
7 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

 

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan 

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu 

pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam 

keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan 

kewenangan
1
. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, 

Desentralisasi akhir – akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah 

karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan 

paradigma pemerintah di Indonesia.  

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada 

pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah 

tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan 

nasional, Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah, (a) 

mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b) dalam 

menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang 

                                                           
1
 Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 52 
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cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, (c) 

dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan 

dapat segera dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan 

pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. 

Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri 

kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan 

kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f) dari segi psikologis, 

desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena 

sifatnya yang lebih langsung
2
. 

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu 

desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). 

Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu 

dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari 

devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar 

pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-

unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut 

Rondinelli  adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam 

administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah
3
.   

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan 

dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan 

                                                           
2
 Josef Riwu Kaho, 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada.Hal 12 

3
 Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 4 
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kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya 

sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam 

rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan
4
. Kewenangan otonomi daerah 

ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. 

Kewenangan Otonomi luas menurut Haris  adalah kekuasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 

pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh 

dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi
5
. 

Otonomi untuk daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi 

kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum 

dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan bidang 

pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi secara administratif juga merupakan 

perpanjangan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan 

otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. 

Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota adalah kekuasaan daerah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 

                                                           
4
 Ibid. Hal 39 

5
 Ibid Hal 51 

“Konsekuensi dari dekonsentrasi adalah Pemerintah Pusat membentuk instansi-instansi 

vertikal di daerah seperti TNI/Polri, Kehakiman, BPK, dan sebagainya.” 
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bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan 

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
6
. 

Secara konstitusional pemberian otonomi daerah dilakukan dengan mengacu 

kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di bidang ketatanegaraan, 

pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah 

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Oleh karena itu, pemerintah beberapa kali membentuk Undang-Undang tentang 

Pemerintah Daerah. Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing 

undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi waktu terjadinya, 

sehingga akhirnya terbentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Ada tiga alasan pokok dibentuknya 

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yaitu alasan politis, sosiologis dan 

konstitusional. Alasan politis adalah alasan karena perubahan struktur politis 

waktu itu. Alasan sosiologis yaitu karena situasi dan kondisi masyarakat yang 

semakin berkembang. Alasan konstitusional yaitu alasan perimbangan keadaan 

serta memperhatikan pendapat yang timbul dari sidang-sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). 

Ketidakpuasan daerah yang awalnya dilakukan secara terselubung, 

belakangan mulai ditunjukan secara terbuka. Tidak kurang dari masyarakat 

Kalimantan Timur, Aceh, Irian Jaya dan Riau telah melontarkan protes keras 

                                                           
6
 Otonomi kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 
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terhadap gaya sentralistis dan sekaligus eksploitatif Jakarta. Ketidakpuasan 

masyarakat di daerah-daerah, ditambah dengan krisis ekonomi yang membuat 

kemampuan finansial Pemerintahan Pusat melemah membuat Pemerintah Pusat 

tidak ada pilihan lain kecuali mencoba merebut hati masyarakat di daerah. 

Hasilnya, Pemerintah Pusat bersedia untuk mendesentralisasikan 

kewenangannya sebagaimana ditandai dengan keluarnya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 

prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Substansi kewenangan daerah 

mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan 

dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta 

agama dan kewenangan bidang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang tersebut adalah mendorong 

untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, 

meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

terwakili dari partai-partai politik yang menang dalam pemilu diharapkan dapat 

benar-benar mewakili suara rakyatnya 

Beberapa substansi dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bisa 

digaris bawahi secara singkat dalam beberapa butir kebijakan
7
 Pertama, 

semangat otonomi daerah yang lebih besar ini dimulai dengan perubahan 

                                                           
7
 Abdul Gaffar Karim. 2006. Kompleksitas Persoala Otonomi Daerah di Indonesia. Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar Hal 42-44 
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simbolisasi pada nama daersah otonom. Istilah tingkatan daerah otonom (Dati I 

dan Dati II) dihapuskan, dan diganti dengan istilah yang lebh netral yaitu 

Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini didasari semangat untuk menghindari 

citra bahwa tingkatan lebih tinggi secara hierarki lebih berkuasa daripada 

tingkatan lebih rendah. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai 

pemerintahan Propinsi. Pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari 

intervensi pusat yang sangat kuat melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah 

Otonom dan Kepala Administratif. 

 Bupati dan walikota adalah kepada daerah otonom saja. Sementara itu, 

jabatan kepala wilayah pada kabupaten dan kota sudah tidak dikenal lagi. 

Ketiga, bupati dan walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD Kabupaten atau 

Kota tanpa melibatkan pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Pusat. Oleh 

karena itu, Bupati / Walikota harus bertanggung jawab kepada DPRD dan bisa 

diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatan selesai. Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan 

masyarakat dan memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam 

bentuk otnomi yang luas dan bertanggung jawab. Dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi yang luas dan bertanggung jawab tersebut, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang strategis di bidang 
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penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan 

bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. 

Keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menghapuskan posisi 

wilayah administratif(field administratif) pada level Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota. Integrated Profectoral System yang sentralistis yang digunakan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diubah menjadi Functional System, 

bukan sekedar Unintegrated Prefectoral System yang dikenal pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kelima, Undang-Undang ini menempatkan 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah. 

Pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai perpanjangan tangan 

pemerintahan daerah otonom (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat 

dekonsentrasi. Keenam, Undang-Undang ini mengenalkan Badan Perwakilan 

Desa yang menjadi lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa. Ketujuh, UU ini 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi 

seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, 

moneter, dan fiskal dan kewenangan lainnya. 

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 

eksekutif fan legislatif, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara 

kedua lembaga tersebut. Pada Undang-Undang 22 Tahun 1999 banyak 

mandapat kritikan tentang ketentuan yang mengatur tentang penunjukan 

sekretaris daerah rawan intervensi dari kalangan partai politik yang ada di 

DPRD, dengan keharusan adanya persetujuan pimpinan DPRD sehingga dapat 
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mengurangi bobot profesionalitas. Jabatan sekda sebagai bahan sharing 

kekuasaan pada akhirnya lebih dominan daripada pertimbangan kemampuan 

teknis dan profesionalitas. Kemudian ditambah lagi oleh perilaku dan kinerja 

DPRD yang merupakan wakil-wakil partai politik peserta pemilu 1999, belum 

mencerminkan sebagai pemegang amanah rakyat dalam rangka memenuhi 

aspirasi keinginan masyarakat daerah
8
. Legislatif dapat mengangkat kepala 

daerah dan memecatnya, sehingga adanya dominasi kekuasaan legislatif 

dibandingkan dengan eksekutif.  

Dengan perkembangan zaman dan berubahnya keadaan ketatanegaraan dan 

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu adanya pergantian Undang-

Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (revisi). Revisi tersebut 

kemudian di sahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam 

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa eksekutif dan legislatif sama-sama 

dipilih oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan 

Daerah adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Salah satu isu yang paling penting dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini 

adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daerah. Kepala 

daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. 

Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan 

mengingati bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2003  tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

                                                           
8
 Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Palembang : Raja Grafindo Persada 

Hal 115 



15 

 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa 

DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan 

wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-

Undang 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung
9
. 

Dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan 

bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan 

calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil” dan ayat 2 “pasangan calon sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau 

perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Hal tersebut membuka 

kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk ikut mencalonkan kepala 

daerah dalam Pilkada dengan syarat yang sudah ditentukan. 

B. Demokratisasi Di Tingkat Lokal Melalui Pemilukada 

Dibukanya ruang yang luas bagi semua masyarakat untuk mencalonkan 

kepala daerah, mencerminkan semangat untuk melakukan demokratisasi di 

daerah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya 

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup 

mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 

langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan 

                                                           
9
 Ibid  Hal 432 
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pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan 

setara.
 10 

Demokrasi juga dilaksanakan di daerah – daerah sebagai wujud upaya 

menciptakan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Demokrasi yang 

berlangsung didaerah, dalam kajian akademik amat populer dikenal dengan 

istilah demokrasi ditingkat lokal. Konsep-konsep demokrasi lokal Demokrasi 

tingkat lokal adalah suatu konsep yang berupaya mendekatkan alam bernegara 

kepada individu. Jarak, sebagai suatu hal yang kerap membuat warganegara 

punya political efficacy yang rendah, dipangkas oleh konsep ini. Sebab itu, 

demokrasi local kerap dipahami sebagai cara berdemokrasi (memerintah) di: 

Dalam lembaga-lembaga pemerintahan local seperti walikota, dewan kota atau 

DPRD, komite-komite, dan pelayanan administrative;
 
dalam pengorganisasian 

dan aktivitas masyarakat (civil society).
11

.  Secara ideal, kedua elemen di atas 

(pemerintah dan civil society) bekerja sama dalam melakukan penyusunan dan 

implementasi kebijakan. Keduanya merupakan partner kerja, kendati di alam 

kenyataan keduanya lebih merupakan “sparring enemy.” Sebab itu, demokrasi 

lokal memperkenal beberapa konsep yang bisa diacu guna mendekatinya 

sebagai berikut
12

. 

                                                           
10

 Richard M ketchum. 2004. Demokrasi sebuah pengantar. yogyakarta : niagara Hal 5 

11
 Timothy D. Sisk, 2002 Demokrasi di Tingkat Lokal, (International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance,). Hal 23 

12
 Ibid hal 33 
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1. Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal 

sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai 

kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta 

segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya 

praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara 

individu dapat didengar dengan lebih mudah. 

2. Musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya 

terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang 

bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah 

yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga 

bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi 

berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling 

memberi dan menerima antar kelompok-kelompok kepentingan dalam 

masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-

tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama. 

3. Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi 

proses pendidikan politik. Maksudnya, peran serta warga masyarakat 

memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua 

urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui 

oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor 

walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan 

membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat 

semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti 
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mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota 

masyarakat. 

4. Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan 

para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal 

berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan 

masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta 

mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi 

cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun 

masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial. 

Pemilu kepala daerah adalah salah satu wujud kongkrit pelaksanaan 

demokratisasi di tingkat lokal. Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara 

dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan duduk di lembaga 

eksekutif maupun lembaga legislatif, serta salah satu bentuk pemenuhan hak 

asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. 

Karena itu, diperlukan cara untuk memilih pemimpin dalam memerintah suatu 

negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut 

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

Sebelum dilakukan kajian seputar sistem pemilihan umum, ada baiknya kita 

telusuri definisi dari sistem pemilihan umum dari sejumlah ahli. Definisi-

definisi tersebut akan mengantar kita kepada definisi operasional sistem 

pemilihan umum yang digunakan dalam tulisan ini. Dieter Nohlen
13

 

                                                           
13

 Dieter Nohlen,2008 "Electoral Systems", dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-

Bacha, Encyclopedia of political communication, (California: Sage Publications,) 
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mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan 

dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses 

yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku 

pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan 

umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan 

politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan 

menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik. 

Definisi lain diberikan oleh Matias Laryczower and Andrea Mattozzi dari 

California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan 

sistem pemilihan umum adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat 

Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan 

legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan 

secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan 

umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.
14

 Melalui dua 

definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar 

sistem pemilihan umum seperti: Transformasi suara menjadi kursi parlemen 

atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai 

politik.  

Sistem pemilihan umum yang baik harus memenuhi konsep-konsep dasar 

sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas konsep tersebut amat 

cocok diterapkan untuk konteks pemilihan lagislatif namun dalam konteks 

pemilu di Indonesia,  namun pemilu di daerah – daerah juga dilakukan untuk 

                                                           
14 Ibid 
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memilih kepala daerah – wakil kepala daerah. Pemilu yang demikian lazim 

dikenal dengan istilah pemilukada ( pemilihan umum kepala daerah ). 

Pemilihan Langsung Kepala Daerah menjadi sebuah Konsensus politik 

nasional, yang merupakan salah satu instrument penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah digulirkannya otonomi daerah di 

Indonesia. 

Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung 

sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang 

pemerintahan daerah.
15

 Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, 

Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang bermakna 

bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan 

membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses 

demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini 

juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak 

politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-

kepentingan elite politik, sepertik etika berlaku sistem demokrasi perwakilan. 

Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, 

kompeten, legitimate, dan berdedikasi.Sudah barang tentu hal ini karena Kepala 

Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan 

pada segelitir elite di DPRD. 

 

                                                           
15 Abdullah, Rozali.2005 Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala 

Daerah secara Langsung. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 77 
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C. Strategi Pemenangan kandidat dalam Pemilukada 

Melalui pemilukada setiap kandidat diberikan hak dan peluang yang sama 

untuk berkopetisi meraih kemenangan. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan dalam memenangkan proses pilkada. Semua itu dilakukan bertujuan 

untuk meraih dukungan massa dalam pilkada. Kemenangan dalam proses 

pilkada tidak terlepas dari strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan yang 

di inginkan. Strategi yang efektif dan efisien merupakan cara tepat dalam 

memenangkan pilkada. Selain strategi yang digunakan, adanya faktor-faktor 

yang dimiliki oleh calon kepala daerah dapat mempengaruhi kemenangan 

dalam pilkada. 

Strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan 

yang tidak hanya menjatuhkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

taktik dan operasionalnya. Strategi dalam hal ini merupakan bagian terpadu dari 

suatu rencana (plan), dimana rencana merupakan produk dari perencanaan 

(planning) yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses 

manajemen. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” atau 

“strategus” dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal atau perwira 

negara (state officer) dengan fungsi dan tugas yang luas. 

 Menurut Winardi strategi dapat di definisikan sebagai rencana atau 

semacam arah rangkaian tindakan tertentu didalam suatu organisasi, merupakan 

pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Strategi 

memiliki karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan 

tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen – 
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dokumen yang dikenal sebagai rencana tetapi ada kalanya strategi tidak 

dinyatakan secara formal, meskihal itu jelas tercantum dalam benak orang yang 

berkepentingan. Dengan kata lain strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau 

manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan 

yang telah direncanakan oleh organisasi. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, “strategi” diartikan sebagai rencana yang 

cermat mengenai kegiatan dalam mencapai sasaran khusus, para kontestan perlu 

melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (size) pendukungnya
16

 . 

Dalam konteks pemilukada, kajian mengenai strategi pemenangan pemilu dapat 

dilakukan dengan menganalisis strategi yang dilakukan oleh kandidat baik pada 

masa pra kampanye maupun pada saat kampanye berlangsung. Strategi pra 

kampanye meliputi : (1) Strategi Membangun Koalisi, (2) Strategi Mobilisasi 

Dana, (3) Strategi Membangun Jaringan Pendukung, (4) Strategi Menyusun 

Pesan – Pesan Kampanye. Sedangkan strategi pada saat kampanye meliputi : 

(1) Marketing politik, (2) Black campaign, (3) Strategi pergerakan partai. 

Masing – masing strategi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

C.1 Strategi Pra Kampanye 

 

Strategi pra kampanye biasa dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah 

sebelum massa pencalonan dibuka oleh komisi pemilihan umum daerah ( KPU 

D ). Untuk memperoleh suara yang cukup demi meraih kemenangan dalam 

pilkada dan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti di bawah ini. 

                                                           
16

 Firmanzah. 2012. Marketing politik. Jakarta. Yayasan pustaka obor Indonesia. Hal 109 
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C.1.1 Strategi membangun koalisi 

Dalam ranah politik dan pemerintahan, koalisi mengacu kepada hubungan 

kerja sama antara dua atau lebih kekuatan atau partai politik yang berbeda, 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan dilakukan untuk suatu jangka waktu 

tertentu. Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di 

mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-

sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. 

Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan 

koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai 

sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi 

beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti 

sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi 

bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena 

tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari 

perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling 

menguntungkan. Dalam pembentukan kekuatan pemerintahan koalisi pertama 

kali dikenalkan oleh ilmuan muda Indonesia Dian Fernando Sihite, berdasarkan 

teori yang ia buat sebuah kabinet akan sangat kuat jika tidak ada koalisi.Tidak 

adanya koalisi membuat kekuatan kabinet tersebuat tidak akan terpecah 

pecah.17 

Terdapat lima bentuk koalisi dalam teori Koalisi yang diutarakan Morgan. 

Yakni yang pertama adalah Minimal Winning Coalition Maksimalisasi 

                                                           
17

 http://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi (diakses pada 15 juni 2014) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_koalisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_koalisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi
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kekuasaan sebanyak mungkin untuk memperoleh kursi di kabinet dan abaikan 

partai yang tidak perlu. Koalisi dibentuk tanpa perlu mempedulikan posisi 

partai dan spektrum ideologi. Bentuk koalisi yang kedua adalah minimal size 

coalition dimana bentuk koalisi ini Partai dengan suara terbanyak akan mencari 

partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.jenis koalisi 

yang ketiga adalah Bargaining Proposition yang merupakan Koalisi dengan 

jumlah partai paling sedikit. Prinsip dasar memudahkan proses negosiasi dan 

tawar menawar karena anggota atau rekan koalisi hanya sedikit. Jenis koalisi 

keempat adalah Minimal Range Coalition. Dalam koalisi ini, dasar koalisi 

terbentuk karena kedekatan kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai 

berkoalisi membentuk kabinet. Bentuk koalisi terakhir adalah Minimal 

Connected Winning Coalition. Pembentukan koalisi dilandasi oleh kedekatan 

orientasi kebijakannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai 

yang terdekat secara ideologis, yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi 

kebijakan partai
18

 

Koalisi antarparpol dalam rangka menentukan calon kepala daerah tak boleh 

hanya didasarkan hitung-hitungan kepentingan politik jangka pendek. Idealnya, 

koalisi parpol dibangun berdasarkan kesamaan platform ideologi. Tetapi, 

seperti diketahui, sulit membangun koalisi berbasis platform ideologi karena 

hampir semua parpol di Indonesia tidak memiliki kejelasan ideologi. Hal ini 

pun terlihat dari corak koalisi dalam pemilihan langsung kepala daerah, di mana 

koalisi lebih didasarkan pada kepentingan untuk memenangi pemilihan. Tidak 

                                                           
18

 Dikutip dari http://fatkhan-ashari-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-47837-d.%20Politik-

Koalisi%20Politik.html pada tanggal 18 Agustus 2014 
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bisa dihindarkan, koalisi semacam itu hanya merupakan strategi berbagi 

kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.
19

 

Dalam ranah politik dan pemerintahan, koalisi mengacu kepada hubungan 

kerja sama antara dua atau lebih kekuatan atau partai politik yang berbeda, 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan dilakukan untuk suatu jangka waktu 

tertentu. Berbagai manuver koalisi parpol menjelang pilpres menunjukkan 

kebutuhan membentuk sistem politik yang lebih baik di masa datang melalui 

penguatan ideologi partai dan pembentukan sistem merit politik. Pada sisi lain, 

hal ini membuktikan masih belum terbentuknya budaya oposisi di kalangan 

elite dan pengurus parpol. Menjadi oposisi belum dianggap bagian terpenting 

penguatan sistem demokrasi. Ketidaksiapan elite dan parpol untuk berada di 

luar ring kekuasaan dan menjadi oposisi melahirkan kesulitan tersendiri dalam 

membentuk koalisi pemerintahan. 

Suatu koalisi dapat dibentuk melalui berbagai cara : (i) bermula dengan satu 

pendirian (founder), (ii) dengan menambah anggota sekali waktu, (iii) mencapai 

massa kritis (cristical mass), (iv) mengajak yang paling lemah untuk 

mendukung (weak ties can be strong) (v) membentuk diam- diam dan 

membubarkan secepatmya
20

. Berdasarkan tingkat kepercayaan dan kesesuaian 

tujuan terdapat lima jenis mitra dalam koalisi yaitu (i) Allies (sekutu), (ii) 

                                                           
19

 Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Jogjakarta, Gradien Mediatama. 

20
 Efriza,political explore, sebuah kajian ilmu social.  
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Oppoments (oposan), (iii) bedfellows (rekan sejalan), (iv) fence sitters 

(golongan), (v) Adversaries (penetang)
21

. 

Jika kelak koalisi yang terbentuk hanya didasarkan kepentingan 

mempertahankan kekuasaan di pemerintahan, dapat dipastikan hal itu tidak 

akan menciptakan kinerja pemerintahan yang baik. Hal ini tidak saja akan 

mengaburkan kontrol DPR terhadap pemerintah, tetapi juga akan menyebabkan 

terlalu bervariasinya kepentingan politik di pemerintahan. Tidak jelas siapa 

yang menjadi partai yang memerintah dan siapa yang menjadi partai oposisi. 

Tidak heran jika kepala daerah beberapa waktu lalu mengeluh, sejumlah 

kabinet justru ikut menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah. Selain 

bertentangan dengan etika berpolitik, hal itu juga sangat kontraproduktif 

dengan soliditas pemerintahan. Karena itu, perlu dikembangkan diskursus 

tentang apa yang harus menjadi tujuan akhir sebuah koalisi. Jika platform 

ideologi parpol sulit dijadikan dasar koalisi, paling tidak harus ada nilai dasar 

(basic/core value) yang akan dicapai koalisi pemerintahan. Esensi dasar 

pemerintahan adalah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, berpemerintahan 

adalah memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan 

pemerintah baru akan dirasakan masyarakat jika ada peningkatan kualitas 

pelayanan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat merupakan nilai dasar yang harus dijadikan syarat 

                                                           
21
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koalisi. Tampaknya hal ini sulit diwujudkan jika para elite politik hanya 

menganggap koalisi sebagai cara mempertahankan kekuasaan. 

Prinsip pertama dalam pertimbangan membangun koalisi ada 3 hal yaitu 

menjaga kehormatan dan marwah Partai. Prinsip kedua, yaitu untuk mencapai 

atau turut serta mencapai kemenangan . Serta yang ketiga atau yang terpenting 

adalah untuk menyiapkan fondasi agar sebuah Negara memiliki sebuah 

pemerintahan yang kuat dan efektif, sebuah pemerintahan yang sukses dalam 

beberapa tahun mendatang untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan 

seluruh rakyat.
22

 

Karena itu, amat penting mengembangkan kontrak politik sebagai dasar 

koalisi. Kontrak politik tidak hanya berisi kewajiban dan hak parpol dalam 

koalisi, tetapi yang lebih penting adalah tujuan yang akan dicapai koalisi dalam 

pemerintahan. Misalnya disetujui beberapa kesepakatan koalisi: pemerintahan 

yang bersih, berwibawa, dan profesional; terjadinya reformasi birokrasi; 

peningkatan kualitas pelayanan publik; dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial, 

dan politik masyarakat sebagai hak-hak asasi warga. Kesepakatan terhadap 

tujuan yang akan dicapai koalisi dalam pemerintahan jauh lebih penting 

daripada mengatur hak dan kewajiban parpol dalam koalisi.
23
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 Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 

Jakarta. Hal 131 

23
 Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Jogjakarta, Gradien Mediatama. 
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C.1.2 Strategi Mobilisasi Dana  

Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang 

besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai 

pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, oleh 

karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam 

mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya
24

. Dalam 

Konteks politik, mobilisasi dana merupakan hal awal yang perlu dilakukan oleh 

setiap kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam pemilukada tentu 

setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu 

modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan 

dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan  penggunaan dana politik itu 

sendiri. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda 

yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. 

Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan 

seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa 

barang atau uang/jasa politik.  

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan 

“pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya 

membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti 

mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang 

lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye diakses pada : 18 Agustus 2014 
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bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. Dana adalah unsur vital kedua 

yang harus jelas asal usulnya dan jelas jumlahnya. Seluruh komponen 

operasional pemenangan Pilkada bergantung kepada jumlah dana yang tersedia. 

Semua strategi disusun berdasarkan kapasitas dana dan melihat dari kondisi 

sosial masyarakat bahwa dana kampanye mempengaruhi prilaku pemilih karena 

sudah mulai menyebar strategi membagikan sembako berupa uang atau barang 

kepada masyarakat sehingga faktor tersebut yang membuat masyarakat berfikir 

prakmatis. 

Masalahnya bukan banyak atau sedikit, tetapi berapa jumlah yang optimal 

untuk pemenangan sebuah Pilkada. Point penting untuk diingat dalam soal dana 

ini adalah
25

: 

i. Dana berasal dari sumber yang jelas dan tidak akan menimbulkan 

masalah dikemudian hari. 

ii. Dana harus tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan 

tahapan yang disusun dalam strategi. Jumlah yang berlimpah tidak ada 

gunanya kalau tidak tepat waktu. Setiap tahapan Pilkada membutuhkan 

dana dalam jumlah dan waktu yang tepat. 

iii. Jumlah dana yang cukup adalah dana yang optimal. Perlu memperhatikan 

prinsip Marginal Cost = Marginal Revenue. Setiap tambahan satu unit 

rupiah harus menghasilkan satu unit outpun yang sepadan, agar tambahan 

biaya itu masuk akal. 
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 http://isnuansa.blogspot.com/2010/07/tim-sukses-pemilukada.html diakses pada 18 Januari 
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iv. Dana harus dialokasikan dalam bentuk Anggaran secara detil. 

Pagu dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu diingat 

kadang-kadang dana yang dikeluarkan Kandidat bisa melebihi jumlah 

yang secara resmi dilaporkan. Ini memang contoh yang tidak baik. 

Selayaknya gunakan dana sewajarnya. 

v. Pastikan orang-orang kunci mengetahui dengan pasti jumlah dana yang 

sesungguhnya ada dan siap untuk digunakan dalam setiap tahap. Jangan 

sekali - sekali berbohong mengatakan uang sudah siap sekian padahal 

sesungguhnya uang itu belum ada. Ini akan mengacaukan emosi tim 

sukses. 

vi. Sejak awal harus memegang prinsip jangan menghambur-hamburkan 

uang secara tidak perlu. 

 

C.1.3 Strategi membangun jaringan basis massa pendukung  

Dalam konteks politik, data tentang daerah sasaran sangat penting karena 

bisa memberikan informasi untuk di jadikan acuan dalam menetapkan langkah-

langkah kampanye, terutama dalam kaitannya dengan strategi. Menurut hasil 

penelitian dalam penentuan target sasaran tim kampanye menggunakan tim 

survei untuk mensurvei daerah- daerah mana saja yang akan di gunakan untuk 

melakukan kampanye. Target sasaran mereka, di sesuaikan dengan media-

media yang para tim kampanye gunakan.
26
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Lasswell mengatakan bahwa to whom, untuk siapa kampanye itu di tujukan. 

Target sasaran merupakan bagian dari Teori Lasswell. Karena melalui  teori ini, 

si pelaku kampanye atau seorang komunikator ingin adanya perilaku yang 

berubah ketika mereka sedang melakukan kampanye. Dalam hal ini, target 

sasaran yang di tuju di pilih sesuai dengan kriteria tanpa harus membeda 

bedakan antar satu sama lain atau sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh 

Everet M. Rogers yakni teori hemofili yang menyatakan komunikasi akan 

efektif apabila terdapat suatu kesamaan dan tidak membeda-bedakan usia, 

derajat, ras, agama, ideologi, visi, misi.
27

 

Jaringan basis pendukung merupakan jaringan yang dibentuk untuk 

mempermudah calon berinteraksi langsung dengan masyarakat ini biasanya 

dilakukan untuk memperkuat koalisi yang mendukung suatu calon. Dalam hal 

ini penting dilakukan oleh setiap calon kepala daerah baik tingkat 

kabupaten/kota sampai dengan tingkat presiden. Jaringan basis massa ini 

berguna untuk menyampaikan pesan kampanye sampai di tingkat bawah seperti 

daerah – daerah yang tidak bisa dijangkau oleh calon nya tersebut. Jaringan 

masa pendukung juga mempengaruhi eksistensi calon agar masyarakat dapat 

banyak mengetahui sosok calon yang ditawarkan oleh tim pemenangnya untuk 

mempengaruhi masyarakat melalui pesan – pesan kampanye. 
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C.1.4 Menyusun Pesan-Pesan Kampanye  

 

Tidak ada kampanye yang kuat tanpa rencana yang baik, dan tidak ada 

rencana yang kuat tanpa pesan yang baik. Pesan adalah apa yang mendorong 

rencana kampanye, ia menetapkan parameter dalam strategi yang dibuat. Semua 

kegiatan komunikasi yang di lakukan dalam hubungan antar manusia memiliki 

tujuan, demikian juga dengan kampanye politik. Penyusunan pesan yang 

bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi, artinya setiap pesan yang di buat 

di harapkan akan menghasilkan perubahan. Kampanye politik berusaha 

mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau public terhadap 

kandidat atau partai yang di perkenalkan. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi 

atau kampanye bertujuan untuk perubahan memerlukan keterampilan persuasi. 

Dalam penyusunan pesan di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi 

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang di usung. Sehingga harus 

menggunakan sebuah slogan yang mewakili seluruh pesan-pesan guna untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pesan-pesan berbentuk slogan yang 

mereka buat mereka sampaikan kepada masyarakat dengan penuh keyakinan 

bahwa begini lah ke depannya bila masyarakat kembali memilih kami, kami 

akan mentuntaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. 

Sesuai dengan Lasswell bicarakan dalam teorinya, message atau pesan 

merupakan hal yang paling terpenting dalam kampanye, karena melalui pesan 
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kita mampu memancing respons khalayak melalui penyusunan pesan yang 

sistematis dan terperinci.
28

 

Langkah pertama dalam merancang pesan kampanye adalah mengetahui 

demografi daerah pemilihan. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan 

memeriksa data sensus, catatan pemungutan suara, dan dokumen-dokumen 

publik lainnya. Survey demografis sangat diperlukan sebagai upaya untuk 

mencari tahu karakter pemilih pada daerah pemilihan tertentu. Selama langkah 

ini, tim kampanye harus belajar segala sesuatu mengenai medan perang (daerah 

pemilihan dan pemilihnya), termasuk usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, 

kepemilikan rumah, keanggotaan ormas, partai, jumlah pemilih, dan statistik 

lainnya yang akan berguna untuk kampanye. Kampanye juga harus membuat 

garis besar isu-isu untuk daerah pemilihan. Profil ini harus menjawab 

pertanyaan, profil ini biasanya dibuat dengan menggunakan patokan jajak 

pendapat, sebagian besar jajak pendapat yang dilakukan sebelum kampanye 

akan memberi informasi posisi pemilih saat itu. Sebisanya jajak pendapat 

dilakukan oleh ahlinya, karena informasi ini sangat penting, yaitu merupakan 

pijakan awal dari langkah-langkah berikutnya. Salah informasi pada pijakan 

awal, maka akan semakin salah pula di langkah-langkah berikutnya. 

Kampanye harus kemudian menggunakan isu demografis dan data yang 

telah dikumpulkan untuk menentukan apa pesannya. Gunakan data jajak 

pendapat untuk menentukan mana isu primer dan mana isu sekunder. Kandidat 

perlu memperhatikan kelemahannnya, sementara memberi penekanan lebih 
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pada isu-isu tersebut (sesuai hasil jajak pendapat) untuk mengumpulkan 

prosentase suara yang diperlukan untuk menang. Pesan Kampanye harus 

ringkas namun menjawab pertanyaan “Mengapa suara pemilih untuk saya?” 

Pesan ini harus cukup spesifik, dalam artian bahwa hal itu jelas. Namun cukup 

luas, dalam artian bahwa beberapa masalah dapat ditarik dari itu dan digunakan 

di seluruh jalannya kampanye . Perlu diperhatikan bahwa pesan kampanye tidak 

sama dengan slogan kampanye, dan tidak dimaksudkan untuk pers atau untuk 

para pemilih. Pesan kampanye digunakan sebagai benang merah kampanye, 

lebih ke arah internal; memberi rel bagi tim kampanye. Setelah membuat pesan, 

kemudian dapat ditarik beberapa isu untuk digunakan dalam kampanye. Isu-isu 

tersebut dapat dikomunikasikan kepada para pemilih melalui beragam media.
29

 

 

C.2 Strategi Kampanye langsung 

Larson (1992: 10) sebagaimana yang dikutip oleh Venus membagi 

kempanye menjadi 3 kategori  yaitu : product-oriented campaigns, candidate-

oriented campaigns dan ideologically or cause oriented campaigns. 

a. Product-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada produk 

umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering 

dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah commercial campaigns 

atau corporate campaigns. Motivasi yang mendasarinya adalah 

memperoleh keuntungan finasial. Cara yang ditempuh adalah dengan 
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memperkenalkan produk dan melipatgandakan penjualan sehingga 

diperoleh keuntungan yang diharapkan. 

b. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada 

kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasan politik. 

Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political 

campaigns (kampanye politik). Tujuan antara lain adalah untuk 

memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang 

diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang 

diperebutkan lewat proses pemilihan umum. 

c.  Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang 

beriontasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 

berdimensi perubahan sosial. Karena itu kampanye jenis ini dalam istilah 

Kotler disebut sebagai social change campaigns, yakni kampanye yang 

bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan 

sikap perilaku publik yang terkait. 

Kampanye yang dimaksud dalam penulisan ini adalah candidate oriented 

campaigns. Kampanye ini dilakukan untuk menari hasrat pemilih untuk 

memilih calon kandidat tersebut. Strategi sebagaimana dimaksud dalam 

candidate oriented campaigns strategi tersebut terdiri dari : (1) Marketing 

Politik, (2) Black Campaign,dan (3) Strategi Pergerakan Partai.  
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C.2.1 Marketing Politik 

Bagozzi (1974) melihat bahwa marketing adalah proses yang 

memungkinkan adanya pertukaran. Sistem pertukaran itu terjadi dalam konteks 

sistem sosial secara luas dan dan tidak hanya terbatas pada hubungan 

perusahaan swasta dengan konsumen atau calon konsumen. O Cass (1966) juga 

menjelaskan bahwa marketing memberikan arahan bagaimana kita bisa 

menerapkan ilmu marketing dalam dunia politik. Karena pada dasarnya ilmu 

marketing melihat bahwa kebutuhan konsumen adalah hal terpenting sehingga 

perlu diidentifikasi dan dicari bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika 

filosofi marketing diaplikasikan ke dalam dunia politik, maka seorang kandidat 

presiden untuk dapat memenangkan sebuah pemilu harus bisa menangkap 

keresahan dan permasalahan mendasar dari masyarakat.
30

 

Menurut Firmanzah,
31

 political marketing adalah konsep permanen yang 

harus di lakukan terus menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam 

membangun kepercayaan dan image public. Membangun kepercayaan ini hanya 

biasa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa 

kampanye. Political marketing harus di lihat secara komprehensif, yang 

meliputi : pertama Political marketing lebih daripada lebih daripada sekedar 

komunikasi politik. Kedua Political marketing di aplikasikan dalam seluruh 

proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi 
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juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik tetapi juga 

sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui 

pembangunan symbol, image, idiologi, dan program uang di tawarkan. Ketiga 

Political marketing menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya 

terbatas pada tekhnik marketing, namun juga sampai pada strategi marketing, 

dari tekhnik publikasi, menawarkan ide dan program, dan program dan desain 

produk sampai ke market intelligent serta pemrosesan informasi. Keempat 

Political marketing melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, 

seperti sosiologi dan psikologi. Produk politik merupakan fungsi dari 

pemahaman sosiologis mengenai symbol dan identitas, sedangkan faktor 

psikologisnya adalah kedekatan emosional dan karakter seorang pemimpin, 

sampai ke aspek rasionalitas idiologi partai. Kedua hal tersebut saling berkaitan 

sehingga menghasilkan political marketing yang berkaitan. Kelima Political 

marekting biasa di terapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari proses 

pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen. 

C.2.2 Black Campaign 

Black campaign merupakan penggunaan metode rayuan yang merusak, 

sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau 

calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis 

terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar 

menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam 

umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara 

efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Presepsi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Resistensi
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kandidat atau calon lain. dengan bermain pada permainan emosi para pemilih 

agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. 

Secara umum  black campaign memiliki ciri yang sangat pokok yaitu lebih 

banyak bual daripada fakta. Memang mungkin saja terdapat satu atau dua fakta 

tetapi dia akan diolah sedemikian rupa untuk dilontarkan untuk mempengaruhi 

opini publik kearah yang negatif. Black campaign  bisa merupakan serangan 

terbuka. Metode ini sangat mudah dikenali berniat menjatuhkan lawan. Berisi 

sisi negatif lawan dan selalu dilebih-lebihkan dengan fakta yang tidak jelas 

kebenarannya. Para pemilih harus mengamati mana yang fiktif dan yang 

sebenarnya. 

Kampanye  kotor juga bisa dilakukan secara sporadis dengan menunggu 

momen yang tepat dan hilang dalam waktu yang cepat. Biasanya dia selalu 

menunggu saat yang tepat untuk menyerang, misalnya menunggu opini tertentu 

sebagai pembuka jalan. Jika pembahasan mereda ketika itulah “sang 

penyerang” hilang sementara. Model lain adalah dengan melakukan bunuh diri. 

Biasanya “sang penyerang” melakukan hal ini juga dengan tertutup. Hebatnya 

ini adalah model  black campaign  yang sistematis. Kelompok lawan akan 

berupaya menyusupkan “orang dari timnya” masuk ke kubu lawan. Bila si 

penyusup sudah masuk maka dia akan berupaya membuat sesuatu yang 

merugikan kelompok yang disusupi. Seringkali pernyataan yang keluar  

justru kontraproduktif,  misalnya membuat pernyataan yang membuat pemilih 

marah, benci dan kehilangan simpati. Hal ini tentu akan merugikan kelompok 

yang disusupi dengan merusak citra. Tetapi yang pasti dari semua pola 
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kampanye itu sangat sulit dibuktikan “pelaku intelektual” dibalik serangan 

tendensius dan negatif itu.
32

 . 

 

C.2.3 Strategi Pergerakan Partai  

Strategi pergerakan partai politik pengusung calon. Strategi ini melihat dari 

kinerja partai politik dalam memasarkan calon tersebut, sehingga kekuatan 

calon dapat meningkat melalui kampanye. Kampanye jangka panjang tidak 

dapat dilakukan sendiri, artinya suatu partai politik membutuhkan pesaing 

untuk memberikan energi agar dapat terus menerus memperbaiki citra dan 

reputasi partai. Partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam 

melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk 

politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program 

kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. 

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumber daya (misalnya manusia, 

keuangan, infrastruktur) dapat dilakukan secara efesien. Selain itu, perencanaan 

dibutuhkan agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak 

dan arah. Perencanaan berarti juga mengaitkan antara satu aktivitas dengan 

aktivitas lain nya.
33
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Bagan  2. 1  

Sistematika dalam menetapkan strategi kampanye 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian akan terjadi sinergi dan konsistensi di antara program – 

program kerja yang akan dihasilkan suatu partai politik ke calon kandidat 

tersebut sehingga antara partai pengusung dan calon dapat bersenergis dalam 

merumuskan program – programnya.  

D. Penentu Kemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Melihat adanya strategi kita juga dapat melihat sisi dari segi faktor yang 

terdapat ketika terjadinya strategi yang dilakukan. faktor adalah hal (keadaan 

atau peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

Hal tersebut biasanya terjadi secara alamiah yang timbul dari seseorang. Faktor 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup 

beberapa hal antara lain
34

 : 

                                                           
34
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a) Fisiologis : Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi 

yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk 

memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk 

mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi 

terhadap lingkungan juga dapat berbeda. 

b) Perhatian : Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan 

untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas 

mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda 

sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini 

akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek. 

c) Minat : Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada 

seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan 

untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan 

seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat 

dikatakan sebagai minat. 

d) Kebutuhan yang searah : Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana 

kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat 

memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. 

e) Pengalaman dan ingatan : Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada 

ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-

kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian 

luas. 
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f) Suasana hati : Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, hal ini 

menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat 

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan 

mengingat. 

 

Sedangkan Faktor Eksternal merupakan karakteristik dari lingkungan dan 

obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat 

mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan 

mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.
35

 Untuk 

menjawab perumusan masalah di atas mengenai faktor penentu kemenangan 

calon yaitu dapat dilihat dari strategi yang digunakan. Tetapi tidak hanya 

strategi yang baik saja yang dapat mempengaruhi kemenangan calon, tetapi 

dengan adanya faktor-faktor tertentu yang mendukung agar strategi yang 

dilakukan dapat benar-benar dilakukan dengan maksimal. Penelitian ini 

berpandangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan dalam 

pemilu dapat dilihat dari popularitas politik, citra sosial calon kandidat, dan 

modal finansial. 

  

D.1 Modal Sosial  

Modal sosial (social capital), yakni bangunan relasi dan kepercayaan 

(trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya 

(Seligman, 1997; Fukuyama, 2006). Termasuk di dalamnya adalah sejauhmana 

pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu 
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memiliki kompetensi untuk memimpin daerah. Agar bisa meyakinkan para 

pemilih, para calon harus dikenal luas oleh masyarakat. Kepercayaan tidak 

tumbuh begitu saja. Ia didahului oleh adanya perkenalan. Popularitas saja 

kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Melalui 

modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih 

tetapi juga masyarakat memberi penilaian terhadap diri kandidat untuk 

kemudian diberi kepercayaan.
36

  

Di dalam Pilkada secara langsung, modal sosial memiliki peran yang cukup 

penting. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pasangan calon yang diusung oleh 

partai dominan ternyata tidak otomatis dapat memenangkan Pilkada secara 

langsung. Hal ini bisa terjadi karena peran figur pasangan calon dipandang 

lebih kuat daripada peran partai politik. Di dalam situasi seperti ini, kontestasi 

di dalam Pilkada secara langsung memiliki perbedaan yang substansial dengan 

Pemilu Legislatif. Di dalam Pileg, peran partai politik sangat dominan, 

sementara di dalam Pilpres dan Pilkada, peran figur dari pasangan calon 

dipandang lebih menentukan disbanding peran partai. 

 

D.2 Modal Ekonomi (economic capital) 

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya 

modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal financial adalah 

sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat – alat 

produksi atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk 
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investasi di massa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh 

orang awam sekalipun karena membelanjakan atau menginvestasikan uang 

merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan 

pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat 

dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan 

barang yang dibeli.
37

 

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam Principle of Political Economy (1848) 

seperti dikutip Agusto Bunga (2008), menggunakan istilah “capital” dengan 

arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan 

(2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir bad ke-19, 

modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan 

barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi 

(tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau managemen). Para 

ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred 

Marshall dalam Principles of Political Economies 1890). Modal dalam konteks 

ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan 

segala kontroversinya. 

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang 

menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) 

antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri 

selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur 
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pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih 

dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. 

Pilihan publik dalam pemilihan umum pada perspektif politik dan ekonomi 

adalah proses dimana prefence individu dikombinasikan ke dalam keputusan 

kolektif. Perbedaannya dalam perspektif politik, maka dalam perspektif 

ekonomi, konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan 

transformasi dari ekonomi klasik yang secara sederhana. 

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal 

dari aktor-aktor ekonomi untuk pemenangan pilkada dalam pembiayaan semua 

kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik 

pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan 

tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang 

bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos 

pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu
38

 : (1) Pasangan calon 

kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai 

kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada 

mengharuskan pasangan calon untuk menyetor danaa sumbangan hingga 

miliaran rupiah, (2) Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan 

calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di 

media massa baik cetak maupun elektronika, (3) Untuk membujuk pemilih 

biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada 

pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. 
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Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat 

dan menjelang pemungutan suara.  

Ditambahkan Sahdan dan Haboddin, bahwa setiap penyelenggaraan pilkada 

membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik 

dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu :
39

 

1. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon 

dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan 

maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartiikan sebagai wujud konkrit 

dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala 

daerah.  

2. Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan 

pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai 

politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana 

politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran 

kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya 

konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran 

pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan 

politik, dan membeli suara masyarakat. 

Berikut adalah alur bagaimana politik uang dilakukan dan siapa saja pihak 

yang terlibat di dalamnya :   
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Bagan 2.2 

Dana Politik 
40

 

 

 

 

          

          

          

Bagan di atas menunjukkaan bahwa dana politik kandidat bersumber dari 

dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara 

perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya 

dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya 

sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi 

yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai 

penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya 

dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada 

mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada 

sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya 

oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan 

berdasarkan penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang 

menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari 

kekuatan modalitas kandidat. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa 

dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan 
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Kandidat 

Kampanye Bayar Partai Beli Suara 

Dana Pribadi 

Terpilih / tidak terpilih 
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berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli 

suara, untuk pemenangan pilkada. 

 

D.3 Isu Program 

Pilkada secara langsung tidak hanya sekadar dimaksudkan sebagai instrumen 

untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Lebih dari itu adalah agar 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dirumuskan berdasarkan 

selera (tastes) dari masyarakat, demikian pula implementasinya, sebagaimana 

sering dikemukakan oleh para pendukung kebijakan desentralisasi (Rondinelly). 

Keinginan tersebut diterjemahkan ke dalam program populis 

Program Pembukaan lapangan kerja, Penanganan kriminalitas dan masalah 

social, Komitmen terhadap pendididkan, Gender dan perlindungan anak, 

Lingkungan hidup, Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, telephon seluler 

dll), Penanganan stabilitas ketersediaan dan pengendalian harga kebutuhan 

masyarakat dan lain-lain. 

Berbagai program tersebut perlu disosialisasikan kepada pemilih 

melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pasangan calon agar dapat 

menarik pemilih melalui tawaran program-program yang atraktif dan populis. 

Paling tidak, setiap pasangan calon berusaha meyakinkan kepada para pemilih 

bahwa ketika nanti terpilih sebagai Kepala Daerah, mereka dapat membawa 

daerahnya ke arah yang lebih baik. Pilkada secara langsung, dengan demikian, 

telah mendorong para calon Kepala Daerah untuk berlomba-lomba merebut 

kepercayaan (trust) melalui program-program yang lebih menguntungkan 

rakyat. Upaya ini dilakukan untuk membangun citra sebagai calon yang 
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menjanjikan agar pemilih dapat melakukan penilaian diantara program-program 

para calon. 

Dalam pandangan Lay (2006), Pilkada langsung dipahami dalam kerangka 

ekonomi sebagai proses transaksional yang mengharuskan terjadinya negosiasi 

berkelanjutan, bukan saja atas kebijakan, program dan proyek, serta prosedur-

prosedur yang melekat di dalamnya, tapi juga atas arah dan tujuan-tujuan utama 

yang ingin diraih bersama di aras politik lokal. Program-program yang 

dimunculkan adalah program yang menyentuh kepentingan masyarakat local. 


