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Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti akan jalannya proses 

pencalonan kepala di daerah Kabupaten Pesawaran pada Pilkada 2020, terutama  

mengenai koalisi  antar partai politik dalam mengusung pasangan calon pada  

pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Kemudian faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan koalisi, dan bagaimana 

hubungan koalisi partai politik terhadap jumlah pasangan calon yang ada  dengan 

menggunakan teori koalisi Michael Laver,(1998). Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan 

bahwa dari 11 Partai Politik yang mengikuti Pilkada Pesawaran 2020 terdapat 2 

Koalisi yang menghasilkan 2 Pasangan Calon, dimana pada salah satu pasangan 

calon meraih kursi dalam perkoalisian sebesar 80 persen yakni pasangan calon 

Dendi Ramadhona dan Marzuki di ketahui Model koalisi yang di bangun 

menggunakan memaksimalkan kekuasaan (Office Seeking) dilihat dari jumlah 

kursi koalisi yang diperoleh dimana Partai Politik berkoalisi untuk mendapatkan 

kursi atau suara terbanyak, dari hal ini dapat dilihat bahwa koalisi dilakukan 

hanya untuk mempertahnkan kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai, 

koalisi ini dapat dilihat bersifat pragmatis, dan mengurangi munculnya kader-

kader terbaik dari partai politik. 

Kata Kunci : Koalisi Partai Politik, Memaksimalkan kekuasaan, Pilkada  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALITION OF MINIMAL COALITION FORMATION IN THE 2020 

REGIONAL HEAD NOMATION IN LAMPUNG (Study of Pesawaran 

Regency) 

 

By 

 

Teddy Febrian Hasan 

 

This research is motivated by the researcher‟s curiosity about the regional head of 

the Pesawaran regency in the 2020 election, especially regarding coalitions 

between politicial parties in carrying candidate pairs in the 2020 pesawaran 

regency head election. Then what are the Factors that influence the formation of 

coalitions, and how is the relationship between political party coalitions and the 

number of pairs candidates using (Lavers,1998) coalition theory. This study uses a 

descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that 

of the 11 political parties that took part in the 2020 Pesawaran Pilkada, there were 

2 coalitions that produced 2 pairs of candidates, where one pair of candidates won 

80 percent of the seats in the coalition, namely candidate pairs Dendi Ramadhona 

and Marzuki in the coalition model that was built. using maximizing power 

(Office Seeking) seen from the number of coalition seats obtained where the 

Political Parties are in a coalition to get the most seats or votes, from this it can be 

seen that the coalition is carried out only to maintain power and increase party 

vote acquisition, this coalition can be seen as pragmatic, and reduce the 

emergence of the best cadres from political parties. and reduce the emergence of 

the best cadres from political parties. 

Key Words : Coalition Political Parties, Maximizing Power, Election 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem 

demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan 

politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa 

memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur 

pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya 

nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan 

rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan 

rahasia (luber). Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan 

dan kepemimpinan nasional, di mana partai politik dapat saling berkompetisi 

untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik 

(legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan 

konstitusional. 

 

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara 

serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini 

menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri ( 

Nurtjahjo, 2016:134). Selain itu pentingnya pemilu dalam negara demokrasi 

senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu 

membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus 

momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan 

rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa 

(Bisariyadi, 2012:24) 
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Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi 

cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah 

perkembangan bangsa, namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia 

masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki 

bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu dari 

pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini 

dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus 

berubah. Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini 

pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang 

rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu 

menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

  

Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu 

untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang. 

Sejarah Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah menunjukan bahwasannya 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak secara langsung 

dilaksanakan oleh masyarakat akan tetapi pernah juga dilaksanakan oleh 

Lembaga Perwakilan. Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah kemudian 

diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang terus mengalami perubahan. 

Melalui UU No 5 Tahun 1974, adapun mekanisme pemilihan Kepala Daerah 

yaitu berdasarkan mekanisme di DPRD (DPRD Provinsi/ DPRD 

Kabupaten/Kota) untuk memilihdua pasangan calon yang akan diangkat salah 

satunya oleh Presiden. UU No 5 Tahun 1974 kemudian diganti menjadi UU No 

22 Tahun 1999, pada UU ini adapun mekanisme Pemiihan Kepala Daerah 

berawal dan berakhir di DPRD (DPRD / DPRD Kabupaten/kota) adapun peran 

serta Presiden sebagai Kepala Pemerintahan hanya sebatas untuk 

mengkonsultasikan saja pasangan calon yang telah dipilih terlebih dahulu oleh 

DPRD. Lalu berganti menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dan pada akhirnya diganti lagi menjadi UU No 23 Tahun 2014 tetapi 

belum mengatur secara khusus mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.  
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Hal itu disebabkan karena Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme di 

DPRD dianggap tidak demokratis, karena tidak melibatkan peran serta 

masyarakat didalamnya serta adanya kekhawatiran terjadinya Money Politik 

yang rentan terjadi di DPRD. Sebagaimana menurut pendapat Jeff Haynes 

(2000:137), Beliau membedakan Demokrasi dalam 3 tatanan yakni, demokrasi 

formal (Formal democracy), demokrasi permukaan (façade democracy), dan 

demokrasi substantif (substantive democracy). 

 

Demokrasi formal memang pemilu dijalankan secara teratur, bebas dan adil, 

namun hasil pemilu tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang ditandai oleh stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. 

Demokrasi permukaan yaitu demokrasi seperti yang tampak dari luarnya 

memang demokrasi, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak memiliki substansi 

demokrasi. Demokrasi model ini kemungkinan menurut beliau lebih tepat jika 

dianalogikan dengan situasi dan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru. 

Sedangkan demokrasisubstansif yaitu demokrasi yang memberikan ruang lebih 

luas bagi masyarakat, misalnya terbukanya ruang bagi masyarakat untuk 

mendapatkan akses informasi akurat dalam setiap pengambilan keputusan 

penting oleh penguasa. Keleluasaan yang dinamis itu tidak hanya dalam tataran 

demokrasi politik, tetapi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. 

 

Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnya 

perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substanstif 

bisa diwujudkan, maka dapat dikatakan sebagai demokrasi yang berkualitas 

karena mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Melalui UU No 23 

Tahun 2014 tidak diatur bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, Atas 

dasar inilah kemudian dikeluarkannya aturan yang secara khusus mengatur 

bagaimana mekanisme Pemilihan kepala Daerah yakni, UU No 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.  

UU No 1 Tahun 2014 nyatanya mengalami prokontra di masyarakat, hal ini 

disebabkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tersebut diserahkan kepada 

DPRD dan bukan rakyat. Melihat Polemik di Masyarakat, akhirnya Pemerintah 
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mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan melalui UU 

No 1 Tahun 2015 maka, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang- Undang. Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 

mengalami Perubahan yakni, UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU 

No. 1 Tahun 2015 dan kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang No. 

10 Tahun 2016 lalu di ubah kembali ke Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan 

terakhir diubah Kembali melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang- 

undang. 

 

Walaupun UU No. 6 Tahun 2020 membuka peluang bagi tampilnya pasangan 

calon kepala daerah dalam jumlah banyak, namun praktek penyelenggaraan 

pemilihan langsung serentak gelombang I pada tahun 2020 yang telah lalu 

sempat menghadapi masalah karena ketiadaan norma hukum yang mengatur 

khusus mengenai pasangan calon tunggal. Dari Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) serentak 2020 berdasarkan data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) 

sebanyak 738, terdapat 25 pasangan berstatus calon tunggal di daerah yang 

menyelenggarakan pilkada. 

 

Fenomena calon tunggal adalah bentuk ekstrim dari sedikitnya jumlah calon 

dalam Pemilukada. Selain karena pengetatan aturan mengenai kewajiban 

mundur bagi Anggota DPD/DPR/DPRD, besarnya ambang batas minimal 

dukungan penduduk (sebesar 6.5 hingga10%,) bagi calon perseorangan dan 

jumlah dukungan minimal (20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara pemilu 

legislatif) bagi partai politik/ gabungan parpol untuk mengusung calon semakin 

diperberat. Pasangan calon tunggal juga terkait dengan lemahnya kaderisasi 

partai, kolusi antar partai, dan lemahnya orientasi kebijakan (ideologi) partai. 
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Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik 

demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. 

Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatar belakangi 

pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang 

ketika pemilu bersaing cukup kompetitif, tetapi paskapemilu memilih 

bekerjasama dan membentuk koalisi di pemerintahan. 

 

Menurut (Arend, 1995:221) koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya 

penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk 

secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang 

dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, 

memfokuskan kepada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para 

anggota. 

  

Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang 

memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Pada 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang multi partai, 

Bambang Cipto (2000:22) Mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu 

keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi 

ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomus), 

dan tahan lama (durable). 

 

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai atau 

gabungan partai. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Republik Indonesia No 6 

Tahun 2020 tentang pemilihan umum dan bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat(1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan untuk partai 

politik atau gabungan partai politik jika memperoleh paling sedikit 20% (dua 

puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum terakhir. 
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Gabungan antar partai menjadi masalah sendiri dimana untuk mendapatkan 

suara/kursi 20 persen partai-partai akan berkoalisi untuk mencapai syarat 

pengusungan, UU No 6 Tahun 2020 telah membuka peluang tampilnya calon 

kepala daerah dalam jumlah banyak, akan tetapi kenyataanya calon kepala 

daerah yang diusung tidak banyak bahkan dapat menimbulkan calon tunggal, 

terdapat penyusutan kontestan calon kepala daerah pada setiap pilkada yang 

diselenggarakan. Koalisi menjadi seperti disalahgunakan agar setiap partai dapat 

memperoleh kepentingannya sendiri, kuatnya koalisi partai pemenang 

menimbulkan pertanyaan bagaimana arah kecenderungan demokrasi di 

Indonesia yang di khawatirkan akan menimbulkan oligarki dalam pemerintahan. 

Selanjutnya akan di perlihatkan data jumlah calon pada setiap daerah di 

Indonesia yang mengikuti pilkada sebagai berikut : 

Tabel 1. Data pilkada 2020 Jumlah Calon Kepala Daerah Di Indonesia 

Jumlah Paslon Daerah Persentase ( %) 

Calon Tunggal 25 9% 

2 Calon 97 36 % 

3 Calon 84 31 % 

4 Calon 52 19 % 

5 calon 12 5   % 

Sumber : KPU RI, 2020 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada Pilkada tahun 2020 di Indonesia 2 

pasang calon masih mendominasi dimana terdapat 97 pasang calon atau 36 

persen persen dari 270 daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020, bahkan 

terdapat pasangan calon tunggal di 25 daerah Indonesia. Pada setiap pergelaran 

Pilkada terjadi penurunan jumlah calon yang ikut serta, hal ini tidak terlepas dari 

perkoalisian yang ada pada partai politik dan juga kurangnya calon Independen. 

Tabel 2. Data Pilkada 2020 Jumlah Calon Kepala Daerah di Lampung 

Jumlah Paslon Daerah Persentase (%) 

Calon Tunggal - - 

2 Calon 2 25    % 

3 Calon 5 62,5 % 
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4 Calon 1 12,5 % 

5 Calon - - 

Sumber : KPU Lampung, 2020 

Merujuk pada tabel 2 pada Pemilihan Pilkada Tahun 2020 di Lampung terdapat 

8 daerah di lampung yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, dimana 

terdapat satu daerah yang mengusung 4 calon, lima daerah yang mengusung 3 

calon, dan dua daerah yang mengusung 2 calon, dan berikut ini data daerah 

pesawaran yang mengikuti pilkada tahun 2020 : 

Tabel 3. Persentase Kursi DPRD Daerah Pesawaran Tahun 2020 

NO Partai Kursi Persentase 

1 PAN 5 11% 

2 NASDEM 4 9 % 

3 PDIP 9 22 % 

4 DEMOKRAT 5 11% 

5 PKB 5 11% 

6 GOLKAR 4 9% 

7 GERINDRA 4 9% 

8 PKS 4 9% 

9 HANURA 2 3,5% 

10 PBB 1 2% 

11 PPP 2 3,5% 

Sumber : KPUD Pesawaran, 2020 

Merujuk data yang ada terdapat 11 partai yang memiliki kursi di DPRD yang 

menjadi syarat dalam pencalonan kepala daerah PDIP yang terbanyak senilai 22 

persen paling sedikit HANURA, PPP senilai 3,5 persen dan PBB 2 persen 

adapun perolehon kursi masing-masing partai sebagai berikut : 

Tabel 4. Daftar Jumlah Kursi Partai Politik Pilkada 2020 

NO Nama Pasangan Calon Partai Pengusung 

dan Jumlah Kursi 

Total 

Kursi 

Persentase 

1 M. NASIR, S.I.Kom., M.M 

Dan H. NALDI RINARA S 

RIZAL, S.E., M.M 

PAN              : 5 

NASDEM      : 4 9 20 % 

2 Hi. DENDI RAMADHONA 

KALIGIS, M.Tr.I.P Dan 

KOLONEL (Purn) S. 

PDIP              : 9 

DEMOKRAT : 5 

PKB               : 5 

36 80% 
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Sumber : KPUD Peswaran Tahun 2020 

Lampung telah melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 Seperti 

yang di ketahui Pesawaran dan Way Kanan terdapat 2 calon, dimana PAN dan 

NASDEM membentuk koalisi dengan masing-masing 5 dan 4 kursi sehingga 

menjadi 9 kursi / 20 persen, sedangkan PDIP, DEMOKRAT, PKB, 

GOLKAR,GERINDRA, PKS, HANURA, PBB, PPP yang di total ada 36 kursi / 

80 persen. Dalam hal ini menjadi pertanyaan mengapa partai yang berkoalisi 

apabila mencapai syarat kursi tidak mencalonkan paslonnya sendiri sehingga 

dapat meramaikan alternatif pilihan bagi masyarakat pemilih, dilihat apabila 

setiap partai yang berkoalisi menerapkan koalisi minimal yaitu 20 persen, maka 

dapat membuka peluang bagi tampilnya pasangan calon dalam jumlah banyak, 

hal ini dapat dilihat pada tabel simulasi koalisi minimal berikut ini : 

Tabel 5. Simulasi Koalisi Pesawaran ( 20 % ) 

NO Partai Kursi Calon 

1 PDIP 9/20% 1 

2 Demokrat + Golkar 9/20% 1 

3 Gerindra + PKB 9/20% 1 

4 Pan + Nasdem 9/20% 1 

5 Pks + Hanura + PBB + 

PPP 

9/20% 1 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Dari data-data calon pilkada yang telah diuraikan terdapat pragmatis politik 

dalam koalisi yang menimbulkan permasalahan yang menjadi pertanyaan bagi 

peneliti yaitu mengapa partai–partai tidak membentuk koalisi minimal? yaitu 

apabila partai yang berkoalisi telah mencapai syarat minimal pencalonan yaitu 

20 persen maka tidak diperbolehkan lagi untuk berkoalisi dengan partai lain, 

MARZUKI, S.Sos GOLKAR       : 4 

GERINRDA   : 4 

PKS               : 4 

HANURA      : 2 

PBB               : 1 

PPP                : 2 
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sehingga dapat memberikan pilihan lebih banyak bagi masyarakat terhadap 

calon-calon yang akan dipilih pada pilkada, menimbang pilkada adalah pesta 

demokrasi dan masyarakat memerlukan alternatif pilihan yang lebih kompetitif. 

 

Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul 

yang sama dengan judul penelitian penulis, akan tetapi peneliti di sini menaikan 

beberapa penelitian yang sama tentang pilkada serta relevan dengan judul yang 

peneliti tulis. Sedangkan perbedaanya terdapat pada objek penelitian, teori yang 

digunakan dan juga evaluasinya, berikut penelitian terdahulu yang disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 6. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Jenis Tahun Judul 

1 Mayrudin Jurnal 2017 

Dinamika partai politik dan positioning 

ideologi: Studi tentang pergeseran 

positioning ideologi partai-partai 

politik peserta Pemilu 2014 

2 
Luthfi 

Makhasin 
Jurnal Skripsi 2015 

Orientasi Ideologi dan Pragmatisme  

Politik Model Pembentukan Koalisi 

Dalam Pilkada Serentak di Jawa 

Tengah 2015 

3 Lili Romli Jurnal Skripsi 2017 
Koalisi dan Konflik Internal Partai 

Politik Pada Era Reformasi 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

Berdasarkan data penelitian sebelumnya, ketiga penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mayrudin Tentang Dinamika Partai 

Politik dan Positioning Ideologi, pada penelitian ini berfokus pada posisi partai 

politik dimana koalisi partai politik pada pemilihtan tahun 2014 mengalami 

pergesaran ideologi. Partai politik sebagai lembaga intermediari mengalami 

dinamika tersebut menjelang pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tahun 

ini. Sebagai contoh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang berasas ideologikan Islam 
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mencoba melakukan pergeseran ke tengah dengan harapan menghasilkan 

perolehan suara yang maksimum. Demikian juga dengan partai Nasionalis-

Sekuler, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/ PDI-P (Bahkan PDI-P 

sejak 2007, sengaja mendirikan organisasi sayap partai berbasis Islam yang 

diberi nama Baitul Muslimin Indonesia BAMUSI). Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerindra yang juga melakukan 

pergerakan dari kiri ke tengah dengan harapan yang sama. 

 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Luthfi Makhasin tentang Orientasi 

ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi Dalam Pilkada 

Serentak di Jawa tengah, Penelitian ini berfokus pada pembentukan koalisi lintas 

partai politik menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

langsung serentak yang dilkasanakan 9 Desember 2015 di jawa tengah,  dimana 

dalam penelitian ini menawarkan empat tipelogi koalisi  yaitu Koalisi Kecil-

Ideologis, Koalisi Kecil-Pragmatis, Koalisi Besar-Ideologis, Koalisi Besar-

Pragmatis. 

 

Dan yang terakhir penelitian Lili Romli tentang Koalisi dan Konflik Internal 

Partai Politik pada Era Reformasi, Pada era reformasi ini, partai politik 

mengalami konflik internal. Faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut, 

antara lain, disebabkan oleh pilihan koalisi dan oposisi.Kecenderungan yang 

muncul, partai-partai politik terlibat dalam konflik internal, sebagian 

memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya partai-partai baru dan 

sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Kerap munculnya konflik 

internal partai-partai politik tersebut memperlihatkan betapa lemahnya 

kohesivitas di tubuh partai-partai politik. Konflik internal pada partai-partai 

politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam 

mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Kecenderungan konflik internal 

bukan disebabkan perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi 

cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam 

mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan serta 

kepentingan kekuasaan. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu  yaitu penulis di 

sini berfokus pada koalisi minimalis partai politik dalam pengusungan calon 

kepala daerah dengan menggunakan  Teori konflik dinamika antar aktor. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah mengapa partai politik tidak membentuk 

koalisi minimal 20 persen dalam pencalonan Kepala Daerah ?  

2. Bagaimana proses pembentukan koalisi partai politik dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Pesawaran 2020 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa partai politik tidak 

membentuk koalisi maksimal 20 persen dalam pencalonan Kepala Daerah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

      1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah bagi kajian ilmu politik dan 

pemerintahan terutama dalam pembentukan koalisi dalam pentas pemilihan 

kepala daerah 

      2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi partai 

politik terutama dalam proses pembentukan koalisi partai untuk dikaji 

kedepanya tentang pengusungan calon pemilihan kepala daerah. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

 

2.1 Konsep Analisis 

2.1.1. Pengertian Analisis 

Analisis secara umum sering juga disebut dengan pembagian. Dalam 

logika, analisis atau pembagian berarti pemecah belahan atau penguraian 

secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan.Untuk lebih 

seksama dapat juga mengadakan subbagian, yakni menguraikan atau 

memecah belah dari suatu bagian sampai ke unsur dasarnya. Dengan dasar 

batasan arti tersebut maka yang dapat dianalisis atau diuraikan adalah 

sesuatu keseluruhan, jika betul-betul tunggal tidak dapat diuraikan ke 

bagian-bagiannya. Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan, suatu 

keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian, oleh karena itu dapat 

dipecah-belahkan dan diuraikan (Sudjana, 2016:27) 

Pengertian Analisis Secara linguistik, analisa atau analisis adalah kajian 

yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa 

tersebut secara mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasan Indonesia, 

analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

(Darminto, 2002:57). 
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Bagian yang merupakan hal-hal yang menyusun suatu keseluruhan maka 

keseluruhan dapat dibagi-bagi. Sebelum membahas tentang analisis perlu 

juga di- jelaskan terlebih dahulu tentang keseluruhan. Keseluruhan pada 

umumnya dibedakan antara keseluruhan logik dan keseluruhan realis. 

Keseluruhan logik atas dasar konsepnya, sedang keseluruhan realis atas 

dasar materinya, misal istilah “manusia” dapat dari segi konsep dan dapat 

juga dari segi orangnya. Keseluruhan logik adalah keseluruhan yang dapat 

menjadi predikat masingmasing bagiannya, misal:”tumbuh-tumbuhan” 

sebagai suatu keseluruhan, dan “mangga”, “durian”, “pepaya” sebagai 

bagian-bagiannya, sehingga dapat dinyatakan mangga adalah tumbuh-

tumbuhan, durian adalah tumbuhan-tumbuhan dan pepaya adalah tumbuh-

tumbuhan. 

  

Demikian juga manusia sebagi suatu konsep yang terdiri atas berbagai 

bangsa dapat digunakan predikat masing-masing bangsa tersebut, misal: 

bangsa Indonesia adalah manusia, bangsa Israel adalah manusia, bangsa 

Arab adalah manusia. Keseluruhan realis adalah keseluruhan yang tidak 

dapat dijadikan predikat masing-masing bagiannya, misal “rumah” sebagai 

suatu keseluruhan, dan “kamar” sebagai bagiannya, maka tidak dapat 

dinyatakan bahwa kamar adalah rumah. Dalam penggunaan biasa yang 

dimaksudkan dengan suatu keseluruhan adalah keseluruhan realis, 

sedangkan keseluruhan logik adalah suatu konsep universal, dan 

bagianbagiannya adalah hal-hal yang tercakup di dalamnya (Komaruddin, 

2001:53) 

 

2.1.2. Tujuan Analisis 

 

Analisis ini mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang 

terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Analisis bisa diterapkan 

diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. Analisis akan lebih optimal 

dipergunakan dalam keadaan kritis serta juga untuk keadaan yang 
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membutuhkan strategi. Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara 

mendetail mengenai keadaan lingkungan saat ini ( Majid, 2013:23) 

Sejalan dengan Dwi Prastowo Darminto & Rifka Juliyanti (2002:52) 

analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-

data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. 

Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, 

atau dapat saja hanya digunakan sebagai arsip. Didalam bidang pendidikan 

analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai 

subjek keilmuan. 

 

2.1.3. Macam-Macam Analisis 

 

Jika keseluruhan dapat dibedakan antara keseluruhan logik dan 

keseluruhan realis, maka analisis atau pembagian dibedakan juga atas dua 

kelompok: analisis logik yaitu penguraian atas dasar konsepnya, dan 

analisis realis yaitu penguraian atas dasar bendanya (Bakry, 2012:33) 

a). Analisis logik Analisis logik adalah pemecah belahan sesuatu ke 

bagian-bagian yang membentuk keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. 

Pemecah belahan ini menjelaskan keseluruhan atau himpunan yang 

membentuk term sehingga mudah dibeda-bedakan. Analisis logik 

dibedakan atas dua macam, analisis universal dan analisis dikotomi. 

1) Analisis universal merupakan pemerincian atau penguraian suatu 

genus dibagi ke dalam semua spesiesnya, atau juga dirumuskan 

pemecah-belahan term umum ke term-term khusus yang 

menyusunnya. Analisis universal untuk hal-hal yang kompleks 

susunannya, analisis universal mungkin tidak tepat, bahkan untuk 

hal-hal yang tidak dapat semua diketahui, analisis universal tidak 

dapat diterapkan karena mungkin ada sesuatu bagiannya yang belum 

dapat diketahui.  
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2) Analisis dikotomi merupakan pemecah-belahan sesuatu dibedakan 

menjadi dua kelompok yang saling terpisah, yang satu merupakan 

term positif dan yang lain term negatif. Analisis dikotomi ini 

didasarkan atas hukum logika “prinsip eksklusif tertib”, yakni 

prinsip penyisihan jalan tengah. Analisis dikotomi harus menentukan 

suatu diferensia yang dipilih berbentuk term positif dan kebalikannya 

membentuk term negatif. Contoh analisis sebagaimana berlaku di 

Indonesia tentang pembagian ilmu yang pada umumnya dibedakan 

atas dua macam, yaitu ilmu dibedakan atas eksakta dan non eksakta. 

Term eksakta adalah term positif dan term non eksakta adalah term 

negatif. Contoh analisis dikotomi sebagaimana dikemukakan oleh 

Phorphyry dalam karyanya Isagoge tentang klasifikasi alam semesta 

yakni dari summum genus berupa substansi ke infirma spesies yaitu 

manusia, atau juga dari term yang paling umum ke termyang paling 

khusus yang menyusunnya. Metode analisis dikotomi ini sederhana 

dan lengkap di samping itu juga tegas, adapun kekurangannya ialah 

bahwa bagian yang negatif dari dikotomi itu mungkin tidak 

beranggota (kosong) dan seandainya mempunyai anggota juga tidak 

dapat diperoleh keterangan mengenai anggota-anggota tersebut, 

karena anggota-anggota itu tidak dapat dibagi-bagi lebih lanjut.  

b) Analisis realis Analisis realis yaitu pemecah-belahan berdasarkan atas 

susunan benda yang merupakan kesatuan atau atas dasar sifat 

perwujudan bendanya. Analisis realis dibedakan menjadi dua macam, 

analisis esensial dan analisis aksidental. 

1) Analisis esensial merupakan pemecah-belahan sesuatu hal ke unsur 

dasar yang menyusunnya.  

2) Analisis aksidential merupakan pemecah-belahan sesuatu hal 

berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya. 
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2.2. Konsep Koalisi 

2.2.1 Pengertian Koalisi 

Pengertian koalisi menurut  Hariwardana, (2016:23) adalah persekutuan, 

aliansi, atau gabungan dari beberapa unsur, yang mana dalam kerja 

samanya, tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing. 

Koalisi pada umumnya berasas manfaat dan bersifat sementara. 

 

Dalam negara demokrasi yang menganut sistem multipartai, yaitu terdapat 

tiga atau lebih partai politik yang berada di parlemen dalam bersaing untuk 

mendapatkan kekuasaan yang sah, tidak asing lagi dengan kata koalisi. 

Suatu keadaan dimana partai politik menggabungkan kekuatannya untuk 

melawan partai pengusung pemerintah maupun sebaliknya, melawan 

partai-partai oposisi. Terdapat ilmuwan politik yang memiliki definisi 

mengenai apa itu koalisi. Salah satunya adalah W. Phillips Shively, 

(2017:22), menurutnya koalisi partai politik adalah: 

 

“A tactical combination of varied groups, constructed so that the 

groups will in combination be large enough to command power that 

they can then share among themselves. (menyebut koalisi partai 

politik adalah kombinasi dari berbagai kelompok kepentingan yang 

dibentuk sehingga menjadi kombinasi kelompok yang besar untuk 

menguasai kekuasaan yang dimanfaatkan untuk kelompoknya 

sendiri).” 

 

Dalam perspektif Shively, koalisi dibentuk semata-mata hanya untuk 

mengumpulkan kekuatan dalam parlemen sehingga memperoleh kekuatan 

yang lebih. Sedangkan menurut Andrew Heywood, (2008) koalisi adalah: 

 

“A coalitions is a grouping of rival political actors brought together 

either through the perception of a common threat or through the 

recognition that their goals cannot be achieved by working 
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separately (koalisi adalah sekelompok rival politik yang bersatu dan 

menyamakan persepsi/pandangan dan tujuan yang tidak dapat 

dicapai dalam bekerja secara terpisah).” 

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan secara harfiah 

pengertian koalisi adalah penggabungan. Namun dalam khazanah politik, 

koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk 

membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu 

keniscayaan, yang tak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa yang 

menganut sistem multipartai seperti di negara Indonesia ini, dalam 

perkembangannya pergerakan partai politik dalam membentuk koalisi 

terjadi sangat dinamis. Indonesia dengan sistem multipartai ekstrem, 

dengan 9 partai politik berada di parlemen saat ini (periode 2019-2024). 

Mengakibatkan tidak ada satu partai politik pun yang berhasil meraup 

suara parlemen dominan. Sehingga partai politik perlu melancarkan 

strategi koalisi dalam mengamankan kepentingannya di parlemen maupun 

di kabinet. 

 

2.2.2. Bentuk-Bentuk Koalisi 

Pembentukan koalisi adalah salah satu kajian yang telah menarik minat 

para ilmuwan sosial sejak lama Koalisi menjadi subjek kajian yang 

menarik karena dalam sistem multi partai, tidak ada satupun partai politik 

yang mampu berkuasa tanpa membangun kerjasama dengan partai politik 

lainnya. Dalam literatur kesarjanaan, terdapat dua model/ 

pendekatan/kerangka teoretik utama yang biasanya digunakan untuk 

menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan office-seeking dan 

policy-seeking (Laver, 1998:5). 

 

1. Office-Seeking adalah pendekatan yang membuktikan bahwa parpol 

merasa perlu membentuk koalisi karena didorong oleh hasrat untuk 

mendapat kekuasaan, baik di ranak eksekutif maupun legislatif 
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Pendekatan office-seeking berangkat dari kerangka teoretik pilihan rasional 

dan teori permainan. Pendekatan office-seeking berangkat dari asumsi 

bahwa partai adalah entitas yang tunggal (single entity), memiliki 

kecenderungan kalkulatif, dan hanya peduli pada usaha mendapatkan 

jabatan/kekuasaan. Pendekatan ini menggunakan jumlah kursi dan atau 

jumlah partner kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam 

pembentukan koalisi. Pertimbangan bagi pembentukan koalisi dilakukan 

dengan menggunakan formula Minimum Winning Coalition (MWC). 

Secara sederhana, MWC didasarkan atas jumlah minimum yang diperlukan 

untuk mendapatkan mayoritas sederhana. Formula MWC ini memiliki 

varian turunannya yang bermacam-macam seperti Minimum Size Coalition 

(MSC), Minimum Number Coalition (MNC), Minimum Connected 

Winning Coalition, Bargaining Coalition (BC) dan sebagainya. Dalam 

MSC misalnya, partai politik cenderung menghindari adanya kekuatan 

dominan yang berpote nsi mengancam soliditas koalisi. Sedangkan MNC 

adalah pembentukan koalisi dengan mempertimbangkan jumlah minimum 

partai politik untuk dapat memenangkan dukungan parlemen. Jika MWC 

mempertimbangkan perolehan kursi, MNC mempertimbangkan jumlah 

partai yang bergabung. 

 

2. Policy-Seeking adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan 

bahwa partai politik bukan entitas yang semata peduli dengan pencarian 

kekuasaan. Sebaliknya, partai politik adalah juga institusi yang setia pada 

agenda ideologi tertentu dan berusaha untuk mempengaruhi dan atau 

mewujudkannya dalam kebijakan konkret. Dalam pendekatan ini, 

pembentukan koalisi bukan hanya ditentukan oleh jumlah mereka yang 

bergabung tapi juga agenda kebĳakan macam apa yang ingin diwujudkan 

oleh partai politik. Dalam model ini, portofolio allocation menjadi hal 

yang menentukan bagi keberhasilan/kegagalan koalisi (Laver and Shepsle, 

1998: 489-507). 

Kesimpulan dari konsep koalisi sesuai dengan teori yang dikemukakan 

office-seeking dan policy-seeking (Laver, 1998) dimana menurut office 
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seeking partai politik berkoalisi untuk mendapat kekuasaan dan jabatan, 

dan menurut policy-seeking kebalikannya bahwa partai politik untuk 

mewujudkan ideologi dan kebijakan yang konkret. Sejalan dengan koalisi 

minimal di peswaran maka perlu di ketahui dalam pembentukan koalisi 

teroi office seeking atau policy seeking yang diterapkan. 

 

2.2.3. Faktor-Faktor Pembentuk Koalisi 

  

Adapun jenis-jenis koalisi partai politik dapat dilihat bentuk atau jenisnya 

mulai dari basis pembentukan, tujuan, atau jumlah partai yang ada di 

dalam koalisi tersebut. Lijphart, (1995) misalnya, dalam bukunya 

menyebutkan setidaknya ada beberapa jenis koalisi partai politik yang 

biasanya terbentuk berdasarkan dua pijakan. 

 

Pertama, koalisi yang sangat mempertimbangkan jumlah suara dan jumlah 

partai politik yang ada di dalamnya. Minimal winning coalitions, minimum 

size coalition merupakan jenis koalisi dari pijakan pertama ini. Partai 

politik sangat mempertimbangkan jumlah suara dari masing-masing partai 

untuk kemudian menjadi bagian dari mitra koalisi agar dapat 

memaksimalkan kekuatan politik yang dimilikinya.  Perbedaan antara 

minimal winning dan minimum size coalitions, kalau dalam minimal 

winning partai politik besar berkumpul untuk berkoalisi dengan suara 

minimal, sehingga pendistribusian kekuatan dalam kabinet nantinya akan 

secara maksimal dimanfaatkan oleh para mitra koalisi. Sedangkan dalam 

minimum size, partai dengan suara besar menimbang pembentukan koalisi 

partai politik yang beranggotakan sejumlah partai politik kecil untuk 

mencapai ambang batas suara mayoritas. 

 

Kedua, partai tidak semata-mata memandang jumlah suara yang didapat 

partai lain, namun variabel seperti berdasarkan kesamaan atau kedekatan 

ideologi sampai pada preferensi kebijakan dari masing-masing partai 

politik yang ada turut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk 
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memilih mitra koalisi. Minimal range coalitions, minimal connected 

winning coalitions, dan policy-viable coalitions adalah jenis koalisi yang 

Lijphart masukkan ke dalam pijakan kedua ini. 

 

Syamsuddin Haris membagi jenis koalisi lebih sederhana lagi, pertama, 

“koalisi pemenangan minimal”, yaitu pemerintahan yang mendapatkan 

dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Kedua, jenis “koalisi 

minoritas”, koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil yang tidak 

mendapatkan dukungan mayoritas sedaerhana di parlemen. Ketiga, jenis 

“koalisi besar”, yaitu koalisi pemerintahan yang mendapatkan dukungan 

suara mayoritas mutlak di parlemen. 

 

2.3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah 

 

2.3.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

 

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi 

mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan 

menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan 

kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena 

pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham 

akan kondisi yang ada di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
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Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis. 

 

Secara umum undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala  

Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, 

undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak 

negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil 

didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan 

hirarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas 

dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” 

yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.  

 

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut maka diberlakukanlah 

undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyrakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan 

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

bertanggung jawab. 

 

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di 

daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara 

langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita 

akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang 

baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut 

dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) 
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UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan 

Kota dipilih secara demokratis”. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala 

Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan  Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin 

dalam penyelengaraan Pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: 

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung 

menunjukkan koreksi  atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem 

perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana 

tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), 

pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi 

dalam rangka rekruitmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara 

menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang 

bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. 

Sebab, sebagus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak 

akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpinpemimpinnya 

tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu 

dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau 

tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya 

pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. 

 

Pelaksanaan pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi 

ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti 

dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi 
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aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Suharizal dalam Wirdasari 

(2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan 

perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan 

elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional 

 

Dengan demikian adanya pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi 

ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh 

pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki 

oleh rakyat. 

 

2.3.2 Tujuan Pemilihan Kepala Daerah 

 

Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, 

dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan 

UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Agung 

Djokosukarto, (2003:45) ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala 

daerah secara langsung, yaitu:  

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik.  

2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal). 

3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan 

legislatif daerah.  

4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip good 

governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi. 

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga 

aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal 

Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang 

memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi 

dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain 

itu, hal yang terpenting dari pilkada ini adalah sebuah sarana 

demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan 
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rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang 

terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat 

sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah. 

 

2.3.3. Prosedur Pemilihan Kepala Daerah 

 

Prosedur pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi 

beberapa tolak ukur. Dibawah ini diuraikan masing-masing tolok ukur 

tersebut menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28) 

1. Pemilihan Umum. Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adil harus 

dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan 

secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan 

adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena 

dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah 

pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar 

pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap 

kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk 

memberikan ganjaran atau hukuman (reward and punishment) dalam 

pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-

janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara 

tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati masyarakat 

akan dipilih kembali. 

2. Rotasi Kekuasaan Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter 

demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan 

mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan 

tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem 

monarki. Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atau 

satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan 

dari waktu kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan 

kata lain, demokrasi memberikan peluang perotasian kekuasaan atau 

rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala 
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Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai 

politik yang lain. 

3. Rekrutmen Terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan 

kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan 

peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, 

seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua 

orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. Dinegara-negara totaliter dan 

otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang 

atau sekelompok orang kecil. 

4. Akuntabilitas Publik. Para pemegang jabatan publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik 

sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah 

atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik 

mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa 

menaikkan pajak dari pada melakukan efesiensi dalam pemerintahan 

dan melakukan pemberantasan KKN. Apa yang mereka lakukan 

terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. Demikian pula yang 

dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan 

teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi 

pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari 

masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggung 

jawab dengan amanah tersebut (Joko J.Prihatmoko,2005:35-36). 

Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik 

demokratis apabila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan 

asas-asas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka, seperti 

pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil 

Presiden, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil 

(Luber dan Jurdil). 
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1. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nuraninya, tanpa perantara. 

2. Umum Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti 

pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang 

menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga 

Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, 

jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. 

3. Bebas Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam 

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya 

sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan 

kepentingannya. 

4. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan 

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan 

apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan 

tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya 

diberikan. 

5. Jujur Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, 

aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pegawas pilkada, pemantau 

pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari 

keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah 

dimulai. Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilih, 

termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau 

memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) 

keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut 

harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan 

juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, 
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kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar- 14 benar akan 

menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung 

sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

 

2.4. Kerangka Pikir 

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu bentuk perwujudan 

demokrasi dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pemerintahan daerah. Pilkada 

serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, Pelaksanaannya 

berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 

Tahun 2015 yang berbunyi bahwa Pilkada diikuti oleh peserta pemilihan yang 

berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 

politik, maupun pasangan calon dari jalur perseorangan yang didaftarkan atau 

mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan penyelenggaraan 

Pilkada serentak merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem presidensial, 

sehingga pejabat eksekutif terpilih berasal dari partai atau kombinasi dari partai 

mayoritas. Pilkada secara langsung juga merupakan salah satu bentuk untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. Selain 

itu, adanya Pilkada serentak agar berdampak pada munculnya coattail effect, 

yaitu pola di mana partai atau partai koalisi memenangkan pemilu, presiden dan 

wakil presiden juga berasal dari partai yang sama. 

 

Pada umumnya peserta Pilkada terdapat dua atau tiga pasang calon yang akan 

memperebutkan jabatan sebagai kepala daerah. Pasca reformasi banyak partai 

politik baru yang dibentuk, menurut Neumann partai politik dipandang sebagai 

kelompok otonom warga negara yang bertujuan mengajukan nominasi dan 

bersaing dalam pemilu dengan harapan mendapatkan kekuasaan di pemerintahan 

melalui jabatan publik. Dengan kehadiran partai politik merupakan bentuk 

perjuangan ideologis yang mewakili karakteristik perjuangan warga negara. 

Ideologi ini menjadi dasar utama dalam melakukan koalisi dan menentukan arah 
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partai serta menjadi identitas partai politik yang merepresentasikan pemilih. 

Sebagaimana dikemukakan Agustino bahwa salah satu tujuan utama partai 

politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan 

program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik 

sering kali hanya dianggap sebagai lembaga formalitas. 

Untuk kandidad dalam pemilihan kepala daerah saat ini, koalisi yang dibangun 

oleh partai politik cenderung tidak memperhatikan kesamaan ideologi ataupun 

platform. Koalisi lebih bersifat cair serta baik ditingkat pusat maupun lokal tidak 

akan sama. Seperti koalisi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia 

Hebat pada pilpres 2014 partai-partai bersatu berdasarkan ideologinya masing-

masing, sedangkan koalisi di daerah tampak lebih mencair tanpa 

mempertimbangkan ideologi partai, melainkan koalisi dibangun untuk 

pemenangan kandidat atau partai. Dalam konteks Pilkada, koalisi yang dibangun 

oleh partai politik tidak hanya melibatkan satu atau dua partai saja, melainkan 

melibatkan seluruh partai politik pemegang suara di Lembaga legislatif daerah, 

sehingga pada tahun 2015 menjadi titik awal kemunculan calon tunggal dalam 

Pilkada yang didukung oleh banyak partai politik seperti di Tasikmalaya. 

 

Hal ini memicu terjadinya calon tunggal maupun ketidakbukaan demokrasi itu 

sendiri dalam pemilihan sehingga hanya menghasilkan alternatif pilihan yang 

sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori koalisi 

pilihan rasional yang dikemukakan oleh Michael Laver Dalam aplikasi teori 

pilihan rasional menurut Laver teori tersebut mendapatkan pembaharuan atau 

perbaikan, karena teori koalisi cenderung digunakan sebagai aplikasi sum game 

teori yaitu untuk memperoleh sesuatu harus meniadakan sesuatu yang lainnya 

(Laver, 1998). Koalisi menjadi subjek kajian yang menarik dalam sistem 

multipartai, karena tidak ada satu pun partai politik yang mampu berkuasa tanpa 

membangun kerja sama dengan partai politik lainnya. teori ini telah menekankan 

pada perhatian intrinsik terkait imbalan yang didapatkan seperti kekuasaan, 

prestise, atau tempat. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1. Tipe Penelitian 

 

Menurut Strauss dan Corbin (dalam Surayya, 2018:77), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk perhitungan lainnya. Kehadiran peneliti eksplisit dalam situasi tertentu 

karena mereka memiliki interaksi yang intens dengan realitas yang mereka teliti. 

Penelitian ini didasarkan pada perspektif naturalistik, interpretatif, post-

positivistik dan teori postmodernisme yang berupaya mengkonstruksi realitas 

dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan 

otentisitas. 

 

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan bahasa informal dan pribadi seperti 

pemahaman, penemuan, dan pemaknaan. Secara metodologis, penelitian 

kualitatif menggunakan logika induktif melalui pengkategorian data yang 

diperoleh selama penelitian, sehingga menghasilkan pola atau teori yang mampu 

menjelaskan fenomena yang terjadi (Surayya, 2018:77). 

Menurut Miles and Hiberman dalam (Creswell, 2016:4) penelitian kualitatif 

merupakan proses investigasi yang didalamnya peneliti secara perlahan-lahan 

memaknai suatu fenomena sosial dalam membedakan, membandingkan, 

menggandakan, mengatalogkan dan mengklarifikasikan objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang diteliti 

dalam penelitian ini membutuhkan data lapangan faktual melalui observasi yang 

mendalam. Tingkat kealamian penelitian kualitatif merupakan hal yang utama, 
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peneliti membenamkan diri pada masalah dan kondisi yang terjadi dalam 

konteks peneliti. Peneliti langsung terjun ke lapangan pada berbagai sisi 

peristiwa yang terjadi pada saat observasi berlangsung (Yusanto, 2020:2) 

 

3.2. Fokus Penelitian 

  

Menurut Sugiyono (2018:396), fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah 

keterbatasan masalah seperti keterbatasan tenaga, dana, waktu. Hasil penelitian 

lebih terfokus sehingga peneliti tidak akan melakukan penelitian tentang segala 

hal tetapi menentukan fokus. Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah 

dalam penelitian berisikan pokok dari masalah yang masih bersifat umum. Agar 

permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti akan membatasi satu atau lebih 

variabel 

 

Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Pembentukan Koalisi Minimal 

Dalam Pencalonan Peserta Kepala Daerah Pesawarn Tahun 2020”. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data 

penelitian. Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam 

menangkap suatu fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang 

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Cara 

penentuan lokasi penelitian yang baik ditempuh adalah jalan mempertimbangkan 

teori substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai suatu 

pertimbangan untuk menemukan lokasi penelitian. 

 

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pesawaran yakni di 

DPC Partai Politik Pesawaran, dan Koalisi Calon Bupati di Pesawaran. Alasan 

penulis memilih lokasi penelitian untuk menggetahui munculnya calon tunggal 

dan pencitraan politik yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal melalui 

media sosial, dan lokasi yang dipilih mudah di jangkau oleh peneliti sehingga 

peneliti jauh efesien menggunakan waktu dan tenaga dan biaya dalam penelitian 
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ini, sehingga data maupun informasi dan dokumentasi dapat diperoleh dari 

lokasi penelitian yang telah ditentukan. 

 

3.4. Informan 

 

Informan dari penelitian iniditentukan dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling, Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan (Sugiono, 2015:32). Purposive Sampling digunakan untuk 

mencapai keterwakilan dari setting, individu-individu dan aktivitas-aktivitas 

yang dipilih. Alasan pemakaian teknik Purposive Sampling karena informan 

penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu. Adapun informan yang akan 

dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah : 

Tabel 7. Daftar Informan 

No Nama Status/Jabatan 

1 
Bambang Sekretaris DPC PDIP Pesawaran 

2 
Fathullah Sekretaris DPC PAN 

3 
Mualim Taher 

Pesawaran Tokoh Masyarakat 

Pesawaran 

4 
Nurwi Sekretaris DPC  Demokrat Pesawaran 

5 
Roby Pengurus DPC Nasdem 

6 
Wety. S.T. Sekretaris DPC PKS Pesawaran 

7 Yusak. SH. MH Ketua DPC Golkar 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021 

3.5. Jenis Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber asli (lapangan dan informan) yang mempunyai informasi tentang 

data tersebut. Data primer dapat berupa teks hasil wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel 
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dalam penelitian dan data primer dapat direkam oleh peneliti. Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara yang mendalam 

dan observasi ke lokasi penelitian (Sugiyono, 2018:308).  

 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui 

dokumen. Jadi data sekunder dapat berupa data yang sudah tersedia yang 

dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau menyimak. Data 

sekunder  juga dapat berasal dari data primer yang telah diolah oleh 

peneliti sebelumnya (Sugiyono, 2018:308). 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data (Paiman et al., 

2019:504). Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

 

Nasution (dalam Sugiyono, 2018:310), menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar dari segala ilmu. Menurut Marshal (dalam Sugiyono, 2018:310) 

menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang tingkah laku dan 

makna tingkah laku tersebut. Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2018: 310), 

mengklasifikasikan observasi sebagai berikut: 

 

a)   Observasi partisipatif (participant observation) 

Peneliti terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang diobservasi atau yang 

dijadikan sebagai sumber data penelitian. Peneliti akan ikut melakukan apa yang 

dilakukan sumber data dan merasakan suka dan duka. Data yang diperoleh 
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dalam observasi partisipan akan lebih lengkap, tajam dan untuk mengetahui 

tingkat makna dari setiap tingkah laku yang terlihat (Sugiyono, 2018:310). 

 

 

b)   Observasi terus terang atau tersamar 

Peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan secara terus terang kepada 

sumber datanya bahwa peneliti sedang melakukan penelitian sehingga yang 

diteliti mengetahui dari awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Namun 

dibeberapa titik peneliti juga tidak jujur  dalam pengamatannya, hal ini untuk 

menghindari jika data yang dicari adalah data rahasia, jika dilakukan secara terus 

terang peneliti tidak akan diperkenankan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 

2018:310). 

 

c)   Obsevasi tidak terstruktur  

Pengamatan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tidak terstruktur, karena 

fokus penelitian tidak jelas. Fokus observasi akan berkembang seiring dengan 

berlangsungnya aktivitas observasi. Masalah penelitian jika sudah jelas seperti 

dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara terstruktur 

dengan menggunakan pedoman observasi. Pengamatan tidak terstruktur 

merupakan pengamatan yang tidak disusun secara sistematis tentang apa yang 

akan diamati. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara persis 

hal yang harus diamati. Pengamatan tidak menggunakan instrumen yang 

terstandar, tetapi hanya berupa observasi rambu-rambu (Sugiyono, 2018:311). 

 

Penelitian tentang komunikasi politik kepala desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, 

Kabupaten Tanggamus, peneliti menggunakan observasi terbuka atau 

terselubung dan observasi tidak terstruktur. Pengamatan secara terus terang, 

peneliti menyatakan terus terang kepada narasumber bahwa peneliti melakukan 

penelitian. Peneliti juga memilih observasi tidak terstruktur dengan alasan fokus 

observasi akan berkembang seiring dengan berlangsungnya aktivitas observasi. 
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2.  Wawancara 

Menurut Esterbaerg (dalam Sugiyono, 2018:317), mengartikan wawancara yaitu 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan 

dan tanggapan, sehingga terjadi komunikasi dan konstruksi makna yang sama 

tentang suatu topik tertentu. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2018:319), 

wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. 

 

Wawancara merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian, 

khususnya dalam penelitian kualitatif. Secara umum pewawancara harus 

berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek penelitian (responden). 

karena tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang 

dianggap data tersebut diperlukan untuk membuat rumusan yang sebaik 

mungkin untuk mencapai tujuan penelitian (Rosaliza, 2015:71). 

 

a)  Wawancara terstuktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika 

peneliti atau pengumpul data yakin tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data lebih dahulu 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawaban telah disiapkan (Hidayah. et al, 2018:77). 

 

b) Wawancara semistruktur (semistructure interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang 

pada praktiknya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih 

terbuka dimana yang diwawancarai dimintai pendapat dan idenya serta dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu menyimak dan mencatat hal yang 

dilakukan informan (Pratiwi & Syafiq, 2015:100). 

 

c) Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) 

Wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Panduan 
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wawancara hanyalah garis besar dari masalah yang ditanyakan. Wawancara 

tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang 

suatu subjek yang diteliti (Pratiwi & Syafiq, 2015:100). 

 

Wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab antara peneliti dan informan 

mengenai bagaimana komunikasi politik antara kepala desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, 

Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis 

yang telah disiapkan alternatif jawaban. Penulis juga akan menggunakan 

wawancara semistruktur (semistructure interview) dan wawancara tidak 

terstruktur (unstructured interview) untuk menemukan masalah secara lebih 

terbuka. Adapun waktu pelaksanaan wawancara disajikan dalam waktu berikut: 

 

    Tabel 8. Pelaksanaan Wawancara 

No Nama Status 
Pelaksanaan 

Wawancara 

1 Fathullah Sekretaris DPC PAN 
21 September 

2021 

2 Nurwi 
Sekretaris DPC Demokrat 

Pesawaran 

23 September 

2021 

3 Yusak. SH. MH Ketua DPC Golkar Pesawaran 
23 September 

2021 

4 Bambang Sekretaris DPD PDIP Pesawaran 
23 September 

2021 

5 Wety. S.T. Sekretaris DPC PKS Pesawaran 
23 September 

2021 

6 Roby Pengurus Partai Nasdem 
30 September 

2021 

7 Mualim Taher Tokoh Masyrakat 
30 September 

2021 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021 
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3. Dokumentasi 

Menurut Widyoko (2015:50) makna dokumentasi dibedakan menjadi dua 

yaitu makna sempit dan makna luas. Dokumentasi dalam arti sempit adalah 

benda atau benda tertulis, sedangkan dokumentasi dalam arti luas adalah 

dokumen tidak hanya berupa tulisan tetapi dapat berupa peninggalan seperti 

prasasti dan simbol lainnya. Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen 

yang didapatkan peneliti saat observasi di Pekon Sukaraja dan data sekunder 

lainnya berupa buku, jurnal penelitian, website serta foto-foto yang sesuai 

dengan penelitian dan rekaman suara saat wawancara. Metode pengumpulan 

data dokumentasi menggunakan handphone untuk keperluan foto dan 

recording serta buku catatan untuk mencatat segala hal yang berhubungan 

dengan wawancara. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data 

secara induktif. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa 

pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelum penelitian diadakan (Lexy J. Moloeng, 2007:62) Lebih 

lanjut, menurut analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan 

bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokan. 

 

Secara singkat proses analisis data, menurut penjelasan (Moloeng, 

2007:190)dimulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. Langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan 

jalan membuat abstraksi, yakni membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada d idalamnya. 

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan (unityzing), 

kemudian satuan-satuan itu dikategorisasikan (kategorisasi). Bersama dengan 

itu, kita membuat koding. Tahap akhir analisis data ini adalah mengadakan 
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Pemeriksaan Keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, barulah dimulai tahap 

penafisran data. 

 

3.8. Keabsahan Data 

 

Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu (Lexy J. Moloeng, 2007) terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu : 

1. derajat kepercayaan (credibility) 

2. keteralihan (transferability) 

3. kebergantungan (dependability) dan 

4. kepastian (confimability) 

Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan dilakukan melalui perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dengan sumber, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. 

Perpanjang keikutsertaan menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dalam 

waktu yang cukup lama. Ketekunan pengamatan berarti bahwa peneliti 

hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengecekan sejawat 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

 

Kecukupan referensial maksudnya bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat 

digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi 

yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Pengecekan 

anggota maksudkan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, 
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kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keteralihan 

dilakukan dengan cara uraian rinci (thick description). Teknik ini, menurut   

Lexy J. Moloeng, (2007:183) menghendaki peneliti agar melaporkan hasil 

penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks tempat peneliti diselenggarakan. 

 

Sedangkan pemeriksaan terhadap ketergantungan dan kepastian data, teknik 

yang digunakan adalah auditing. Proses auditing yang dimaksud mengikuti 

langkah-langkah yang disarankan adalah Halpern dalam Lexy J. Moloeng, 

(2007:183) yaitu praentri, penetapan yang dapat di audit, kesepakatan formal, 

dan terakhir penentuan keabsahan data. Pada tahap praentri (pre-entry) sejumlah 

pertemuan diadakan oleh auditor dengan auditi dan berakhir pada meneruskan, 

mengubah seperlunya, atau menghentikan pelaksanaan usulan auditing. 

Kesepakatan dicapai diamana auditing harus menyediakan kerangka yang 

menyatakan jenis audit yang akan diselenggarakan disamping peneliti sebagai 

auditi menjelaskan secara singkat maksud, tujuan, proses, dan hasil penemuan 

studi.  

 

Pada tahap penetapan yang dapat diaudit, auditi menyediakan segala macam 

pencatatan yang diperlukan dan bahan-bahan yang tersedia, selain menyediakan 

waktu secukupnya. Untuk mengadakan konsultasi jika hal itu diperlukan. 

 

Pada tahap kesepakatan formal antara auditor dengan auditi, diadakan 

persetujuan tertulis tentang apa yang telah dicapai dengan auditor. Terakhir, 

penentuan keabsahan data. Pada tahap akhir auditing. Auditor memberikan 

umpan balik dan berunding dengan auditi serta menuliskan laporan hasil 

pemeriksaannya. Sebelum seluruh penyusunan laporan diakhiri, sesuai dengan 

haknya, auditi berhak mempelajari isi laporan tersebut terlebih dahulu. Hasil 

penelahaan  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 
 
 

 

 

4. Gambaran Koalisi Calon 

 

4.1. Koalisi Calon 1 Bupati Pesawaran ( M. Nasir-Naldi Rinara) 

a. Partai Nasdem 

Partai ini berawal dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat yang 

dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa 

dipisahkan lepas dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, yaitu 

menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia 

adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi 

pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus 

mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yakni memperbaiki, 

mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan, Partai PAN memilki 4 

Kursi dengan akumulasi suara 6.077 di DPRD Pesawaran Periode 2019-

2024 berikut nama dan perolehan suara : 

Tabel 9. Perolehan Suara Nasdem 

Nama Suara Sah 

Hamsinar 1.549 

A. Gunawan 1.364 

Fahmi Fahlevi 2.270 

Roliyansyah 894 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 
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b. Partai PAN 

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu dari sekian banyak partai 

yang lahir pada era Reformasi. Sejarah PAN berawal dari pembentukan 

Majelis Amanat Rakyat atau MARA pada 14 Mei 1998. MARA 

merupakan suatu wadah terbuka yang bertujuan memperjuangkan keadilan 

dan demokrasi di Indonesia dibentuk oleh para tokoh nasional dari lintas 

agama, suku dan rasial. Partai PAN memilki 5 Kursi dengan akumulasi 

suara 13.158 di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan 

perolehan suara : 

Tabel 10. Perolehan Suaran PAN 

Nama Suara Sah 

Muklis 2.417 

PaisalUdin 4.666 

Umroni, A.Md. 898 

Saifudin 2.336 

Supriyadi 2.841 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

4.2. Koalisi Calon 2 Bupati Pesawaran  

a.  Partai PDIP 

PDI-P sebenarnya merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan 

dengan partai politik pada masa orde lama. PDI-P sebenarnya kelanjutan 

dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 

Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fungsi partai politik.  
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Partai PDIP memilki 9 Kursi dengan akumulasi suara 21.635 di DPRD 

Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan suara : 

Tabel 11. Perolehan Suara PDIP 

Nama Suara Sah 

Aria Guna, S.sos.I., M.M. 1.786 

M. Nasir, S.I.Kom, M.M. 6.196 

Sucipto, S.A.P. 2.778 

F.X. Bambang D.S.L.P., S.H., 

S.Kep. 
1.922 

Suprapto 2.440 

Evi Dwiyana Lestari 1.521 

Masnayati 1.787 

Heri Yurizal Efendi 1.612 

Harno Irawan 1.593 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

b. Partai Golkar 

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan 

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah 

partai politik di Indonesia. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 

sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama 

Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. 

Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan 

Suhardiman. Partai Golkar memilki 4 Kursi dengan akumulasi suara 8.576 

di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan suara 

: 
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Tabel 12. Perolehan Suara Golkar 

Nama Suara Sah 

Drs. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I. 1.177 

Yusak, S.H., M.H. 2.894 

Bambang Suheri, S.H. 2.278 

Mustika Bahrum, S.E., M.M. 2.227 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

c. Partai PKS 

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan 

(disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, 

Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi 

Isma'il. 

 

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas 

minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral 

threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut 

kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera 

(PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen 

Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah 

(setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat 

Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan 

dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, 

termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini 

maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai 

Keadilan Sejahtera). Partai PKS memilki 4 Kursi dengan akumulasi suara 

5.539 di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan 

suara : 
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Tabel 13. Perolehan Suara PKS 

Nama Suara Sah 

Atut Widiarti, S.Sos. 1.221 

Tati, S.E. 2.250 

Widada 1.881 

Agung Prasetia Baktiana 2.187 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

d. Partai PKB 

Partai PKB didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998. Partai PKB 

memilki 5 Kursi dengan akumulasi 7.837 suara  di DPRD Pesawaran 

Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan suara : 

Tabel 14. Perolehan Suara PKB 

Nama Suara Sah 

Devita Sahara 1.880 

Zulkarnain 1.470 

Firdayana 1.110 

Rudi Ardiansyah 1.700 

Rohimah Rahman, S.Ag. 1.677 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

e. Partai Gerindra 

Partai Gerindra dibentuk pada  pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, 

termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya 

tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, 
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demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang 

berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 

NKRI tahun 1945. Partai Gerindra memilki 4 Kursi dengan akumulasi 

suara  6.459 di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan 

perolehan suara : 

Tabel 15. Perolehan Suara Gerindra 

Nama Suara Sah 

Evi Susina, S.H. 1.542 

Lenida Putri, S.IP. 2.142 

Rudi Agus Sunandar, S.E. 1.211 

H. Syaipurrohman, S.E. 1.564 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

f. Partai PPP 

Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat sebagai PPP atau P 

tiga dideklarasikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan hasil gabungan 

dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU). Partai PPP 

memilki 2 Kursi dengan akumulasi 3.276 suara  di DPRD Pesawaran 

Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan suara : 

Tabel 16. Perolehan Suara PPP 

Nama Suara Sah 

Andi Supratman 1.904 

Rifky Assofani, S.H. 1.372 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 
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g. Partai Hanura 

Partai Hanura didirikan oleh Wiranto  di Jakrata pada tanggal 13 

November 2006 Partai Hanura memilki 2 Kursi dengan akumulasi 2.921 

suara  di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan 

suara  

Tabel 17. Perolehan Suara Hanura 

Nama Suara Sah 

Supriyadi 1.884 

Rohman 1.037 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 

 

h. Partai Demokrat 

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan 

pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai 

Demokrat memilki 5 Kursi dengan akumulasi suara 12.412 di DPRD 

Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan perolehan suara  

Tabel 18. Perolehan Suara Demokrat 

Nama Suara Sah 

Bumairo 1.394 

Olan Fitrionando 5.179 

Irfani, S.P. 2.398 

Musannif Yasser Syamsurya 1.646 

Subhan Wijaya, S.Kom. 1.795 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 
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i. Partai PBB 

Partai PBB Partai Demokrat memilki 1 Kursi dengan akumulasi suara 

1.998  di DPRD Pesawaran Periode 2019-2024 berikut nama dan 

perolehan suara : 

Tabel 19. Perolehan Suara PBB 

Nama Suara Sah 

Muzakkar, S.sos. 1.998 

Sumber : Data Diolah Peneliti, Tahun 2021 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

 

6.1 Simpulan 

Partai politik merupakan platform yang dibentuk untuk mewujudkan idelogi, 

tujuan, dan visi misi. Partai politik digerakan oleh sekelompok orang yang 

memiliki tujuan memenangkan kompetisi dalam pemilu. Untuk memenuhi syarat 

pencalonan dan memperkuat pengaruh, maka partai politik melakukan koalisi. 

   

Berdasarkan hasil penelitian tentang koalisi partai politik pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran tahun 2020,  tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan 

koalisi menunjukkan bahwa baik pragmatisme memainkan peran yang sama 

pentingnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi. yang 

menyebabkan partai masih berkoalisi lebih dari 20 persen dan terjadi  

penumpukan koalisi pada salah satu kandidat calon, adanya Kepentingan dalam 

Perkoalisian itu sendiri, hubunganya dengan syarat minimal dalam pencalonan di 

sini partai berkoalisi cenderung untuk mendapatkan suara terbanyak sehingga 

partai berkemungkinan besar untuk menang, adapun dari sisi idelogi (policy 

seeking) partai cenderung adanya Kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan 

baik di Eksekutif dan Legislatif, hal ini yang mengakibatkan bentuk koalisi yang 

terdiri hanya 20 persen sulit untuk terjadi. 

Namun demikian, tulisan ini belum mencakup pembahasan detail bagaimana 

dinamika pembentukan koalisi pada praktiknya di lapangan itu terbentuk, karena 

fokusnya pada usaha menjelaskan pola umum pembentukan koalisi yang terjadi 

di Pilkada Pesawaran tahun 2020. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis 

pembentukan Koalisi Minimal  dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah 

tahun 2020  di Lampung, studi kasus Kabupten Pesawaran ada beberapa saran 

yang dapat peneliti berikan  

1. Kepada Masyarakat pesawaran untuk lebih paha arti dari Pilkada yaitu untuk 

mendapat pemimpin terbaik agar dapat memajukan daerah Pesawaran 

2. Kepada Partai Politik agar koalisi tidak hanya berjalan secara pragmatis akan 

tetapi koalisi didasari atas kemauan untuk memajukan daerah pesawaran 

sehingga calon yang terpilih nantinya betul-betul ingin memajukan daerah 

pesawaran 

3. Partai Politik menyiapkan kader-kader terbaik agar dapat menciptakan 

demokrasi Pilkada yang baik, dan menjadikan partai sebagai potensi untuk 

memajukan daerah Pesawaran. 
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