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Daftar Singkatan 

 

 

APBN     =Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

APBD      =Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Bawaslu     =Badan Pengawas Pemilu   

DPRD      =Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

KPU      =Komisi Pemilihan Umum   

KPUD      = Komisi Pemilihan Umum Daerah   

KPK      =Komisi Pemberantas Korupsi 

Mendagri     =Menteri Dalam Negeri    

TPS      =Tempat Pemungutan Suara    

UU      =Undang-Undang   

Pilkada     =Pemilihan Kepala Daerah   
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Abstrak 

Menteri Dalam Negeri Tito karnavian meminta Pilkada serentak untuk di 

evaluasi. Hal ini dikarenakan Pilkada serentak menyebabkan aspek biaya politik 

yang tinggi. Penelitian ini mencoba memfokuskan pada persoalan biaya politik 

yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Selain biaya yang dikeluarkan untuk 

kampanye hingga biaya saksi, calon kepala daerah juga seringkali diminta untuk 

memenuhi mahar politik yang diminta oknum partai politik tertentu, untuk 

memuluskan dirinya mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah. 

Permasalahan mahar politik disebabkan lemahnya persoalan institusionalisasi 

partai politik di Indonesia. Lebih jauh, praktik mahar politik juga ikut 

menyebabkan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh pemimpin daerah yang 

dihasilkan dalam Pilkada. 

Kata kunci: Pilkada, kepala daerah, mahar politik, partai politik 

  

Pendahuluan 

Pimpinan pemerintahan daerah dipilih berdasarkan pilihan langsung yang dilakukan 

oleh masyarakat atau dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada 

tingkat Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Pilkada tingkat 

Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta Pilkada Kota untuk memilih 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota diselenggarakan pertama kali pada tahun 2005. Namun, 

dalam perjalanannya penyelenggaraan Pilkada diangggap tidak efisien dan efektif. 

Pada akhir tahun 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan 

mekanisme Pilkada secara langsung untuk dievaluasi. Namun Tito mengatakan, 

evaluasi bukan mengubah Pilkada kembali dipilih oleh  Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Tito menjelaskan, ia meminta Pilkada langsung dievaluasi karena 

terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya (kompas.com, 18/11/2019).  
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Tito mengatakan, Pilkada langsung menyebabkan aspek biaya politik yang tinggi. Biaya 

politik tinggi pada Pilkada, yaitu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), hingga biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Misalnya, biaya 

yang dikeluarkan calon kepala daerah, mulai dari biaya kampanye, biaya saksi di 

Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan gaji 

yang diterima sebagai kepala daerah, hal ini tentunya tidak cukup untuk mengembalikan 

modal politik yang telah digunakan. Oleh karena itu,  Tito mengusulkan agar Pilkada 

langsung dievaluasi dengan kajian akademik agar memiliki data yang dapat 

dipertanggungjawabkan (kompas.com, 18/11/2019). 

Menyikapi pernyataan Mendagri, beberapa kepala daerah tingkat satu atau gubernur 

menanggapi usulan ini. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 

menyatakan wacana evaluasi Pilkada menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) (cnnindonesia.com, 22/11/2019). Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo mengatakan bahwa pernyataan Tito hanya sebatas wacana dan kajian. Ganjar 

menegaskan, bangsa ini sudah pernah melalui sistem pemilihan tidak langsung, di mana 

kepala daerah dipilih oleh legislatif. Kemudian dari sistem pemilihan tidak langsung 

diubah menjadi pemilihan langsung. Ganjar mengingatkan agar bangsa ini belajar dari 

pemilihan yang sebelumnya dilakukan dengan model legislatif yang tentunya terdapat 

kelemahan. Ganjar lebih mengutamakan semua pihak mengurangi hal yang membuat 

ekses Pilkada mengeluarkan dana besar. Diantaranya pembatasan dana kampanye dan 

tidak perlu ada kampanye terbuka (rri.co.id, 20/11/2019).  

Kemudian Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan demokrasi adalah pilihan 

yang sudah diputuskan oleh negara. Saat ini, 34 gubernur, 510 bupati/walikota hingga 

kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu, fokus yang dapat 

dilakukan adalah mengkaji pelaksanaan pemilihan secara langsung tetapi tidak 

memerlukan biaya yang mahal. Salah satu caranya dengan memanfaatkan sistem digital 

seperti yang sudah dilakukan oleh negara lain (merdeka.com, 20/11/2019). 

Tanggapan para gubernur yang merupakan produk pemilihan langsung tersebut, 

memperlihatkan keengganan untuk kembalinya pemilihan kepala daerah dipilih oleh 

DPRD. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan 

nasib masa depan demokrasi di tingkat lokal. Di sisi lain, kritik Tito Karnavian selaku 

Mendagri terkait masih tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada patut 

untuk diperhatikan.  

Penelitian ini mencoba fokus pada persoalan biaya politik yang dikeluarkan oleh calon 

kepala daerah. Selain biaya yang dikeluarkan untuk kampanye hingga biaya saksi, calon 

kepala daerah juga seringkali diminta untuk memenuhi mahar politik yang diminta 

oknum partai politik tertentu, untuk memuluskan dirinya mendapatkan rekomendasi 

sebagai calon kepala daerah.  
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Menurut Mahfud MD, rekrutmen politik yang buruk pada gilirannya akan menghasilkan 

produk hukum atau perundang-undangan yang tidak baik disertai pelaksanaan yang 

tidak baik pula. Mahfud MD mencontohkan, untuk mencalonkan diri menjadi bupati 

atau gubernur rata-rata harus menerima sumbangan dana dari para cukong. Dengan 

demikian, saat terpilih menjadi bupati atau gubernur mau tidak mau harus berpikir 

untuk mengembalikan dana tersebut (mediaindonesia.com, 2/11/2018). 

Selain itu, praktik ini juga ditengarai sebagai penyebab banyak kepala daerah 

melakukan praktik korupsi. Menurut Robert Klitgaard (2005, dalam Lestari, 2017) 

definisi dasar korupsi ialah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan 

pribadinya di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan 

dilayaninya. Klitgaard (2005, dalam Waluyo, 2014) berpendapat korupsi terjadi karena 

adanya monopoli kekuatan oleh pimpinan yang memiliki kekuasaan dan tanpa adanya 

pengawasan yang cukup, maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. 

Pertanyaan Penelitian 

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik mahar politik terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada?  

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan mahar politik dalam 

penyelenggaraan Pilkada?  

 

Tinjauan Pustaka 

Demokrasi Lokal 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud dari demokrasi di tingkat lokal, 

makanya penyelenggaraanya sangat penting bukan hanya bagi daerah itu sendiri 

melainkan bagi keseluruhan bangsa ini. Sebagaimana pandangan teoritikus ilmu politik 

asal Inggris, yakni Gerry Stoker (1991, dalam Akbar, 2016), yang mengatakan bahwa 

bangunan demokrasi di tingkat lokal akan menjadi fondasi bagi kuatnya demokrasi di 

tingkat nasional. Sebab, demokrasi lokal merupakan bagian penting dari demokrasi 

nasional. 

Dana Politik 

Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan dalam buku Korupsi Pemilu Di 

Indonesia (2010), menyatakan istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat 

sumber dan penggunaan. Dilihat dari sumber, dana politik berasal dari sumbangan 

simpatisan (donatur) dan sumbangan dari negara (subsidi). Dana politik juga dapat 
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diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap 

partai politik atau kandidat. 

Dari sisi penggunaan, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk pengeluarannya. 

Pengeluaran dana politik dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk membiayai 

aktivitas rutin partai politik (political party finance) dan pengeluaran kampanye 

(campaign finance). Kecenderungan pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem 

pemilu. Untuk sistem proporsional (party base), di mana pemilih memilih tanda gambar 

partai, kecenderungan akitivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan partai (Badoh 

dan Dahlan, 2010). 

Ini karena partai yang paling berperan dalam upaya mempengaruhi pemilih. Untuk 

sistem majoritarian (candidate base), di mana pemilih memilih kandidat, pembiayaan 

lebih terfokus pada kampanye untuk masing-masing kandidat yang dilakukan oleh 

kandidat sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan kampanye untuk kandidat. 

Akan tetapi pada prakteknya, khusus untuk penggunaan dana politik oleh partai politik, 

dana kampanye dan dana partai biasanya terpisah dan juga dibukukan di dalam rekening 

yang terpisah (Badoh dan Dahlan, 2010). 

Mahar Politik 

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menyatakan istilah 

mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang 

melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang 

diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi 

kendaraan politiknya (kompas.com, 16/3/2016). 

Mahar politik tidak ditemukan dalam kamus perundang-undangan, sebab istilah ini 

secara implisit hanya dipadankan dengan frasa imbalan dalam Undang-Undang Pemilu, 

di mana aturan tersebut masih menyisakan problem mendasar hingga saat ini. Padahal 

praktik mahar politik sangat mencederai nilai demokrasi dan merupakan benih-benih 

munculnya praktik korupsi. Bahkan rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

calon yang terpilih melalui mahar politik (political dowry) dan/atau politik uang suatu 

saat akan melakukan korupsi politik demi untuk menutupi tingginya modal pencalonan 

yang tidak wajar atau mahar politik (Hafid, 2019). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk 

menganalisis praktik mahar politik dalam Pilkada. Pendekatan ini melibatkan proses 

konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell 

(2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran 
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yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi 

literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan diantaranya buku, artikel, peraturan 

undang-undang dan kebijakan.  

 

Pembahasan 

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang evaluasi penyelenggaraan Pilkada 

serentak memunculkan pertanyaan tentang nasib masa depan demokrasi lokal di negeri 

ini. Evaluasi penyelenggaraan Pilkada sebagai suatu proses menjadi lebih baik sudah 

sejogyanya dilakukan. Mengingat kritik yang disampaikan oleh Mendagri Tito 

Karnavian lebih kepada persoalan tata kelola penyelenggaraan, khususnya terkait mahar 

politik dalam kontestasi pilkada.  

Berdasarkan hasil Laporan Kajian Evaluasi yang dilakukan Univeritas Sumatera Utara 

(USU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2018, ditemukan bahwa praktik 

politik uang atau selalu disebut sebagai “pembelian mahar” diduga sangat kuat terjadi 

dalam pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 di Provinsi Sumatera Utara. 

Indikasi yang terjadi adalah minimnya kader partai politik yang dijadikan sebagai calon 

kepala daerah. Pencalonan kepala daerah selalu terjadi pada saat penghujung waktu 

penutupan masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kandidasi 

kepala daerah lebih banyak berasal dari calon yang bukan kader partai politik. Partai 

politik sangat rasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaan meraih suara terbanyak 

(USU dan KPU, 2018).  

Selain itu, pada Pilkada Jawa Timur 2018, La Nyalla Mattalitti mengaku ditanyakan 

kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyediakan 

dana Rp 40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari 

Gerindra sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur. Menurut La Nyalla, pertanyaan itu 

disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia mengatakan, jika dana 

tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dirinya tidak akan mendapatkan 

rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim (cnnindonesia.com, 18/1/2018). 

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri yang dikutip dalam laporan penelitian 

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2016, ditemukan bahwa calon wali kota atau 

bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp 20-30 miliar. Sedangkan ongkos politik yang 

dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp100 miliar (https://acch.kpk.go.id, 

4/7/2016).  

Berdasarkan kajian yang melibatkan 286 peserta pilkada di 259 tempat, KPK menyebut 

pengeluaran antara lain terdiri dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan logistik 
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kampanye. Namun terdapat pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan peserta 

Pilkada ke KPU. Hal ini yang ditengarai mahar politik (www.bbc.com, 112/1/2018).  

Padahal pemberian mahar politik telah dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di Pasal Pasal 187 B 

dan 187 C disebutkan larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik 

menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah. 

Peraturan itu juga melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam 

proses pencalonan pilkada. 

Meskipun sangat sulit membuktikan adanya praktik politik uang dalam kandidasi, tetapi 

terdapat indikasi kuat bahwa praktik tersebut terjadi. Salah satu indikasi yang dapat 

dilihat adalah melalui latar belakang profesi kandidat. Dalam laporan penelitian KPK 

(2016), rata-rata para calon kepala daerah berprofesi sebagai pengusaha dan anggota 

legislatif. Tidak jauh berbeda dengan penelitian KPK, penelitian USU dan KPU (2018) 

pada Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara menyatakan sangat sedikit calon 

kepala daerah yang berasal dari kader partai politik. Sebagian besar adalah profesional 

seperti PNS, Tentara, dan pengusaha, yang aktivitas kesehariannya bukan sebagai 

politisi.  

Pemilihan calon kepala daerah dengan latar belakang seperti yang telah disebutkan di 

atas menjadi petunjuk awal adanya dugaan politik uang dalam kandidasi pemilihan 

kepala daerah langsung. Hal ini terjadi karena Pilkada memerlukan pengeluaran yang 

besar.  Kebutuhan dana tersebut hanya dapat disediakan oleh calon yang memiliki 

kemampuan finansial yang cukup besar.  

Akibat dari kondisi ini menyebabkan ketimpangan calon kepala daerah yang 

berkontestasi. Pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 di Kota Bau-Bau menjadi 

salah satu contoh yang menggambarkan keterkaitan antara modal dan suara. Di sana, 

bakal calon jalur independen Nursalam-Nurmandani terjegal untuk berkontestasi karena 

syarat jumlah dukungan yang tidak mencapai batas minimal. Nursalim sendiri tercatat 

sebagai salah satu kandidat paling miskin pada perhelatan Pilkada saat itu (Rachman, 

2019). 

Pada suatu forum diskusi daring yang berlangsung di minggu pertama bulan September 

2019, Research Associate KITLV, Ward Berenschot memaparkan hasil survei yang 

dibuatnya. Ia mengatakan bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan kandidat bupati yang 

terpilih mencapai Rp28 miliar. Angka yang tentunya sulit bahkan cenderung tidak 

realistis bagi kalangan non-elit ekonomi (Rachman, 2019). 

Pembatasan dana kampanye Pilkada sesungguhnya telah diatur secara khusus oleh KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan menimbang faktor-faktor, seperti jumlah 

pemilih, kewilayahan, hingga standar biaya daerah. Jumlah sumbangan yang diterima 

http://www.bbc.com/
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kandidat pimpinan daerah pun diatur dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang (UU) 

Nomor 10 tahun 2016. Namun, yang menjadi permasalahan adalah absennya peraturan 

yang membatasi biaya yang dikeluarkan oleh kandidat pimpinan daerah pada perhelatan 

Pilkada. 

 

Persoalan Institusionalisasi Partai Politik 

Permasalahan mahar politik sejatinya disebabkan lemahnya persoalan institusionalisasi 

partai politik di Indonesia. Persoalan institusionalisasi partai disebabkan karena: 

pertama, masih kuatnya pengaruh figur di internal  parpol. Scott Mainwaring (1998) 

menyatakan ciri dari belum kuatnya institusionalisasi parpol adalah dominasi personal 

dari seorang elit politik. Dalam konteks politik Indonesia hari ini, hal itu dapat dilihat 

dari dominasi personal seorang tokoh di internal parpol (Kumoro, 2013).  

Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh partai politik di Indonesia 

menyebabkan rekuitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Kuatnya 

pengaruh elit dalam rekrutmen politik menyebabkan biaya politik untuk menempati 

jabatan politik menjadi mahal. Hal ini dikarenakan para kandidat harus menyerahkan 

mahar politik kepada partai politik. 

Padahal rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari partai politik. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di Pasal 11, 

disebutkan bahwa partai politik berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam proses 

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender. 

Kedua, lemahnya ikatan antara partai dengan pemilih maupun anggota berakibat pada 

keuangan partai politik. Hal ini jelas dikarenakan salah satu sumber keuangan partai 

politik ialah berasal dari iuran anggota. Di Indonesia, sumber keuangan partai diatur 

dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa sumber keuangan partai, yaitu pertama, dari iuran anggota. 

Kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Serta ketiga, bantuan keuangan dari 

APBN/APBD. 

Rod Hague dan Martin Harrop (2004) menyebutkan bahwa konsekuensi menurunnya 

keanggotaan dan pemilih menyebabkan partai harus lebih bergantung pada negara untuk 

pendanaan mereka. Di sisi lain, partai membutuhkan dana untuk memenuhi tujuan, 

fungsi, kewajiban, dengan kegiatan politik. Misalnya, terkait operasional sekretariatan, 

pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas 

pengurus, dan kegiatan kampanye, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan uang 

atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. 
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Rekomendasi 

Praktik mahar politik mendorong terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah 

terpilih yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Pilkada serentak. Salah satu penyebab 

terjadinya mahar politik karena lemahnya institusionalisasi partai politik. Lemahnya 

institusionalisasi partai politik salah satunya terjadi karena tidak berjalan dengan 

baiknya fungsi rekruitmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan yang lebih 

luas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, seperti dalam Pilkada.  

Oleh karena itu untuk menghilangkan mahar politik dalam penyelenggaraan Pilkada 

2020, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan kelembagaan 

partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. 

Selanjutnya kedua, upaya perbaikan rekrutmen politik. Rekrutmen politik harus 

dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan, merit system, dan representasi gender. 

Proses rekrutmen politik juga harus dijalankan dengan asas terbuka, transparan, dan 

akuntabel. Hal ini juga krusial untuk memberi insentif bagi para kader partai politik 

dalam menjajaki karir politik, jika partai politik memiliki mekanisme yang jelas dan 

lembaga yang kondusif terkait rekrutmen dan nominasi kandidat dalam kompetisi 

politik maupun dalam menduduki posisi struktural dalam manajemen organisasi partai 

politik.  

Ketiga, menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk secara serius 

menindaklanjuti temuan tentang adanya mahar politik yang terjadi dalam Pilkada 2020. 

Keempat, diperlukan sinergi antara Bawasludan aparatur penegak hukum lainnya, 

seperti Kepolisian dan KPK untuk mengusut praktik mahar politik yang dilakukan pada 

Pilkada 2020. Hal ini juga harus diikuti oleh proses penegakan hukum yang tegas 

seiring dengan bukti yang kuat. Kelima, mendorong KPU untuk  bersikap konsisten 

dalam menjalankan aturan dana partai dan kampanye. KPU harus tegas dalam 

memberikan sanksi, jika terdapat partai yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum (PKPU), termasuk dalam peraturan dana kampanye.  

Keenam, menuntut parpol dan tim pasangan calon kepala daerah untuk patuh dan segera 

menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, serta mendorong partai politik dan 

calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan dana 

kampanyenya, misalnya melalui website. Ketujuh, mendorong kelompok masyarakat 

sipil untuk melakukan pengawasan terkait praktik mahar politik dalam Pilkada 2020.  
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