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ARTIKEL 

Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi 
Partai Politik di Indonesia 

Nico Harjanto 

Peran partai palitik dalam prases seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik 
sangat penting. Namun, karena lemahnya pelembagaan kepartaian dan pelaksanaan 
fungsi-fungsi partai palitik, ada kecenderungan menguatnya politik kekerabatan yang 
tampaknya menjadi jalan pinlas bagi partai politik untuk memenangkan kantestas! po
litik maupun menjamin eksislensi sualu rejim politik tertentu. Penguatan palitik keke
rabatan ini tampak sekali dalam pemilihan kepala daerah langsung, dimana banyak 
parta! politik tidak mampu mengusung kader-kader potensial terbaiknya karena lebih 
memilih kandidal dari keluarga kalangan petahana (incumbent) yang kualitas dan 
kapasitas kepemimpinannya banyak diragukan. Kecenderungan ini tampaknya tidak le
pas dari kemunduran institusionalisasi kepartaian dan pragmatisme demakrasi elektoral 
yang membual partai politik menjadi lebih berorientasi pada pemenangan kursi jabatan 

publik. 

PENGANTAR 

Meski tidak khas Indonesia, berkernbangnya politik kekerabat
an di Indonesia pada masa dernokrasi elektoral saat ini sungguh 
rnerupakan suatu kecenderungan yang perlu diperlarnbat bahkan 
jika rnungkin diakhiri. Hal ini tentu tidak lepas dari banyaknya 
keburukan dan kelernahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan 
rnaupun dinasti politik tertentu, karena sulitnya kritik, pengawasan, 
rnaupun rnekanisrne checks and balances untuk dapat berjalan. De
ngan berturnbuhnya politik kekerabatan, maka playing field juga 
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akan sernakin tirnpang karena politik kekerabatan sudah dapat 
rnengakurnulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, 
rnaupun kontrol ekonorni tertentu akan lebih rnungkin rnernenangkan 
kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya 
rnasih terbatas dan hanya rnengandalkan kekuatan harapan. 

Menguatnya politik kekerabatan rnerupakan indikasi dari rnern
buruknya institusionalisasi kepartaian pada urnurnnya, dan rnele
rnahnya kernarnpuan rekrutrnen dan kaderisasi partai politik pada 
khususnya. Di tengah sistern kontestasi yang sernakin individualistis, 
maka peran parpol rnenjadi sernakin berkurang, dan kekuatan 
individu para kandidat rnenjadi salah satu deterrninan kernenangan 
dalarn perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan rnenjadi 
pilihan yang rnenarik bagi parpol untuk rnernenangkan posisi
posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang 
nyata dari rnereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya 
finansial, serta kernarnpuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh 
kekerabatan politik yang sedang menjabat. Parpol tampaknya lebih 
rnementingkan kemenangan, dan kurang mernikirkan efektivitas 
kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga abnormali 
maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh 
parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan dalarn Pilkada, 
misalnya. Tulisan ini rnelihat perkembangan kontemporer tersebut 
dari sisi institusionalisasi kepartaian yang berjalan saat ini dengan 
beberapa pertanyaan. Mengapa ada kecenderungan rnenguatnya 
politik kekerabatan di Indonesia? Apakah parpol sernakin tidak 
memiliki kader berkualitas, atau kekerabatan telah menjadi political 

short-cut yang efektif untuk mernenangkan kontestasi politik rnaupun 
menjarnin eksistensi suatu rejim politik tertentu? 

INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK 

Di dalarn sistern demokrasi perwakilan, keberadaan partai politik 
(parpol) rnenjadi conditio sine qua non bagi bekerjanya mekanisrne 
demokrasi. Sebagai pengorganisasian warganegara yang rnerniliki 
cita-cita politik yang sama dan bertujuan untuk terlibat dalarn pem
buatan kebijakan negara serta mengisi posisi-posisi politik di sernua 
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tingkatan, parpol merupakan the backbone ofdemocracy. Parpol menjadi 
jembatan penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rak
yat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Ek
sistensi parpol yang sangat sentral dalam demokrasi ini tentunya ti
dak terlepas dad berbagai peran sangat penting yang diembannya 
dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui pelaksanaan fungsi
fungsinya. 

Fungsi-fungsi utama parpoP adalah untuk menyerap dan me
nyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat; melakukan pendidikan 
politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara 
dalam kehidupan bemegara; melakukan rekrutmen politik secara 
demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk 
mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; 
memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi 
legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya 
di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi 
rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; dan 
tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang 
duduk se~agai wakil rakyat maupun pejabat politik. Jika tidak ada 
parpol, maka akan sangat sulit mengelola kepentingan pribadi dan 
menjaga akuntabilitas para politisi dan pejabat poUtik, yang tentunya 
memiliki beragam kepentingan yang berbeda. 

Akan tetapi, parpol di Indonesia dan di banyak negara transi
sional lainnya belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik karen a banyaknya 
permasalahan internal di parpol sendiri. Parpol di Indonesia baru 

Periksa, mlsalnya Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activities in tile Mod
ern State (London: Methuen, 1954); Richard S. Katz and Peter Mair eds., Huw Parties Organize: 
C/u:mge and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies (Newbury Park, CA: SAGE, 
1995); Angelo Panebianco, Political Parties: Organization and PIYWe1' (New York: Cambridge Uni· 
versity Press, 1988); dan Richard S. Katz and William Crotty eds., Handbook of Party Politics, 
(fhousand Oaks, CA: Sage, 20(6). Sementara itu, menurut Carothers, parpol setidaknya perIu 
menjalankan tiga fungsi elementernya, yaitu: (1) aggregating and articulating the interests of 
the citizen; (2) structuring electoral competition and shaping the political landscape; and (3) 
providing coherent political groups to run the government. Periksa, Thomas Carothers, Aiding 
Democracy Abroad: The Learning Curve (Washington, D.C: Carnegie Endowment for Interna
tional Peace, 1999): 142. 
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mulai terlembagakan kembali pada era reformasi setelah mengalami 
pembatasan selama lebih dari 30 tahun di bawah rejim otoriter Orde 
Baru. Sebagai institusi yang relatif baru berkembang, hampir semua 

tidak berhasil melembagakan mekanisme kerja dan pengisian 
personal denganbaik.Akibatnya, parpol cenderungmenjadikendaraan 
politik untuk mencapai kekuasaan bagi para petualang poIitik dan 
ini menyebabkan parpol menjadi tidak optimal dalam menjalankan 
fungsi-fungsinya. Hal ini parpol menjadi salah satu sumber masalah, 
bukan pemecah masalah bagi demokrasi di Indonesia. 

Parpol yang harusnya menjadi institusi utama pengembangan 
demokrasi seringkali juga mengalami konflik internal sebagai akibat 
tidak berjalannya mekanisme demokrasi di dalamnya. Banyak 
parpol baru bermunculan sebagai akibat dari konflik internal dan ini 
semakin mehyulitkan terbentuknya parpol yang meIembaga hingga 
ke tingkatan grass-roots. Demikian juga, parpot yang harusnya bisa 
menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan 
pubUk ternyata sebagian besar diisi oleh orang-orang yang hanya 
memiliki modal kekuasaan dan kedekatan dengan pimpinan. Oleh 
karenanya tidak mengherankan jika sumber daya manusia di parpol 
dapat dikatakan buruk kualitasnya sebab meritokrasi ataupun sistem 
career pathing tidak berjalan baik. 

Partai poUtik juga merupakan lembaga demokrasi yang paling 
ambigu dan problematis. Ambigu karena parpol tidakbisa sepenuhnya 
dianggap atau diperlakukan sebagai institusi publik atau terlebih 
sebagai institusi pdvat. Parpol tidak mendapatkan pendanaan utama 
maupun fasilitas dan asistensi personalia dari negara, sehingga ke
dudukannya sebagai institusi publik tidak kuat. Sebaliknya, par
pol juga tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai institusi privat, 
sebagaimana layaknya yayasan, koperasi, atau perusahaan media 
massa karena parpol bergerak di bidang kekuasaan dan melibatkan 
masyarakat terbuka. Ketidakjelasan ini berpengaruh terhadap peng
aturan parpol pada umumnya, dan pada pengaturan tentang political 
financing, party financing, campaign financing, dan akuntabilitas parpol 
pada khususnya.2 

2 	 Perlksa misalnya, Ingrid van Biezen, "Political Party as Public Utilities," Party Politics vol. 14, 
no. 4 (2004): 701-722. 
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Pilar demokrasi ini juga problematis karena desain kelembagaan, 
fungsi, peran, dan mekanisme organisasinya. Untuk berbagai fungsi 
dan peran seperti yang telah disinggung di atas, tentu parpol mem
butuhkan sumber daya manusia yang handal, sumber keuangan 
yang mencukupi, pengorganisasian yang kuat, kepemimpinan yang 
tangguh, dan aturan organisasi yang lengkap serta berjalan. Na
mun, justru disitulah problematika selalu dihadapi parpol karena 
ketidakmampuannya untuk memenuhi unsur-unsur penting orga
nisasi parpol yang sehat dan demokratis. Secara kelembagaan, 
parpol memiliki jenis yang sangat beragam, yang masing-masing 
memiliki kekurangan dan kelebihannya dalam pelaksanaan meka
nisme pengorganisasiannya. Jenis parpol dan ideologinya tentu me
merlukan pengorganisasian yang berbeda dan karenanya varian 
parpol yang sangat beragam membuat sulit adanya suatu ukuran 
atau standardisasi parpol yang baik Hingga saat im, belum ada tipe 
ideal parpol karena masing-masing negara demokratis juga memiliki 
konteks dan masyarakatnya yang berbeda-beda yang membuat 
keberhasilan elektoral parpol bukan menjadi ukuran paling tepat 
untuk menilai keberhasilan pelembagaan parpol maupun 'sehat' 
tidaknya suatu parpol. Parpol bisa sukses dalam pemilu semata-mata 
karena faktor electoral fortunes atau faktor exogenous lainnya. 

Gunther dan Diamond (2003) misalnya, mencatat adanya 15 
jenis parpol berdasarkan tiga kriteria: (1) bentuk dasar organisasi 
parpol (2) orientasi programatik parpol; dan (3) strategi dan norma 
perilaku parpol." Kelima belas jenis parpol tersebut, tentunya dengan 
ciri spesifik masing-masing dapat dikelompokkan dalam lima genera. 
Genus pertama adalah parpol yang berbasis elite, dimana ada parpol 
tradisional-Iokal yang dipimpin keluarga bangsawan/terhormat serta 
parpol yang klientelistik. Genus kedua adalah parpol yang berbasis 
etnisitas, dengan dua tipe utamanya, yaitu parpol congress dan parpol 
etnis. Genus ketiga adalah parpol berbasis movement seperti parpol 
Libertarian Kiri atau parpol ekstrem kanan Pasca-Industrial. Genus 
keempat adalah parpol berbasis elektoralis, dengan jenisnya seperti 

, 	 Richard Gunther and Larry Diamond, "Species of Political Party: A New Typology/' Party Poli
tics voL 9, no. 2 (2003): 167-199. 
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parpol yang personaHstik, parpol yang catch-all, dan parpol yang 
programmatik. Sedangkan genus terakhir adalah parpol yang berbasis 
massa, dimana di sini ada tiga kategori besar, yaitu parpol massa 
berbasis agama (parpol fundamentalis atau parpol denominational), 
parpol massa berbasis nasionalisme (parpol pluralis-nasionalis dan 
parpol ultranasionalis), serta parpol massa berbasis sosialisme (parpol 
Leninist dan parpol kelas-massa). 

Dari beragam tipe parpol tersebut, tampak betapa masing-masing 
memiliki kekhasan organisasi, orientasi ideologis, dan perilaku mau
pun norma operasinya sendiri-sendiri. Tipologi itu sendiri masih bisa 
diperluas dengan menambahkan variabel luasan beroperasi parpol, 
apakah parpol itu bersifat nasional, provinsial, atau Iokal saja. Adanya 
beragam tipe parpol tersebut telah menyulitkan adanya kesamaan 
pemahaman mengenai mana parpol yang telah terlembagakan de
ngan baik dan mana yang tidak. Secara umum, pelembagaan parpol 
dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi parpol 
telah mendapatkan "value and stability."" Jika parpol telah berhasil 
memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya 
serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka 
parpol dapat dikatakan terlembagakan dengan baik. 

Pelembagaan parpol dengan demikian melibatkan dua aspek 
penting, yaitu value infusion dan behavioral routinization. Yang pertama 
merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari 
mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan individual yang spesifik ke 
arah tujuan-tujuan besar organisasi parpoP Dari sini maka parpol 
akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, 
dan tentunya mengakarnya parpol (party rootedness). Sementara itu 
behavioral routinization terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang 
stabi!, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan 
informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada 
prediktabilitas dan regularitas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi 
dari para anggota, pengurus parpot, maupun masyarakat luas lain

• Samuel Huntington, PolitiCili Order in Clumging Societies (New Haven, CT: Yale UP, 1%8): 12. 
5 	 Andreas Uffen, "Political Party and Party System Institutionalization in Southeast Asia: Les

sons for Democratic Consolidation in Indonesia, the Philippines, and Thailand," The Pacific 
Review vol. 21, no. 3 (July 20(8): 329. 
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nya.6 Hal ini tentu tidak mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya 
pembajakan parpol oleh segelintir elite maupun oligarki parpol untuk 
kepentingan politik sempit mereka. Juga terkadang parpol tidak bisa 
mengelola rutinisasi perilaku ini karena terciptanya dysfunctional 
factionalism yang membuat parpol sulit untuk menjadi aktor politik 
yang solid dan tunggal akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam. 

Sementara iiu, Randall dan Svasand menyebutkan bahwa pelem
bagaan parpol melibatkan setidaknya empat variabel penting, 
systemness, decisional autonomy, value infusion, dan reiftcation 
merujuk pada pengelolaan infrastruktur parpol dan dinamika inter

decisional autonomy terkait dengan hubungan parpol dan 
eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan 
keterkaitannya dengan massa, dan kemampuan 

parpol untuk otonom dari permainan polilik di tingkat nasional dan 
lokali value infusion, mirip dengan pemahaman di atas, terkait dengan 
dimensi attitudinal pelembagaan parpol dimana nilai-nilai ideologis 
yang dapat menarik dan melekat pada para anggota atau pendukung 
menjadi perhatian utamai dan terakhir, reiftcation terkait dengan 
kemampuan parpol untuk menanamkan suatu citra atau brand name 
tertentu di benak para pemilih? Jika suatu parpol bisa mengelola 
keempat variabel tersebut dengan baik, maka dapat dikatakan parpol 
tersebut telah mengalami pelembagaan poUtik yang optimal, dengan 
hasilnya tentu adanya stabilitas organisasi, efektivitas peran dan posisi 
politiknya, menguatnya basis konstituen dan penerimaan pemilih, 
serta adanya dinamika internal yang mendorong soliditas 

Oi sisi lain, pelembagaan parpol juga sangat 
the nature of the party law. Sebagai lembaga demokrasi yang bentuk, 
operasi, dan eksistensinya diatur oleh undang-undang, parpol sering
kali tidak memiliki banyak pilihan atau mempunyai insentif sistemik 
untuk memperkuat pelembagaan organisasionalnya. Pada umumnya, 
undang-undang parpol suatu negara akan mengikuti apa yang oleh 
Kenneth Janda sebut sebagai pola 5 P, yaitu to proscribe, permit, promote, 

, Guillermo O'Dormell, "Delegative Democracy" Journal of Democracy vol. 5, no. 1 (1994): 54. 
, Vicky Randall and Lars SV8sand, "Party Institutionalh.ation in New Democracies," Party Poli

tics vol. 8, no. 1 (2002). 
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protect, or prescribe.8 Secara arti luas, proscription model terkait dengan 
pelarangan atau penyataan pelarangan suatu parpol karena 
atau kebijakannya, termasuk didalamnya adalah pencegahan 
untuk melakukan tindakan atau aktivitas tprtpnh 

merujuk pada hal-hal atau batasan-batasan 
dilakukan oleh parpol dalam berbagai kegiatannya; promotlOn 
berarti memajukan, mendorong, mendukung pendirian dan aktivitas 
parpol; protection model menyangkut pengamanan terhadap parpol, 
baik dengan penentuannya aktor utama dalam politik 
atau terkait dengan pencegahan terhadap upaya-upaya yang dapat 
merugikan atau menimbulkan beban bagi parpol resmi; serta model 
terakhir terkait dengan perintah atau mewajibkan parpol untuk 
menuruti kebijakan politik negara tertentu atau melakukan aktivitas
aklivitas tertentu untuk mendukung peran maupun fungsinya. 

Suatu parpol yang hidup dalam undang-undang yang dido
minasi dengan semangat atau aturan pelarangan (proscription mo
del) tentu akan mengalami banyak kendala maupun keterbatasan 
untuk melakukan berbagai inovasi dan improvisasi kelembagaan 
guna merespon tantangan dan dinamika internal. Oalam model 
ini, parpol juga seolah-olah berada dalam posisi yang inferior ter
hadap pemerintah karena kuatnya peran pemerintah dalam peng
aturan kehidupan parpol, termasuk didalamnya pelarangan mau
pun pembatasan aktivitas. Model 
pelembagaan parpot adalah yang memuai banyak unsur promotion 
dan protection karena dengan demikian parpol didorong, difasilitasi, 
dan dijamin eksistensinya untuk mengembangkan kemampuannya 
guna mengoptimalkan fungsi dan perannya. Dalam banyak hal, 
parpol Bangat membutuhkan perlindungan dari negara supaya ek
sistensi parpol sebagai lembaga demokrasi tidak dibajak oleh sege
lintir elite atau pimpinannya untuk kepentingan politik sempit yang 
transaksional maupun pragmatis lainnya dan mengorbankan kepen
tingan anggota dan institusi parpolnya. 

• Kenneth Janda, Politicol Parties and Democracy in Theoretical alld Practical Perspectives (Washing
ton, D.C: National Dt!mocratic Institute for International Affairs, 2(05): 7-17. 
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INSTITUSIONALISASI DAN TATA KELOLA PARPOL 

Parpol di Indonesia dapat dikatakan masih berusia muda, karena 
di masa Orde Baru yang lalu parpol telah dibonsai dan dikooptasi 
oleh rejim yang otoriter, sementara kekuatan politik rejim, Golkar, 
tidak pernah diakui sebagai suatu parpol. Hal ini telah menyebabkan 
buruknya tata kelola parpol di Indonesia hingga saat ini. Buruknya 
tata kelola partai terlihat dad tidak lengkapnya aturan-aturan yang 
mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kepartaian serta 
komitmen dan penegakan aturan kepartaian. Banyak partai yang 
belum memiliki standar operasional dalam hal kesekretariatan, ke
uangan, hingga koordinasi antar organ atau unit di dalam parpoL 
Banyak kantor-kantor parpol di daerah tidak eksis setelah masa pe
milu berakhir yang mengakibatkan pelaksanaan fungsi-fungsi parpol 
terkendala. 

Masalah buruknya pembukuan dan keuangan juga 
hampir semua parpol sehingga tidak ada transparansi ke

uangan parpol. Akibatnya, parpol seringkali dianggap sebagai lem
baga terkorup karena banyak kegiatan parpol yang tidak jelas sumber 
pendanaannya. Parpol sendiri seringkali mengalami permasalahan 
internal karena tidak adanya mekanisme yang terlembagakan 
diantara organ maupun unit-unitnya. Tidak jarang kebijakan parpol 
menjadi tidak bermakna karena fraksi parpol di lembaga Jegislatif 
memilih kebijakan lain. Kondisi buruknya tata kelola parpol ini di
perparah dengan lemahnya penegakan aturan parpol. Hampir semua 
parpol dikelola dan dijalankan sesuai dengan kemauan pimpinan 
atau figur sentral yang dominan di parpol itu. 

Sementara itu, masalah kepartaian semakin kompleks karena 
budaya dan mekanisme demokrasi tidak dijalankan secara konsekuen. 
Dalam pengambilan keputusan, seringkalimekanisme demokrasi 
berjalan karena kuatnya peran pimpinan maupun kekuatan oligarki 
di parpol. Proses bottom-up untuk pengembangan kebijakan maupun 
pilman politik parpol, apalagi yang menyangkut masalah candidacy 
dan pilihan koalisi, hampir tidak berjalan di semua parpoL Bahkan 
untuk penentuan kandidat yang akan didukung dalam pemilukada 
misalnya, peran pimpinan pusat parpol sangat dominan. 
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Sentralisasi pengambilan keputusan di parpol ini bahkan cen
derung rnengarah pada personalisasi kekuasaan, dirnana filWr do
minan alau pirnpinan parpol rnenjadi the only and ultimate 
Padahal jika ingin mengembangkan demokrasi, parpol 
juga rnenerapkan mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan 
keputusan. Narnun, praktik penyelenggaraan kekuasaan di parpol 
sangatlah jauh dari nilai-nilai dernokrasi karena kuatnya subyektivitas 
dan kepentingan politik sernpit figur dominan maupun pimpinan 

Kecenderungan sentralisasi ini tentu saja juga berlawanan de
ngan kebijakan desentralisasi kekuasaan negara. 

Pelembagaan parpol di Indonesia juga semakin dipersulit ka
rena rendahnya insentif untuk mengernbangkan parpol yang demo
kraUs dan aspiratif. Parpol yang ada dalam tatanan 
rnernang kurang rnerniliki insentif untuk selalu menggerakkan foda 
organisasinya, karena hampir pastinya jadual pc1aksanaan pemilu 
dan terpisahnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini berbeda 
dengan partai yang ada di sis tern parlernenter yang harus senantiasa 
siap menghadapi snap election, karena jika parpol yang berkuasa kalah 
rnaka bangun kekuasaannya di parlemen dan eksekutif akan runtuh 
dan parpol oposisi akan dapat rnenguasai parIemen dan eksekutif 
sekaligus. 

Narnun, sistemik dalarn tatanan presidensial 
ini seharusnya tidak dapat dibiarkan karen a 
fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang 
lankan setiap saat. Juga, dengan adanya pernilukada yang selalu 
ada sepanjang tahun, seharusnya parpol selalu aktif rnenggerakkan 
roda organisasinya untuk mernbina basis konstituen. Tapi hal ini ti
dak terjadi karena parpol cenderung menempatkan posisinya sebagai 
kendaraan politik yang dapat disewa oleh kandidat untuk maju da
lam pemilukada. 

cenderung tidak responsif terhadap kepentingan 
masyarakat karena begitu pernilu usai, parpol akan sibuk dengan 
urusan perebutan kekuasaan. Orientasi parpol pada rnasa in between 
elections akan tertuju pada negara, dan ini membuat parpol 
rnasyarakat maupun konstituennya. Karena pengaturan pelaksanaan 
fungsi di lembaga legislatif juga, wakil rakyat seringkali rnenghindar 



148 ANALISIS eSIS, Vol. 40, No.2, 2011: 138·159 

dari tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 
Wakil rakyat seringkali berlindung dibalik alasan bahwa mereka juga 
wakil partai, maka mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mem
perjuangkan kepentingan rakyat. Di sisi lain, seringkali wakil rakyat 
berdaIih memperjuangkan aspirasi konstituen sehingga mengabaikan 
kebijakan parpoL Pengaturan yang seperti itu jelas menghambat 
terbentuknya parpol yang responsif dan akuntabeL 

Sementara itu, dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik yang 
dmasilkan dalam proses instan dan amatiran sehingga memunculkan 
banyak persoalan, disebutkan bahwa parpol di Indonesia bersifat 
nasional, dan untuk itu syarat pendirian dan pengakuannya se
bagai badan hukum menjadi sangat berat. Parpol harus memiliki ke
pengurusan di semua provinsi, disedikitnya 75 persen kabupatenl 
kota di masing-masing provinsi, dan disedikitnya separo kecamatan 
di setiap kabupaten dan kota tersebut. Untuk meningkatkan kese
taraan gender, parpol juga didorong untuk memiliki setidaknya 30 
persen pengurus perempuan di tingkat pusat. Semua itu tentu saja 
akan sangat mempengaruhi pelembagaan dan tata kelola parpol di 
masa depan. Untuk bisa memenuhi syarat keberadaan kantor saja, 
mau tidak mau parpol harus merekrut puluhan ribu pengurus un
tuk kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, keca
matan, dan unit-unit pemerintahan dibawahnya lagi. 

Selain itu parpot harus menyediakan kantor yang permanen de
ngan fasilitas dasamya. Semua itu tentu membutuhkan perencanaan 
dan koordinasi yang sangat bagus serta pendanaan yang sangat besar. 
Dapat diperkirakan tidak banyak parpol akan mampu memenuhi sya
rat verifikasi ini. Syarat ini tentunya juga akan mempengaruhi bagai
mana parpol mengalokasikan waktu dan sumber-sumberdayanya, dan 
ini tentu akan menguras energi besar parpol sehingga dapat diduga 
kemampuan parpol untuk menjalankan fungsi-fungsi utama lainnya, 
akan sedikit ban yak terganggu. Bisa jadi karena persyaratan ini, ke 
depan parpol akan semakin sibuk menguras keuangan negara secara 
sah, legal maupun sebaliknya melalui perpolitikan yang transaksionat 
korupsi bersama-sama, maupun praktik-praktik perbanditan poUtik 
lainnya. 
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Selain masalah itu, parpol juga diwajibkan untuk melakukan 
pendidikan poUtik. Karena parpol akan mendapat subsidi pendanaan 
dari negara yang penggunaannya khusus untuk operasional parpol 
dan pendidikan politik, maka parpol harns melakukan pengembang
an kualitas politisi dan kader, supaya mereka mampu melakukan 
pendidikan poUtik ke warganegara, Tentu akan sulit bagi parpol 
untuk melakukan pendidikan politik kalau kualitas kademya hanya 
pas-pasan saja, sementara rakyat pada umumnya makin melek politik 
dan tahu banyak altematif-alternatif pilman kebijakan yang bagus, 
karena meningkatnya pengetahun mereka atau pengalaman mereka 
dari berbagai proses politik, seperti pemilu legislatif, pemilu presiden, 
hingga pemilu kepala daerah langsung. Ini tentu menjadi tantangan 
bagi parpol, dan tanpa adanya upaya sistematis untuk meningkatkan 
kemampuan kOgnitif dan kreatif, maka parpol akan mengalami ken
dala dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya ini. 

Aspek barn lainnya yang akan mernpengaruhi tata kelola dan 
pelembagaan parpol di Indonesia adalah terkait dengan rekrutmen 
politil. Dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai PoUtik, 
parpol dalam melakukan rekrutmen untuk rnenjadi anggota, bakal 
calon anggota legislatif dilaksanakan "melalui seleksi kaderisasi se
cara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 
Rumah Tangga (ART) dengan mempernmbangkan paling sedikit 
(tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan," sedangkan untuk 
bakal calon kepala/wakil kepala daerah, dan bakal calon president 
wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka. Ini artinya ke 
depan parpol tidak bisa lagi asal comot atau ambil tokoh yang populer 
untuk dinominasikan dalam posisi-posisi politik karena proses untuk 
itu harns dilakukan melalui mekanisme organisasi. Memang itu 
semua tergantung AD dan ART parpol, namun setidaknya semangat 
dari aturan ini adalah untuk meminimalisir keinginan pengurus 
parpol mengambil jalan pintas dalam mencari kandidat yang akan 
diajukannya dalam kompetisi jabatan politil. Jika parpol melakukan 
proses kaderisasi dengan baik, maka ada peluang ke depan parpol 
akan menjadi penghasil politisi dan pejabat publik yang handal dan 
berkualitas, tidak seperti selama ini yang lebih didominasi niatan 
untuk memenangi kompetisi dan akhimya mengabaikan proses kade
risasi dan pencarian kandidat yang berkualitas, 
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PEMILUKADA DAN TANTANGAN PARPOL 

satu tantangan terbesar parpol di Indonesia saat ini adalah 
melakukan rekrutmen yang benar untuk mengisi jabatan-jabatan 
politik, khususnya dalam konteks desentralisasi, dimana kepala 
dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Meski terbuka pe
luang bagi calon non-parpol atau yang lazim disebut sebagai calon 
independen untuk rnengikuti kompetisi politik, hampir semua pe
rnenang pemilukada adalah calon-calon yang diusung parpoL Ini 
berarti, langsung tidak langsung. parpol masih rnenjadi salah satu 
aktor penting dalam pemilukada, tidak saja dalam proses pen
calonan, tapi bisa jadi hingga pemenangan kandidatnya. Tentu da
lam sistem pemilihan yang individual, dimana kontestasi 
antara individu-individu kandidat, peran parpol menjadi tidak 
sentral dan digantikan oleh tim-tim sukses bentukan para kandidat. 
Namun peran parpol tidak seluruhnya habis, karena parpol biasanya 
menjadi penyumbang terbesar anggota tim-tim sukses para kandidat, 
dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa parpol secara tidak 
langsung masih memiliki pengaruh terhadap pemenangan kandidat 
yang diusungnya dalam pemilukada. 

Terkait dengan pemilukada ini, parpol juga semakin pragmatis 
dalam menentukan pilihan calon dan mitra politiknya. Tidak ada 
lagi disiplin kepartaian yang tegas di Indonesia, karena parpol yang 
berbeda posisi politiknya di pusat justru bermitra, berkoalisi di 
banyak pemilukada. Antara Partai Demokrat (PD) dan PDIP di lingkat 
pusat bisa dikatakan pada posisi yang diametral, dimana PD rnenjadi 
kekuatan sentral pernerintah dan PDIP menjadi lokomoti£ kekuatan 
oposisi. Namun di banyak pemilukada, kedua parpol ini berkoalisi 
untuk memenangkan kursi gubernur, walikota, atau bupali. Selain 
itu, antara parpol yang secara nilai dasamya sangat berbeda, seperti 
antara parpol Islam dengan parpol Kristen juga berkoalisi untuk 
meraih political offices di daerah. 

Pragmatisme parpol dalam merekrut kandidat-kandidat untuk 
pemilukada semakin diperparah dengan bebasnya kompetisi 
antar kandidat, sehingga metode pemasaran 

suatu keniscayaan. Parool tidak 
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konvensional untuk menjaring aspirasi masyarakat, namun sekarang 
semakin umum menggunakan jasa-jasa konsultan poJilik dan survei 
opini untuk mendapatkan gambaran mengenai preferensi pili han 
politik masyarakat. Karena rekrubnen untukkandidat ini berdasarkan 
survei popularitas dan elektabilitas yang tidak terbatas pada tokoh
tokoh parpol, maka seringkali ditemukan bahwa pekerja politik 
rnaupun politisi kalah rating-nya dibandingkan tokoh-tokoh populer 
yang berasal dati kalangan selebriti, artis, pengusaha besar, birokrat, 
atau tokoh patronase lokal. 

Tidak tertutup kemungkinan juga, kerja konsultan politik diman
faatkan untuk membesar-besarkan atau memoles kandidat tertentu 
yang didukung kekuatan finansial besar. Karenanya parpol menjadi 
tidak memiliki daya tawar ketika para political entrepreneurs maupun 
pencari jabatan politik ini mendekati parpol untuk mendapatkan 
nominasi karena parpol tidak memiliki data pembanding yang ber
kualitas atau kemampuan untuk memverifikasi berbagai klaim dan 
temuan yang dibawa oleh mereka ini. Banyak pengurus parpol di 
daerah akhimya cukup puas dengan menerima "uang sewa perahu" 
atau "mahar kawin" dengan para kandidat ini tanpa ada suatu kontrak 
politik yang jelas, terukur, dan bisa ditegakkan. Pengurus parpol di 
daerah banyak yang kernudian terlibat dalam 
maupun makelar pencalonan, dan ini tentu menimbulkan demoralisasi 
dan problem serius di kalangan pekerja parpol dan konstituen. 

Karena makin menguatnya politik pencitraan dan pentingnya 
popularitas juga, parpol menjadi kurang memiliki insentif untuk 
melahirkan calon-calon pemimpin lokal melalui sistem kaderisasi 
yang bagus. Biasanya kader-kader parpol ini akan kalah populer di
bandingkan mereka yang memang hidupnya dari exposure ke ma
syarakat seperti kalangan selebriti maupun pesohor lamnya. Parpol 
juga kadang menjadi lebih lemah posisi tawar-menawamya dengan 
mereka ini karena jelasnya peluangkemenangan mereka dibandingkan 
calon-calon andalan parpol misalnya, sehingga parpol yang semakin 
terkondisikan untuk mernenangi pemilukada akan cenderung tidak 
memasang syarat atau kontrak politik yang ideal. Parpol semakin 
terdorong untuk office-seeking, dan karenanya akan mendukung calon
calon yang memiliki tingkat elektabilitas yang paling 
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lni semua tentunya membuat rumit upaya penguatan parpol 
sebagai lembaga demokrasi karena di satu sisi makin mengaburnya 
clarity of responsibility9 sehingga hukuman elektoral sulit dijatuhkan 
bagi parpol yang tidak memihak kepentingan rakyat atau yang ber
kinerja buruk, serta di sini lain parpol tersandera secara kolektif dalam 
politik kartel bertingkat yang tidak paralel serta koalisi yang tidak jelas 
polanya. Di tingkat pusat, kekuatan koalisi membentuk pemerintahan 
dan membagi kue kekuasaan di antara anggota-anggotanya, tapi di 
daerah-daerah, kekuatan koalisi pemerintah daerah berbeda-beda, 
sehingga kebijakan parpol di tingkat nasiona1 bisa jadi tidak dapat 
diadopsi di daerah. Akibatnya, parpol terkondisikan untuk tidak 
mengoptimalkan posisi politiknya masing-masing karena bisa jadi ke
bijakan pengurus pusat tidak dapat dijalankan oleh politisi di daerah 
yang sudah terikat dengan komitmen maupun kerja politik dengan 
mitra koalisinya yang lain. Se1ain itu, banyaknya kepa1a daerah ter
pilih yang sebenarnya bukan kader parpol tapi diusung koalisi 
parpol di daerah makin membuat sulit bagi masyarakat luas untuk 
nantinya bisa menilai mana parpol maupun pihak yang harusnya 
bertanggungjawab atas berlanjutnya penderitaan mereka. 

POLITIK KEKERABATAN DAN MASALAH KADERISASI KEPE
MIMPINAN PARPOL DI TINGKAT LOKAL 

Pepatah bahwa blood is thicker than the water semakin menampakkan 
nyatanya dalam perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan 

dan dinasti atau keluarga politik semakin tampak menguat. Ini tidak 
terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan 
parpol dalam pemilu dan khususnya pada pemilukada. Untuk me
menangi political offices, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pe
sohor atau yang memiliki uang besar untuk -poUtik pencitraannya, 
parpol juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat 

, 	Mengenai pentingnya clarity of responsibility ini dalam mempengaruhi voting belulvior, periksa 
Michael Lewis-Beck and Mary Stegmaier, "Economic Determinants of Electoral Outcomes," 
Annual Review ofPolitical Science vol. 3 (2000): 183-219 dan Bingham G. Powell dan Guy D, Whit
ten, "A Cross-National Analysis of Economic Voting: Taking into Account Political Context," 
American Journal ofPolitical Science voL 37, no. 2 (1993): 391-414. 
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yang diajukan oleh para petahana (incumbent) yang masih memiliki 
banyak political resources dan otoritas formal atau yang sudah tidak 
mungkin Iagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa 
jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para incumbent atau tokoh 
sentral parpol jelas saja membuat nepotisme dan favoritisme menjadi 
menonjol. Bahkan ada lagi yang tidak malu-malu untuk mendorong 
isteri pertama dan isteri muda bertarung dalam pemilukada, seperti 
yang terjadi di Kabupaten Kediri. Sementara itu, di Kabupaten 
Pasuruan, Ketua DPRD Pasuruan saat ini adalah anak dad Bupati 
Pasuruan Hasani. Ini tentu saja akan menyulitkan proses checks and 
balances yang efektif karena jatuhnya pucuk kekuasaan eksekutif dan 
legislatif di satu keluarga. 

Politik kekerabatan atau keluarga poIitik memang dapat dijumpai 
di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya, keluarga 
Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh 
atau dihormati, baik di Massachussets maupun di tingkat negara 
federal. Demikian pula dengan keluarga Tafts dan Daley di Ohio 
dan Chicago. Saat ini Menlu Amerika, Hillary Clinton adalah istri 
dad mantan Presiden Bill Clinton. Meski keluarga-keluarga ini masih 
memiliki pengaruh, prestise, atau kekuatan finansial, prinsip equality 
of opportunity benar-benar dihormati dan dijalankan sehingga kemun
culan tokoh-tokoh dari keluarga politik ini tidak menimbulkan resist
ensi yang luas di kalangan pemilih yang rasl0nal di Amerika. Selain 
itu, dengan free and fair competition, kompetisi jabatan publik sulit un
tuk dimanipulasi dengan politik pencitraan atau mobilisasi pemilih 
melalui aparatur pemerintahan. 

Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan 
kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya 
politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. 
Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin da
lam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di 
Filipina, dimana bossism berbasis teritorial menguasai poUtik. Negara 
dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau 
dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya 
sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan 
maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial. Demokrasi 
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akhirnya dijadikan mekanisme untuk melegitimasi dan memperkuat 
basis kekuasaan politik para local bosses ini, yang dengan kekuatan 
uang, massa, dan jaringan pemerintahan selalu bisa mengalahkan 
pesaing-pesaingnya. Dalam taraf yang lebih parah lagi, mereka ini 
tidak segan-segan menjadikan pemerintahan daerah 
JaJaran keeil mereka, sehingga 
program pembangunan tidak optimaL 

Para petahana memang memiliki banyak kew1ggulan elektoral 
untuk memenangkan kompetisi poIitik loka!. Selain tentunya sudah 
dikenalluas, rnereka ini bisa mernpolitisasi birokrasi dengan iming
iming mutasi maupun promosi untuk mendukung kemenangan calon 
yang dinominasikannya. Mereka dapat juga menggunakan anggaran 
daerah untuk rnenyukseskan kampanye kandidat yang didukungnya, 
biasanya dengan memanipulasi penggunaan anggaran sosialisasi 
komunikasi yang jumlahnya sela!u meningkat fantaslis mendekati 
masa pemilukada. Mereka juga selalu bisa memainkan proyek
proyek pernerintah daerah dan karenanya lebih mudah memobilisasi 
dukungan finansial dari pengusaha daerah untuk memenangkan 
calon rnereka. 

Dengan berbagai keunggulan ini, tidak aneh 
kat lokaI akan rnudah jatuh dalam rengkuhan pengaruh mereka 
dan mendukung siapapun yang dinominasikan oleh para 
bahkan jika kandidat tersebut adalah isteri muda, anak, ibu tiri, 
atau kerabat lainnya. Selama petahana tidak memiliki masalah 
hukum besar yang membuatnya menjadi liability dalam pertarungan 
pemilukada, dapat dipastikan pengaruh mereka masih sangat besar. 
Bahkan tahun lalu, seorang petahana (incumbent) yang statusnya 
sudah tersangka, dapat memenangi pemilukada Kota Tomohon, atau 
anak dari terpidana kasus korupsi besar di Kutai Kertanegara dapat 
memenangkan pemilukada bupati di tengah berbagai isu maupun 
skandal yang membelitnya. 

Dalam kompetisi pemilukada yang sangat liberal ini, kontestasi 
terjadi bukan dalam tingkat ide maupun program, namun lebih dalam 
pencitraan dan bahkan Iebih parah Iagi dengan kekuatan uang. Vote 
buying secara langsw1g ke pemilih atau di panitia pemungutan suara 
terjadi di banyak tempat, dan ini sudah rnenjadi semacam mekanisrne 
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pamungkas pemenangan kandidat. Sebagai bagian dari electoral fraud, 
kecenderungan ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa pemilukada 
yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini sudah 
ada puluhan pembatalan kemenangan, penghitungan ulang, atau 
bahkan pemilukada ulang karena seriusnya pelanggaran yang terjadi 

dengan vote buying ini. Parpol dalam banyak kasus tidak 
bisa mencegah perilaku yang mencederai demokrasi ini, dan bahkan 
ikut terlibat didalamnya melalui kader-kadernya yang tergabung 
dalam tim-tim sukses kandidat. 

Parpol mernang tidak rnemiliki insentif untuk rnenertibkan 
kandidat-kandidatnya supaya tidak melakukan perbuatan tercela 
ini karena tidak adanya hukurnan bagi parpol jika kandidat yang 
diusungnya melakukan pelanggaran. Sejauh ini hukuman yang 

jatuhkan oleh MK hanya diterima oleh kandidat yang dinyatakan 
bersalah. Jika parpol pendukungnya juga mendapatkan hukuman 
tertentu, misalnya hingga pada pembekuan pengurus di tingkat 
lokal dimana pemilukada berlangsung, tentu parpol akan lebih hati
hati lagi untuk membiarkan kandidat-kandidatnya rnernanipulasi 
pemilukada dengan cara-cara yang anti dernokrasi. 

Pemilukada selama ini telah rnembuat proses pelembagaan 
parpol dan pengelolaan parpol menjadi sernakin problematis. Selain 
karena kecenderungan-kecenderungan di 
rentan terhadap konflik internal terkait dengan pencalonan dalam 
pemilukada. Tidak jarang calon yang kalah dari parpol tertentu 
kemudian rnenggunakan parpol-parpol lain untuk bersaing dalam 
pemilukada, dan kemudian setelah rnemenangi pemilukada, kandidat 
ini rnengambil alih kepernirnpinan daerah parpol aslinya. Contohnya 
adalah di Sulawesi Selatan, dimana Gubernur Syahrul Yasin Lirnpo 
yang tidak didukung oleh partainya, Partai Golkar, dalarn pernilukada 

Selatan, kemudian rnenggunakan kendaraan PDIP 
dan parpol-parpol keeil lainnya untuk bersaing dengan kandidat 
resmi Partai Golkar yang merupakan partai terbesar di sana. Setelah 
menang, dia kernudian rneninggalkan PDIP dan mengambil alih 
kepemimpinan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. 

lni semua tentu rnenyulitkan parpol untuk rnelakukan pendisi
plinan karena tidak adanya aturan yang mengikat hubungan parpol 
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setelah rnenjabat. Akibat hal-hal 
pengurus parpol mengalami krisis kepercayaan 

mereka ditinggalkan oleh kandidat-kandidat yang 
telah diusungnya. lni tentu berakibat luas pada pengelolaan parpol, 
karena parpol yang sering dijadikan kuda troya elite berpengaruh 
lokal ini menjadi tidak bisa membikin perencanaan personil atau 
career pathing terhadap kadernya dengan bail<. Karena dorongan unhlk 
memenangi pernilukada, para pengurus parpol merelakan parpolnya 
dibajak elite-elite loka} ini dan konsekuensinya rnereka harus 
rnenutup peluang bagi kader-kader potensialnya untuk bertarung 
dalam pemilukada. 

kandidat 

Beberapa PoIitik Kekerabatan di IndonesPo 

Presiden Suailo Bambang Yudhoyono 
- &ihle Baskoro Yudhoyono (anak): Sekretaris 

Jenderal PO (2010-2015), anggota OPR (2009
2014), Wakil Ketua Umum KADiN. 

- Harlanlo Edhle Wibowo (adik Ani Yudhoyono): 
anggota OPR (2009-2014), Ketua Departemen 
BUMN PO (2010-2015). 
Hadi Utomo (adik ipar): Ketua Umum PO (2005
2010), Anggola Oewan Pembina PO (2010-2015), 

- Nurcahyo Anggoro Jati (anak Hadi Utomo): 
anggota OPR (2009-2014), 

- Agus Hermanto (adik Hadi Utomo): anggota 
OPR (2009-2014). 

Kelua Umum POIP Megawati Soekamoputri 
- Taufiek Kiemas (suami): Ketua MFR (2009

2014), Ketu. Majelis Perlimbangan Parlai POlP. 
l'nan Maharani (anak): anggota OPR (2009

2014), Ketu. OPP POIP. 
- Guruh Soekamopulra (adik): anggota OPR 

(2009-2014). 

- Puti Guntur Soekarnoputri (keponakan): 
anggol .. OPR (2009-2014). 

- Nazarudin Klemm; (adik Taufiek Klemas): 
anggola OPR (2009-2014). 

Gubernur Sulawesi Selalan Syahrul YasiIi 
Umpo 
- Indira Tula Chunda (anak): anggota OPR (2009

2(14). 
c 	 Ieltsan Yasin Limpo (adik): Bupali Cow" (2010~ 

2015). 
l:Iaris Yasin Limpo (adik): anggola OPRO Kola 
Makassar (2004-2009). 
Tenri aile (ad:ik): anggota OPRO Sulse! (2009
2014). 
Adnan Purieltta (keponakan): anggota OPRD 
SuIScl (2009-2014). 

Gubemur Kalimantan Tengah Teras Narang 
- Atu Narang {kakak}: Ketu. OPRD Kalteng 

(2009-2014). 
Aries Narang (keponakan): anggota DPRD 
Kalteng (2009-2014). 

kepon 

Anggma OPR Pupung Suharis (2009-2014) 

- Hendy Boedoro (adik): Bupati Kendal (2000
2005,2005-2007) 
Don Murdono (adik): Bupaii Sumedang (2003
2005,2008-2013). 

Kompas 12 Januari 2011; "Perbaiki Rekrutmen Poli 
Neutrali:t.ed: KPU," The Jakarta Post, 

8 Februari 2011. 
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Gubernur Banlen Ratu Atul Chosiyah 
- Hikmat Tomet (suami): anggota OPR (2009

2014). 
Andika HazfUmy (anak): anggota DPO (2009
2014), 

-Ade Rossi Khaerunisa (menantu): anggota DPRO 
Kola Serang (2009-2014). 
Ram Tatu Chasanah (adik): anggola OPRD 
Banten (2010-2015). 

- Th. Khaerul Jaman (adik tiri): Wakil Wall Kola 
Serang (2008-2013). 
Ratna Komalasari (ibu tin): anggota DPRD Kola 
Serang (2009-2014). 
Reryani (ibu tiri): Wakil Bupati Pandeglaog 
(2010-2015) . 

- Airin Racluni Diany (adik ipar): WaH Kota 
Tangerang Se la tan (2011-2016). 

M. Amien Ral. 

- Mumtaz Rais (anak): anggota OPR (2009-2014). 

- Abdul Rozaq Rais (adik): anggota OPR (2009

2014). 

Menko Ekuin Halta Rajasa 
Hanna Gayatri (kakak): anggota OPR (2009
2()14). 

- Iskandar (adik): Wakil Bupati Ogan I1ir (2005
2010). 

Ketua OPR Marzuki Alie 
- Asmawali (iSlri): anggota OPO dati Sumsel 

(2009-2014). 

Menteli Agama Suryadharma Ali 
- Wardatul AsTiah (;slri); angh'Ota OPR (2009

2014). 

Menleri Koperas; dan UKM Simt Hassan 
-Ingrid Kans;1 (i.tri): aoggola DPR (2009-2014). 

- R Yuwanto (adik): anggota OPRD Kota 
Semarang (2004-2009). 

- Murdoko (adik): anggota DPRO Jateng (2004
2009,2009-2014). 

" Asep Diamonde (keponakan): anggota OPRD 
Kendal (2004-2009, 2009-2014). 

" Widya Kandi Susanli (ism Hendy Boedoro); 
Bupah Kendal (2010-2015). 

Gubemur Lampung Syachroedin ZP 
- Rycko Mendoza (anak): Bupati Lampung 

Selatan (2010-2015): 

Bupall Bantul Sri Sury.widali 
ldham Samawi (suami): Bupati Bantu! (200().. 

2005, 2005-2010). 

Bupall Tuban Eka Wiryastuti 
- Adhi Wirayatma (bapak): B.upati Tuban (2005

2010). 

Bupati Pasuruan Hasani 
- Ismail Marzuki (anak): Ketua OPRO Kab. 

Pasuruan (2010-2014). 

Bupall Kediri Hariyanti 
- Sumsno (suami): Bupan Kedirl (2000-2005, 

2005-2010). 

Ketua OPRO Kab. Bengkayang Sebastianus 
Oarwis 

- Jacobus Luna (bapak): Bupati Bengkayang 
(2005-2010). 

Bupan Kutai Kertanegara Rita Widyasari 
Syaukani HIIllal"l Rais (bapak): BupaH Kutai 
Kertanegara (2005-2009). 

Anggota OPO dati Mafuku Utata Mudaffar Sjah 
-Nita Budhi Susanli (istri): anggota OPR (2009

2014): 

http:Neutrali:t.ed
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PENUTUP 

Kaderisasi kepernimpinan di parpol merupakan salah satu fung
si penting yang seharusnya mendapat prioritas karena parpol ma
sih menjadi saluran utama rekrutmen kepemimpinan di daerah 
dan nasional. Suatu parpol yang terinstitusionalisasi dengan baik, 
tentunya akan dapat mengembangkan kapasitas untuk rekrutmen 
dan kaderisasi sehingga parpol dapat menjadi penyumbang tokoh
tokoh handal pemimpin. Sayangnya, parpol di Indonesia mengalami 
permasalahan serius dalam hal inC seperti tampak dalam menguatnya 
politik kekerabatan maupun seringnya parpol menominasikan tokoh 
luar atau non-parpol dalam pemiIukada demi memenangkan kursi
kursi politik. Pemakaian short-cut yang pragmatis tanpa adanya suatu 
proses pengenalan rekam jejak (track record) dad kandidat maupun uji 
kompetensi dan analisa terhadap program-programnya menunjukkan 
bahwa parpol tidak peduli dengan pengembangan demokrasi pada 
umumnya dan penguatan parpol sendiri pada khususnya. 

Kegagalan parpol dalam rekrutmen kepemimpinan memang tidak 
serta merta kesalahan parpol sendiri. Regulasi, sistem kepartaian, 
sistem pemiIu, dan rejim pemerintahan turut menyumbang bagi 
kemunduran fungsi penting parpol inL Selain itu, masyarakat yang 
sudah apatis dengan janji-janji muluk juga semakin terbuai dengan 
aksi-aksi vote buying karena hanya pada saat pemilukada berlangsung 
pernilih dapat mendapatkan sesuatu secara langsung dari para 
kandidat yang bertarung. Sebab seperti biasanya, setelah pemilukada 
usai dan pemenang ditetapkan, banyak dari Gubernur, Bupati, 
maupun Walikota melupakan janji-janjinya, dan lebih sibuk mengurus 
kepentingannya untuk mengembalikan modal dan pinjaman yang 
dipakainya guna memenangkan pemiIukada yang sangat mahal. 

Kegagalan parpol dalam rekrutmen kepemimpinan di tingkat 
daerah ini juga tampak dari lemahnya peran parpol dalam mengen
dalikan para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang diusungnya dalam 
pemilukada. Banyak parpol tidak lagi dilibatkan atau tidak merniliki 
akses ke para pejabat ini. Bahkan ketika para pejabat ini melakukan 
tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti terlibat dalam kejahatan 
korupsi, parpol pengusung juga tidak memiliki kemampuan untuk 
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mendisiplinkannya. Tidak jarang pula, parpol pengusung yang bu
kan dari kekuatan memerintah (governing party) justru ditinggalkan 
oleh para pejabat ini, dan akhirnya mereka memilih bergabung ke 
partainya pemerintah, PD, yang diyakini dapat memberikan proteksi 
politik maupun menjamin kelangsungan kader politik mereka ke 
depan. Berbagai masalah tersebut jelas merupakan warning betapa 

institusionalisasi kepartaian saat iill, dan khususnya pe
laksanaan fungsi rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan, serta ke 
tiadaan pasal-pasal perlindungan parpol dalam UU ParpoL 


