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Pemilihan kepala daerah serentak telah memasuki tahapan pendaftaran calon. 

Setelah menghadapi persoalan pencalonan oleh partai politik yang sedang konflik, 

persoalan baru pun muncul, yaitu keberadaan calon tunggal. Persoalan ini tampaknya 

tidak diperkirakan sejak awal karena asumsi yang diyakini adalah sangat kecil 

kemungkinan hanya ada satu pasang calon. Dengan melihat konstelasi politik nasional, 

bayangan awal setidaknya setiap daerah ada dua pasang calon, yaitu dari KIH dan KMP. 

Namun asumsi tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, koalisi tingkat 

nasional ternyata masih sangat cair dan tidak dapat menjadi penentu konstelasi politik di 

daerah. 

Dari sisi hakikat pemilihan sebagai mekanisme demokrasi tentu memunculkan 

pertanyaan mendasar. Adanya 7 daerah yang hingga penutupan masa pendaftaran hanya 

ada calon tunggal juga sudah selayaknya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi 

sistem politik nasional, terutama kinerja partai politik. 

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan 

demokrasi di daerah. Mekanisme ini merupakan wahana bagi rakyat untuk membentuk 

pemerintahan sekaligus mengevaluasi pemerintahan yang telah berjalan. Pembentukan 

dan evaluasi diwujudkan dalam bentuk pilihan terhadap pasangan calon yang 

berkompetisi. Pada titik ini, jika dalam proses pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh 

satu pasang calon tentu akan mengurangi, jika tidak meniadakan, hakikat pemilihan 

sebagai instrument pembentukan dan evaluasi pemerintahan di daerah. Bahkan, calon 

tunggal dapat dirasakan bertentangan dengan kata “Pemilihan” itu sendiri. Calon tunggal 

sama halnya dengan tidak ada pilihan. Pilihannya menjadi menggunakan hak pilih atau 

tidak menggunakan hak pilih (Golput). 

 

Peran Partai Politik 

Sebagai sistem demokrasi modern, Sistem politik kita menempatkan partai politik 

sebagai pemain utama. Partai politik memiliki fungsi pengkaderan dan perekrutan para 



pemimpin politik yang akan membentuk dan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu 

partai politik memiliki hak ekslusif dalam Pemilu legislatif dan diberi porsi utama dalam 

mengusung pasangan calon kepala daerah. Hal ini setidaknya memberikan dua ruang 

utama bagi partai politik untuk menunjukkan peran dan kinerjanya kepada masyarakat, 

yaitu ruang perwakilan rakyat (DPRD) dan ruang pemerintahan (Kepala Daerah). Tentu 

saja kedua ruang ini tidak menghilangkan ruang publik yang selalu terbuka dan didukung 

oleh  keterbukaan informasi dan kebebasan pers. 

Fenomena calon tunggal mengindikasikan kegagalan partai politik dalam 

menjalankan perannya dan memanfaatkan ruang yang tersedia. Sebagian calon tunggal 

memang adalah calon petahana yang diperkirakan mendapatkan dukungan kuat dari 

masyarakat karena kinerjanya yang sangat bagus. Namun hal itu tentu tidak dapat 

menjadi pembenar, karena calon petahana berasal dari partai berbeda yang tentu saja 

memiliki ideologi dan orientasi yang berbeda pula. Satu-satunya alasan yang pasti adalah 

tidak adanya kader partai atau calon lain yang diharapkan dapat menandingi calon 

petahana, yang sekaligus menjadi indikator ketidakberhasilan partai politik menjalankan 

peran rekrutmen politik. 

Disamping itu, calon tunggal juga menunjukkan tiga kelemahan utama partai 

politik. Pertama, partai politik lebih banyak berorientasi pada ruang pemerintahan melalui 

kepala daerah untuk mewujudkan program dan menjalankan peran politiknya. Dalam 

bahasa praktis, partai politik hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintahan yang selalu 

menimbulkan kecurigaan bahwa faktor sesungguhnya adalah karena melimpahnya pundi-

pundi modal dan pendanaan.  

Hal itu sekaligus menunjukkan kelemahan kedua, yaitu ketidakberhasilan partai 

politik mengelola ruang politik lain, yaitu di DPRD dan ruang publik. Padahal partai 

politik yang menempatkan wakilnya di DPRD juga memiliki peran sentral sebagai bagian 

dari pemerintahan daerah bersama-sama kepala daerah. Partai politik juga tidak berhasil 

mengelola ruang publik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, termasuk dalam 

mengusung pasangan calon kepala daerah sebagai alternatif pilihan dari pasangan calon 

petahana. 

Kelemahan lanjutan ketiga adalah kelemahan yang paling mengkhawatirkan, 

yaitu mentalitas mendompleng keberhasilan calon petahana dengan cara memberikan 



dukungan dengan harapan mendapatkan bagian manfaat dari kekuasaan pemerintahan. 

Hal ini menandai hilangnya spirit berkompetisi digantikan oleh spirit mengambil untung. 

 

Implikasi 

Calon tunggal membawa implikasi yang perlu dipertimbangkan, baik dari sisi 

hukum maupun politik. Pertama, hilangnya makna evaluasi dan pertanggungjawaban 

dalam proses pemilihan kepala daerah. Agar makna evaluasi dan pertanggungjawaban 

tetap ada, penentuan calon terpilih untuk pemilihan yang diikuti oleh calon tunggal perlu 

mempertimbangkan tingkat partisipasi pemilih, sehingga calon terpilih tidak hanya sah 

tetapi juga memiliki legitimasi kuat. 

Kedua, perlu diwaspadai munculnya calon boneka yang sesungguhnya merupakan 

muslihat dalam demokrasi. Keberadaan calon boneka tidak hanya berpotensi menjadi 

lahan praktik politik yang menghalalkan segala cara, namun juga nyata-nyata telah 

menipu kesadaran publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat 

kepada sistem demokrasi. 

Ketiga, calon tunggal yang didukung oleh semua partai politik di DPRD akan 

menghapuskan konstruksi pemerintahan daerah yang demokratis. Walaupun Kepala 

Daerah dan DPRD bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah, namun desain 

kelembagaan DPRD adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan sebangun dengan 

system checks and balances di tingkat nasional. Jika kepala daerah mendapatkan 

dukungan total dari DPRD, pengawasan akan sangat sulit dilakukan. Kepala Daerah dan 

DPRD akan menjadi satu kesatuan kekuatan yang saling melindungi. 

Keempat, dalam jangka panjang peran partai politik dalam melakukan rekrutmen 

politik akan semakin kecil. Yang terjadi justru sebaliknya, partai politik hanya dijadikan 

sebagai kendaraan oleh tokoh-tokoh elit di daerah untuk mencapai dan mempertahankan 

kekuasaan. Pada saat partai politik sebagai organisasi telah dikalahkan oleh pengaruh 

individu elit politik, maka pada saat inilah partai telah hilang hakikatnya sebagai 

organisasi demokrasi modern yang bersifat nasional. 

	  


