
“Saya meriset jumlah kecamatan, jumlah pemilih dan data sekunder lainnya untuk
membuat peta wilayah dan karakteristik pemilih. Dapil Jabar II termasuk daerah padat
pemilihnya dan tersebar di empat ratusan desa. Sehingga saya harus memetakan berapa
titik yang harus dikunjunginya, target suara pemilih di titik-titik tersebut dan teknik
kampanye yang sesuai target pemilihnya”

Sumber: Ani Soetjipto et.al. (2010), Menyapu Dapur Kotor, Puskapol UI

Pemetaan dapil juga harus mencakup pengenalan atas karakteristik pemilih didalamnya. Untuk pemilih di tingkat akar rumput atau pemilih tradisional misalnya, pesan kampanye harus disampaikan sesederhana mungkin, dengan kemasan yang lebih menarik untuk masyarakat.
Kuncinya adalah caleg memahami psikologi masyarakat tradisional yang
umumnya tidak mengikuti atau mengetahui isu-isu politik. Oleh karenanya, cara-cara kampanye yang lebih bisa menjangkau masyarakat seperti
dialog atau diskusi langsung, kampanye door to door, diyakini bisa lebih
efektif menarik simpati dan dukungan masyarakat (Perdana 2008, 2013).
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Agar dapat memetakan dan mengenali karakteristik pemilih di dapil, riset menjadi hal penting untuk dilakukan. Apalagi, tidak
semua caleg perempuan ditempatkan di daerah yang dikenalnya, atau
di daerah tempat tinggalnya. Bahkan bisa jadi daerah tempat tinggal justru tidak strategis dalam merebut pemenangan karena berbagai alasan.
Sangat logis jika caleg harus mengenal seluk beluk dapilnya, daerah
perjuangannya yang nantinya akan menjadi daerah pengabdian jika
berhasil terpilih. Dengan melakukan riset, caleg dapat membuat peta
jaringan kelompok pemilih di dapilnya yang digunakan sebagai basis
membuat rencana materi dan cara kampanye yang sesuai dengan kultur
dan permasalahan warga di daerah bersangkutan.
Sebagaimana pengalaman yang disampaikan oleh Hetifah
Syaifudin, caleg DPR RI dari Partai Golkar saat mengikuti Pileg 2009.
Saat itu, Hetifah ditempatkan di dapil Kaltim sementara aktivitasnya
sehari-hari di kota Bandung. Menurut Hetifah, riset pemetaan dapil
menjadi kebutuhan awal dan sangat penting untuk melakukan perencanaan strategi pemenangan (Soetjipto 2010: 55).

Boks 4.
Pengalaman Hetifah Syaifudin, Caleg DPR RI dari Partai Golkar
a. Mengenali Dapil
“Saya mulai melakukan riset, mempelajari apa kebutuhan masyarakat Kaltim, membuat
peta jaringan kelompok-kelompok masyarakat serta memetakan kekuatan suara Golkar di
seluruh kabupaten/kota di Kaltim”
b. Mengidentifikasi Pemilih
“Saya juga punya tagline berbeda untuk tiap daerah sesuai dengan apa-apa yang penting
dan menjadi kebutuhan daerah tersebut yang saya dapatkan dari hasil riset. Saya dan
tim juga membuat semacam kata-kata mutiara dan pesan politik yang kami olah dari hasil
riset dan disebarkan melalui sms kepada konstituen saya”
c. Membangun komunikasi dan jaringan dengan struktur partai
“Saya kumpulkan pengurus partai di tingkat kecamatan dan desa. Kalau di
namanya PPK (Pengurus Partai Kecamatan) dan PPD (Pengurus Partai Desa).
forum itu saya memperkenalkan diri, menjelaskan visi partai dan meminta
membantu memenangkan Golkar. Saya katakan kita sama- sama bekerja
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Golkar
Dalam
mereka
untuk

memperbesar suara Golkar. Lalu saya datangi mereka ke daerah-daerah dan meminta
mereka mengatur pertemuan-pertemuan di tingkat lebih bawah lagi. Pokoknya kalau ada
kegiatan partai di daerah- daerah, saya usahakan datang.”
d. Strategi Menembus pasar pemilih
“Strategi saya adalah masuk ke daerah-daerah yang kosong atau belum disentuh oleh caleg
lainnya dari Golkar. Misalnya caleg nomor satu kuat di daerah mana, lalu saya cari
daerah yang masih kosong, saya masuk ke situ. Misalnya saya masuk ke Kutai
Kertanegara karena suara Golkar cukup tinggi di daerah ini tetapi tidak ada yang
menggarap. Kemudian Balikpapan, Bontang dan Tarakan. Saya tidak mengunjungi
daerah di perbatasan yaitu Berau dan Malinau. Tapi saya punya cara yaitu menitipkan
brosur melalui kader-kader partai di sana.”

Sumber: Ani Soetjipto et.al. (2010), Menyapu Dapur Kotor, Puskapol UI.

Setelah caleg melakukan riset untuk mengenali dapil, riset selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengenali karakteristik pemilih di dapil. Riset terhadap pemilih sangat penting agar caleg dapat
menentukan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran, pendekatan
terhadap kelompok sasaran tersebut, serta isu dan bentuk kampanye
yang tepat sasaran.

Tabel 5.1
Contoh Pemetaan Kelompok Pemilih di Dapil
Sasaran
Pemilih
Kelompo
k Pemilih
Pemula

Pendekatan
Awal
Masuk dan
ikuti cara
bersosialisasi
anak muda

Kelompo
k Buruh

Pendekatan
ke tokoh –
tokoh penting
dalam
kelompok
buruh










Isu
Kampanye
Peranan anak

muda

Pendidikan

Ketenaga kerjaan


Standar upah /
gaji
Jam kerja
Jaminan
kesehatan
Jaminan hari tua
/ pensiun

Bentuk
Kampanye
Dialog
Panggung hiburan
Kegiatan kompetisi: seni,
olah raga dan iptek
Bengkel usaha / Pelatihan
ketrampilan
 Simulasi pemilu
 Kampanye melalui jejaring
sosial (twitter, facebook,
dll)
 Dialog
 Panggung hiburan,
 Bengkel usaha,
 Pengobatan gratis /
murah
 Sekolah gratis / murah
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Sasaran
Pemilih

Pendekatan
Awal


Kelompo
k Santri

Pendekatan
ke pimpinan
pesantren






Warga
Masyara
kat

Masyara
kat
perkotaa
n

Mendekati
tokoh – tokoh
masyarakat,
formal (RT /
RW) maupun
informal
(sesepuh)

Tergantung
dengan
karakter



Pelayanan
kesehatan



Pendidikan



Kemanan
lingkungan



Fasilitas
lingkungan
(taman, WC
umum, jalan,
tempat
peribadatan, dll).



Harga barang
pokok



Pelayanan
publik



Keamanan





Kelompo
k petani
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Mendatangi
kelompok tani

Isu
Kampanye
Hak buruh
perempuan
Persamaan status
pendidikan
Ketenaga kerjaan
Fasilitas
pendidikan
Fasilitas
kesehatan

Bentuk
Kampanye












Pengobatan gratis /
murah
Dukungan fasilitas
pendidikan
Simulasi pemilu
Kegiatan keagamaan:
Syawalan, pembagian
kurban, dan lain-lain
Dialog tatap muka atau
forum warga
kampanye door to door,
panggung hiburan
sekolah gratis untuk anak
tidak mampu
pelatihan ibu-ibu rumah
tangga



Media komunikasi
terkini: website, blog,
sms, kartu pos, dan lainlain

Perekonomian



Penangangan
bencana (banjir,
kebakaran, dan
lainnya)

Iklan media massa (radio,
media cetak)



Kegiatan luar ruang:
panggung musik,
pertandingan olah raga,
dan lainnya.



Dialog tatap muka (forum
tani)



Pendampingan atau
pelatihan peningkatan

Pembangunan
dan akibatnya

 Harga pupuk
dan fasilitas
pertanian
lainnya (bibit,
irigasi,

Sasaran
Pemilih

Pendekatan
Awal

Kelompo Mendatangi
k nelayan kelompok
nelayan

Isu
Kampanye
penanganan
hama)
 Koperasi



 Pembelian dan
penjualan hasil
tani

Pendirian koperasi
simpan pinjam



Penyediaan bibit unggul
dan penanganan hama



Simulasi pemilu







Kelompo
k
pengajian
perempu
an

Mendatangi
pimpinan
kelompok
pengajian

Kelompo
k PKK

Mendatangi
pimpinan
kelompok
PKK

Bentuk
Kampanye
ketrampilan bercocok
tanam

Harga BBM
(khususnya
solar)
Koperasi
Penjualan hasil
tangkapan
Pelayanan dasar:
pendidikan dan
kesehatan

 Harga bahan
pokok
 Fasilitas publik:
sekolah, taman,
transportasi,
akses (jalan),
pasar, tempat
ibadah, dan lainlain
 Pendidikan dan
pelayanan
kesehatan bagi
perempuan
 Harga bahan
pokok
 Fasilitas publik
 Pendidikan dan
pelayanan
kesehatan bagi
perempuan
 Peningkatan
perekonomian
perempuan /
rumah tangga

 Dialog atau forum nelayan
 Penyediaan kapal atau
fasilitas penangkap ikan
 Peningkatan atau
pelatihan ketrampilan
untuk nelayan
 Sekolah gratis untuk anakanak nelayan
 Pelayanan kesehatan gratis
atau murah
 Simulasi pemilu
 Pengajian bersama
 Dialog atau forum ibu –
ibu pengajian
 Simulasi pemilu
 Pasar murah (penjualan
bahan pokok murah)
 Pelayanan kesehatan
murah / gratis
 Pendidikan ketrampilan







Dialog atau forum
bersama
Pelatihan atau pendidikan
ketrampilan
Pasar murah
Pelayanan kesehatan
murah / gratis
Pendirian koperasi simpan
pinjam
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Sasaran
Pemilih

Pendekatan
Awal

Isu
Kampanye

Bentuk
Kampanye

Sumber: Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014, terbitan
Puskapol UI, 2013.

b. Penguasaan isu-isu lokal yang populer di dapil
Penting bagi caleg untuk mampu mengenali dan menguasai
isu-isu populer di dapilnya, sehingga dapat menentukan isu sentral
yang akan diangkat dalam kampanye. Isu sentral kampanye tidak harus besar, yang penting isu tersebut mengena dengan kehidupan keseharian masyarakat. Isu yang besar tapi sulit menemukan solusi nyata hanya akan menjadi “jualan kosong” dalam kampanye. Akan lebih
ideal jika isu lokal tersebut disesuaikan dengan kiprah aktivitas caleg
selama ini sehingga lebih menguasai masalah (Perdana 2008, 2013).
Boks 5. Pengalaman Caleg A dari Fraksi Partai Golkar
“Saya adalah caleg yang berasal dari daerah termiskin nomor 2 di Jawa Barat, masalah
yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan kurangnya lapangan
pekerjaan. Dengan kondisi seperti itu, saya memfokuskan strategi kampanye pada isu
pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan nugget lele. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan produktifitas masyarakat khususnya perempuan dan membuka
peluang masyarakat untuk berwirausaha dengan ide-ide yang inovatif”.

c. Konsistensi terhadap isu sentral kampanye
Menentukan isu sentral kampanye saja tidak cukup bagi caleg.
agar dapat meyakinkan pemilih, caleg perlu menunjukkan konsistensi
terhadap isu sentral kampanye yang diangkatnya dalam pemilu. Hal
ini penting sekaligus sebagai cara untuk mempopulerkan caleg dengan
citra diri sesuai isu kampanyenya. Terkait dengan itu, caleg beserta
timnya perlu memperdalam pemahaman dan wawasan terhadap isu
tersebut. Agar pesan kampanye dapat menjangkau semua kalangan
pemilih di dapil, caleg perlu mengemas isu kampanye dalam bahasa
yang singkat, sederhana, dan mudah dipahami.
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d. Buat program nyata
Kemampuan caleg untuk membuat program nyata dari kampanyenya akan lebih mudah menarik dukungan pemilih daripada sekedar janji-janji program kampanye saja. Dalam hal ini, caleg dapat
membuat program nyata yang dapat menjadi solusi dari isu yang diangkat dalam kampanye. Dalam hal ini, caleg juga bisa memaksimalkan potensi sosial/ekonomi yang ada di dapil untuk mengembangkan
program kampanyenya.
Kegiatan pemberdayaan ini misalnya dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja/wirausaha, pemberdayaan kelompok usaha kecil, dan sejenisnya. Secara ekonomi, kegiatan tersebut
tidak saja mampu menciptakan kesempatan kerja tetapi juga merespon kebutuhan riil masyarakat atas lapangan pekerjaan. Secara
perhitungan elektoral, program-program tersebut juga mampu meningkatkan popularitas caleg dan merawat dukungan konstituen terhadap caleg. Contoh lain kegiatan turun tangan yang bersifat sosial
yang dapat dilakukan caleg di dapil misalnya program rumah baca
atau perpustakaan keliling, pengelolaan limbah rumah tangga, lingkungan hijau dan lain sebagainya.
Program-program yang bersifat memberdayakan komunitas
akan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh warga di dapil. Bagi caleg
yang berasal dari partai pendukung pemerintah misalnya, program
turun tangan ke masyarakat bisa dilakukan dengan mengikuti program-program kerja pemerintah, atau menyesuaikan dengan platform
kerja parpol yang mengusungnya. Secara elektoral, strategi turun tangan akan dapat meningkatkan popularitas dan citra positif caleg di
mata konstituen.
Boks 6.
Program Pelatihan Nugget Lele, Caleg A, anggota DPR RI Partai Golkar
“Untuk menghindari money politics, saya mengedepankan strategi kampanye
pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Nugget Lele. Pelatihan ini dikhususkan
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untuk mendulang suara dari perempuan khususnya Ibu-Ibu dengan memanfaatkan
jaringan organisasi yang mayoritasnya adalah perempuan seperti Himpaudi, IGTK.
IGRA, Muslimat, Aisyiah, dan Fatayat. Antusiasme Ibu-Ibu peserta pelatihan juga
cukup tinggi, karena Ibu-Ibu cenderung menyukai aktivitas memasak. Terutama ide
pembuatan nugget lele ini belum pernah ada sebelumnya, sehingga dapat menjadi ide
yang inovatif bagi Ibu-Ibu yang ingin berwirausaha dengan pertimbangan harga lele di
daerah tersebut yang cenderung murah dan mudah didapatkan. Saya hanya
mengeluarkan biaya untuk bekal bahan-bahan pembuatan nugget lele seperti minyak
goreng, terigu, lele, telur, dan bumbu sedangkan alat-alat memasak dan alat-alat makan
sudah disediakan oleh Ibu-Ibu tersebut secara sukarela. Pengaruh program ini terhadap
keterpilihan saya sangat jelas terlihat. Ketika saya melihat hasil suara saya pun, daerah
yang diadakan pelatihan lele cenderung tinggi dan bahkan lebih tinggi dari pada daerah
yang tidak diadakan pelatihan nugget lele”

e. Manfaatkan forum-forum pertemuan dengan masyarakat
Dalam kampanye-kampanye model lama, pemasaran pesan
kampanye biasanya lebih banyak menggunakan forum umum yang
melibatkan massa yang banyak. Dari segi biaya, sudah pasti kegiatan
semacam ini membutuhkan biaya yang besar. Sementara dari segi
efektifitas, kegiatan kampanye semacam itu belum tentu efektif dan
menyentuh pemilih secara langsung.
Bagi caleg perempuan yang lebih dekat dan akrab dengan
isu-isu riil di masyarakat, akan lebih mudah untuk menembus pasar
pemilih dan memasarkan pesan kampanyenya dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan informal yang ada di wilayah dapilnya.
Dalam forum tersebut caleg bisa mendengar langsung suara pemilih,
mengenali karakteristik pemilihnya, dan menyusun program kampanye yang tepat sasaran untuk mereka.
Boks 7.
Pengalaman Beberapa Caleg Perempuan dalam Memanfaatkan Forum
Pertemuan Warga
Tere: “Aku melakukan dengan cara ngeriung (berkumpul) supaya ngobrolnya cair. Kita
obrolkan kebanyakan perempuan yang hanya menjadi obyek partai lima tahun sekali dalam
pemilu, tapi apa yang sudah diberikan partai kepada perempuan setelahnya? Saya
menggugah kesadaran mereka agar kritis terhadap hak-hak politiknya. Saya lebih banyak
mendengarkan. Mereka banyak berhadap adanya perbaikan kesehatan, pendidikan dan
juga pemberdayaan perempuan. Aku tak menjanjikan segera bisa memperbaiknya tetapi
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aku berjanji akan lakukan sebisa mungkin”
Hetifa: “Ada satu daerah di Kaltim yang saya berhubungan dengan pihak pemerintah
daerah di sana karena mereka punya program pelatihan untuk fasilitator desa dan seluruh
kepala desa. Saya datang sebagai narasumber, kebetulan temanya tentang perencanaan
anggaran yaitu tema yang saya kuasai. Saya buatkan kegiatan pelatihan membuat
anggaran desa untuk para fasilitator desa, dan dari situlah kami membangun komunikasi
awal. Jadi saya modalnya ilmu.
Dewi: “Saya lebih banyak berkunjung ke ibu- ibu karena merekalah yang paling riil. Saya
datangi arisan-arisan terutama di daerah selatan yang menjadi basis saya.”

Sumber: Ani Soetjipto et.al. (2010), Menyapu Dapur Kotor, Puskapol UI.
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BAB VI
STRATEGI MEMASARKAN DAN MEMPOPULERKAN DIRI

Salah satu tantangan terbesar untuk caleg pemula yang baru
ikut serta dalam pemilu adalah bagaimana mempopulerkan dirinya
agar dikenal oleh pemilih. Padahal, sistem pemilu proporsional terbuka mensyaratkan bahwa keterpilihan caleg ditentukan oleh suara
terbanyak. Cara instan yang seringkali dipakai dan popular dipraktikkan dalam pemilu di Indonesia saat ini adalah melalui politik uang,
dimana caleg menjanjikan atau memberikan imbalan tertentu kepada
pemilih agar dapat dipilih.
Cara lain yang juga kerap dilakukan adalah melalui penyebarluasan alat peraga kampanye dimana-mana atau beriklan melalui
media massa. Meskipun tidak terbukti efektif, cara-cara ini masih
menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh banyak caleg saat pemilu
2014 lalu. Padahal, mengutip pernyataan Steinberg, popularitas seorang calon tidak hanya bisa diukur dari kehadirannya secara fisik atau
melalui gambar-gambarnya dalam alat peraga kampanye saja.
Khusus untuk Pemilu 2019 dimana Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak, caleg perlu memperhatikan faktor dukungan
capres pada saat melakukan kampanye. Sebagaimana disampaikan
oleh Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network yang memiliki pengalaman
panjang sebagai konsultan politik, ada tiga hal yang mempengaruhi
keterpilihan caleg pada Pemilu 2019, yakni parpolnya, figur calegnya, dan dukungan terhadap capres. Bahkan, faktor dukungan capres
pada Pemilu 2019 bisa jadi sangat mempengaruhi elektabilitas caleg.
Pemilih tidak lagi peduli dengan program visi misi caleg, karena yang
dilihat adalah sang caleg pendukung capres siapa. Dengan demikian,
penting bagi caleg untuk mengelola faktor capres ini dalam isu kampanyenya.
Bab ini akan menjelaskan secara ringkas mengenai pemasaran politik dan pentingnya strategi mempopulerkan diri ke konstit309

uen bagi seorang caleg. Ada tiga pokok bahasan yang dibahas dalam
bab ini, pertama terkait bagaimana membentuk branding politik caleg,
kedua, terkait dengan bagaimana mendekati dan mempopulerkan diri
ke konstituen melalui startegi turun ke dapil.
6.1 Branding Politik (Political Branding)
“Branding terbaik adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang
kita ucapkan”
-Hasan Nasbi, Konsultan Politik, disampaikan pada saat FGD
19/9/2017

Dalam kampanye politik modern saat ini, branding politik
(political branding) menjadi bagian tidak terpisahkan dari kampanye
pemilu. Secara sederhana, branding politik adalah tentang bagaimana suatu organisasi politik atau individu dipersepsikan oleh publik.
branding politik merupakan konsep yang lebih luas dari sekedar produk, dimana sebuah produk memiliki fungsi tertentu seperti misalnya
politisi dan kebijakan, branding politik bersifat psikologis dan tidak
terlihat (intangible).
Boks 8. Political Branding
Branding politik adalah perasaan, kesan, asosiasi, atau citra menyeluruh yang dimiliki
publik terhadap seorang politisi, organisasi politik, atau bangsa. Branding politik
membantu partai atau kandidat untuk membantu mengubah atau mempertahankan
reputasi dan dukungan,menciptakan perasaan identitas dengan partai atau kandidatnya
dan menciptakan hubungan saling percaya antara elit politik dan pasar pemilih. Ini
membantu konsumen politik memahami dengan lebih cepat apa yang dimaksud dengan
partai atau kandidat; dan membedakan kandidat atau partai dari kompetitor lain.

Dalam konteks kampanye politik, branding politik kerap
dikaitkan dengan istilah pemasaran politik (political marketing), yang
dimaknai sebagai konsep pemasaran diri seorang kandidat atau parpol. Branding politik juga berkaitan erat dengan soal pencitraan diri
kandidat atau parpol di mata pemilih.
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Untuk mempopulerkan dan mendekatkan diri dengan konstituen, penting bagi caleg untuk membangun strategi pencitraan yang
tidak instan. Hal ini sesuai dengan konsep awal marketing politik yang
dikemukakan Firmanzah (2008: 156), bahwa marketing politik adalah
konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh sebuah
partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan image publik. Dengan demikian, membangun kepercayaan dan image ini
hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, dan tidak hanya pada masa kampanye.
Apa yang penting dalam melakukan political branding untuk
caleg? Menurut Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network yang memiliki pengalaman panjang sebagai konsultan politik, political branding sejatinya tidak bisa dibuat-buat dan dipaksakan oleh caleg. Seorang caleg,
menurut Nasbi, tidak bisa membangun citra yang sama sekali tidak
sesuai dengan caleg. Selain itu, hal penting yang juga harus diperhatikan oleh caleg adalah bagaimana menyesuaikan branding diri caleg
dengan branding partai. Sebagai contoh, jika caleg berasal dari Partai
A yang dikenal dengan citra sebagai partai beraliran nasionalis, maka
caleg perlu menyesuaikan ide-idenya dengan citra partai.
Bagaimana membentuk branding politik terbaik bagi caleg?
Menurut Nasbi, ada lima hal yang penting diperhatikan oleh caleg ketika membentuk branding politik, yakni memiliki rekam jejak, memiliki pengetahuan terhadap tugas anggota legislatif, memahami
pragmatism masyarakat, dan memiliki kedekatan personal dengan
masyarakat di dapil. Kelima hal ini, menurut Nasbi, penting dimiliki seorang caleg sebagai modal untuk membentuk personal branding
yang baik dan mampu memikat pemilih.
a.

Memiliki rekam jejak yang baik

Penting bagi caleg untuk memiliki rekam jejak yang baik dan
bisa diketahui oleh pemilih sebelum mencalonkan diri, sehingga pemilih bisa menimbang apakah rekam jejak tersebut membuat sang caleg
layak untuk dipilih. Dengan adanya rekam jejak maka akan terlihat
kapasitas, kapabilitas dan integritas sang caleg. Caleg yang memiliki
rekam jejak yang baik akan lebih mudah membentuk branding politik
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dan meyakinkan pemilihnya. Sebaliknya, caleg yang memiliki rekam
jejak buruk tentu akan sulit untuk membentuk branding politik yang
berdaya jual tinggi.
Namun demikian, memiliki rekam jejak saja tidak cukup
agar caleg terpilih. Caleg perlu memastikan agar rekam jejak tersebut
diketahui dan dapat diakses oleh pemilih di dapilnya. Di era keterbukaan informasi saat ini, rekam jejak dapat menjadi sarana agar pemilih dapat mengenal caleg, mengingat hampir tidak mungkin seorang
caleg dapat menjangkau semua pemilih pada saat melakukan kampanye. selain itu, rekam jejak juga menjadi penting karena masih banyak
diantara pemilih yang kerap belum memiliki gambaran tentang caleg
yang akan mereka pilih sehingga membuat mereka belum menentukan
pilihan hingga saat-saat pencoblosan.
Meskipun pada Pemilu 2014 rekam jejak belum menjadi pertimbangan utama bagi calon pemilih dalam menentukan pilihannya,
hal ini bukan berarti caleg bisa mengabaikan pentingnya memiliki
rekam jejak untuk menuntun pemilih mengenali caleg. Sebagaimana
ditekankan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), “Banyak memang, cara yang dapat dilakukan untuk lebih
mengenal caleg dan parpol peserta pemilu. Tapi dari seluruh cara yang
ada, mempelajari track record caleg dan parpol merupakan penuntun
terbaik untuk kita penentukan pilihan” (JPPN, 8 April 2014). Ditengah
masih rendahnya kesadaran masyarakat pemilih untuk membaca dan
mengetahui rekam jejak caleg, kesediaan caleg untuk menginformasikan kepada pemilih mengenai rekam jejaknya bisa menjadi sarana untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih.
b.

Mengetahui tugas anggota legislatif

Penting bagi caleg untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsinya setelah terpilih menjadi anggota legislatif, sehingga dapat memposisikan diri dan membuat program kampanye yang realistis dan
sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota legislatif. Caleg tidak bisa
hanya mengandalkan popularitas saja dan serampangan menawarkan
program kampanye ke masyarakat. Selain agar tidak mengecewakan
konstituen jika caleg sudah terpilih, pemahaman terhadap tugas-tu312

gasnya juga akan membantu caleg dalam mengelola tuntutan dan
harapan pemilih terhadap caleg. Selain itu, mengetahui tugas anggota
legislatif juga penting agar caleg tidak memberikan janji-janji bombastis yang tidak dapat dipenuhi bahkan setelah ia terpilih.
Dengan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki
literasi politik rendah, mereka akan cenderung untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keinginan dan tuntutan mereka kepada
siapapun pejabat publik dan atau politisi yang datang kepada mereka. Yang mungkin dilakukan oleh caleg adalah menjanjikan untuk
memperjuangkan hal-hal yang masih berada dalam kapasitas dan
wewenangnya jika terpilih.
c.

Memahami pragmatisme masyarakat

Saat berhadapan dengan masyarakat di dapil, akan selalu ada
pemilih yang akan menanyakan keuntungan apa yang akan mereka
peroleh jika memutuskan untuk memilih caleg. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa praktik pemilu pasca reformasi memperlihatkan maraknya praktik politik uang dalam pemilu. Temuan riset
Puskapol UI menyebutkan bahwa selain persaingan dengan para caleg
lainnya, ujian nyata di lapangan yang dihadapi caleg adalah menghadapi konstituen yang menganggap caleg seperti ‘mesin ATM’ alias dapat
dimintai uang. Seakan ada rumus bahwa bagi politisi dukungan itu harus dibeli, sedang dari kacamata masyarakat jika mau dukungan maka
politisi harus membeli/memberi uang (Soetjipto 2010: 63).
Boks 9. Pengalaman Caleg Perempuan Menghadapi Pemilih Pragmatis

Ledia: “Hal yang paling berat selama kampanye adalah menghadapi masyarakat yang
pragmatis, mengganggap caleg dapat dimintai ini-itu terutama uang. Terhadap
masyarakat yang seperti itu, ya saya tinggalkan”.
Dewi: “Saya bilang saja kalau dana saya terbatas dan jika saya bagi-bagi uang nanti saya
tidak punya dana melanjutkan kampanye. Jadi saya tidak menjanjikan uang atau materi,
tapi berjanji akan ikut memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana.
Jika dijelaskan seperti itu, mereka bisa mengerti dan akhirnya jarang yang minta uang
dalam pertemuan-pertemuan.”
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Tere: “Dalam pertemuan-pertemuan itu ada juga yang meminta materi tetapi aku bilang
bahwa datang ke sini bukan sebagai sinterklas. Jadi aku tidak penuhi permintaan itu, dan
aku tidak mempermasalahkan apakah mereka mau memilih aku atau tidak dengan sikapku
yang tidak memenuhi permintaan uang. Yang penting aku sudah memberitahukan tentang
hak-hak politik mereka.”

Sumber: Ani Soetjipto et.al. (2010), Menyapu Dapur Kotor, Puskapol UI.

Menghadapi pemilih yang seperti ini, caleg bisa menawarkan
keuntungan yang bersifat programatik ketimbang imbalan uang atau
materi. Dengan kata lain, bentuk transaksi yang perlu ditawarkan caleg
dalam menghadapi pemilih pragmatis adalah transaksi programatik,
bukan transaksi money politics.
d.

Memiliki dan membangun kedekatan personal dengan
masyarakat

Agar bisa populer dan membangun branding politik yang
baik, penting bagi caleg untuk mempunyai kedekatan personal dengan masyarakat di dapilnya. Menurut Nasbi, kedekatan ini dimulai
dari hal-hal yang kecil dan sederhana, misalnya mengenal ketua RT/
RW di wilayah tempat tinggalnya, mengenal warga dan tetangganya,
mendatangi undangan-undangan dari tetangga/warga, hadir dalam
forum-forum pertemuan warga, dan lain sebagainya. Kedekatan personal ini, dalam konteks kampanye politik, dikenal dengan istilah
pendekatan kampanye berorientasi kehumasan.
Untuk caleg yang ditempatkan di dapil yang jauh dari tempat tinggal asalnya, kedekatan personal ini bisa dibangun dengan rajin
mengunjungi wilayah dapil, berinteraksi dengan masyarakat di dapil,
mengadakan pertemuan dengan mereka, dan memastikan masyarakat
di dapil bisa menjangkau sang caleg. Meskipun tak ada rumus jitu berapa banyak pertemuan dengan konstituen y a n g harus dilakukan
untuk memastikan pilihan mereka di bilik suara pada hari pemungutan, namun yang pasti, suara pemilih itu harus diusahakan, pemilih harus didatangi, komunikasi harus dibangun, dan semua itu membuktikan bahwa caleg perempuan siap memasuki arena pertarungan politik
yang sesungguhnya (Soetjipto 2010: 58).
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6.2 Strategi Turun ke Dapil
Seorang caleg harus banyak turun dan terlibat langsung di
tengah-tengah masyarakat, agar dikenal langsung oleh calon konstituen. Strategi turun tangan mengharuskan sang caleg rajin hadir mengunjungi konstituen, dimana kehadirannya dapat dirasakan langsung
oleh konstituen dan mampu memunculkan rasa dekat antara sang
caleg dengan konstituen. Mendekati konstituen bisa dilakukan oleh
caleg dengan berbagai cara, misalnya mengunjungi masyarakat secara
langsung (door to door) untuk memperkenalkan diri dan menyapa
warga, mendatangi pertemuan-pertemuan di masyarakat yang bersifat
sosial kemasyarakatan (pengajian, acara RT/RW, PKK, musyawarah
warga, dan lain sebagainya).
Melalui keterlibatan caleg dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, warga dapat merasakan langsung kehadiran sang caleg,
berbicara dan menyapa sang caleg, serta menyampaikan aspirasinya
secara langsung. Bagi caleg sendiri, pertemuan-pertemuan informal
dengan warga bisa menjadi sarana untuk mengenalkan dan menyebarluaskan gagasan dan program sang caleg secara tidak langsung (soft
selling). Dalam ilmu pemasaran, metode soft selling ini diyakini jauh
lebih efektif daripada metode hard selling (penawaran langsung).
Jika hal ini hanya dilakukan melalui perwakilan atau tim kampanye, tentu akan berbeda rasanya bagi warga. Dari segi pembiayaan,
hal ini dapat menghemat biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh
caleg dibanding jika caleg mengadakan sendiri kegiatan-kegiatan skala besar untuk mengumpulkan masyarakat. Selain itu, kemanfaatan
kegiatan temu muka seperti itu juga tidak terlalu besar, bahkan kurang
mampu membangun rasa kedekatan antara caleg dan konstituen karena terasa lebih formal dan transaksional.
a.

Mendekati Konstituen

Seorang caleg harus banyak turun dan terlibat langsung di
tengah-tengah masyarakat, agar dikenal langsung oleh calon konstituen. Strategi turun ke dapil mengharuskan sang caleg rajin hadir mengunjungi konstituen, dimana kehadirannya dapat dirasakan langsung
oleh konstituen dan mampu memunculkan rasa dekat antara sang
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caleg dengan konstituen. Mendekati konstituen bisa dilakukan oleh
caleg dengan berbagai cara, misalnya mengunjungi masyarakat secara
langsung (door to door) untuk memperkenalkan diri dan menyapa
warga, mendatangi pertemuan-pertemuan di masyarakat yang bersifat
sosial kemasyarakatan (pengajian, acara RT/RW, PKK, musyawarah
warga, dan lain sebagainya). Jika hal ini hanya dilakukan melalui perwakilan atau tim kampanye, tentu akan berbeda rasanya bagi warga.
Melalui keterlibatan caleg dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, warga dapat merasakan langsung kehadiran sang caleg,
berbicara dan menyapa sang caleg, serta menyampaikan aspirasinya
secara langsung. Bagi caleg sendiri, pertemuan-pertemuan informal
dengan warga bisa menjadi sarana untuk mengenalkan dan menyebarluaskan gagasan dan program sang caleg secara tidak langsung (soft
selling). Dalam ilmu pemasaran, metode soft selling ini diyakini jauh
lebih efektif daripada metode hard selling (penawaran langsung).
Yang penting untuk diingat dan dilakukan oleh caleg dalam mendekati konstituen adalah dengan membangun modal sosial.
Menurut Hasan Nasbi, hal ini bisa dilakukan dengan strategi menjemput suara dari pintu ke pintu (door to door) dan kenal secara personal
dengan para pemilihnya. Caleg juga perlu menanyakan kepada masyarakat apa persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk kemudian menawarkan komitmennya untuk memperjuangkan masalah yang
dihadapi (misal: advokasi penganggaran untuk pengadaan fasilitas sosial, kemudahan akses pelayanan sosial, dsb)
b.

Membantu Konstituen

Sikap senang membantu sejatinya sudah sejak lama menjadi
nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Orang
yang dikenal suka membantu di mudah dikenal di masyarakat, tanpa
mengenal status sosial dan ekonominya. Dalam upaya memenangkan
hati konstituen, penting bagi caleg untuk membentuk branding politik
sebagai figur yang senang membantu masyarakat. Namun bukan berarti caleg harus melakukan tebar uang dalam membantu masyarakat,
atau menuruti segala permintaan yang mengatasnamakan konstituen.
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Sebaliknya, caleg bisa membantu konstituen dengan menawarkan kegiatan yang memiliki daya jangkau dan manfaat lebih besar
bagi warga, seperti program pemberdayaan berbasis komunitas. Pemberdayaan ekonomi warga misalnya dapat dilakukan melalui pelatihan
keterampilan kerja/wirausaha, pemberdayaan kelompok usaha kecil,
dan sejenisnya. Secara ekonomi, kegiatan tersebut tidak saja mampu
menciptakan kesempatan kerja tetapi juga merespon kebutuhan riil
masyarakat atas lapangan pekerjaan. Secara perhitungan elektoral,
program-program tersebut juga mampu meningkatkan popularitas caleg dan merawat dukungan konstituen terhadap caleg. Contoh
lain kegiatan turun tangan yang bersifat sosial yang dapat dilakukan
caleg di dapil misalnya program rumah baca atau perpustakaan keliling, pengelolaan limbah rumah tangga, lingkungan hijau dan lain
sebagainya.
Program-program yang bersifat memberdayakan komunitas
akan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh warga di dapil. Bagi caleg
yang berasal dari partai pendukung pemerintah misalnya, program
turun tangan ke masyarakat bisa dilakukan dengan mengikuti program-program kerja pemerintah, atau menyesuaikan dengan platform
kerja parpol yang mengusungnya. Secara elektoral, strategi turun tangan akan dapat meningkatkan popularitas dan citra positif caleg di
mata konstituen.
Hal lain yang bisa dilakukan caleg untuk membantu konstituen misalnya melalui bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial yang bisa
diberikan caleg bisa macam-macam, antara lain membantu memfasilitasi warga yang mengalami kesulitan dalam urusan-urusan yang
berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar (BPJS, KIP, KIS, dll),
berkontribusi dalam penyediaan fasilitas-fasilitas sosial di masyarakat
(misal: ambulance, perpustakaan keliling, taman bacaan, dll), membantu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
6.3 Strategi Menyiasati Dana Kampanye
Sudah bukan rahasia lagi, biaya kampanye di Indonesia sangat mahal. Berdasarkan hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi
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dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), kisaran biaya rata-rata yang dikeluarkan seorang caleg untuk tingkat DPR RI adalah
satu hingga empat miliar rupiah. Sementara untuk pencalonan anggota DPRD, rata-rata biaya yang dikeluarkan caleg untuk kampanye
menurut hasil survey Lembaga Survei Link Associated (LSLA) berkisar lima ratus juta hingga satu miliar untuk tingkat provinsi dan dua
ratus hingga empat ratus juta rupiah untuk tingkat kabupaten/kota.
Masalah keterbatasan dana adalah persoalan dasar dan sering
dihadapi oleh caleg perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti
tidak dapat dicarikan jalan keluarnya. Strategi ke media yang efektif
dan efisien jelas bisa menghemat pengeluaran dana kampanye. Selain itu, perlu dipertimbangkan cara-cara lainnya untuk melakukan
penggalangan dana untuk kampanye. Pendekatan yang dilakukan
tentu saja beragam.
a.

Mengenali dan Menghitung Biaya Kampanye

Untuk menyiasati keterbatasan dana kampanye, caleg perlu mengitung dengan cermat komponen biaya yang harus disiapkan
dalam kampanye. Ada setidaknya lima komponen biaya penting yang
harus dikeluarkan caleg: biaya partai sebagai ongkos atau biaya politik, biaya tim dan relawan, biaya kampanye, biaya konstituen, serta
biaya saksi dan pengawalan suara.
Untuk dapat dicalonkan oleh partai pengusung, biasanya seorang caleg harus mengeluarkan biaya tertentu. Untuk caleg yang berasal dari kader partai, boleh jadi komponen biaya ini nihil atau hanya
berupa operasional kampanye untuk mesin partai politik. Sementara
untuk caleg yang berasal dari non kader, ada semacam uang mahar
yang disetorkan ke partai agar namanya dapat masuk dalam daftar
caleg partai. Komponen biaya partai politik bisa berkurang jika seorang caleg memiliki popularitas yang tinggi di dapilnya.
Biaya lain yang juga harus diperhitungkan oleh caleg adalah
biaya pengawalan suara di TPS. Banyak caleg perempuan yang mengalami kehilangan suara akibat lemahnya pengawalan suara dari TPS
hingga ke penghitungan suara. Mengingat biaya yang harus dikelu318

arkan caleg untuk menyediakan saksi sendiri sangat besar dan hampir tidak dimungkinkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah
dengan menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan saksi yang
sudah disediakan oleh partai. Cara ini misalnya dilakukan oleh Ledia Hanifah, caleg DPR RI dari PKS dan Hetifah, caleg DPR RI dari
Partai Golkar.
Boks 10. Pengalaman Hetifah, Caleg DPR RI dari Partai Golkar
“Saya kumpulkan pengurus partai di tingkat kecamatan dan desa. Kalau di Golkar
namanya PPK (Pengurus Partai Kecamatan) dan PPD (Pengurus Partai Desa). Dalam
forum itu saya memperkenalkan diri, menjelaskan visi partai dan meminta mereka
membantu memenangkan Golkar. Saya katakan kita sama- sama bekerja untuk
memperbesar suara Golkar. Lalu saya datangi mereka ke daerah-daerah dan meminta
mereka mengatur pertemuan-pertemuan di tingkat lebih bawah lagi. Pokoknya kalau ada
kegiatan partai di daerah- daerah, saya usahakan datang.”

b.

Menggalang Dana Kampanye

Dalam buku Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014 yang disusun Puskapol UI disebutkan ada tiga strategi penggalangan dana yang bisa digunakan caleg untuk menggalang dana
dukungan program kampanye:
a.
b.
c.

menggalang dana yang sudah ada di masyarakat,
menciptakan sumber dana baru, misalnya melalui usaha koperasi,
mengkapitalisasi dana-dana non sosial, misalnya penggalangan dukungan relawan dan komunitas pendukung.

Poin yang ketiga ini menjadi penting karena penggalangan
dana sebagai bentuk penggerakkan sumber daya tidak hanya sekedar
persoalan uang, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat
untuk mendukung penggalangan dana. Strategi penggalangan dana
yang dilakukan caleg haruslah dimulai dengan strategi ”Buka Hati Buka Pemikiran - Buka Dompet”. Artinya, dengan membuka hati
dan kesadaran donatur untuk peduli dan mendukung program yang
diperjuangkan, peluang donatur akan memberikan sumbangannya
jauh lebih besar.
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Bagan 2.
Strategi Menggalang Dana dari Konstituen
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Sumber: Aditya Perdana, et.al (2013). Panduan Calon Legislatif Perempuan
Untuk Pemilu 2014, Penerbit Puskapol, 2013.

Pada tahap ”buka hati”, yang dilakukan caleg adalah bagaimana dapat membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk
mendukung program-program akan yang diperjuangkannya. Dalam
hal ini kemampuan caleg membuat pemetaan masalah-masalah masyarakat di dapil dan merangkumnya dalam isu-isu kampanye, sangatlah penting. Isu-isu atau pesan kampanye harus dapat diturunkan dalam
bentuk program-program yang dapat menjawab solusi konsituen. Lebih
bagus lagi jika program-program tersebut dapat menyentuh langsung
kepentingan warga masyarakat sehingga dapat terbangun kesadaran dan
pada akhirnya masyarakat dapat tergerak untuk memberikan sesuatu
demi keberlangsungan program dalam jangka panjang.
Setelah caleg berhasil melakukan tahap ”buka hati”, masuk
ke tahap berikutnya yaitu ”buka pemikiran”. Pada tahap ini yang
dilakukan caleg adalah membuka wawasan masyarakat tentang manfaat penggalangan dana untuk keberhasilan program yang diperjuangkan. Dalam tahap ini, caleg dan tim kampanyenya harus
melakukan upaya-upaya membuka wawasan atau pemahaman masyarakat tentang arti penting program tersebut terlaksana. Kegiatan
320

ini dapat sejalan dengan kegiatan membangun jaringan sosial dalam
rangka menggalang dukungan. Ketika caleg turun ke konstituen,
idealnya menjadikan konstituen sebagai subyek bukan semata obyek
untuk diminta dukungannya pada saat pemungutan suara. Dengan
demikian terbangun relasi yang kokoh antara politisi dengan konstituen yang akan diwakilinya.
Pada tahapan ini, yang perlu ditekankan pada masyarakat adalah definisi penggalangan dana bukan semata memberikan sejumlah
uang. Jika hanya ini yang ditekankan, bisa jadi masyarakat akan resisten dan berkeberatan karena merasa (semestinya) caleglah yang memiliki uang berlebih dan bertanggungjawab membiayai program tersebut. Penggalangan dana sebaiknya diartikan secara luas, yaitu segala
bentuk sumbangan yang dapat diberikan warga masyarakat sebagai
bentuk dukungan terhadap program yang dijalankan. Misalnya sumbangan tenaga, barang, pemikiran, jaringan, akses pada sumber-sumber dana dalam komunitas, dan sebagainya.
Strategi lain bisa dilakukan dengan memberikan ”kail” ke
masyarakat untuk memutar uang, sehingga bisa menjadi sarana mobilisasi sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia maupun dana.
Strategi ini juga jauh lebih mendidik dan memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam politik uang yang
memang marak dalam setiap kampanye.
c.

Membiayai Kampanye Bersama Caleg Lain

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menyiasati besarnya dana
kampanye adalah melalui kerjasama dengan caleg lain, terutama bagi
para caleg yang berasal dari partai yang sama. Saling memberikan
dukungan, membantu, dan bahu-membahu di kalangan sesama caleg
paling tidak akan sedikit memberikan sedikit keringanan selama melakukan sosialisasi. Bantuan baik dari segi moriil maupun dari segi materiil apalagi sesama caleg dari partai yang sama juga dapat menambah
motivasi bagi caleg lain. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat menimbulkan kesan kekompakan di mata pemilih. Dengan begitu, pemilih
semakin tertarik untuk memilih caleg yang terlihat kompak.
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Boks 11. Pengalaman Ledia Hanifah, Caleg DPR RI dari PKS, dalam
Bekerjasama dengan Caleg Lain dari Partai yang Sama
a. Mencari Tandem Kampanye
“Caleg baru perlu mencari tandem kampanye untuk menyiasati biaya kampanye. Saya
beruntung bisa bekerjasama dan dibantu oleh caleg yang nomor urutnya diatas saya”.
b. Membagi Wilayah Kerja
“Penting buat caleg yang bekerjasama untuk membagi wilayah kerja agar suara yang
diperoleh bisa solid. Di PKS, kesepakatan seperti ini dilakukan misalnya dengan membagi
wilayah dengan caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kasus saya, saya dan pak
Harna sepakat kalau saya sudah masuk ke satu wilayah, pak Harna jangan masuk lagi.
Kasihan masyarakat nanti bingung. Saya juga bilang dengan ketua DPD-nya, pak jangan
sampai kita malu kalau ketua MPP sampai tidak terpilih, Jadi bapak back up pak Harna
saja, saya jalan lewat yang perempuan saja dan basis keluarga, nanti saya akan lapor ke
partai sudah kemana saja”
c. Membiayai atribut kampanye
“Saya dan pak Harna juga bersepakat dalam pembiayaan atribut-atribut kampanye. saya
bekerjasama dengan beliau sebagai caleg nomor satu menggunakan baliho atau spanduk
secara bersama-sama untuk menghemat biaya”.
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BAB 7
PENUTUP

Modul ini memulai penjelasan tentang makna kampanye dan
membedakannya dengan propaganda dan jenis lainnya. Hal ini menjadi penting dilakukan agar adanya pemahaman di kalangan caleg
untuk melihat kampanye adalah sarana yang memadai untuk menjual gagasan dan ide kepada calon pemilihnya. Namun demikian, hal
tersebut tidaklah cukup. Kampanye tentu harus memiliki strategi yang
jitu untuk menarik perhatian pemilih yang benar-benar sehati dengan
kandidatnya. Ada begitu banyak para caleg dengan kemampuan dan
dukungan finansial dan material lainnya yang juga berbeda-beda. Ada
begitu banyak caleg yang ingin menawarkan beragam solusi dan alternatif persoalan masalah di daerah pemilihan. Namun belum tentu
semua akan membuat pemilih menjadi tertarik. Di titik inilah strategi
kampanye yang jitu dan tepat menjadi penting dan harus diperhatikan oleh para kandidat. Dalam masa kampanye, persoalan logistik,
kemampuan persuasi dan komunikasi publik kepada pemilih adalah
hal yang patut diperhatikan serius oleh para kandidat.
Dalam konteks pencalonan perempuan di setiap pemilu, titik lemahnya adalah menyangkut strategi kampanye yang seperti apa
yang dilakukan oleh para caleg perempuan. Caleg perempuan dituntut
harus jauh lebih kreatif dan lebih matang dalam melakukan kampanye
karena kompetitor utama nya yaitu para lelaki memiliki kemampuan
dan dukungan finansial yang lebih memadai. Caleg perempuan pun
harus mampu berpikir strategis dan taktis dalam memperoleh dukungan suara. Hal-hal inilah yang perlu dipahami oleh para caleg perempuan pemula agar mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk
memperoleh kursi di pemilu.
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