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Abstract

Advertising is one of the media that can be used to promote, introduce or raise awareness 
to consumers that there is a product or service. Advertising is considered the most effective 
and powerful way to persuade and attract the attention of consumers, therefore a lot of 
products using advertising to attract customers. Especially in the globalization era where 
a lot of new products are springing up so the manufacturers also started to constantly 
innovate and organize the right strategy for their brand to afloat. Brand Coca-Cola is a 
product that has been around since 1886 and although it has been known by people all 
over the world, Coca-Cola is able to stay afloat in middle of the intense competition by 
continuously to innovate in their products to remain excels, especially nowadays often 
found the products of competitors who are trying to emulate the success of Coca-Cola to 
create products that have similarities with Coca-Cola. Although some of these products 
there is a successful nearly beat Coca-Cola, but there are also some products that are not 
too successful. Advertising is one of the strategies be used Coca-Cola to attract consumers 
and increase the sales of its products, with the theme of joy and togetherness in each 
advertisement and the main target is young people.
Kata kunci: Advertising, Coca-Cola, Brand

PENDAHULUAN

 Era globalisasi yang semakin maju 
dan berkembang dinamis ini membuat 
salah satu produsen minuman terkenal di 
dunia harus memutar otak dan bekerja keras 
untuk tetap bertahan ditengah ketatnya 
persaingan di pasar perdagangan. Salah 
satunya adalah produsen minuman ringan 
berkarbonasi Coca-Cola yang merupakan 
suatu merek dagang yang sudah dikenal di 
seluruh penjuru dunia. Coca-Cola telah ada 

sejak tahun 1886 dan muncul di Indonesia 
sekitar tahun 1927 (www.wikipedia.org/
wiki/Coca-Cola).

 Coca-cola diakui kesuksesannya 
sampai saat ini, hal itu membuat para 
kompeti tor  berlomba-lomba untuk 
memperluas usahanya secara besar-
besaran dan ada membuat varian produk 
yang menyerupai Coca-cola agar dapat 
mengungguli kesuksesan dari Coca-Cola. 
Namun hal itu tidak membuat Coca-cola 
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berdiam diri saja, produsen Coca-Cola tak 
kehilangan akal untuk dapat meningkatkan 
citra produk dan membuat Coca-Cola 
bertahan serta mampu bersaing dengan para 
produsen yang lain dengan terus berinovasi 
dalam meningkatkan penjualannya termasuk 
dalam menciptakan produk, kemasan serta 
strategi pemasarannya yang khas dan 
kreatif. Iklan adalah salah satu media 
promosi yang dianggap paling efektif dan 
ampun untuk menarik perhatian konsumen 
(Terence A. Shimp, 2014). 

 Iklan merupakan alat komunikasi 
dimana terjadinya proses penyampaian 
pesan akan suatu produk dari produsen 
ke konsumen. Dendi Sudiana (1986 : 
6) mengatakan, iklan bertujuan untuk 
memperkenalkan suatu produk atau 
membangkitkan kesadaran akan merk 
(brand awareness), citra merk (brand 
image), citra perusahaan (corporate image), 
membujuk khalayak untuk membeli produk 
yang ditawarkan, memberikan informasi, 
dan lain-lain. Coca-Cola sudah melakukan 
promosinya melalui media TVC (Television 
Commercial) secara berkala dan disetiap 
kemunculan iklannya selalu memberikan 
kejuatan bagi para konsumernya. Namun 
ternyata para pesaing juga berlomba-lomba 
untuk membuat iklan semenarik mungkin 
agar dapat mengambil hati konsumer. 

 Di setiap iklan yang dibuat, Coca-
Cola ingin memberikan image bahwa 
minumannya dapat memberikan kesegaran 
bagi konsumen. Strategi yang digunakan 
juga menarik dan inovatif mulai dari 

menggunakan artis-artis ternama untuk 
membawakan iklannya, mengeluarkan 
iklan dan kemasan sesuai event yang 
sedang berlangsung, kampanye sosial, 
promo penukaran tutup botol dan perubahan 
pada slogan-slogannya yang diharapkan 
dapat memberikan suasana baru untuk 
konsumen. Dengan melalui penelitian ini 
akan diketahui apakah perkembangan iklan 
Coca-Cola pada tahun 2010 – 2015 mampu 
memberikan pengaruh terhadap konsumen 
untuk membeli produk Coca-Cola. Menarik 
ketika dapat mellihat pengaruh apa saja yang 
terdapat pada iklan Coca-Cola di Indonesia 
pada tahun 2010 – 2015 terhadap perjualan 
produknya, alasan konsumen memilih 
produk Coca-Cola dari pada produk lain 
yang memiliki kesamaan dengan Coca-
Cola, lalu upaya-upaya apa yang tekah 
dilakukan Coca-Cola untuk bertahan dan 
meningkatkan brand-nya ditengah ketatnya 
persaingan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
: Mengetahui pengaruh iklan Coca-Cola di 
Indonesia pada tahun 2010 – 2015 terhadap 
penjualan produknya, mengetahui alasan 
konsumen memilih produk Coca-Cola dan 
mengetahui usaha yang dilakukan Coca-
Cola untuk bertahan dan meningkatkan 
brand-nya di tengah ketatnya persaingan. 
Penelitian ini hanya akan dilakukan pada 
produk Coca-Cola Classic yang berkemasan 
botol plastik di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

 Metode analisis yang digunakan 
adalah secara kuantitaif dan kualitatif. 
Metode yang digunakan penulis untuk 
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mendapatkan data adalah :

1. Studi Literatur

 Metode pengumpulan data dengan 
cara mengumpulkan buku atau segala 
informasi dan teori yang berkaitan 
dengan Coca-Cola, brand, kemasan, 
periklanan, strategi pemasaran dan 
perilaku konsumen.

2. Kuisioner

 Metode pengumpulan data atau informasi 
dengan cara mengajukan pertanyaan 
tentang topik penelitian secara tertulis 
kepada 30 responden yang berumur 15-25 
tahun di kota Semarang yang menyukai 
minuman jenis soda. Hasil dari kuisioner 
ini akan dijadikan sebagai tolak ukur 
untuk mengetahui pendapat dan loyalitas 
konsumen terhadap produk Coca-
Cola yang kemudian akan digunakan 
untuk melakukan pembahasan ke tahap 
selanjutnya.

3. Internet

 Metode pengumpulan data dan informasi 
mengenai Coca-Cola yang didapat melalui 
internet dengan menggunakan sumber 
yang terpercaya.

KAJIAN TEORI

Brand

      Menurut Ryan Hembree (2011), 
brand  bukanlah identitas dan juga 
bukan logo. Brand merupakan tentang 
persepsi˗˗persepsi konsumen terhadap 
sebuah perusahaan, produk atau pelayanan. 
Koneksi dan daya tarik emosional terbentuk 
antara perusahaan dan konsumennya 

melalui penggunaan grafis yang konsiten. 
Untuk sebagian, brand adalah status sosial, 
meyakinan konsumen bahwa mereka mampu 
membeli gaya hidup atau dapat menghargai 
barang mewah. Untuk lainnya, brand adalah 
tentang sikap dan individualitas yang 
terbentuk dari sikap yang ditunjukkan oleh 
tiap individu terhadap sebuah produk, yang 
sebagian dari individu-individu itu memiliki 
kesamaan pendapat terhadap produk yang 
sama.

 Brand memiliki kekuatan untuk 
mempengaruhi keputusan konsumen 
dalam membeli, membujuk seseorang 
untuk lebih sering menghabiskan lebih 
banyak uang untuk membeli produknya 
dari pada yang lain. Berdasarkan teori 
tersebut, hal itu juga memberi pengaruh 
terhadap brand Coca-Cola yang memiliki 
kekuatan untuk menciptakan citra merek 
yang kuat dibenak konsumennya, sehingga 
membuat produknya dikenal dan dipilih 
oleh konsumen. Meskipun Coca-Cola 
sendiri memiliki pesaing yang kuat untuk 
berusaha meniru atau menjatuhkannya, 
tetapi para konsumen tetap lebih banyak 
yang memilih Coca-Cola karena brand-
nya yang sudah terkenal dan melekat pada 
konsumen.

 Menurut buku The Brand Gap, 
dalam botol kaca Coca-Cola terdapat 
cap atau merek yang dimiliki Coca-Cola 
mampu membuat produk tersebut terisi 
penuh dengan nilai $120miliar dan ketika 
tanpa memiliki merek, botol kaca Coca-
Cola hanya bernilai $50 miliar saja dan 
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hanya terisi setengah saja. Itu mengartikan 
bahwa sebuah brand mampu membuat 
produk menjadi kuat dan bernilai, tanpa 
brand, produk tidak akan dikenal dan 
tidak memiliki arti di mata masyarakat 
(Neumeier, 2003).

Produk

 Kotler dan Amstrong (2004) 
berpendapat bahwa produk merupakan 
segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar 
untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, 
pendapatan, digunakan atau dikonsumsi 
yang dapat memuaskan keinginan atau 
kebutuhan konsumen. Produk yang 
ditawarkan mencakup barang fisik, jasa, 
orang, tempat, properti, organisasi dan ide. 
Produk merupakan elemen kunci dalam 
penawaran pasar.

 Produk dan  jasa  d ibedakan 
menjadi 2 berdasarkan jenis konsumen 
yang menggunakannya, yaitu produk 
konsumen dan produk industri. Produk 
konsumen adalah produk yang dibeli oleh 
konsumen akhir dengan tujuan untuk 
dikonsumsi secara pribadi, sedangkan 
produk industri adalah produk yang dibeli 
oleh individu dan/atau organisasi dengan 
tujuan untuk diproses lebih lanjut atau 
untuk digunakan dalam melakukan bisnis. 
Produk konsumen diklasifikasikan menjadi 
4 macam, yaitu Convenience products 
(Produk kenyamanan), Shopping products 
(Produk belanja), Specialty products 
(Produk khusus), Unsought products 
(Produk yang tidak dicari) (Kotler dan 
Amstrong, 2012). Berdasarkan teori 

tersebut, Coca-Cola termasuk dalam 
produk konsumen yang te rmasuk 
dalam convenience products (produk 
kenyamanan) karena dapat ditemukan di 
banyak tempat, sehingga memudahkan 
konsumen untuk mendapatkannya. Coca-
Cola terus berinovasi dalam menciptakan 
produk-produk baru untuk meningkatkan 
penjualannya dan menjadikannya produk 
yang besar dan dikenal masyarakat dengan 
cara menciptakan beberapa macam bentuk 
ukuran dan kemasan yang menarik. 

Kemasan

 Kemasan adalah bagian yang paling 
utama dari sebuah produk, yang juga bekerja 
sebagai bagian dari alat bauran pemasaran 
dengan mengirimkan komunikasi grafis dan 
pesan merek bersama dengan produk itu 
sendiri secara langsung sampai ke tangan 
pembeli (DuPuis dan Silva, 2011). Kemasan 
merupakan wadah untuk meningkatkan 
nilai dan fungsi sebuah produk. Kemasan 
berperan untuk menahan, melindungi 
produk, membuat produk menjadi tahan 
lebih lama, sarana komunikasi produk dan 
branding kepada konsumen, dan fungsi 
artistik untuk membuat konsumen melihat 
dan menarik konsumen untuk membeli. 
Kemasan juga dapat berfungsi sebagai 
pembeda dari sebuah produk atau juga 
sebagai pengecoh para konsumen terhadap 
kompetitor produk (Julianti, 2014:15).

 Julianti (2014) membagi kemasan 
berdasarkan material atau bahan bakunya 
menjadi beberapa macam, yaitu Natural/
alam, kertas dan karton, plastik rigid dan 
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semi-rigid, fleksibel, gelas dan logam: 
aluminium atau baja.

 Berdasarkan teori diatas, Coca-Cola 
menciptakan kemasasan dalam botol gelas 
berbentuk kontur yang unik agar dapat 
membedakan antara produk Coca-Cola 
dengan produk pesaing lainnya. Coca-Cola 
juga menggunakan kemasan kaleng untuk 
mempermudah menghantarkan suhu dingin 
ketika konsumen menginginkan Coca-Cola 
dalam keadaan dingin. Selain itu Coca-Cola 
juga menggunakan kemasan  botol  plastik  
bermaterial  biaxially

 oriented polyethylene terephthalate 
(PET) yang memiliki beberapa ukuran 
dan beberapa kali mengganti desain pada 
kemasannya untuk menarik konsumen dan 
meningkatkan penjualannya. 

Iklan

 Definisi iklan menurut Ryan 
Hembre (2011:88) adalah suatu bentuk 
dari rumusan desain yang mempromosikan 
suatu produk, perusahaan atau jasanya 
dengan mengkomunikasikan siapa, apa, 
kapan, dimana, mengapa dan bagaimana 
pesan pengiklanan disampaikan secara 
efektif. Dibutuhkan visualisasi dan cerita 
yang kuat untuk membuat iklan agar dapat 
menarik perhatian konsumen. Hal yang 
paling penting dalam iklan yang efektif 
harus membentuk tahapan informasi yang 
jelas.

 Periklanan merupakan bentuk 
komunikasi berbayar dan termediasi 
dari sumber yang jelas, didesain untuk 

mempengaruhi penerima supaya melakukan 
sesuatu sekarang atau di masa yang akan 
datang (Shimp, 2014).  Faktor terpenting 
da lam pemasa ran  ada lah  mampu 
menciptakan iklan yang kreatif dan menarik, 
tanpa iklan yang kreatif dan menarik akan 
sulit untuk mendapatkan perhatian dari 
konsumen

 Tujuan utama dari beriklan adalah 
untuk menjual produk, selain itu dijelaskan 
beberapa tujuan periklanan adalah :

1. Memberikan informasi kepada konsumen

2. Membujuk konsumen untuk melakukan 
pembelian produk yang diiklankan 

3. Mengingatkan atau memperkenalkan 
suatu produk yang dibutuhkan dan 
diinginkan  konsumen dalam pasar 

 Philip Kotler (2012)

Dalam menciptakan iklan yang efektif 
harus memenuhi 5 kriteria sebagai berikut 
:

1. Sesuai dengan elemen pemasaran.

2. Memberikan informasi yang dicari 
konsumen.

3. Memiliki atribut yang unik, menarik 
dan komunikatif

4. Tidak memberikan janji diluar batas 
kemampuan produk.

5. Menciptakan tujuan dari beriklan.

Terence A. Shimp (2014)

 Iklan berdasarkan tujuannya 
dibedakan menjadi  2 ,  yai tu  iklan 
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komersial dan iklan non-komersial. Iklan 
komersial adalah iklan yang bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

Sedangkan iklan non-komersial adalah iklan 
yang bertujuan untuk sosial.

 Kekuatan dan keterbatasan beriklan melalui media televisi (Shimp,2014) :

Kekuatan Kelemahan

Kemampuan memperagakan penggunaan 
produk

Biaya mahal dan cepat meningkat

Nilai intrusi Penurunan jumlah penonton
Kemampuan untuk memberikan hiburan 

dan menghasilkan kegembiraan
Segmentasi penonton yang terbagi-bagi

Menjangkau satu persatu konsumen Zapping dan zipping kekacauan

Efektif dalam hal tenaga penjualan dan 
perdagangan

Mencapai dampak yang ingin dituju oleh 
pengiklan

 Berdasarkan teori di atas, dalam 
mengkomunikasikan produknya ke 
konsumen, Coca-Cola menggunakan 
berbagai macam cara mulai dari promosi 
melalui iklan media cetak dan elektronik, 
sales promotion, public relations dan 
personal selling. Dalam promosinya melalui 
iklan di media cetak dapat ditemukan di  
koran, malajah, billboard, poster, banner, 
reklame, POP. Sedangkan melalui media 
elektronik, iklan dapat ditemukan di televisi, 
radio maupun internet. Sale promotion dapat 
dilakukan dengan memberikan diskon pada 
produk, gifts, undian berhadiah, festival, 
kuis. Public relation dapat berupa kegiatan 
charity, atau bazaar. Dan untuk personal 
selling dapat menggunakan pramuniaga 
atau salesman atau staf yang lain untuk 
mempromosikan produk Coca-cola.

 Di setiap tahunnya, Coca-cola 
selalu menghadirkan iklan-iklan televisi 
yang menarik dengan memanfaatkan 
momentum dan  event yang sedang 
berlangsung baik event berskala nasional 
maupun internasional. Misalnya dengan 
tema ramadhan, piala dunia, sepak bola 
atau event-event lainnya. Coca-Cola juga 
sering melakukan kampanye-kampanye 
baik sosial maupun non-sosial yang 
mampu memberikan pengaruh besar bagi 
perkembangan produk dan konsumennya. 
Selain itu Coca-Cola juga bekerja sama 
dengan perusahaan-perusahaan lain atau 
menjadi sponsor dalam sebuah event 
untuk mempromosikan dan memperkuat 
produknya. 
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Strategi pemasaran

 Ko t l e r  (2002)  be rpendapa t 
bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan 
menciptakan, mempromosikan dan 
mendistribusikan suatu produk kepada 
konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong 
(2014) strategi pemasaran adalah pola 
pikir pemasaran yang akan digunakan 
oleh perusahaan untuk menciptakan 
nilai pelanggan dan mencapai tujuan 
pemasarannya. Strategi pemasaran dibuat 
untuk meningkatkan peluang dimana 
konsumen memiliki kesan positif terhadap 
produk tertentu yang kemudian konsumen 
mencoba dan melakukan pembelian secara 
berualang (Peter dan Olson, 1999). Strategi 
pemasaran tidak hanya bertujuan untuk 
memasarkan produk yang berkualitas, harga 
terjangkau dan mudah dijangkau konsumen 
saja, tetapi harus memiliki pemikiran dalam 
berkomunikasi kepada konsumen untuk 
memperkenalkan sebuah produk yang 
nantinya dapat meningkatkan penjualan 
produk itu.

 Beberapa bentuk strategi pemasaran 
yang digunakan untuk mencapai sasarannya 
dapat diwujudkan dengan beberapa 
cara, salah satunya adalah periklanan 
dan komunikasi (Ma’ruf, 2005). Dalam 
pemasaran membutuhkan periklanan yang 
teratur dan komunikasi yang terus menerus 
untuk dapat membuat suatu produk ada 
di dalam benak konsumen. Berdasarkan 
teori-teori tersebut, Coca-Cola melakukan 
strategi pemasarannya melalui beriklan yang 
bertujuan untuk meningkatkan penjualan 

produknya dan memperkenalkan produk 
dalam desain kemasan yang baru kepada 
konsumen. Kunci dalam keberhasilan 
Coca-Cola yang sampai saat ini mampu 
dikenal luas adalah terus berinovasi dalam 
meciptakan produk, kemasan dan strategi 
pemasaannya. Coca-Cola juga melakukan 
akuisisi beberapa perusahaan minuman. 
Selain itu Coca-Cola juga mendirikan 
pabrik-pabrik yang ada di beberapa provinsi 
yang mampu mempermudahkan dalam 
proses pendistribusian hingga ke tempat-
tempat pelosok dan menjaga agar mutu 
minuman yang diproduksi sesuai dengan 
standar. Perusahaan Coca-Cola mampu 
memproduksi dan mendistribusikan 
produknya ke lebih 400.000 outlet yang 
tersebar di seluruh Indonesia dengan 
melalui lebih dari 120 pusat penjualan. 

Slogan Coca-Cola di Indonesia 

 Selain itu Coca-Cola juga terus 
melakukan perubahan slogannya. Tercatat 
Coca-Cola telah mengganti slogannya 
sebanyak 15 kali di Indonesia.

1927-1950: Minoemlah Coca-Cola

1950-2000: Minumlah Coca-Cola

1983-1993: Coca-Cola Tentu!

1993-2000: Always Coca-Cola

2000-2004: Semangat Coca-Cola

2002-2004: Segarkan Harimu

2004-2006: Segarnya Mantap itu Coca-Cola

2004-2006: Segarnya Mantap

2006-2008: Hidup ala Coca-Cola
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2008-2009: Brrr... Hidup ala Coca-Cola

2009: Brrr...ekspresi di hidup ala Coca-Cola

2009-2010: Buka Coca-Cola, Buka 
Semangat Baru

2010-2011: Buka Semangat Baru

2011-2013: Segarkan Semangatmu

2013-sekarang: Buka Semangat

(Sumber : http://wikipedia.org/wiki/Coca-
Cola)

Perilaku konsumen

 Dalam buku konsep Dasar Riset 
Pemasaran dan Perilaku Konsumen (2014), 
perilaku konsumen didefinisikan sebagai 
suatu kegiatan yang dilakukan konsumen 
ketika memutuskan untuk membeli dan 
mempergunakan barang/jasa termasuk 
didalamnya proses pengambilan keputusan 
saat membelinya. Proses pembelian dapat 
terjadi karena konsumen membutuhkan atau 
menginginkannya atau keduanya (Sunyoto, 
2014). 

 Menurut Sunyoto (2014 ) terdapat 
tiga faktor yang mempengaruhi pilihan 
konsumen dalam membeli barang/jasa, 
yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pribadi

 Faktor pribadi atau faktor internal 
dalam diri seseorang akan berpengaruh 
terhadap pilihan yang diambil dalam 
berbagai alternatif produk yang ada. 
Faktor pribadi yang mempengaruhi 
konsumen dalam mengambil tindakan 
membeli, yaitu : usia, pekerjaan, 
perekonomian, sikap, gaya hidup, 

kepribadian, kondisi demografis, 
motivasi dan persepsi.

2. Faktor lingkungan

 M e r e k  y a n g  m e n d o m i n a s i 
d i  l ingkungan  te r t en tu  akan 
mempengaruhi keputusan konsumen 
saat membeli. Konsumen yang belum 
pernah membeli produk tersebut 
mungkin akan terpengaruh dan 
meniru untuk membeli produk yang 
sudah dikenal di lingkungannya.

3. Strategi pemasaran

Strategi yang digunakan produsen 
untuk memasarkan produknya turut 
mempengaruhi konsumen dalam 
membeli produk. Misalnya dengan 
melalui beriklan yang dianggap 
mampu membujuk dan menarik 
konsumen untuk membeli suatu 
produk.

 Berdasarkan teori diatas, perilaku 
konsumen dalam memilih brand Coca-
Cola untuk dikonsumsi adalah berdasarkan 
kebutuhan dari dalam diri konsumen, 
atau faktor lingkungan sekitarnya yang 
banyak mengonsumsi Coca-Cola sehingga 
mendorong konsumen juga terpengaruh 
untuk membelinya, atau bisa jadi karena 
citra merek yang ada dimiliki Coca-Cola 
dimata masyarakat dan strategi yang 
digunakan Coca-Cola untuk menarik 
perhatian konsumen.

ANALISIS

1. Hasil Studi Literatur

 Dari pencarian data yang dilakukan 
dengan melalui studi literatur didapatkan 
beberapa teori, salah satunya menngenai 
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Brand yang dikemukakan oleh Ryan 
Hembree bahwa brand bukanlah identitas 
maupun logo melainkan sebauh persepsi 
konsumen terhadap sebuah perusahaan, 
produk ataupun pelayanan, yang mampu 
memberikan pengaruh yang kuat terhadap 
konsumen dalam mengambil keputusan pada 
saat membeli. Menurut Marty Neumeier, 
kekuatan brand yang dimiliki Coca-Cola 
mampu merubah Coca-Cola menjadi sebuah 
produk yang kuat dan bernilai sehingga 
dapat dikenal di seluruh dunia.

 Kotler dan Amstrong berpendapat 
bahwa  produk merupakan segala sesuatu 
yang bisa ditawarkan ke pasar, dan Coca-
Cola adalah salah satu contoh produk yang 
termasuk dalam produk kenyamanan karena 
tingkat kemudahan untuk mendapatkannya 
tinggi. Coca-Cola juga terus berupaya 
untuk menginovasi produknya agar dapat 
meningkatkan penjualannya, memuaskan 
konsumen dan mengalahkan para pesaing-
pesaingnya.

 Menurut DuPuis dan Silva, kemasan 
adalah wadah, sekaligus komponen paling 
utama dari sebuah produk, karena kemasan 
dapat digunakan sebagai alat bauran 
pemasaran. Menurut Julianti, selain 
kemasan sebagai alat bauran pemasaran 
juga dapat meningkatkan nilai dan fungsi 
sebuah produk. Kemasan yang artistik 
mampu mengundang konsumen untuk 
melihatnya dan tertarik untuk membeli. 
Dengan adanya kemasan, orang dapat 
membedakan produk satu dengan yang 
lainnya. Kemasan yang dimiliki Coca-Cola 

tidak memiliki perubahan yang mencolok, 
namun desain pada kemasannya (salah 
satunya kemasan botol plastik) memiliki 
perubahan yang cukup mencolok, dan 
terus terjadi perubahan di setiap tahunnya. 
Setiap perubahan desain kemasan pada 
Coca-Cola memiliki tema tersendiri ataupun 
menyesuaikan dengan moment yang 
sedang berlangsung seperti Piala Dunia, 
Ramadhan, Kemerdekaan. Meskipun selalu 
ada desain-desain kemasan yang baru dan 
unik yang diciptakan, Coca-Cola tidak 
pernah menghilangkan ciri khasnya. Setiap 
perubahan pada desain kemasan Coca-Cola 
memiliki keunikan tersendiri, dan dari hal 
itu dapat menarik perhatian konsumen dan 
meningkatkan brand serta penjualannya di 
pasar dunia.

 Menurut Kotler, pemasaran adalah 
kegiatan menciptakan, mempromosikan dan 
mendistribusikan suatu produk kepada pasar 
(konsumen). Sedangkan strategi pemasaran 
adalah pola pikir pemasaran yang digunakan 
untuk mencapai tujuan pemasarannya. 
Salah satu strategi yang digunakan Coca-
Cola dalam pemasaran produknya adalah 
beriklan dengan melalui media televise, 
di mana media yang digunakan mampu 
menjangkau massa sehingga memudahkan 
Coca-Cola untuk meningkatkan produk 
penjualannya dan juga memperkenalkan 
produk-produknya. 

 Menurut  Terence A.  Shimp, 
periklanan adalah bentuk komunikasi 
berbayar yang didesain untuk dapat 
mempengaruhi masyarakat atau si penerima 
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pesan. Iklan juga merupakan factor 
terpenting dalam pemasaran, oleh karena 
itu Coca-Cola gencar menghadirkan iklan-
iklan yang baru dan kreatif serta menarik 
di setiap tahunnya untuk meningkatkan 
produk, pemasaran dan memperkuat 
produknya ditengah ketatnya persaingan. 

2. Hasil Kuisioner

 R e s p o n d e n  y a n g  m e n g i s i 
kuisioner, terdiri dari 30 responden, dipilih 
berdasarkan responden yang pernah dan 
suka mengonsumsi minuman bersoda. 
Dua dari 30 responden mengaku menyukai 
minuman bersoda tetapi tidak pernah 
mengonsumsi Coca-Cola dengan alasan 
tidak baik untuk kesehatan.
Berdasarkan hasil kuisioner  menunjukan :

•	 B a h w a  k e b a n y a k a n 
responden lebih memilih Coca-
Cola karena rasa coke yang khas 
dan berbeda dengan produk-produk 
lainnya. Meskipun pada beberapa 
produk memiliki kemiripan rasa, 
tetapi Coca-Cola tetap menjadi 
produk yang disukai dan rasa yang 
tidak dapat didapatkan dari produk 
lain..

•	 Ketertarikan responden 
dalam memilik produk Coca-
Cola juga karena pengaruh iklan 
yang dianggap menarik dan dapat 
mempengaruhi keputusan responden 
untuk membeli produk Coca-Cola. 
Iklan yang kreatif dan menarik dapat 
membangun citra suatu produk, 
dan meningkatkan suatu penjualan 
produk.

•	 Selain itu juga didorong 
dengan kemasan yang menarik dapat 

memberikan nilai tambah suatu 
produk untuk semakin digemari 
oleh responden.

•	 S e l a n j u t n y a  d e n g a n 
ketersediaanya suatu produk yang 
mudah ditemui di sekitar responden, 
membuat responden mudah untuk 
mendapatkannya dan tertarik untuk 
membeli produk tersebut. Di sini 
menunjukan bahwa usaha Coca-
Cola dalam mendistribusikan 
produknya agar dapat tersebar 
di seluruh Indonesia sukses. 
Sebab pada beberapa responden 
menyatakan bahwa Coca-Cola 
mudah didapatkan dan ditemukan 
di tempat-tempat yang jauh dari 
keramaian kota.

•	 11 responden juga memilih 
Coca-cola karena merupakan bagian 
dari merk yang terkenal, responden 
juga memiliki ketertarikan pada 
suatu produk karena merk yang 
melekat .  Produk yang t idak 
memiliki merk yang kuat, kurang 
dapat dipercaya oleh responden.

•	  Harga bukanlah menjadi 
salah satu alasan untuk memilih 
p r o d u k  C o c a - c o l a ,  d i m a n a 
responden tidak menganggap Coca-
Cola sebagai produk yang mahal 
atau murah, tetapi dianggap sebagai 
produk yang standar dilihat dari 
nilainya yang 0 (nol) terhadap 
ketertarikan untuk memilih produk 
Coca-Cola. Meskipun banyak 
produk minuman diluar sana yang 
memiliki kemiripan dengan Coca-
Cola dan harga yang lebih murah, 
tidak mempengaruhi responden 
dalam memutuskan untuk membeli 
produk Coca-Cola.

•	 Desain  kemasan pada 
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iklan-iklan yang disukai oleh para 
responden adalah:

•	 I k l a n  t a h u n  2 0 1 2 
“Ramadhan” dengan jumlah 
responden yang memilih adalah 
23 responden.

•	 I k l a n  t a h u n  2 0 1 5 
“#ShareACokeID” dengan 
jumlah responden yang memilih 
adalah 23 responden.

•	 Desain kemasan yang ada 
pada Iklan televisi Coca-Cola pada 
tahun 2012 dengan tema Ramadhan 
adalah label pada kemasan yang 
terdapat gambar ketupat yang 
identik dengan perayaan Ramadhan 
bagi orang muslim, selain itu pada 
label kemasan dapat digunakan 
sebagai media untuk menulis atau 
menyampaikan pesan kepada orang 
yang akan diberikan minuman 
Coca-Cola. Bagi 23 responden, 
hal ini dianggap menarik, karena 
dengan melalui label pada kemasan 
dapat saling mengutarkan pesan 
yang ingin disampaikan di bulan 
yang suci kepada sesama yang 
merayakan. 

•	 Desain kemasan yang ada 
pada iklan televisi Coca-Cola pada 
tahun 2015 “#ShareACokeID” 
adalah kemasan yang memiliki 
nama-nama orang yang terpopuler 
di Indonesia. Desain kemasan ini 
dianggap unik dan menarik serta 
inovatif, sebab bagi kebanyakan 
orang dirasa menyenangkan jika 
nama yang dimiliki tercantum pada 
produk minuman salah satunya 
Coca-Cola. Selain itu dengan 
kemasan ini, juga dapat digunakan 
untuk saling memberi kepada teman 
yang memiliki nama yang tercantum 

pada kemasan dan menikmati Coca-
Cola bersama.

•	 Iklan televisi Coca-Cola 
pada tahun 2015 “#ShareACokeID” 
adalah iklan yang ditujukan kepada 
remaja atau anak muda yang senang 
berkumpul dan saling berbagi, 
dengan melalui desain kemasan yang 
memiliki nama-nama, konsumen 
dapat saling membagikan kepada 
sesama agar kebersamaannya 
semakin terasa. Selain itu, gaya 
yang dimunculkan dalam iklan ini 
adalah keceriaan dan kebersamaan 
serta nikmatnya meneguk minuman 
Coca-Cola dengan bersama teman-
teman. Dalam iklan ini dominan 
memunculkan warna merah yang 
mengesankan tentang warna khas 
Coca-Cola.

•	 TVC yang disukai oleh 
responden adalah: 

•	 Iklan kampanye tahun 2010 
“Coca-Cola Live Positively” 
dengan jumlah responden yang 
memilih adalah 27 responden.

•	 I k l a n  t a h u n  2 0 1 5 
“#ShareACokeID” dengan 
jumlah responden yang memilih 
adalah 26 responden.

•	 Pada  ik lan  kampanye 
tahun 2010 “Coca-Cola Live 
Positively” adalah iklan kampanye 
yang bergerak dibidang sosial, 
sebab terlihat dari gambar bahwa 
Coca-Cola sedang melakukan 
kegiatan sosial kepada sesama 
yang membutuhkan bantuan dan 
bantuan tersebut diharapkan dapat 
memberikan kebahagiaan, selain 
iklan kampanye ini diharapkan 
dapat memberikan pengaruh kepada 
konsumen dan / atau masyrakat 
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untuk turut serta berbagi kebaikan 
kepada sesama agar hidup menjadi 
lebih baik dan positif bagi diri 
sendiri dan orang lain. 

•	 Iklan yang paling disukai 
dari 30 responden adalah iklan 
tahun 2015 “#ShareACokeID”. 
Responden  menyuka i  ik lan 
tersebut karena dianggap menarik 
dan inovatif, memiliki ide yang 
kreatif untuk mendorong konsumen 
melakukan pembelian terhadap 
produk Coca-Cola yang berkemasan 
baru. Responden menyukai iklan 
dan desain kemasan produk yang 
bersangkutan dengan pribadi 
responden. Selain itu iklan tahun 
2015 “Ramadhan” juga memiliki 
penilaian terbanyak kedua, dimana 
iklan yang dibawakan bertemakan 
nuansa Ramadhan. Kemudian iklan 
ketiga yang memiliki penilaian 
terbanyak terdapat pada iklan 
kampanye tahun 2010 “Coca-Cola 
Live Positively”, iklan kampanye 
tahun 2011 “Coca-Cola Truck is 
Going Around Town”, dan iklan 
tahun 2014 “Piala Dunia”. Kedua 
dari tiga iklan tersebut merupakan 
iklan yang bertemakan sosial, 
mengajak konsumen untuk saling 
berbagi dan melakukan kebaikan 
kepada sesama. Selain itu  
iklan “Piala Dunia” juga dianggap 
menarik karena sesuai dengan 
moment yang sedang berlangsung 
(sepak bola) dan dapat menarik 
responden yang menyukai olah raga 
atau sepak bola.

•	 Desain kemasan dalam 
iklan yang paling disukai adalah 
desain kemasan pada iklan tahun 
2015 “#ShareACokeID”. Pada iklan 
“#ShareACokeID” dan “Ramadhan” 

memiliki desain kemasan yang 
sama, hanya penyampaian dan 
tematiknya saja yang berbeda. 
Kedua  kemasan  pada  ik lan 
tersebut disukai oleh responden 
karena terdapat nama-nama pada 
kemasannya, dan hal tersebut dapat 
mempengaruhi responden yang 
memiliki nama atau kemiripan nama 
pada kemasan untuk membelinya. 
Selain itu dengan nama-nama yang 
tercantum juga dapat memberikan 
kepada sesama untuk mengajak 
mengonsumsi Coca-Cola bersama 
dengan orang terdekat yang juga 
memiliki nama yang ada pada 
kemasan. Kemudian desain kemasan 
pada iklan tahun 2015 “Kemasan 
Harga Pas” menduduki peringkat 
ketiga yang paling disukai oleh 
responden. Responden berpendapat 
bahwa desain kemasannya unik 
dan menarik, selain itu botol yang 
digunakan pada kemasan tersebut 
berukuran kecil, sehingga terlihat 
lebih imut, lucu dan nyaman untuk 
dipegang.

3. Hasil Internet

 Dari data yang diperoleh melalui 
internet, dapat diketahui bahwa Coca-Cola 
pertama kali diciptakan untuk sebagai 
obat pencernaan dan sebagai penghilang 
rasa sakit yang dibuat dengan campuran 
kokain, wine dan sodium. Kemudian dengan 
diberlakukannya larangan menjual minuman 
keras dan kokain dinyatakan sebagai obat 
terlarang, Coca-Cola mengubah resep 
minumannya dengan menggunakan daun 
koka. 
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 Coca-Cola yang telah berdiri selama 
lebih dari satu abad, dinyatakan sebagai 
brand market leader termahal di dunia 
menurut Interbrand’s Best Global Brands 
2010. Sedangkan menurut Top Brand 
Award di Indonesia, Coca-cola menduduki 
peringkat pertama selama tiga tahun 
berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2015.

 Coca-Cola pernah menjadi produk 
pertama yang muncul di sampul majalah 
Time. Pada tahun 1971 “I’d Like to Buy the 
World a Coke” Pertama kali diperkenalkan 
sebagai iklan radio dan kemudian dibuat 
sebagai iklan televisi yang menjadi hit di 
seluruh dunia dan menjadi salah satu iklan 
Coca-Cola yang paling populer. Coca-Cola 
juga pernah merilis iklan televisi “Mean’ 
Joe Greene” pada tahun 1979 yang menjadi 
iklan terbaik sepanjang masa.

 Saat ini Coca-Cola telah membuka 11 
pabriknya yang tersebar di beberapa provinsi 
Indonesia dan memiliki jumlah karyawan 
lebih dari 9.000 orang, menjualkan jutaan 
krat produk Coca-Cola yang didistribusikan 
dan dijual melalui lebih dari 420.000 gerai 
eceran yang tersebar diseluruh Indonesia.

 Coca-Cola sangat memegang 
teguh 4 prinsip-prinsip pemasaran yang 
bertanggung jawab, yang salah satunya 
tidak memasarkan produk apapun untuk 
anak di bawah 12. Coca-Cola tidak akan 
menampilkan anak-anak ketika meminum 
salah satu produk tanpa kehadiran orang 
tua atau pengasuh serta berupaya agar 
produknya tidak dijualkan ke sekolah dasar 
untuk menghindari dikonsumsi oleh anak-

anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

 Strategi yang digunakan Coca-
Cola untuk meningkatkan penjualannya 
d a n  m e m p e r t a h a n k a n  p r o d u k n y a 
ditengah persaingan yang ketat ini, 
mampu membuatnya berhasil dan terus-
menerus meraih kesuksesnya. Ide-ide 
kreatif yang tidak pernah habis selalu 
dilakukan, menciptakan iklan-iklan yang 
menarik dan menciptakan desain-desain 
pada kemasannya yang mampu membuat 
konsumen tergerak untuk tetap setia 
terhadap produk Coca-Cola. Pengaruh 
brand yang diciptakan oleh Coca-Cola 
sangatlah kuat, dibuktikan dengan hasil dari 
kuisioner mengatakan bahwa 28 dari 30 
responden mengaku pernah mengonsumsi 
Coca-Cola. Iklan yang dianggap paling 
menarik adalah iklan televisi yang mampu 
mempengaruhi kebutuhan pribadi dan/atau 
bersifat sosial. Kegiatan yang dilakukan 
Coca-Cola selain sebagai perusahaan besar 
dan kuat, tetapi juga sebagai perusahaan 
yang memberikan bantuan kepada sesama 
dan lingkungan sekitar, mampu membuat 
orang lain turut tergerak hati juga untuk 
melakukan kebaikan dan tidak lupa kepda 
sekitar untuk saling berbagi. Selain itu 
pesan yang disampaikan Coca-Cola sebagai 
minuman yang menyegarkan, mampu 
tersampaikan secara tepat dan memberikan 
pengaruh kepada anak muda untuk turut 
menikmati Coca-Cola bersama.

 Menurut Top Brand di Indonesia, 
Coca-cola menduduki peringkat kedua 
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sebagai merk terbaik pada tahun 2011 dan 
2012 dengan indeks 33.6% dan 30.8%. 
Dari hasil pencarian data melalui kuisioner 
didapatkan hasil di mana responden lebih 
banyak memilih iklan pada tahun 2011 
dengan total responden yang memilih 
adalah 24 responden daripada 2012 dengan 
total responden yang memilih adalah 22-23 
responden. Hasil yang didapat dari penilaian 
Top Brand Award di Indonesia dan hasil 
kuisioner yang memiliki kecocokan, dapat 
disimpulkan  bahwa iklan tahun 2011 yang 
lebih menarik sehingga penjualan Coca-Cola 
lebih unggul ditahun 2011 dibandingankan 
dengan tahun 2012 yang dianggap kurang 
menarik sehingga mengakibatkan penjualan 
Coca-Cola pada tahun 2012 mengalami 
penurunan.Kemudian 3 tahun berturut-turut 
dari tahun 2013 sampai 2015 menduduki 
peringkat pertama Top Brand minuman 
bersoda terbaik dengan indeks 32.9%, 28.8% 
dan 31.2%. Menurut dari hasil kuisioner, 
pada tahun 2013 jumlah responden yang 
memilih adalah 21-23 reponden, kemudian 
pada tahun 2014 jumlah responden yang 
memilih adalah 22-24 responden, dan 
pada tahun 2015 jumlah responden yang 
memilih adalah 21-26 responden. Coca-Cola 
selama 3 tahun (2013-2015) menduduki 
peringkat pertama sebagai produk pilihan 
konsumen yang terbanyak, pada tahun 2013 
penjualan mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 
2014 mengalami penurunan, kemudian 
pada tahun 2015 mengalami peningkatan 
yang diikuti dengan hasil kuisioner yang 
juga unggul sebagai iklan terbaik. Hal ini 

disimpulkan bahwa iklan yang disukai 
responden mampu meningkatkan penjualan 
Coca-Cola.

 Dari hasil kuisioner juga dapat 
disimpulkan bahwa alasan konsumen 
memilih Coca-Cola adalah pertama karena 
Coca-Cola memiliki rasa yang unik dan 
berbeda dengan yang lainnya, kemudian 
karena Coca-Cola memiliki iklan-iklan 
yang menarik, desain kemasan yang 
diciptakan Coca-Cola menarik dan inovatif 
serta selalu ada desain yang baru setiap 
tahunnya sehingga tidak membosankan. 
Meskipun selalu menghadirkan desain 
kemasan yang baru, Coca-Cola tidak 
pernah menghilangkan ciri khas desain 
kemasannya (Pita Dinamis). Selain itu 
Coca-Cola dipilih karena merupakan 
merk yang terkenal dan sudah ada selama 
lebih dari satu abad sehingga konsumen 
mempercayakan Coca-Cola sebagai produk 
yang layak dipilih dan dikonsumsi. Alasan 
yang terakhir karena kemudahan dalam 
mendapatkannya, hal ini dapat disimpulkan 
bahwa semakin banyak suatu produk berada 
di lingkungan masyarakat, maka produk 
tersebut akan semakin dikenal masyarakat 
dan mempengaruhi masyarakat untuk 
memilih produk tersebut.

 Coca-Cola terus berupaya untuk 
bertahan ditengah ketatnya persaingan 
dengan terus berinovasi terhadap produk baik 
dalam desain kemasan produknya, maupun 
dalam strategi penjualannya. Selain itu 
Coca-Cola juga berakuisisi dengan beberapa 
perusahaan minuman dan mendirikan 
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pabrik-pabrik dibeberapa provinsi untuk 
memperluas pendistribusiannya agar 
dapat memudahkan konsumen untuk 
mendapatkan Coca-Cola.

 Penelitian ini diharapakan untuk 
dapat digunakan sebagai acuan dan masukan 
untuk Coca-Cola dalam  bertahan ditengah 
persaingan dan meningkatkan brand 
image yang telah dibangun dan melekat 
padanya sampai saat ini agar tetap menjadi 
produk pilihan pada pelanggannya. Coca-
Cola cukup sukses dalam menciptakan 
iklan-iklan yang menarik dan inovatif, 
perlunya mempertahankan gaya iklan 
yang menunjukan keceriaan, memberikan 
semangat kepada anak muda untuk berubah 
menjadi lebih baik dan berbuat baik 
untuk lingkungan sekitar sehingga dapat 
membangun mentalistas anak bangsa untuk 
terarah menjadi pribadi yang lebih baik, 
dan juga perlu mempertahankan iklan yang 
tematik atau sesuai dengan moment yang 
sedang terjadi, karena hal tersebut menarik 
bagi kebanyakan konsumen. 

Selain itu, upaya yang dilakukan dalam 
berkegiatan sosial diharapkan dapat belanjut 
sampai kedepannya dan memberikan contoh 
kepada masyarakat serta membangun 
Indonesia menjadi negara yang lebih baik 
lagi. Strategi yang digunakan Coca-Cola 
perlu dikembangan kembali agar kelak 
produknya tetap unggul dan keberadaannya 
tetap terasa dalam benak masyarakat, 
termasuk dalam mengubah beberapa iklan 
yang terkadang memiliki jalan cerita yang 
kurang menarik. 
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Abstract
“How does the character Mgr. Soegijapranata constructed through Soegija films? 

The issue in this topic specifically the speech he said. Observation through scene per 
scene will be compared to communication process factors. Reinterpreting his real life 
through communication media such as movie depend on these Laswell’s Model: “who 
said what to whom in which channel with what effect.” Thus, this research focus on 
Soegijas’s characterization process. His figures can be observed through what was he said 
in the movie.. Research findings reveal character refraction compared to documentation 
information literature and other mass media Mr.Soegijapranata. However, these characters 
refraction strengthen and enhance the positive image about Mgr.Sogijapranata.
Keywords: speech act, character refraction, soegija

 PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Kegiatan mengkaji secara umum 
dan sederhana mengandung aspek-aspek 
terhadap pengamatan, proses, dan fenomena 
terhadap suatu obyek,  contohnya melalui 
media film. Oleh karena itu mengkaji 
merupakan kegiatan yang dengan seksama 
dilakukan untuk mengamati sebuah 
fenomena dalam film yang menarik dengan 
maksud memperoleh gambaran seutuhnya 
terhadap kompleksitas film tersebut. 

Perspektif dalam melihat film 
terfokus pada harmoni suara dan gambar 
bergerak, dari awal hingga akhir dengan 
memperluas batasan tempat dan waktu 
(Bogs & Dennies, 2000:2). Berdasarkan 
perspektif ini,  film yang belum diproduksi 
sebaikya memiliki pondasi berupa rencana 
dalam bentuk tulisan jadi yang kerap disebut 
sebagai skenario film. Melalui skenario film 
kita dapat mempelajari makna pesan dari 

dialog atau bahkan monolog tokoh-tokoh 
yang mengkomunikasikannya.

Film Soegija yang dirilis tahun 2012 
dapat dijadikan media penelitian karena 
memiliki value atau nilai-nilai mendasar 
yang dimiliki oleh Unika Soegijapranata 
Semarang. Nilai- nilainya dapat dikaji 
dengan melakukan observasi pada film 
Soegija tersebut sehingga tidak keliru 
apabila beberapa puluh tahun yang lalu 
dijadikan patron. Patron yang dikonstruksi 
kembali ke dalam film tentu memiliki intensi 
tertentu yang bisa dilacak kembali seperti 
sikap dan perilaku, ide dan gagasan yang, 
keyakinan diri, kredibilitas dan sebagainya. 
Seringkali dalam proses konstruksi dalam 
film yang kompleks dapat dipelajari dan 
dianalisis dengan maksud mengungkap 
makna-makna yang tersembunyi dan luput 
dari pengamatan biasa ketika film tersebut 
ditonton.   

  S e l a i n  m e n g a p r e s i a s i  f i l m 
Karya Garin Nugroho, penulis mencoba 
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mengobservasi lebih lanjut dan berupaya 
menawarkan temuan-temuan baru yang 
belum didapat pada saat penonton awam 
menontonnya. Pengalaman khalayak 
penonton akan semakin membuka 
kesadaran dan pemahaman terhadap 
suatu permasalahan seperti pencapaian 
pemaknaan akan arti dan nilai-nilai yang 
ditampilkan berpusat melalui karakter 
tokoh. Pada titik inilah aspek ujaran 
tokoh Soegija dapat dipelajari dan penting 
dilakukan sebuah penelitian.

1.2 . Identifikasi Masalah

a) Film bersifat kompleks namun 
merupakan realitas semu.

b) Mgr. Soegijapranata adalah tokoh 
dalam realitas nyata.

c) Film mengkonstruksi penokohan Mgr. 
Soegijapranata dengan intensi berbeda.

d) Pelacakan penelitian dengan fenomena 
obyek yang sama  melalui google.scholar.
com “Representasi Nasionalisme dalam 
Film Soegija 100% Indonesia. Universitas 
Diponegoro 2013. Visual Look Karakter 
Mgr.Soegijapranata dalam Film Soegija 
dipublikasikan dalam Jurnal Seni Canthing 
2016.

1.3. Pembatasan Masalah

Kompleksitas film dibatasi pada 
fokus elemen konstruksi karakter Mgr. 
Soegijapranata dalm film Soegija melalui 
apa yang dikatakan Soegija (Speech Act)

 1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, 
identifikasi dan pembatasan permasalahan 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut: “Bagaimana karakter Mgr. 
Soegijapranata dikonstruksi melalui 
film Soegija, spesifik pada ujaran yang 

dikatakannya”?

 1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji 
pilihan-pilihan kata dan kalimat- kalimat 
tokoh Soegija yang mengandung intensi 
tertentu yang menjadikannya representasi 
dari Mgr. Soegijapranata.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Elemen Tematik Film

Sebuah film sebagaimana diungkap 
McLuhan (dalam Littlejohn, 1996: 325; 
Griffin, 2006: 395) menjadi  bentuk institusi 
media massa dapat dikenali dari tema yang 
diangkatnya untuk audiensnya. Sebab tema 
menjadi pusat dari segala aktivitas film yang 
dirancang dari awal hingga kemudian film 
tersebut dipublikasikan. Film mengandung 
agenda setting tertentu dan memiliki 
dampak yang direncanakan.. Ada 5 elemen 
tematik yang menjadi fokus mengkaji 
atau menganalisis sebuah film, yakni plot, 
mood atau efek emosional, karakter, style 
atau tekstur gaya, serta gagasan dan ide 
(Boggs & Dennies, 2000:11-23) . Pada 
tulisan ini difokuskan pada karakter, 
elemen ini sejatinya mudah dikenali karena 
ekspresi tematik yang berfokus pada 
aspek-aspek luar biasa, unik, yang merujuk 
pada sisi kepribadian seseorang seperti 
pemikirannya, interaksinya dengan orang 
lain,  cara berbicara, cara hidup, sikapnya 
dan perilakunya.

2.2. Konstruksi Karakter melalui 
Tindakan Komunikasi

Karakterisasi adalah hal paling 
penting ketika merancang sebuah film. 
Hanya seseorang yang dibangun dengan 
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karater tertentu akan mampu melibatkan 
segala aspek penonton. Bukan cerita, bukan 
sutradara, bahkan bukan imaji gambar-
gambar panorama yang tersaji. Asumsinya, 
karakter yang dirancang haruslah nampak 
nyata, mudah dipahami dan  dipercaya. 
Penelitian khalayak penonton (Boggs 
& Dennies, 2000:51-58) menunjukkan 
respon penonton akan mengagumi karakter 
yang heroik, kerendahan hati, perjuangan 
bahkan nasib akhirnya. Mereka juga akan 
menghargai sifat  yang natural dari manusia 
biasa seperti sharing kebahagaian, kesedihan, 
tertawa, menangis dan seterusnya. Tetapi 
juga penonton akan bereaksi negatif 
terhadap kebrutalan, kesadisan, kekerasan, 
dan keserakahan. 

Oleh karena itu ada beberapa kategori 
bagaimana membedakan konstruksi karakter 
sebagai pusat perhatian dengan aspek yang 
lainnya dengan cara melalui visual tampilan, 
dialog, aksi, unsur dramatik, relasi dengan 
karakter lainnya, animasi/kartun, serta 
karakterisasi dengan pengggunaan nama. 
Dalam tulisan ini akan difokuskan pada 
karakterisasi melalui dialog( speech act, 
tindakan berkomunikasi) , ditunjukkan apa 
yang dikatakan, bagaimana mengatakannya. 
Pilihan kata, tekanan pada kata-kata 
tertentu, jeda, struktur kata, bahkan dialek. 
Semuanya mengungkap level sosial 
ekonomi pendidikan dan mental dari 
seseorang dengan karakter yang terbentuk. 
Mendengarkan apa dan bagaimana mereka 
mengatakannya kemudian akan menjadi 
penting. 

2.5.Film untuk advokasi

Penting sekali bagi setiap orang 
untuk menghargai keberanian seseorang, 
komitmen, kerja keras, dan perhatian 
mereka terhadap kelangsungan hak-
hak asasi manusia (Gregory & Gillian, 
2008:247)  . Film dapat menjadi bukti 

visual perjuangan yang kuat dan dapat 
didistibusikan melalui kecanggihan 
teknologi. Advokasi memiliki tujuan 
untuk menyampaikan pesan kepada setiap 
orang yang menyaksikan kisah melalui 
film bahwa apa yang sebenarnya terjadi 
dan kita semua mampu diajak untuk 
mengubahnya, berpartisipasi berdasarkan 
keadilan. Aspek-aspek untuk membela 
yang benar dan menunjukkan yang keliru 
mampu diramu dalam sebuah film advokasi 
dengan butir-butir penting seperti menjadi 
sumber berita, menstimulasi perubahan 
sosial, mengungkapkan apa yang tadinya 
tidak terdengar serta menjadi solusi 
dalam beragam konteks kemanusiaan 
seperti kisah kepahlawanan, perdagangan 
ilegal, perusakan lingkungan, kekerasan, 
penindasan, hingga perang. 

Dalam konteks film Soegija, 
karakter Mgr.Sogijapranata dikonstruksi 
sebagai pahlawan nasional yang 100% 
Katolik 100% Indonesia dalam usaha 
diplomasinya untuk mempengaruhi situasi 
perang menuju pencapaian perdamaian. 
Maka ketika film Soegija ditonton yang 
kemudian terlihat adalah permasalahan-
permasalahan sosial yang dapat ditemukan 
juga dalam situasi kekinian misalnya 
minoritas yang dianiaya sampai politisi 
korup. Atau kisah percintaan dua ras 
berbeda dan berakhir kandas sampai 
bagaimana sebuah peritiwa kekerasan 
dapat diselesaikan dengan pendekatan 
kemanusiaan. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan tidak 
sekedar deskriptif, tetapi juga bersifat 
menganalisa, menginterpretasi, menilai 
dan  membandingkan elemen speech 
act salah satu pembentuk karakter Mgr. 
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Soegijapranata di dalam film Soegija. 

3.1. Kerangka Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini akan memaparkan 
data yang berwujud unit-unit analisa film. 
Setiap peneliti media massa dapat mengatasi 
kesulitan pengambilan sampel dari sebuah 
produk media massa seperti film dengan 
menerapkan teknik pengambilan sampel 
non-probabilitas seperti purposive sampling 
(Wimmer & Dominick, 1997: 48). 

Metode seperti seperti purposive 
sampling menghasilkan sejumlah item 
informasi  yang diperoleh berdasarkan 
kepentingan atau tujuan penelitian. Maka 
dari proposal ini film adalah sebuah teks. 
Dalam upaya menemukan makna dibalik 
teks film ini maka penelitian yang valid akan 
berupaya menemukan konteks pemahaman 
film Soegija dengan cara obyektif dan 
ilmiah seperti langkah-langkah berikut:

- Menemukan sudut pandang atau 
perspektif berpikir dalam hubungan antara 
film sebagai teks dengan konteksnya.

- Menemukan konteks dalam setting 
waktu, kondisi sosial yang melingkupinya.

- Menarik gagasan inti atau konsep-
konsep penting dalam film.

- Menghubungkan gagasan inti 
dengan  konstruksi karakter pendekatan 
speech act.

- Melakukan sintesis terhadap konsep 
dan temuan-temuan penelitian

- Menarik kesimpulan 

3.2. Proses Pengambilan Data  
melalui Screening Film

 Pada Film Soegija setidaknya 
tercatat ada 21-25 scene atau adegan yang 
terfokus pada tokoh Soegija. Data tersebut 
diambil dengan cara kali pertama harus 
ditonton terlebih dahulu dan ditandai 
sejumlah adegan yang ada tokoh karakter 
Soegija. Pada kali kedua ditonton diselilingi 
pencatatan adegan terpilih. Data tersebut  
sudah mengandung deskripsi karakter yang 
kemudian dipetakan lebih lanjut dalam unit-
unit analisis data dengan contoh penctatan 
sebagai berikut: 

00:00:27-00:00:38 Soegija menulis 
dengan huruf latin.
00:00:38-00:00:45 Soegija terlihat 
tatapannya datar.
00:00:45-00:00:52 Soegija menulis 
latin.
00:00:52-00:01:08  Soegija mengayuh 
sepeda dengan sedikit berbelok- belok 
(kurang setabil)
00:01:08-00:01.10  Soegija tampak 
raut wajahnya seperti tegang, tatapan 
mata tidak tajam, tangan terlipat pada 
depan perut sejajar.
00:01:12-00:01:22  Soegija 
berdiri dengan sedikit membungkuk, 
menoleh  kekanan dan kekiri Umat 
mendengarkannya dengan serius.
00:01:22-00:01:27 Soegija bergeser 
satu langkah kearah kanan dengan 
berlahan.
00:01:27-00:01:35 Soegija berdiri dan 
berinteraksi dengan umat menoleh kekiri  
dan kekanan lagi.
00:01:54-00:01:55 Soegija bergeser ke 
arah kanannya lagi dan membuka kedua  
tangannya sedikit seperti menekankan 
sesuatu, kemudian kembali lagi tangannya 
pada depan perut.
00:01:55-00:02:15 Soegija kembali 
melakukan gerakan yang sama untuk 
menekannkan sesuatu dengan menoleh 
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kekiri dan kekanan.
00:02:41-00:02:44 Soegija duduk 
dengan ke dua tangan memegang surat 
yang ditumpukannya pada lengan kursi, 
dengan kepala yang menunduk dengan 
raut wajah serius.
00:02:44-00:02:51 Soegija bernafas 
dengan sangat berat, terlihat pada bagian 
dada menghela nafas dengan kuat, kepala 
menjuntai ke atas dengan disandarkannya 
pada kursi, raut wajah terlihat datar

3.3. Subyek  Penelitian dalam Unit 
Kajian dan Analisis Data

Karakter Soegija sebagai representasi 
Mgr. Soegijapranata merupakan subyek 
penelitian.  Subyek merupakan fokus 
keberadaan karakter Soegija yang terdapat 
dalam film dokudrama karya tim Garin 
Nugroho. Sementara filmnya sendiri film 
dokudrama  berjudul Soegija inilah yang 
kemudian menjadi Obyek Penelitian. Agar 
pemetaan Subyek dan Obyek penelitian 
yang dianalisis menjadi lebih jelas maka 
dibuat unit kajian dan bermuara pada unit-
unit yang analisis sebagai berikut.

Unit 
Kajian 

Karakter dalam 
pelacakan liter-
atur dan doku-
mentasi sejarah

Karakter dalam scene 
diamati

Unit analisis

K a r a k t e r 
Langsung

Karakter 
yang disebut 
LANGSUNG, 
foto, laporan, 
buku dan catatan 
pelengkap lainnya

Secara langsung disam-
paikan/terungkap sebuah 
karakter dalam tipe-tipe  
protagonis, foil, antagonis, 
flat, round, stock, statis, 
dinamis, stereotype

denotasi dan kono-
tasi

Karakter Ti-
dak Langsung

Karakter yang 
disebut TIDAK 
langsung, foto, 
laporan, buku dan 
catatan pelengkap 
lainnya, tetapi per-
lu diungkap dan 
dijelaskan lebih 
lanjut.

Secara TIDAK langsung 
disampaikan/terungkap 
sebuah karakter dalam 
tipe-tipe  protagonis, foil, 
antagonis, flat, round, stock, 
statis, dinamis, stereotype

Atribut karakter 
Soegija.

-Speech Act Apa dan bagaimana sebuah 
karakter menyampaikan pe-
sannya?

Kata-kata yang 
t e r u c a p  d a l a m 
monolog atau di-
alog Soegija den-
gan tokoh karakter 
lainnya.

PEMBAHASAN DAN HASIL 
PENELITIAN

4.1. Pembahasan Penelitian

4.1.1. Monitoring Scene per Scene

Semua materi audio visual termasuk 
film SOEGIJA secara umum tersusun 
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atas potongan gambar-gambar (SHOT), 
rangkaian gambar (SEQUENCE), dan 
adegan (SCENE). Untuk memudahkan 
pembahasan dan analisa sebuah film 
yang memiliki kualitas baik kita dapat 
merujuk apa yang dibayangkan oleh 

Gregory (2008: 149), bagaimana caranya 
mengembangkan urutan peristiwa yang 
sangat mendasar, logis dan mudah dipahami 
oleh penonton. Sederhananya, cukup 
dengan membayangkan terbentuknya 
sebuah buku.

SHOT
(Gambar)

Sekumpulan shot akan menjadi...
SEQUENCE

(Rangkaian gambar)

Serangkaian gambar akan men-
jadi...

SCENE
(Adegan)

Serangkaian adegan akan menja-
di...

VIDEO

WORD
(Kata)

Sekumpulan word akan menjadi...
SENTENCES-PARAGRAPH

(Rangkaian kalimat)

Serangkaian kalimat akan menja-
di...

CHAPTER
(Bab per bab)

Serangkaian bab akan menjadi...
BOOK

Melalui pemahaman analogi seperti ini, 
penulis  melakukan kajian melalui aspek 
speech yakni apa yang diucapkan mampu 

mengkonstruksi karakter seorang Soegija 
didukung dengan elemen visual intinya 
scene per scene.

Gambar Scene 01. Opening

1940. Kemanusiaan itu satu. Bangsa manusia 
itu satu. Kendati berbedamerupaken 1 
keluarga besar. Beberapa dari kita berduka. 
Karena perang yang besar dan kejam. 
Dimulai dari berbagai tempat. Barang 
kali tiba-tiba menghilang dan orang-
orang mencari perlindungan dimana-
mana. Setiap malam berarti kegelapan. 
Wajah-wajah bertopeng. Langkah-
langkah kaki yang tergesa-gesa. Pesawat 
yang berterbangan di udara. Semuanya 
sadar. Semuanya terlibat dalam perang. 
penderitaan dan kematian. Kesepian. 
duka dan kesulitan juga menimpa kita 
sekarang.
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Gambar Scene 02. Berhadapan dengan Perwira 
Jepang

Tuan . Mereka warga sipil dan pekerja 
misi.
Tuan tentu tau. Ada hubungan diplomatic 
antara Vatikan dan Jepang.
Jepang punya wakil diRoma dan Vatikan 
punya wakil di Tokyo.
Ini tempat yang sucikeni.
Penggal dulu kepala saya. Baru tuan boleh 
memakainya.

Ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-
apa.

Gambar Scene 03. Perumusan Kebijakan 
Pastoral

Kesedihan dan penderitaan telah 
menghampiri kita. Darimana kita akan 
mendapatken kekuatan dan penghiburan.

Gambar Scene 04. Diskusi dengan Pemuda dan 
Ki Lurah

Pak lurah. Rakyat sedang sangat 
menderita dimana-mana. 
Mereka sangat kelaparan.  
Bagiken makanan itu lebih dulu untuk 
kependuduk. 
Jika rakyat kenyang. Biar para imam 
yag terakhir merasa kenyang. 
Jika rakyat lapar. Biar para imam yang 
pertama merasa lapar. 
Iyo apik 
Ini saatnya kita terpanggil 
mempertahankan hak alam.  
Hak agama dan hak bangsa kita. 
Kita harus mengasihi gereja. Dan 
dengan begitu.  
Kita juga mengasihi negara. 
Sebagai orang khatolik yang baik. 
Mestinya kita juga patriot yang baik. 
100% republic. Sebab kita merasa 100% 
khatolik.. 
Iyo rag tip? 
Leres pak?
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Gambar Scene 05. Mencukur Rambut bersama 
Koster Gereja

Yo. Oragsah ngo nembang 
Orag di larang, Neng ojo nembang neng 
kupingku.Mbrebegi.
Tip.  
Beriken kepada perdana menteri Syahril. 
Supaya disemarang segera di bentuk 
pemerintahan daerah untuk mengatasi 
bencana dan kekacauan yang menimpa 
penduduk. 
Tip. Keadaan tidak bisa dibiarkan 
berlarut-larut. Aku akan mengupayakan 
gencatan senjata. Secepatnya. 
Benar itu. Iya
 
Tip pengungsi dibawa pie?

Gambar Scene 06. Merokok dan tanpa Uniform

1945. 
 
Apa artinya terlahir sebagai bangsa yang 
merdeka jika gagal untuk mendidik diri 
sendiri.

Gambar Scene 07. Press Release

Hanya dalam 5 hari pertempuran. 
Kekacauan terjadi  dimana-mana. 
Kehidupan rakyat menderita. Perampokan 
dan penjarahan semakin ganas. Banyak 
rumah dibakar. Menurut pengakuan 
penduduk. Perampokan terjadi hingga 
di jalan-jalan. Listrik padam. Air bersih 
sulit didapat. Beras hilang dari peredaran. 
Tuan-tuan hal ini tidak masuk akal. Ini 
diluar pikiran saya. Saya akan membuat  
beberapa catatan tentang hal ini. Supaya 
tidak terjadi lagi dikemudian hari.
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Gambar Scene 08. Pindah ke Yogyakarta

Sudah kukirim surat ke fatikan. 

Dan Is. 

Wilkans juga sudah ku beritahu. semarang 
sudah tenang dengan adanya genjatan 
senjata. Untuk sementara ini. Keuskupan 
Semaran pindah ke jogja untuk men-
dukung republic.

Gambar Scene 09. Tiba di Bintaran Yogyakarta

Kosek men. Aku arep lungguh neng 
kene ndisik. 
Ngiling-ngiling jaman mbien. Naliko 
iseh neng kene 
Iyo. 

Nopo meneh men? 
Uripku iki mong separuh. Pancen 
separuh. Separone diparo-paro meneh 
nganggo urusan werno-werno. Sak prin-
tilane meneh nganggo koe seng nganti 
tuo urung payu-payu kawin. 
Opo perlu digoleke to men? 
Digoleke orag gelem. Golek dewe rag 
entok-entok.

Gambar Scene 10. Memimpin Misa Ekaristi di 
Bintaran

Pancen gampang ngupokoro bangsa 
seng sak warno. Tinimbang ngupokoro 
bangsa sing manika warno suku dan tata 
carane. Ananging kanti sarono. 
Kurmat kinurmatan siji lan sijine awake 
dewe iso dadi bangsa  sing nunggal 
pawiji maning ing khahanan ngayuh 
kersaning gusti.
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Gambar Scene 11. Pertemuan dengan anak-anak 
Umat Gereja

Iyo boleh. Oh ya. Mergo opo ? 
Lili. Orag ono uwong sing isa 
ngrencanake dadi wong tionghoa. Wong 
Jawa. Wong Londo. Wong Bali.  
Koe sok pinging sekolah hukum to? 
Nah nanti kamu akan mengerti. Bahwa 
kita bisa menjalanken sebuah Negara 
yang melindungi kamu. Melindungi 
keluargamu. 
Negoro sing bisa ngayomi keslametane 
wargane.  
Kita bisa memilih pemimpin yang 
menjamim warganya untuk hidup 
dengan penuh cinta kasih dan tanpa 
permusuhan. 
Iyo lili?

Gambar Scene 12. Pertemuan dengan umat di 
Rumah Sakit

Saya akan meminta umat gereja 
mengumpulkan obat-obatan. Bahan-
bahan makanan dan selimut. Segera!
Saya juga akan meminta bantuan dunia 
luar.
Ayo layani layani
.
Jangan layani saya. 
Yow is ndang.



117

Gambar Scene 13. Perenungan Cinta Kasih di 
Rumah Sakit 1

Menggalang cinta kasih dan keadilan 
belumlah cukup untuk memelihara 
kedamaian diantara kita. Disamping 
itu kita harus siap bertempur dengan 
lemah lembut untuk mempertahanken 
kemerdekaan dan prikemanusiaan.  
Sebab dalam masyarakat kitapun 
terdapat juga fantasi. Fatalisme. 
Absolutisme. Jovinisme dan last not 
least egoisme.
Men. Aku iki durung ono opo-opo. 
Soekarno diasingken ke panggah. 
Soedirman sakit sambil bergerilya. Sri 
sultan merelaken harta bendanya untuk 
rakyat. 
Pemimpin kui yo pancen kudu kerjo lan 
rela berkorban nanggo rakyate. Nopo? 
Seng ono neng kene kabeh iki pasien.  
Tidak ada kawan tidak ada lawan.

Gambar Scene 14. Perenungan Cinta Kasih di 
Rumah Sakit 2

Perjuangan wes rampung yo tip?
Saiki anane noto negoro. Lan nglayani 
rakyat seko politik.
Ning nag koe arep dadi politikus. Kudu 
ndue mental politik.
Nag rag ndue mental politik. Yo anane 
mung kekuasaan.
Lan politikus mung dadi benalune 
negoro.

Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda-
beda bangsa. Asal usul dan ragamnya 
berlainan bahasa dan adat istiadatnya. 
Kemajuan dan cara hidupnya .semua 
merupaken satu keluarga basar. 
Satu keluarga besar dimana anak-anak 
masa depan tidak lagi mendengar 
nyanyian berbau kekerasan. Tidak 
menulis kata-kata bermandi darah. 
Jangan lagi ada curiga kebencian dan 
permusuhan.
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4.2. Temuan Penelitian

4.2.1. Penggunaan Bahasa dalam 
Penulisan Naskah Skenario

Terdapat penggunaan Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Jawa yang dilakukan 
oleh karakter  Soegija di dalam film. 
Melalui pelacakan skenario di satu sisi ada 
kemungkinan membuat sebuah film akan 
semakin unik, disisi lainnya berpotensi 
terjadi benturan persepsi yang diterima 
oleh penonton. beberapa alasan yang 
mungkin timbul biasanya berhubungan 
dengan karakteristk penutur, seperti latar 
belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa 
keagamaan. Biasanya ciri menonjolnya 
berupa kesantaian atau situasi informal. 
Namun bisa terjadi karena keterbatasan 
bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut 
tidak ada padanannya, sehingga ada 
keterpaksaan menggunakan bahasa lain, 
walaupun hanya mendukung satu fungsi.

Pada aspek Speech ,  Soegija 
berdasarkan penggunaan bahasa murni 
atau campur kode dapat dihitung berapa 
banyak penggunaan bahasa yang di lakukan. 
Seperti :

Penggunaan 1 bahasa ( B.Indonesia ; 
B.Jawa ; Belanda ; B.Inggris ) = 16 
Terdapat pada scene 1, 2, 3, 4,6, 8,12, 14, 
15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28
P e n g g u n a a n  b a h a s a  c a m p u r a n 
(  B . I n d o n e s i a  d a n  B . J a w a )  =  5 
Terdapat pada scene 9, 13, 21, 23, 25
Bahasa Indonesia = 7

Terdapat pada scene 1, 6, 8, 14, 17, 24, 
dan 28

Bahasa Belanda = 2

Terdapat pada scene 2 dan 4

Bahasa Jawa = 5

Terdapat pada scene 3, 12, 18, 19, dan 27

Bahasa Inggris = 1

Terdapat pada scene 15

Bahasa Campuran Indonesia – Jawa = 6

Terdapat pada scene 9, 13, 21, 22, 23 , dan 
25

Dari jenis bahasa yang dipakai 
terlihat bahwa bahasa Indonesialah bahasa 
yang sering dipakai, yaitu sebanyak 7 x 
,disusul Campuran Indonesia-jawa 6 x, 
kemudian Jawa 5 x. Sehingga dapat di 
tarik penjelasan dengan bahasa campuran 
berada di urutan ke 2. Ini dapat menjelaskan 
bahwa penggunaan bahasa jawa dan bahasa 
Indonesia, masih saling tercampur.

Ditemukan pula unsur kombinasi 
dialog dan monolog yang dilakukan oleh 
tokoh Soegija seperti pada Speech Soegija 
terdapat 5 kali  monolog dan 16 kali  
percakapan.  Selain itu terdapat konfigurasi 
pembentukan makna oleh tokoh Soegija 
dalam ragam kalimat berita (14), perintah 
(14), tanya (3) atau kalimat seru (2). 
Kondisi tersebut mengungkap, bahwa 
karakter Soegija dibentuk dengan dominasi 
menyampaikan makna berita. Barangkali 
juga itu juga menjadi alasan bagi art 
director film untuk menggunakan seorang 
pembawa acara berita di radio sebagai 
latar belakangnya. Pada Speech soegija di 
temukan beberapa kata yang menggunakan 
kata dengan lafal yang tidak baku. Seperti 
berdasarken dan merupaken. Padahal lafal 
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itu bukan bahasa baku karena ada imbuhan 
–ken dari bahasa jawa.
4.2.2. Pengelompokan kata 
Berdasarkan Kata yang Sering Muncul

Tabel 1. Pengelompokkan Frekuansi 
Kata

No Kata Data Jumlah
1 Warga 3

132 Penduduk 3
3 Rakyat 7
4 Tidak 8

13
5 Orag 5
6 aku 3

10
7 saya 7
8 Iyo 11

12
9 Leres 1

10 Satu 7
9

11 Siji 2
12 Bangsa 7 7
13 Kita 17 17

Kata Kita dalam film soegija tersebut 
merupakan kata yang paling sering muncul 
dalam tuturan tokoh Soegija. Seperti pada 
table yang berada di atas. Dengan jumlah 17 
kali . Dari data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kita lebih dominan. Pengunaan kata 
kita berada pada kalimat yang bermakna 
tentang kesatuan. Seperti pada kata :

Ini saatnya kita terpanggil 
mempertahankan hak alam. 

Hak agama dan hak bangsa kita.

Hal tersebut menjadi gambaran bahwa 
Soegija merupakan seseorang yang 
mempunyai jiwa penyemangat bagi para 
prajurit, rakyat dan umat.  Karena kata 
kita juga bisa diartikan mengajak dalam 

kebersamaan.

4.2.3. Kata yang sering muncul dengan 
Makna yang sama ( Sinonim )

Warga ; penduduk ; rakyat

Kata warga, penduduk , dan rakyat  dalam 
film soegija tersebut merupakan kata 
yang sering muncul dalam tuturan tokoh 
Soegija. Jumlah kata yang muncul :  

o Rakyat = 7

o Warga = 3

o Penduduk = 3

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
rakyat lebih dominan muncul daripada kata 
warga dan penduduk. Dalam kamus besar 
bahasa Indonesia. Rakyat mempunyai arti 
penduduk suatu Negara ; orang kebanyakan 
; pasukan ( bala tentara ). Warga mempunyai 
arti Anggota ( keluarga, perkumpulan, dsb 
). Penduduk mempunyai arti orang atau 
orang-orang  yang mendiami suatu tempat. 
Dalam film Soegija. Penyebutan rakyat 
ditujukan untuk percakapan pengorbanan. 
Seperti dalam percakapan 

                        Sri sultan merelaken harta 
bendanya untuk rakyat.
                        Pemimpin kui yo pancen 
kudu kerjo lan rela berkorban nanggo 
rakyate.

Hal tersebut menjadi gambaran bahwa 
Soegija merupakan seseorang yang peduli 
dan rela berkorban untuk rakyat.
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Aku dan Saya
Kata aku dan saya dalam film soegija 
tersebut murupakan kata yang sering 
muncul dalam tuturan totoh Soegija. 
Jumlah kata yang muncul :
o Aku = 3
o Saya = 7
Dari kata tersebut dapat disimpulkan saya 
lebih dominan muncul daripada kata aku. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Aku 
mempunyai arti kata ganti orang pertama 
yang berbicara atau menulis dalam ragam 
akrab ; diri sendiri ; saya. Sedangkan kata 
saya mempunyai arti orang yang berbicara 
atau menulis dalam ragam resmi atau 
biasa ; aku.  Dalam pengertian tersubut 
perbedaan penggunaan kata aku dan saya 
dalam sebuah tuturan. 

Dalam film Soegija. Penyebutan saya 
ditujukan pada lawan tutur yang sederajat 
atau lebih tinggi dan keadaan yang resmi. 
Namun dalam penggunaan kata aku 
ditujukan pada lawan tutur yang derajatnya 
lebih rendah . lebih muda dan dalam 
keadaan yang tidak resmi. Dibuktikan 
dalam keadaaan seperti 

Penggal dulu kepala saya. Baru 
tuan boleh memakainya. 
Kosek men. Aku arep lungguh neng 
kene ndisik. 

Hal tersebut menjadi gambaran bahwa 
Soegija memiliki sifat sopan dan 
santun dalam berbahasa. Selain itu juga 
menunjukkan bahwa  Soegija memiliki 

karakter sifat yang tidak tergesa-gesa 
dalam mengambil keputusan dangan 
mempertimbangkan terlebih dahulu 
dengan siapa beliau berhadapan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan elemen Speech Act, 
karakterisasi tokoh Soegijapranata dalam 
film Soegija dibangun dan dikonstruksi 
dengan cara menggunakan pilihan kata dan 
bahasa yang mewakili sifat berpendirian, 
penengah, menghormati orang lain, santun 
berbahasa, penyemangat, tidak tergesa-
gesa dalam mengambil keputusan dangan 
mempertimbangkan terlebih dahulu apa 
yang akan di putuskan meskipun muncul 
penggunaan ragam bahasa campur dalam 
berkomunikasi. 

5.2.Saran 

P r o s e s  s k e n a r i o  u m u m n y a 
melandasi setiap pembuatan film. Pada kasus 
Soegija, dengan ritme yang cukup lambat 
penggunaan Bahasa Campur Indonesia dan 
Jawa akan baik apabila dilakukan dalam 
konteks yang benar-benar diperlukan 
karena dalam percakapan film tersebut 1 
bahasa yang digunakan dalam film sudah 
cukup. Penggunaan bahasa seperti imbuhan 
akhiran -ken, padakata beriken ; merupaken 
memang memperkuat time frame masa lalu 
tetapi sulit dipahami generasi sekarang. 
Tuturan masalalu  akan muncul persepsi 
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yang menandakan bagi penonton yang 
hidup di masa kini dan mendatang. 
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Abstract
This study regards to examine about the effect of marketing communication on personal 
branding. Indonesia is a democratic country that implementing electoral system. Before 
the elections, the deputies allowed to run a campaign to promote their vision, mission, 
and ideas. The campaign is important for people to know more about the candidate’s 
programs. A good marketing communication can positively contribute to personal 
branding of a person. Personal branding is a process that is carried out by someone used 
to manage and control the perception of others to help concerned to achieve its purpose. 
Anies Baswedan as a politician already did a good strategy of marketing communication. 
But some time ago Anies give a statement in media that he criticism on Tjahaja Basuki 
Purnama on its performance when it became the Governor of Jakarta. When a politician 
often seen criticizing political opponents, it is feared it could affect his personal branding. 
Anies Baswedan advised to be more careful doing an political activities, so that people 
remain on the view that the person concerned is a full figure accomplishment offering 
various flagship programs, not just criticizing political opponents. The role of political 
parties bearers Anies Baswedan and Sandiaga Uno also advised to participate in building 
a proper marketing communication strategy, in order to improve personal branding Anies 
Baswedan as an individuals.
Keyword : Marketing Communication, Personal Branding, Anies Baswedan.

LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu 

Negara demokrasi yang menerapkan sistem 
pemilihan umum dalam menentukan para 
wakil rakyat di masing-masing lembaga 
perwakilan rakyat. Pemilihan umum 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 
No.15 Tahun 2011). Pemilihan umum 
kerap dijuluki sebagai pesta rakyat yang 
pelaksanaanya menjadi perhatian setiap 
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lapisan masyarakat Indonesia. Sebelum 
menyambut pemilihan umum, para wakil 
rakyat yang mencalonkan diri diberikan 
masa kampanye untuk mempromosikan 
visi, misi, ide serta gagasannya. Kampanye 
harus dilakukan berdasarkan prinsip jujur, 
terbuka,  dialogis, serta bertanggung 
jawab dan merupakan bagian  dari 
pendidikan politik bagi Pemilih. Dalam 
melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon 
dapat berkoordinasi dengan Partai Politik 
atau Gabungan Partai Politik pengusul 
membentuk Tim Kampanye tingkat nasional 
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 
16 Tahun 2014). Pada pelaksanaanya 
beberapa pihak beranggapan bahwa masa 
kampanye yang dilakukan oleh pihak 
pasangan calon justru dapat mengganggu 
jalannya roda birokrasi. Hal tersebut karena 
pihak pasangan calon yang masih menjabat 
diharuskan untuk mengambil cuti ketika 
ingin melakukan proses kampanye.

Masa kampanye menjadi tahapan 
penting bagi masyarakat untuk lebih 
mengenal program yang ditawarkan 
pasangan calon wakil rakyatnya. Guna 
memenangkan kompetisi di ajang pemilu, 
para pasangan calon wakil rakyat baik 
yang melalui jalur independen maupun  
partai politik saling bersaing satu sama 
lain dengan menerapkan berbagai strategi 
komunikasi pemasaran. Keberhasilan 
suatu strategi komunikasi pemasaran, akan 
ikut berperan pada hasil perolehan suara 
dalam pemilu. Komunikasi pemasaran 
yang tepat dipercaya mampu memberikan 
kontribusi positif pada personal branding 

seseorang. Personal branding adalah suatu 
proses yang dilakukan seseorang digunakan 
untuk mengelola dan mengendalikan 
persepsi orang lain untuk membantu yang 
bersangkutan mencapai tujuannya. Personal 
branding yang tepat dapat membantu yang 
bersangkutan menunjukan dengan lebih 
baik seberapa cakap pendapat, ide, serta 
gagasan yang mereka berikan (Montoya, 
2002). 
 Anies Baswedan yang dipasangkan 
dengan Sandiaga Uno kini sedang 
mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur 
DKI Jakarta. Sebelum mencalonkan diri 
menjadi pasangan calon Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan merupakan 
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, 
dan Menengah. Ketika menjabat sebagai 
menteri, yang bersangkutan memiliki 
beberapa program kerja salah satu program 
unggulannya adalah Ujian Nasional (UN) 
bukanlah penentu kelulusan. Program 
tersebut diapresiasi tinggi oleh masyarakat, 
sehingga para siswa bisa mengejar nilai 
standar UN yang ditetapkan tanpa takut 
tidak akan lulus jika nilai tersebut masih 
kurang (www.psmk.kemendikbud.go.id). 
Atas berbagai programnya tersebut, Anies 
Baswedan dianggap sebagai menteri dengan 
kinerja yang baik. Hal tersebut terbukti 
dari hasil survei Lembaga Klimatologi 
Politik serta Lembaga Survei Jakarta 
yang menyatakan bahwa Anies Baswedan 
mendapat peringkat kedua sebagai menteri 
dengan kinerja terbaik dengan persentase 
39,8% (www.kemendagri.go.id). Pada 
perjalananya yang bersangkutan justru 
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menjadi salah satu menteri yang di reshuffle 
oleh Presiden Joko Widodo. 

Anies Baswedan memutuskan untuk 
mencalonkan diri pada pemilu Gubernur 
DKI Jakarta. Beliau akan berhadapan 
dengan dua pasangan lawan politiknya 
yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dengan 
Sylvia Murni serta Basuki Tjahaja Purnama 
dengan Djarot Saiful Hidayat. Pasangan 
calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 
didukung oleh Partai Gerindra dan Partai 
Keadilan Sejahtera. Pada perjalanannya, 
citra seorang Anies Baswedan telah diakui 
sebagai menteri dengan kinerja baik. 
Asumsinya tidak sulit bagi beliau untuk 
mendapatkan simpati dan pengakuan 
masyarakat Jakarta atas program-program 
unggulan yang nantinya dipaparkan pada 
masa kampanye. Beberapa program yang 
dijanjikan adalah dengan meneruskan serta 
menambahkan beberapa aspek jaminan 
pada Kartu Jakarta Pintar (KJP), menambah 
ketersediaan lapangan kerja, melakukan 
pengendalian harga bahan pokok, serta 
meningkatkan  ketersediaan air bersih 
(www.kompas.com). Beberapa waktu lalu 
media masa semakin menyoroti sosok Anies 
Baswedan yang dianggap mampu menjadi 
lawan kuat Basuki Tjahaja Purnama dari 
calon incumbent. 
 A n i e s  b e r k o m i t m e n  a k a n 
melakukan kampanye positif dengan 
membangun jaringan dan silaturahmi 
internal partai maupun eksternal dan 
masyarakat. Melalui perluasan jaringan 
Anies ingin menunjukan kampanye damai 
yang dilakukanya bersama Sandiaga Uno. 

Komunikasi pemasaran ini dianggap 
mampu menarik perhatian masyarakat agar 
kedepannya menyumbangkan suaranya 
pada pemilu mendatang. Ketika dalam 
kegiatan bisnis, komunikasi pemasaran 
menjadi sangat penting, dan merupakan 
bagian dari bauran pemasaran. Karena itu 
untuk mempertahankan pelanggan dan 
menarik pelanggan yang baru, perusahaan 
biasanya melakukan komunikasi pemasaran 
yang sesuai dengan karakter pelanggan 
sasarannya. Chisnal (1995) menyatakan 
bahwa komunikasi pemasaran akan 
menentukan dampak yang merupakan 
kinerja bisnis meliputi loyalitas pelanggan, 
sehingga berdampak pada loyalitas 
pelanggan. Demikian juga Fill (1995) 
menyatakan kegiatan promosi akan 
mendorong konsumen untuk melakukan 
pembelian ulang (Limakrisna, 2008). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa komunikasi 
pemasaran dapat berpengaruh pada 
pandangan seseorang pada orang lain. Ranah 
politik pun memiliki perlakuan yang hampir 
sama dengan ranah bisnis. Ketika seorang 
politikus mampu melakukan komunikasi 
pemasaran yang tepat, hal tersebut 
dapat membuat seseorang memberikan 
loyalitasnya bagi yang bersangkutan salah 
satunya berupa dukungan politik.
 Komunikasi pemasaran adalah 
aktifitas yang berusaha menyebarkan 
informasi, mempengaruhi/membujuk, 
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
dan produknya agar bersedia menerima, 
membeli, dan loyal pada produk/jasa yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan 
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(Kotler, Keller : 2008). Pada ranah politik, 
politikus yang bersangkutan adalah subjek 
yang memberikan informasi dengan usaha 
mempengaruhi atau membujuk seseorang 
dengan program kerjanya agar bersedia 
menerima dan kemudian loyal terhadap 
yang bersangkutan. Tingkat loyalitas dapat 
berupa dukungan untuk menjadi pengikut 
partai, dukungan untuk memberikan suara 
apabila politikus yang bersangkutan turut 
bertanding pada pemilihan umum, dukungan 
dari segi dana, serta lainnya. Personal 
branding seseorang dapat menjadi salah 
satu aspek yang digunakan untuk menjadi 
bahan pertimbangan bagi orang lain dalam 
menilai individu tersebut.
 Personal Branding adalah upaya 
menciptakan identitas diri. Kupta dalam 
Susanto (2009) menyatakan bahwa personal 
branding adalah sebuah pencitraan pribadi 
yang mewakili serangkaian keahlian, suatu 
ide cemerlang, sebuah sistem kepercayaan, 
dan persamaan nilai yang dianggap menarik 
oleh orang lain. Personal Branding adalah 
segala sesuatu yang ada pada diri anda 
yang membedakan dan menjual, seperti 
pesan anda, pembawaan diri dan taktik 
pemasaran. (Kupta). Komunikasi pemasaran 
yang tepat akan berkontribusi dalam 
membentuk personal branding positif 
pada diri seseorang. Pada perjalanannya, 
Anies Baswedan telah mampu menarik 
perhatian masyarakat dengan prestasinya 
sebagai mantan menteri dengan kinerja 
terbaik kedua. Namun beberapa saat lalu, 
yang bersangkutan memberikan pernyataan 
di media masa yang mengatakan bahwa 

Basuki Tjahja Purnama selama ini minim 
program saat memimpin DKI Jakarta. 
Bahkan sungai bersih di ibu kota selama ini 
dianggap meneruskan rencana Fauzi Bowo, 
Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. 
Pada kesempatan lain Anies Baswedan 
juga menyampaikan bahwa sudah saatnya 
Ibu Kota tidak menjadi tempat terjadinya 
pengkotak-kotakan. Tindakan tersebut 
dianggap kurang mewakili sosok Anies. 
Beberapa pihak menyayangkan tindakan 
tersebut dan beranggapan bahwa Anies 
sebaiknya fokus pada pemaparan program 
kerjanya untuk menarik simpati masyarakat. 
Komunikasi pemasaran tersebut justru 
kedepannya ditakutkan dapat merubah 
personal branding Anies Baswedan yang 
telah positif.

KOMUNIKASI PEMASARAN DI 
INDONESIA

Komunikasi pemasaran adalah 
aktifitas yang berusaha menyebarkan 
informasi, mempengaruhi/membujuk, 
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
dan produknya agar bersedia menerima, 
membeli, dan loyal pada produk/jasa 
yang ditawarkan perusahaan yang 
bersangkutan (Kotler, Keller : 2008). 
Marketing communication atau komunikasi 
pemasaran bertujuan untuk mencapai 
tiga tahap perubahan yang ditujukan bagi 
konsumen. Tahapan pertama yang ingin 
dicapai dari strategi komunikasi pemasaran 
adalah tahap perubahan pengetahuan. 
Pada tahapan ini konsumen mengetahui 
keberadaan sebuah produk, untuk apa 
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produk diciptakan, dan ditujukan pada 
siapa. Dengan demikian, pesan yang 
disampaikan menunjukkan informasi 
penting dari produk itu. Tahap kedua adalah 
tahapan perubahan sikap, yang ditentukan 
oleh tiga unsur oleh Schiffman dan Kanuk 
(1994: 242) disebut sebagai tricomponent 
attitude change yang menunjukkan bahwa 
tahap perubahan sikap ditentukan oleh tiga 
komponen yaitu cognition (pengetahuan), 
affection  (perasaan),  dan conation 
(perilaku). Jika ketiga komponen ini 
menunjukkan adanya kecenderungan 
perubahan maka akan mungkin sekali akan 
terjadi perubahan sikap berupa keinginan 
mencoba produk. Pada tahap yang ketiga, 
yaitu tahap perubahan, dimaksdukan agar 
konsumen tidak beralih pada produk lain, 
dan terbiasa menggunakannya atau yang 
biasa disebut dengan loyalitas pelanggan 

(Soemanagara, 2006:63). Pada umumnya 
kegiatan komunikasi pemasaran mencakup 
beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1) 
memasang iklan (beriklan) di media 
massa (media advertising); 2) pemasaran 
langsung (direct marketing); 3) promosi 
penjualan (sales promotion); 4) penjualan 
personal (personal selling); 5) pemasaran 
interaktif; dan 6) hubungan masyarakat 
(public relations) (Morissan, 2010: 7). 
Komunikasi pemasaran dengan konsentrasi 
public relations kerap digunakan oleh para 
politikus untuk menyampaikan visi dan 
misinya. 

Lingkup komunikasi pemasaran 
terdiri dari dua bagian besar, yakni 
komunikasi pemasaran internal dan 

eksternal. Komunikasi internal lebih 
memiliki kekuatan dan berhubungan 
dengan komunikasi organisasi kedalam 
perusahaan. Dalam komunikasi pemasaran 
eksternal tetap saja tujuan utama komunikasi 
pemasaran adalah menciptakan citra atau 
image perusahaan  yang ada. Yang menjadi 
sasaran dalam komunikasi eksternal adalah 
para stekeholders (yang dalam hal ini siapa 
saja, terutama pelanggan dan khalayak). 
Efek dari komunikasi pemasaran memang 
tidak spontan, tetapi memerlukan waktu dan 
proses (Prisgunanto, 2006: 23). 
PERSONAL BRANDING 
Personal Branding adalah sebuah seni dalam 
menarik dan memelihara lebih banyak klien 
dengan cara membentuk persepsi publik 
secara aktif (Montoya, 2006).Peneliti 
lain mengungkapkan bahwa Personal 
Branding adalah sesuatu tentang bagaimana 
mengambil kendali atas penilaian orang 
lain terhadap anda sebelum ada pertemuan 
langsung dengan anda. (Montoya & 
Vandehey, 2008). Beberapa definisi tersebut 
menggambarkan bahwa personal branding 
merupakan proses untuk mengemukakan 
identitas diri kepada pihak lain yang dilihat 
dari kemampuan, kepribadian, pengetahuan, 
serta aspek-aspek lain. Dalam membangun 
personal branding tentunya diperlukan 
elemen-elemen utama, dimana elemen-
elemen tersebut harus saling terintegrasi dan 
dibangun bersamaan. Personal Branding 
dapat dibagi menjadi tiga elemen utama, 
yakni (Montoya & Vandehey, 2008):

1. You, atau dengan kata lain, 
seseorang itu sendiri. Seseorang 
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dapat  membentuk sebuah 
personal branding melalui 
sebuah polesan dan metode 
komunikasi  yang disusun 
dengan baik. Dirancang untuk 
menyampaikan dua hal penting 
kepada target market
2. Promise. Personal Brand 
adalah sebuah janji, sebuah 
t a n g g u n g - j a w a b  u n t u k 
memenuhi harapan yang timbul 
pada masyarakat akibat dari 
personal brand itu sendiri.
3. Rela t ionsh ip .  Sebuah 
personal branding yang baik 
akan mampu menciptakan 
suatu relasi yang baik dengan 
klien, semakin banyak atribut 
yang dapat diterima oleh 
klien dan semakin tingginya 
tingkat kekuasaan seseorang, 
menunjukkan semakin baiknya 
tingkat relasi yang ada pada 
personal branding tersebut.

P E N G A R U H  K O M U N I K A S I 
PEMASARAN PADA PERSONAL 
BRANDING
 Komunikasi pemasaran adalah 
aktifitas yang berusaha menyebarkan 
informasi, mempengaruhi/membujuk, 
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
dan produknya agar bersedia menerima, 
membeli, dan loyal pada produk/jasa yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan 
(Kotler, Keller : 2008). Komunikasi 
pemasaran memiliki peranan penting 

sebagai sarana penghubung antara politikus 
dengan masyarakat. Pada ranah politik, 
politikus kerap mempergunakan komunikasi 
pemasaran untuk menyampaikan visi, misi, 
serta program kerja baik individu maupun 
partai yang diusungnya. Komunikasi 
pemasaran yang dilaksanakan dengan baik 
dapat mempermudah masyarakat untuk 
memahami informasi yang disampaikan. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
diperlukan perencanaan yang matang untuk 
membuat strategi komunikasi pemasaran 
yang baik.
 Anies Baswedan merupakan salah 
satu akademisi yang terjun ke ranah politik. 
Mantan rektor Universitas Paramadina 
tersebut ditunjuk untuk menjadi salah satu 
menteri pada era kepemerintahan Presiden 
Joko Widodo. Anies Baswedan merupakan 
menteri dengan kinerja terbaik kedua. Hal 
tersebut karena program kerja unggulannya 
salah satunya tidak menjadikan Ujian 
Nasional sebagai penentu kelulusan siswa. 
Kini yang bersangkutan mencalonkan 
diri dalam pemilihan umum Gubernur 
DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno. 
Kinerjanya terdahulu kerap dijadikan acuan 
oleh masyarakat mengenai kinerja Anies 
Baswedan jika terpilih menjadi Gubernur 
kelak. Secara tidak langsung, Anies telah 
melakukan komunikasi pemasaran kepada 
masyarakat melalui hasil capaian kinerjanya 
ketika menjadi menteri. Kini Anies juga 
menyampaikan bahwa ia akan melakukan 
kampanye positif dengan membangun 
jaringan dan silaturahmi internal partai 
maupun eksternal dan masyarakat. Sedikit 
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demi sedikit ia mulai mempublikasikan 
program kerjanya kepada masyarakat, 
salah satu programnya adalah melakukan 
pengendalian pada harga bahan pokok. 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah 
merilis hasil elektabilitas pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 
Jakarta per bulan Oktober 2016. Hasil 
menunjukan bahwa Anies Baswedan dan 
Sandiaga Uno memperoleh 21,20%. Hal 
tersebut membuktikan bahwa tidak sedikit 
masyarakat yang meletakan kepercayaanya 
pada pasangan tersebut. 
 Pada perjalanannya, beberapa waktu 
lalu Anies memberikan pernyataan di media 
masa tentang kritikannya pada Basuki 
Tjahaja Purnama mengenai kinerjanya 
ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. 
Anies juga mengungkapkan bahwa pada 
kepemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, 
Kota Jakarta adalah tempat terjadinya 
pengkotak-kotakan masyarakat. Beberapa 
pihak berpendapat bahwa pernyataan 
Anies justru dapat menimbulkan suasana 
yang tidak kondusif kedepannya dengan 
pasangan calon lainnya. Sebagai seorang 
akademisi yang terjun ke ranah politik, 
Anies diharapkan mampu menarik simpati 
publik dengan komunikasi pemasaran 
mengenai publikasi program kerja yang 
tepat, bukan melalui berbagai kritikan yang 
pernah ia lontarkan. Hal ini yang kemudian 
menjadi perhatian publik, apakah strategi 
komunikasi tersebut memang merupakan 
perencanaan yang telah dibuat oleh individu 
Anies Baswedan, oleh partai pengusungnya 
, atau justru kombinasi atas keduanya. 

 Komunikasi pemasaran yang 
tepat dapat berkontribusi positif bagi 
personal branding seseorang. Ketika 
seorang politikus kerap terlihat mengkritik 
lawan politiknya, hal tersebut ditakutkan 
justru dapat mempengaruhi personal 
branding yang bersangkutan. Terlebih 
lagi perkembangan media masa yang 
pesat membuat tingkah laku para politikus 
dengan cepat dapat dipulikasikan kepada 
masyarakat. Beberapa pertimbangan 
tersebut, mengharuskan komunikasi 
pemasaran direncankan dengan matang 
guna membangun personal branding yang 
positif. Ketika seseorang telah mampu 
membangun personal branding yang positif, 
masyarakat sebagai para pemilih akan 
dengan senantiasa memberikan loyalitasnya 
kepada pihak yang bersangkutan, baik 
dari segi pemberian suara pada pemilihan 
umum, sumbangan dana kampanye, serta 
aspek-aspek lainnya. Ketika masyarakat 
telah memberikan loyalitasnya, maka 
kepercayaan publik pada sosok tersebut 
akan meningkat, sehingga akan mampu 
mempengaruhi masyarakat lainnya untuk 
beralih pada sosok yang bersangkutan. 
 

Menurut pakar pemasaran politik 
Adman Nursal dalam buku Firmanzah 
berjudul Marketing Politik: Antara 
Pemahaman dan Realitas (2007), terdapat 
tiga strategi yang dapat ditempuh untuk 
memasarkan seseorang secara politis, yakni 
push marketing, pull marketing, dan pass 
marketing. Masuk kategori push marketing 
ialah menghadiri berbagai kegiatan yang 
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diselenggarakan warga. Pada strategi ini, 
kedekatan personal menjadi titik tekan yang 
dibangun agar calon mampu menyerap 
aspirasi warga dan menggiring mereka untuk 
memilihnya. Sementara pull marketing 
didapat melalui pemberitaan di berbagai 
media massa sebelum tahapan kampanye 
dimulai. Hal ini secara tidak langsung 
memberikan keuntungan bagi ketiga bakal 
calon. Pass marketing, mensyaratkan 
penyampaian kepada kelompok berpengaruh 
di masyarakat (www.cnnindonesia.com).

Komunikasi pemasaran yang 
dilakukan oleh Anies Baswedan, secara 
tidak langsung akan menjadi investasi 
bagi diri Anies. Anies sedikit demi sedikit 
mulai mengambil simpati masyarakat 
terutama atas tindakan beraninya dengan 
menandatangani kontrak politik di Tanah 
Merah. Pada kenyataanya tindakan ini 
masih menjadi polemik di masyarakat. 
Beberapa pihak beranggapan bahwa Anies 
telah melakukan tindakan yang tepat, 
namun tidak sedikit yang beranggapan 
bahwa Anies telah melakukan kampanye 
lebih awal dan tidak sesuai dengan waktu 
yang telah dijadwalkan. Tindakan seperti ini 
justru ditakutkan akan merubah pandangan 
masyarakat mengenai sosok Anies 
Baswedan sehingga dapat menggangu 
elektabilitas Anies kedepannya.

Anies Baswedan disarankan untuk 
lebih cermat melakukan aktivitas politik, 
agar masyarakat tetap ada pada pandangan 
bahwa yang bersangkutan merupakan 
sosok penuh prestasi yang menawarkan 
berbagai program unggulan. Perlu 

diingat bahwa pasangan calon dan partai 
politik merupakan satu komponen yang 
terintegrasi untuk mencapai satu tujuan 
dengan visi dan misi yang telah ditentukan 
bersama. Peran partai politik pengusung 
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga 
disarankan untuk turut serta membangun 
strategi komunikasi pemasaran yang tepat, 
guna meningkatkan personal branding 
individu Anies Baswedan serta partai 
politik pengusungnya. Strategi komunikaksi 
pemasaran yang tepat diyakini mampu 
memengaruhi pilihan masyarakat. Personal 
branding positif akan menjadi investasi 
bagi seorang individu. Personal branding 
positif dapat memberikan kesempatan 
yang lebih luas bagi seorang individu 
termasuk politikus untuk mengembangkan 
citra positif di masyarakat. Hal tersebut 
memungkinkan yang bersangkutan untuk 
berkompetisi pada tingkatan yang lebih 
tinggi. Hal ini juga berlaku bagi Anies 
Baswedan. Personal branding positif 
membuat yang bersangkutan memiliki 
tidak saja modal untuk berkompetisi dalam 
pemilihan gubernur DKI Jakarta, tetapi 
mengikuti kompetisi lainnya di tahapan 
yang lebih tinggi.
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Abstract

Accountability Study of Political Parties aims to evaluate and review the practice of the 
organization of political parties that can be justified to the public and the state. The study 
was conducted by survey method and indepth interview to several respondent Political 
Parties among others PDIP, Golkar, Democrat, Gerindra in Bali Province which aims 
to determine the facts, perceptions and behaviors of financial management activities, 
institutional arrangements, and the cadre system which is reviewed by the principles of good 
governance accountability. The results of this study explained that the political party PDIP, 
Golkar, Democrat and Gerindra yet fully pursue the values   of accountability in financial 
management, institutional and cadre system. This can be measured by the results of the first 
study that the financial management of political parties is less informative, transparent and 
accountable, both institutional management less profesional and independent, as well as 
the third cadre system who have not consistently done. However The political pragmatism 
is strongly embedded and unavoidable in that those characteristics  remain prevailing in 
political parties.

Keywords: Participation, Accountability, Finance, Institutional, Cadre, Political Parties
LATAR BELAKANG

 Partai politik dikenal sebagai organisasi publik yang memiliki peranan penting dalam 

suatu negara, tuntutan akan good governance 
dalam partai politik tidak dapat dihindarkan. 
Good governance mengandung arti yang 
sinergis dan konstruktif dalam mengambil 
peran antara negara, sektor swasta dan 
masyarakat (society). Dalam hal ini adalah 
pemerintahan yang mengembangkan dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 
akuntabilitas, transparansi, partisipasi, 
pelayanan prima, demokrasi dan sebagainya 
yang dapat diterima oleh seluruh elemen 
masyarakat.

Studi literatur dari Dahnil Anzar 
(2011) yang menyatakan bahwa parpol 

masih miskin akuntabilitas, terutama dalam 
transparansi laporan keuangan kepada 
publik, termasuk transparansi laporan 
publik terkait sumber-sumber keuangan 
yang diperoleh dalam membiayai kegiatan 
partai politik. Senada dengan hasil research 
di atas, banyak partai politik juga yang 
kurang transparan. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil survey yang dilakukan oleh 
Lembaga Transparancy Internasional 
Indonesia (LTII) tahun 2012-2013 bahwa 
dana partai politik secara keseluruhan berada 
dalam kategori tidak transparan. Ketiadaan 
akuntabilitas partai politik juga dapat dilihat 
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dari berjalan tidaknya mekanisme kontrol 
masyarakat dan pemerintah terhadap partai 
politik dan pengawasan di internal partai itu 
sendiri. Pada kenyataannya belum semua 
partai politik terbuka dan mengambil peran 
mengakomodasi kepentingan masyarakat, 
partai politik masih dianggap ekslusif 
karena hanya orang tertentu yang bisa 
menjadi kader, pengurus partai ataupun 
anggota dewan dari partainya.

Pertanggungjawaban yang sangat 
minim dalam akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan rendahnya ruang partisipasi 
masyarakat dalam penataan kelembagaan 
maupun  r ek ru i tmen  keanggo taan 
pengkaderan, mengharuskan organisasi 
publik ini turut mempertanggungjawabkan  
seluruh tindakannya kepada masyarakat. 
Melalui transparansi, akuntabilitas sumber 
dan pengelolaan keuangan partai politik, 
publik akan lebih mudah mengawasi dan 
menilai kebijakan serta mobilitas politik 
yang dilakukan oleh partai. Sebaliknya 
bila partai politik tidak akuntabel maka 
niscaya korupsi kolusi dan nepotisme 
tidak terhindari. Fokus studi ini akan 
mengkaji bagaimana nilai-nilai akuntabilitas 
pada partai politik yang diukur melalui 
kelembagaan, pengkaderan dan  keuangan. 

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif melalui pendekatan 
survey dan wawancara mendalam. Pemilihan 
metode ini untuk mendapatkan data yang 
lebih komprehenshif, valid, reliable dan 
obyektif. .Penelitian ini memfokuskan 
pada bagaimana partai politik mengelola 
keuangannya, melakukan pengkaderan 
dan menata kelembagaannya yang ditinjau 
dengan prinsip akuntabilitas sebagai nilai 
penting dari Good Governance.
a. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan untuk 
menjalankan studi ini diawali dengan 

survey. Menurut Rich dan Manheim 
(1981:105) survey merupakan satu metode 
untuk mengumpulkan data yang mana 
informasi didapat secara langsung dari 
individu perseorangan, perlembaga yang 
dipilih guna memberikan dasar untuk 
membuat inferensi populasi yang besar. 
Dengan survey mampu mengumpulkan 
lima jenis informasi tentang responden 
yaitu fakta, presepsi, opini, sikap, dan 
laporan perilaku. Khusus untuk mengetahui 
bagaimana akuntabilitas partai politik dalam 
pengelolaan keuangan, kelembagaan dan 
pengkaderan dibutuhkan fakta, presepsi, 
sikap dan laporan perilaku.

Pengumpulan data dilakukan secara 
kuantitatif menggunakan acuan kuesioner 
yang didukung wawancara mendalam 
dengan informan kunci dari partai politik 
di tingkat partai DPP di Propinsi Bali. 
Wawancara dilakukan untuk mengecek 
validitas data hasil kuesioner. Peneliti 
melihat data sekunder berupa AD/ART 
parpol, program kerja parpol dan lain-
lain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan 
penelitian tersedia atau tidak, dengan kata 
lain mengobservasi data sekunder tersebut. 
Jika dimungkinkan data tersebut dicopy 
sebagai bahan analisis dan rekomendasi.

Informan utama dalam studi ini 
pertama adalah bendahara umum DPP 
partai politik di wilayah Propinsi Bali 
atau yang mewakilinya dengan catatan 
menguasai seluk beluk pendanaan partai 
dan dapat dimintai pertanggungjawabannya 
terhadap data yang diberikan. Informan 
kedua adalah pengurus inti dari partai DPP 
Propinsi Bali yang mengetahui kondisi 
internal dan eksternal partai politiknya. 
Ketiga adalah anggota dewan yang berasal 
dari partai tersebut. KPU sebagai lembaga 
yang memiliki kewenangan untuk mengatur 
pemilu dan Kesbangpol sebagai lembaga 
yang berkewajiban membina parpol. Proses 
pengambilan data dilakukan beberapa kali 
sesuai dengan kebutuhan. Partai politik yang 
menjadi responden penelitian berjumlah 4 
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(empat) partai yaitu: DPP Partai Demokrat, 
DPP Partai Golkar, DPP PDIP,  dan DPP 
Gerindra..

b .  K u e s i o n e r  p e n e l i t i a n  d a n 
pembobotannya:

Penelitian di lapangan akan menggunakan 
kuesioner sebagai acuan pengumpulan data 
dengan rentang nilai 1 sampai 4:
Score 1 jika informasi tidak tersedia sama 
sekali
Score 2 jika informasi tersedia namun tidak 
dilengkap kurang dari 50%
Score 3 jika informasi tersedia namun tidak 
lengkap dari 50%
Score 4 jika informasi yang dibutuhkan 
lengkap
Pertanyaan penelitian dalam kuesioner 
terdiri dikelompokkan menjadi 3 bagian 
dengan total 27 pertanyaan
1. Informasi yang wajib tersedia (15 
pertanyaan)

2. Informasi yang wajib dipublikasikan (8 
pertanyaan)

3. Informasi yang wajib dilaporkan kepada 
pemerintah (4 pertanyaan)

Pertanyaan penelitian dalam kuesioner 
menggunakan acuan regulasi yang sudah 
ada seperti UU no 2 tahun 2011 tentang 
partai politik, permendagri 24 tahun 
2009, permendagri 59 tahun 2007 dan UU 
no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik. Adapun pertanyaan 
ppenelitian akuntabilitas dan partisipasi 
telah dipersiapkan tersendiri.

c. Perhitungan Score dan Analisis Data

Score masing-masing kelompok pertanyaan 
akan diberi bobot menggunakan prosentase 
sebagai berikut:
45 % untuk informasi yang wajib tersedia 
(15 pertanyaan)
25% untuk pertanyaan informasi yang wajib 

dipublikasikan (8 pertanyaan)
30 % untuk informasi yang wajib dilaporkan 
kepada pemerintah (4 pertanyaan)
Data yang terkumpul dianalisis sesuai 
criteria  pembobotan yang telah ditentukan 
dan disajikan dalam bentuk indek 1-4 pada 
setiap point pertanyaan

d. Tahapan Pengumpulan data

1. Survey dengan 5 responden Partai 
Politik (PDIP, Golkar, Demokrat, 
Gerindra)

2. Cek and Ricek hasil survey dnegan 
wawancara  kepada narasumebr terpilih

3. Mengolah data dan hasil

 HASIL DAN PEMBAHASAN   

3.1.   Akuntabilitas pada Kelembagaan 
Partai Politik 

 Pada pembahasan akuntabilitas 
kelembagaan, partai politik sebenarnya 
telah mempunyai rule of games tersendiri, 
karena pengalaman keorganisasian partai 
politik yang cukup lama di Indonesia 
dianggap mewarisi tradisi demokratis 
melalui aturan yang dibuat di internal 
partai. Sehingga aturan lain tertutup rapat 
untuk menabrak aturan institusionalisasi 
partai. Di bagian pembahasan ini akan 
menjawab bagaimana partai politik 
mengelola dan merawat kelembagaan 
yang dapat diukur dari kepemilikan 
infra struktur, sarana prasarana, strategi 
penguatan kelembagaan, program-program 
pemberdayaan partai dan lain sebagainya.

L a n d a s a n  u t a m a  d a l a m 
m e n g i d e n t i f i k a s i  a k u n t a b i l i t a s 
kelembagaan adalah visi misi yang wajib 
dimiliki oleh partai politik, sebab partai 
adalah sebuah organisasi yang terus 
bergerak dinamis dan roda pergerakan 
organisasi tersebut adalah terletak pada 
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visi misi partai. Keberadaan parpol di 
Indonesia pada umumnya telah memiliki 
visi dan misi, namun pemaknaannya 
menjadi bias ketika mempresepsikan 
sama dengan ideologi, sedangkan visi 
misi berbeda dengan ideologi. Ideologi 
ibarat sebuah prinsip, pedoman hidup dan 
konsep pemikiran organisasi parpol yang 
dapat diaktualisasikan dalam setiap sendi 
kehidupan terutama dalam implementasi 
program keorganisasian partai. Ideologi  
partai sebenarnya dapat teraktualisasi 
dalam visi misi dan program kegiatan 
partai politik dan sebaliknya visi misi 
adalah bagian aktualisasi ideologi partai 
tersebut. Namun sayangnya partai politik 
di Indonesia terutama di Bali masih bias 
dengan konsep penafsiran ideologi karena 
umumnya partai lokal masih mengikuti  
prinsip dan aturan partai pusat, Tidak 
seperti kebanyakan partai lokal dengan 
membawa ideologi tertentu yang banyak 
tumbuh di wilayah Aceh.

Seiring perkembangan informasi 
dan digitalisasi yang menuntut untuk 
serba cepat dalam pelayanan publik, 
salah satunya adalah penyediaan website. 
Organisasi partai politik dalam studi 
ini kebanyakan tidak memiliki website 
sendiri, alias masih menumpang pada 
website partai pusat, website itu pun 
terkadang tidak di update dan dikelola 
dengan baik. Ini terbukti dari partai politik 
yang dikaji seperti Demokrat, Gerindra dan 
Golkar dalam konten websitenya terlihat 
kosong tidak terisi apapun hanya gambar 
logo semata. Padahal di era digitalisasi, 
kehadiran teknologi memiliki banyak 
kemanfaatan misalnya untuk perekrutan 
anggota secara online, tempat penerimaan 
saran masukan, pengaduan masyarakat 
dan lain sebagainya sehingga parpol 
dapat mengakomodasi kepentingan publik 
dengan cepat, mudah dan murah. 

I d e n t i f i k a s i  a k u n t a b i l i t a s 

kelembagaan yang lain adalah fasilitas 
sarana prasarana seperti gedung. Sebagian 
partai politik di Bali belum memiliki 
bangunan permanen atau gedung sendiri 
sebagai sekretariat pelaksanaan kegiatan 
keseharian organisasi partai. Rata-rata 
gedung partai masih kontrak tanah dan 
bangunan dalam sekian tahun (ex: 10-
20 tahun) dan terkadang berpindah-
pindah sehingga pada saat pencarian 
data, sempat kesulitan untuk mencari 
kantor beberapa partai politik, karena 
telah berpindah dan tidak diinformasikan 
di media massa, di tambah, fasilitas 
sarana dan prasarana pun masih kurang 
memadai. Pada Sekretariat Demokrat, 
Gerindra, PDIP dan Golkar terutama data 
kearsipan seperti keuangan, kegiatan 
parpol tidak terdokumentasi dengan baik 
(misalnya pada saat wawancarai di minta 
menunjukkan data semua parpol keberatan 
menyediakan data tersebut). Fasilitas 
ruangan juga minim tidak berdasarkan 
divisi bagian kerjanya masing-masing, 
Sumber daya manusia profesional dan 
handal dalam mengelola manajerial 
organisasi juga belum sepenuhnya tersedia. 
Seperti bendahara yang masih dipegang 
olehan lulusan di luar akuntansi dan masih 
banyak hal lainnya yang belum dipenuhi 
oleh partai.  

Dalam konsep akuntabi l i tas 
sosial (Malena 2004), startegi penguatan 
kelembagaan pada level horizontal maupun 
vertical dan teknis kelembagaan terdapat 
beberapa point yng perlu diperhatian 
yaitu 1). Adanya mobilizing around an 
entry point, 2). Building an information, 
3). Going public.4). Rallying support and 
building coalition  and 5). Advocating 
and negotiation. kelima point tersebut 
dapat menjadi penilai kuat tidaknya 
kelembagaan sekaligus dapat menjadi 
indikator akuntabilitas kelembagaan 
organisasi partai politik. Bagan di bawah 
ini  merupakan hasil penilaian dan review 



135

dari kajian akuntabilitas kelembagaan 
partai politik di Propinsi Bali.

Tabel 1. Penilaian Akuntabilitas 

Kelembagaan Partai Politik di Bali

No Nama Partai Nilai-nilai  Kelembagaan Keterangan

1. Partai PDIP Visi misi Tersedia

Sekretariat/kantor dan fasilitas Tersedia tetapi tanah 
masih kontrak, fasilitas 
tidak tidak lengkap

Data dan informasi (Website) Tidak tersedia secara 
lengkap

Perencanaan program partai Program tersedia bersi-
fat manual, tidak ter-
struktur

  Prosedur monitoring yang jelas Tidak tersedia
  Advokasi dan negoisasi untuk 
perubahan

Tidak sepenuhnya di-
jalankan

2. Partai Golkar Visi misi Tersedia
Sekterariat/kantor dan fasilitas Tersedia dan kontrak 

bangunan dan tanah (20 
tahun), fasilitas tidak 
lengkap

Data dan informasi (Website) Tidak tersedia
Perencanaan program partai Tidak terstuktur
Prosedur monitoring yang jelas Tidak tersedia
Advokasi dan negosiasi untuk 
perubahan

Masih sebatas diting-
katan elit, respon peru-
bahan masyarakat tidak 
tersedia

3. Partai Demokrat Visi misi Tersedia
Sekretariat/kantor dan fasilitas Tersedia; tanah dan 

bangunan masih kontrak 
(10 tahun)

Data dan informasi (website) Tidak tersedia
Perencanaan program partai Tidak terencana; dan 

incidental
Prosedur monitoring yang jelas Tidak tersedia
Advokasi dan negosiasi untuk 
perubahan

Tidak tersedia
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4. Partai Gerindra Visi misi Tersedia
Sekretariat/kantor dan fasilitas Kontrak tanah dan ban-

gunan dalam waktu yang 
tidak ditentukan

Data dan informasi (website) Tersedia lengkap tetapi 
belum di update

Perencanaan program partai Tersedia tetapi tidak 
terstruktur

Prosedur monitoring yang jelas Tidak tersedia
Adokasi dan negosiasi untuk 
perubahan

Tidak tersedia namun 
belum dilaksnakan 
sebab masih revitalisasi 
pasca kekalahan pilpres 
2014

Semua partai politik dalam kajian 
ini belum menunjukkan daya dan upaya 
ke arah pencapaian akuntabilitas. Partai 
politik di daerah terkesan hanya partai 
cabang sehingga aturan dan tupoksi harus 
menunggu intruksi dari pusat. Dengan 
demikian partai di tingkat lokal belum 
otonom, berdaya, mandiri dan akuntabel.  

3.2.  Akuntabilitas dalam Rekruitmen 
dan Pengkaderan

Untuk mengidentifikasi nilai-nilai 
akuntabilitas pengkaderan partai politik, 
Kajian ini akan menelusuri bagaimana 
partai membangun rekruitmen politik, 
penyediaan jenjang karier untuk kader 
partai, system pengkaderan, pemberian 
reward and funishmen yang disediakan oleh 
partai politik.  

1. Cara Rekrutmen dan 
Pengkaderan Partai DemokratTop 
of ForBottom of Form

Partai Demokrat adalah partai 
politik pemenang pemilu tahun 2004 dan 
2009 yang menjalankan roda organisasi 
yang berpedoman pada anggaran rumah 
tangga (AD/A`RT) partai. Dalam AD/ART 
secara rinci diatur tentang persyaratan 

menjadi anggota, kewajiban anggota, hak 
anggota, pemberhentian anggota, dan tata 
cara pemberhentian anggota. Pengaturan 
keanggotaan partai merupakan tahapan 
pendidikan politik menuju seleksi kader. 
Sebagai partai yang masih berusia remaja, 
Partai Demokrat membutuhkan massa dan 
pendukung dalam jumlah banyak untuk 
memenangkan pemilihan umum, maka 
penyeleksian anggota tidak dilakukan 
secara ketat, karena masih dianggap sebagai 
partai baru. Siapapun boleh secara langsung 
mendaftarkan diri menjadi anggota partai. 

Tahun 2007 lalu, Partai Demokrat 
mencanangkan program “sejuta KTA”(kartu 
tanda anggota) dengan merekrut masyarakat 
sebanyaknya. Partai Demokrat bergerak di 
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai 
ke tingkat RT/RW untuk menjaring 
anggota. Targetnya lebih dari 1 juta 
orang menjadi anggota Partai Demokrat 
(seluruh wilayah Indonesia). Pencanangan 
program tersebut dilakukan sebagai 
tahapan dalam pembentukan pengkaderan 
partai. Keangotaan Partai Demokrat 
bersifat terbuka, persyaratannya diatur 
dalam AD/ART. Setiap orang yang ingin 
menjadi anggota Partai Demokrat hanya 
perlu mengisi formulir keanggotaan lalu 
mengajukannya pada Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) melalui Dewan Pimpinan 
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Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pimpinan 
Ranting (DPRt), atau secara langsung 
ke DPC jika di wilayahnya belum ada 
kepengurusan setingkat DPAC atau DPRt. 
Jika pengajuannya disetujui, orang tersebut 
akan mendapatkan  Kartu Tanda Anggota 
(KTA) yang berlaku untuk masa lima 
tahun keanggotaan. Menurut ketua OKK 
(Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) 
DPD Bali, I Ketut Ridet (2015) menyatakan 
bahwa setiap kader partai Demokrat baik 
yang duduk di Eksekutif, Legislatif maupun 
kader di struktur partai harus taat pada 
AD/ART, sebab segala sesuatunya baik 
itu hak, kewajiban kader sudah diatur di 
dalam AD/ART partai. Pelaksanaan apapun 
seperti musda, muscab atau yang lainnya 
bila tidak sesuai dengan AD/ART partai 
maka dianggap tidak syah, bahkan suksesi 
kepemimpinan pun selalu berpatokan pada 
AD/ART yang dituangkan pada pedoman 
organisasi (PO) tersebut dari tingkat daerah 
sampai ke dusun. Salah satunya dijelaskan 
dengan diterbitkannya (PO) nomor: PO-03/
DPD.PD/IV/2013 tentang jangka waktu 
kepengurusan dan pelaksana tugas Plt Partai 
Demokrat. 

Peran, hak serta kewajiban 
setiap anggota adalah sama, dan semua 
diatur dalam AD/ART partai. Setiap orang 
mempunyai hak dan kewajiban selama 
memenuhi persyaratan keanggotaan, dan 
tidak dibedakan antara satu dengan yang 
lain dalam keterlibatannya di partai. Proses 
rekrutmen calon legislatif dan eksekutif 
dilakukan dengan sistem polling yakni 
polling dari aspirasi masyarakat. Polling 
ini adalah survey yang harus dilakukan 
oleh anggota Partai Demokrat yang ingin 
maju sebagai kandidat calon legislatif dan 
eksekutif. Para kandidat calon juga harus 
membuat mapping pemilu. Partai Demokrat 
mensyaratkan untuk tingkat Kabupaten/
Kota harus memiliki data anggota yang 
menjadi kader Partai Demokrat minimal 
sebanyak 15.000 data orang. Setelah 
itu laporan data itu dicek akurasi dan 

validasinya secara acak. Dengan cara 
polling dan mapping tersebut, diharapkan 
kandidat yang maju atau diajukan adalah 
calon yang benar-benar memahami wilayah 
yang akan dipimpinnya.  Polling dan 
mapping sebenarnya dapat menunjukkan 
bahwa seberapa jauh pigur calon tersebut 
dikenal oleh masyarakat, yang kedepannya 
dapat dengan mudah untuk dicalonkan 
partai. Partai Demokrat sejujurnya tidak 
mengedepankan pola kaderisasi yang 
dikembangkan di partai. Menurut sebagian 
pengurus DPD Partai Demokrat, figur dan 
modal capital menjadi syarat utama untuk 
pencalonan, seseorang dengan figuritas 
lebih mudah mendulang suara sebanyak-
banyaknya, meskipun terdapat kader 
Demokrat yang pintar dan berkapital tetapi 
figuritas di masyarakat tidak tumbuh maka 
mereka tidak layak diusulkan partai.

Kriteria khusus untuk menjadi calon 
legislatif didasarkan pada profesionalisme, 
kemampuan, berkomitmen  dengan 
kepantingan bangsa dan rakyat. Kriteria 
calon legislatif berdasarkan standarisasi, 
kompetensi dan tingkat kontribusi terhadap 
partai. Kriteria di atas  memang terlihat 
normatif, akan tetapi kebulatan tekad Partai 
Demokrat sejak kasus skandal korupsi 
para anggota legislatif di DPR  mencuat, 
maka pada pemilu 2014 lalu pencalonan 
anggota legislatif dari Partai Demokrat 
harus melalui fit and proper test terkait 
integritas calon. Usaha ini dilakukan untuk 
mengembalikan elektabilitas masyarakat 
terhadap Partai Demokrat dan sebagai 
penata ulang pembentukan kader partai 
yang berintegritas dan berkualitas. 

Untuk mekanisme rekruitmen dan 
seleksi kepengurusan maupun perwakilan 
di legislatif dan eksekutif, Partai Demokrat 
menerapkan asas keterbukaan dalam 
demokrasi. Persyaratan dan pemilihan 
dilakukan melalui forum musyawarah, 
misalnya melalui Muscab (musyawarah 
cabang) dan Musancab (musyawarah anak 
cabang). Dalam proses seleksi, Partai 
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Demokrat tidak terlalu mempermasalahkan 
apakah pengurus dan perwakilannya di 
eksekutif maupun legislatif merupakan 
kader lama atau bukan. Ini dikarenakan 
dalam Partai Demokrat tidak dikenal 
sistem keanggotaan berjenjang, sehingga 
status, hak dan kewajiban setiap anggota 
pada setiap saat adalah sama. Misalnya, 
anggota yang baru beberapa hari saja 
memiliki KTA akan diperlakukan sama 
dengan anggota lama yang telah terlibat 
dalam kegiatan partai sejak awal berdirinya 
Partai Demokrat. Hak dan kewajiban 
mereka adalah sama termasuk dalam proses 
rekruitmen dan seleksi untuk perwakilan 
partai di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Untuk pengkaderan, pendidikan 
serta pelatihan para anggota partai di 
akomodasi oleh ketua divisi (Kadiv) yang 
tugasnya menyelenggarakan kaderisasi 
kepemimpinan. Kegiatan ini  meliputi 
seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria 
prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada 
partai, rekam jejak, disiplin serta integritas 
pribadi lainnya. Sebagai bentuk pengkaderan 
dan penanaman pendidikan politik, sering 
para kader Demokrat diikutsertakan dalam 
seminar, workshop seputar politik, pemilu, 
pilkada dan lainnya yang dapat menambah 
wawasan pengetahuan para kader partai. 
Secara berjenjang kader Partai Demokrat 
Bali terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 
1). Calon kader seperti partisipan yang 
belum mengikuti pengkaderan, 2). Kader 
muda, 3) Kader madya setingkat DPD 
dan 4).Kader utama kader yang banyak 
mengikuti pelatihan di tingkat DPP partai ( 
Materi pemagangan mahasiswa Ilmu Politik 
FISIP UNUD di DPD Partai Demokrat Bali 
tanggal 22-23/05/2015).

Partai Demokrat juga mengadakan 
buku prestasi yang wajib diisi, terutama bagi 
anggota atau kader partai yang ingin maju 
sebagai pengurus atau perwakilan di tingkat 
eksekutif maupun legislatif. Dalam buku 
prestasi ini dituliskan kegiatan apa saja yang 
telah dilaksanakan seorang kader. Setiap 

kegiatan memiliki kriteria atau nilai yang 
akan menentukan apakah kader tersebut 
layak atau tidak menjadi pengurus atau 
perwakilan partai. Dalam hal pemberian 
reward dan punishment, menurut ketua 
OKK Partai Demokrat DPD Bali (I ketut 
Ridet:2015) Partai Demokrat memberikan 
reward berupa penempatan pos-pos strategis 
bagi kader yang berprestasi, serta reposisi 
dan pemberhentian keanggotaan bagi 
anggota yang bermasalah. Meskipun tidak 
ada masalah apakah seorang pengurus itu 
adalah kader lama atau anggota baru yang 
bergabung dengan partai, namun jika mereka 
tidak aktif maka mereka akan direposisi 
dalam kepengurusan Partai Demokrat. 
Pemberhentian anggota dilakukan sebagai 
salah satu sanksi berat bagi anggota yang 
terbukti melanggar aturan partai, begitu 
pula bagi yang melakukan pelanggaran 
administratif maupun etika partai juga 
diatur dalam AD/ART partai. 

Proses rekruitmen dan pengkaderan 
yang dilakukan Partai Demokrat dinilai 
belum mengedepankan nilai-akuntabilitas 
keanggotaan dan pengkaderan, sebab 
proses rekrutmen yang lebih dipentingkan 
adalah pragmatisme politik dalam perolehan 
massa sebanyak-banyaknya. Untuk aspek 
kaderisasi anggota, Partai Demokrat 
tidak secara gamblang menjelaskan 
bagaimana rangkaian kaderisasi anggota itu 
diperoleh secara prasyarat dan terbuka. Ini 
membuktikan bahwa Partai Demokrat dari 
sisi rekruitmen dan pengkadaran dianggap 
belum akuntabel. Akan tetapi kehebatan 
Partai Demokrat telah memiliki buku putih 
dan hitam dari penilaian kader yang dapat 
digunakan untuk pemberian reward dan 
punishment kader. 

2. Cara Rekrutmen, Pengkaderan 
Partai Golkar

Golkar merupakan partai terbuka 
bagi segenap golongan dan lapisan 
masyarakat tanpa membedakan latar 
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belakang agama, suku, bahasa dan status 
sosial ekonomi. Keterbukaan Golkar 
diwujudkan dalam penerimaan anggota 
maupun dalam rekrutmen kader untuk 
kepengurusan dan penempatan pada posisi 
politik tertentu. Dalam hal ini Partai Golkar 
mencoba memberikan perhatian terhadap 
cara rekrutmen kader dan kepengurusan 
termasuk penempatan pada posis i 
politik. Partai Golkar juga menetapkan 
kebijakan pengkaderan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pengembangan SDM 
partai dan masyarakat sebagai bagian dari 
strategi pencapaian program Partai Golkar. 
Adapun pengkaderan Partai Golkar ini pada 
dasarnya berlandaskan pada landasan idiil 
(Pancasila), landasan konstitusional (UUD 
1945 dan perubahannya) dan landasaan 
organisatoris (AD/ART seperti dalam 
program Umum, dan Platform Perjuangan 
Partai Golkar). Dalam kebijakan ini 
dimaksudkan bahwa pengertian kader dalam 
Partai Golkar sebagai tenaga inti, penggerak, 
pemikir, pembawa gagasan, dan pelaksana 
tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi 
pimpinan di seluruh jenjang pimpinan partai 
dan  kemasyarakatan. Dalam Anggaran 
Dasar Partai Golkar (Bab IV pasal 9 ayat 3) 
dengan jelas disebutkan bahwa Partai Golkar 
berfungsi untuk menyerap, menampung, 
menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 
rakyat serta meningkatkan kesadaran politik 
rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan 
memperhatikan kesetaraan gender dalam 
segala aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Di dalam AD/ART dinyatakan 
bahwa yang disebut sebagai kader partai 
adalah anggota yang telah mengikuti 
pendidikan dan latihan kader dan disaring 
atas dasar kriteria yang telah ditentukan 
seperti mental-ideologi, visi misi dan 
flatform partai (ART bab IV pasal 5 
ayat 1). Pada bagian ini Partai Golkar 
menunjukkan komitmennya yang kuat 
untuk melakukan seleksi terhadap calon 
anggota dan kadernya sebagai langkah 

awal dalam proses kaderisasi.  Dalam target 
pengkaderannya, Partai Golkar membagi  
dua jenis pengkaderan yakni tersedianya 
kelompok kader partai yang handal, baik 
dalam kriteria maupun jumlah tertentu. 
Untuk memenuhi target ini organisasi 
kelembagaan membutuhkan dukungan dari 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kenegaraan dalam rangka percepatan 
pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan 
platform perjuangan Partai Golkar yang 
secara kuantitatif ditetapkan sebanyak dua 
juta lima ratus ribu kader yang meliputi; 
kader umum (struktural dan fungsional) 
dan kader khusus. Target kedua adalah 
kelompok profesi masyarakat sebanyak 
satu juta orang, yang meliputi bentuk 
pelatihan antara lain; pelatihan pertanian, 
pelatihan perikanan atau rumput laut, 
pelatihan perkebunan, pelatihan peternakan, 
pelatihan kerajinan, pelatihan keteknikan, 
dan pelatihan tenaga kerja. Adapun proses 
pengkaderan Partai Golkar dibagi menjadi 
2 macam yakni sumber kader dan jenis 
kader. Sumber kader adalah anggota 
Partai Golkar yang berada pada berbagai 
institusi atau organisasi kemasyarakatan, 
profesi, serta dalam berbagai lapangan 
pekerjaan yang ada dalam masyarakat. 
Sedangkan jenis kader Partai Golkar 
adalah menyelenggarakan kader organisasi 
yaitu pengkaderan umum, yaitu jenis 
pengkaderan yang bersifat struktural 
maupun fungsional yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan teknis, profesi, 
atau keterampilan bagi kader yang akan atau 
sedang melaksanakan tugas-tugas khusus 
yang ditetapkan oleh partai. 

Sementara itu pengkaderan teritorial 
desa atau kelurahan adalah pengkaderan 
yang bersifat singkat bagi anggota dan 
calon anggota untuk memperluas dan 
memperkuat basis massa. Sedangkan 
pelatihan kelompok profesi masyarakat 
dalam Partai Golkar, selain melaksanakan 
pengkaderan organisasi, Partai Golkar 
juga melaksanakan program khusus bagi 
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masyarakat melalui pelatihan kelompok 
profesi masyarakat, berupa kegiatan 
pelatihan yang dilakukan oleh partai untuk 
meningkatkan ketrampilan tertentu yang 
ditujukkan pada kelompok masyarakat yang 
bergerak dalam profesi tertentu. Adapun 
tempat atau pusat pendataan kader dilakukan 
secara bertingkat, yaitu, tingkat Kabupaten/
Kota adalah pendataan bagi semua kader 
yang berada dalam wilayah Kabupaten/
Kota, tingkat Provinsi adalah pendataan 
bagi semua kader yang berada dalam 
Provinsi wilayah bersangkutan, dan tingkat 
nasional adalah pendataan bagi semua 
kader yang mengikuti pengkaderan secara 
nasional. Seseorang yang telah berpredikat 
sebagai kader partai sesuai dengan tingkat 
pengkaderan yang ditempuh, harus selalu 
dimonitor oleh partai, baik dalam rangka 
pengembangan lebih lanjut, baik di bidang 
pemerintahan, legislatif, yudikatif, maupun 
swasta, sehingga dapat dengan mudah 
diidentifkasi secara baik dan cepat. Di 
samping itu, dengan adanya monitoring 
kader, partai dapat membina kadernya 
dengan baik berdasarkan evaluasi kinerja 
masing-masing kader yang telah terjun 
di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan 
monitoring kader dilakukan secara berkala 
dan dilaporkan kepada pimpinan organisasi. 
Hasil monitoring kader, merupakan salah 
satu faktor bagi penugasan kader. Adapun 
dimensi kegiatan monitoring terhadap 
kader, mencakup prestasi kader, disiplin 
kader, dedikasi dan loyalitas.

Dalam upaya mencetak kader muda, 
Partai Golkar melakukan pembentukkan 
organisasi sayap partai. Organisasi sayap 
yang dibentuk oleh Golkar, berdasarkan AD/
ART diantarannya: Kesatuan Perempuan 
Partai Golongan Karya (KPPG), Angkatan 
Muda Partai Golongan Karya (AMPG) 
dan organisasi sayap lain yang dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan kepentingan 
partai. Pembentukkan organisasi sayap ini 
dijadikan sebagai sarana rekrutmen kader 
Partai Golkar yang siap pakai. Rekrutmen 

kader dilakukan oleh Partai Golkar dengan 
menjalin kerjasama dengan organisasi 
kemasyarakatan yang mempunyai ikatan 
sejarah sebagai organisasi pendiri partai ini,  
juga lembaga-lembaga yang menyalurkan 
aspirasinya kepada Partai Golkar.

Dalam AD/ART tidak ada kriteria 
khusus untuk seleksi para calon legislatif 
dan eksekutif. Calon anggota legislatif 
dari Partai Golkar merupakan kader partai 
yang sudah melewati dan mengikuti 
proses pengkaderan, baik di tingkat daerah 
maupun pusat. Di Partai Golkar mekanisme 
pencalonan legislatif diprioritaskan untuk 
kader yang memiliki pemikiran cerdas dan 
mempunyai wawasan kebangsaan sangat 
luas serta mempunyai jiwa nasionalis dan 
menjunjung tinggi azas dari partai yaitu 
Pancasila, tanpa adanya diskriminasi 
agama, suku dan ras. Yang cukup menjadi 
pertimbangan adalah bahwa anggota atau 
kader Partai Golkar harus dikenal di tingkat 
daerah maupun di tingkat pusat, anggota 
atau kader Partai Golkar harus mengakar 
pada konstituennya. Artinya bahwa kader 
Partai Golkar harus bisa diterima oleh 
konstituennya di daerah pemilihan masing-
masing dan berjuang bersama-sama dengan 
konstituennya untuk memajukkan daerah 
pemilihannya.

Dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya Golkar sebagai partai yang 
memiliki pengalaman cukup lama dalam 
dunia kepartaian bahkan sebelum menjadi 
partai, Golkar telah mempunyai manajemen 
rekruitmen keanggotaan sendiri meskipun 
disebut dengan istilah “ajakan” atau 
“paksaan”. Namun sejak dideklarasikan 
menjadi partai Golkar tahun 1983 yang 
diketuai oleh Sudharmono, Partai Golkar 
telah merubah sistem partainya dengan 
sebutan partai kader (Red: keterangan ulang 
dari point: 4.1) yang lebih mengedepankan 
kaderisasi yang terencana dan berjenjang 
dalam organisasinya. Dalam penguatan 
kelembagaan Partai Golkar telah memiliki 
sendiri lembaga pengelolaan kaderisasi (PO, 
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Juklak, dan Keputusan Partai Golkar 2009-
2015) yang bertugas untuk:1). Menyusun 
sistem kaderisasi partai, 2). Merencanakan, 
me laksanakan  dan  mengeva luas i 
pelaksanaan kaderisasi partai,3). Menyusun 
database kader partai,4). Menyusun promosi 
kader partai dan 5). Melaporkan pelaksanaan 
tugas lembaga kepada Dewan Pimpinan 
Partai Golongan Karya.

 P e r e k r u t a n  k e a n g g o t a a n 
dilakukan secara ketat agar seseorang 
harus berpartisipasi terlebih dahulu pada 
organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan 
Partai Golkar seperti Barisan Muda Golkar, 
dan lain sebagainya yang menghantarkan 
si anggota bisa menjadi kader bahkan 
pengurus Partai Golkar nantinya, misalnya 
di tingkat Propinsi apabila telah memiliki 
loyalitas, pengalaman keorganisasian partai. 
(wawancara dengan mantan Sekjend DPD 
Golkar Bali: Dewa Ayu Sri Wigunawati). Di 
samping itu, Partai Golkar juga lebih tertarik 
merekrut anggota yang memiliki kualifikasi 
pendidikan yang tinggi, pengalaman dan 
juga skill yang memadai. Aspek-aspek 
seperti ini akan lebih mudah untuk proses 
pematangan kaderisasi anggota dalam 
menyiapkan legislator-legislator handal dari 
partainya. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa Partai Golkar telah memperhatikan 
sisi nilai akuntabilitas dalam soal perekrutan 
maupun sistem kaderisasinya. 

3. Cara Rekrutmen,  Pengkaderan 
Partai PDIP

Partai  Demokrasi  Indonesia 
Perjuangan (PDIP) memiliki model 
rekruitmen dan kaderisasi berbeda dengan 
Partai Golkar ataupun Demokrat. Model 
rekrutmen yang diterapkan oleh PDIP terdiri 
dari dua cara pertama, membuka keinginan 
individu untuk bergabung menjadi anggota 
partai. Kedua, PDIP proaktif turun ke 
masyarakat mencari orang yang mempunyai 
potensi tinggi di bidang akademis maupun 
tokoh masyarakat yang berpengaruh 

besar di wilayahnya. Para calon anggota 
yang sudah terpilih dari dua strategi 
di atas, akan masuk proses rekrutmen 
selanjutnya yaitu pendaftaran dan harus 
memenuhi kriteria untuk bisa menjadi 
anggota partai. Sedangkan model kaderisasi 
yang dikembangkan PDIP dilakukan 
dengan dua model yaitu model kaderisasi 
kelas dan model kaderisasi gerakan. 
Model kaderisasi kelas merupakan model 
kaderisasi berjenjang berupa pemberian 
materi dalam bentuk pelatihan pendidikan 
politik kepada anggota PDIP di setiap 
kabupaten dan kota mulai dari tingkat 
DPC yang disebut dengan kaderisasi 
tingkat pratama, dan di tingkat propinsi 
DPD dilakukan dengan kaderisasi tingkat 
madya sedangkan pada tingkat paling 
atas dilakukan kaderisasi tingkat utama 
yang dilakukan oleh DPP pada tingkat 
nasional. Sedangkan kaderisasi dengan 
sistem gerakan yaitu kaderisasi yang lebih 
berfokus pada kinerja kader di lapangan 
dalam menjalankan program partai. 

Model kaderisasi gerakan dibedakan 
menjadi tiga, pertama kemampuan kader 
dalam memperjuangkan dan mementingkan 
aspirasi rakyat, pembentukan organisasi 
sayap dan pembentukan jar ingan. 
Dalam istilah lain pola kaderisasi yang 
dikembangkan oleh PDIP adalah model 
sistem stelsel aktif yaitu suatu sistem yang 
menerapkan bahwa setiap orang yang ingin 
menjadi kader partai harus aktif. Namun 
demikian PDIP memiliiki kendala dalam 
rekruitmen anggota baru yang terletak pada 
kemampuan komunikasi para kader dalam 
proses mempengaruhi para calon anggota 
baru yang menjadi incaran partai. PDIP 
mendahulukan tindakan nyata dalam proses 
pendekatan kepada masyarakat dengan 
membuat kegiatan kemasyarakatan untuk 
menarik minat masyarakat ikut serta dalam 
sebuah kegiatan partai

Salah satu upaya meningkatkan 
kualitas kaderisasi anggota partai yang 
telah dilakukan PDIP adalah mengadakan 
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sekolah bagi calon kepala daerah dalam 
pemilukada serentak 2015 lalu. Sekolah ini 
menjadi pintu dan kendaraan politik untuk 
menyiapkan kader-kader PDIP berkualitas 
yang mampu bekerja bersama ideologi 
partai, memberikan pemahaman kader 
terhadap kebutuhan rakyat yang didasarkan 
pada pengutamaan kepentingan daerahnya 
masing-masing. PDIP merepresentasikan 
diri sebagai partai ‘wong cilik’ dengan 
dibuktikan memperioritaskan perekrutan 
dari golongan kelas bawah, namun 
terkadang tidak memperhitungkan track 
recod anggotanya yang sebenarnya adalah 
fondasi dasar untuk membentuk kader 
berkualitas. Inilah salah satu kelemahan 
yang dimiliki oleh PDIP. 

4. Cara Rekruitmen, Pengkaderan Par-
tai Gerindra

Partai Gerindra dianggap sebagai 
partai besar setelah memperoleh suara 
terbanyak ketiga setelah PDIP dan Golkar 
pada pemilu 2014 lalu. Strategi Partai 
Gerindra untuk menjadi partai cacth all 
telah berhasil dengan pengambilan suara 
dari semua golongan baik mayoritas maupun 
minoritas di Indonesia. Dalam perekrutan 
keanggotan dan pembentukan kader, Partai 
Gerindra membuka kesempatan seluasnya 
kepada semua kalangan untuk ikut serta 
berpartisipasi baik sebagai anggota Partai 
Gerindra maupun langsung dicalonkan 
sebagai legislator. Sebagai partai yang 
beranjak naik popularitasnya, Gerindra 
belum memiliki program pembangunan 
partai yang terencana dan terstruktur 
yang melibatkan partisipasi masyarakat 
untuk mensukseskan program pemerintah 
pusat. Hal ini belum dipersiapkan secara 
seksama karena beberapa faktor antara lain 
Gerindra masih terpuruk dan belum bangkit 
dari kekalahan pilpres 2014, sehingga 
dibutuhkan kematangan dan waktu dalam 
menjalankan roda organisasi partai yang 
solid. Di samping itu Partai Gerindra masih 

difokuskan pada pembayaran utang piutang 
atas pesta demokrasi pileg dan pilpres tahun 
2014 lalu.

Dalam proses rekruitmen di Partai 
Gerindra, masyarakat harus mendaftar 
dahulu lewat DPC dan PAC setempat serta 
mengikuti sesi wawancara. Persyaratan 
menjadi anggota antara lain; KTP, mengisi 
form pendaftaran, mengisi surat pernyataan 
kesediaan menjadi anggota. Setelah 
pemenuhan administrasi selesai, kemudian 
akan diikutsertakan pelatihan bertahap 
dan berjenjang dari PAC, DPC, MADYA, 
DPD. Setelah itu mendapat gelar kader 
Gerindra yang sah. Gerindra membuka pintu 
seluasnya untuk masyarakat bergabung 
menjadi kader Gerindra, artinya siapapun 
dapat berpartisipasi dan membesarkan 
nama Partai Gerindra maka secara langsung 
menjadi kader. Namun hanya sebatas 
anggota belum pengurus, selanjutnya 
anggota tersebut akan memperoleh KTA 
dari partai. Setiap kader memiliki peran 
pokok yang sama dengan anggota lain 
yakni membesarkan partai dan mendukung 
setiap program dari partai yakni dalam hal 
ini terdapat  enam  program aksi pro rakyat 
(lihat di AD/ART partai). 

Dalam menunjang identitas dan 
pokok peraturan partai, kader diperbolehkan 
memakai identitas seperti pakaian warna 
putih dan mascot partai yakni burung 
Garuda sebagai refresentasi anggota dan 
kader Partai Gerindra. Partai Gerindra sangat 
menjunjung senioritas karena menurutnya 
jasa senior lebih berpengalaman loyalitasnya 
kepada partai. Bentuk penghargaan ini 
adalah dengan diberikannya jabatan penting 
baik di kepengurusan partai ataupun 
diajukan menjadi legislator atau kepala 
daerah lainnya, selain itu kader junior 
yang berkualitas dan berprestasi akan 
dipromosikan untuk menaiki jabatan 
penting yang bahkan bisa mengalahkan para 
kader senior.
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Pengkaderan bagi Partai Gerindra 
merupakan hal penting yang perlu 
diperhatikan demi membesarkan nama 
partai. Partai Gerindra telah melakukan 
kaderiasasi secara berjenjang dan bertingkat 
mulai dari tahap keanggotaan, kader 
partai hingga menjadi anggota dewan dan 
menjadi pengurus harian. Pengkaderan ini 
tidak hanya modal materi semata tetapi 
juga sebagai modal pengetahuan politik 
dan pengembagan karier. Para kader 
Gerindra yang menjadi legislatif diberikan 
pelatihan bela negara bersama TNI sehingga 
jiwa karsa dan mentalnya terlatih dan 
bisa kuat serta solid dalam membangun 
dan mengembangkan organisasi partai. 
Sedangkan untuk pengasawan kader  di 
legislatif Gerindra lebih mengandalkan 

sisi kemanusiawian, kebersamaan dan 
kepeduliaan antara senioritas terhadap 
junioritas supaya tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan. Dengan kata lain 
pengawasan  tidak menjadi bagian penting 
bagi Partai Gerindra. Namun apabila 
kader Gerindra terjerat kasus hukum 
maka  tidak langsung dipecat tetapi akan 
dievaluasi kasusnya apakah merugikan 
sekali terhadap negara dan partai atau masih 
bisa ditoleransi. Sehingga bantuan hukum 
dan pengawalan dari partai akan segera 
diberikan. Sedangkan untuk reward, Partai 
Gerindra akan memberikan penghargaan 
kepada kader berprestasi berupa piagam 
penghargaan serta promosi jabatan atau 
struktur kepengurusan. 

Tabel 2. Penilaian Akuntabilitas Pengkaderan Partai Politik 

No Nama 
Partai

Nilai- nilai Akuntabilitas 
Pengkaderan

Keterangan

1.  PDIP Model rekrutmen anggota Terbuka, tidak selektif, popularitas
terdepan mengesampingkan kualitas

Peningkatan profesional-
isme

Tersedia dgn nama ‘sekolah politisi’ 
diselenggarakan oleh DPP juli 2015.          
pelatihan I  pelatihan ini untuk calon kepala 
daerah Desember Desember     2015  

Manajemen  SDM dan 
Karier

Tersedia aturan main di pengkaderan
 tetapi terkadang tidak terealisasi

Sistem kaderisasi Berjenjang dgn system stelsel
Rewad dan funishment Sangsi kader dikeluarkan bagi anggota 

yangMenc   mencoreng nama baik 
partai,tidak disedia
kan pembelaan hokum. Reward tidak 
tersedia
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2. Golkar Model rekrutmen anggota Terbuka, kompetitif, popular
Peningkatan profesional-
isme

Tersedia ex:Kader diberikan pelatihan 
pendidikan politik sejak awal menjadi 
anggota an pelatihan lain

Manajemen SDM dan karir Ditetapkan dengan kebijakan pengkader-
an dibagi dalam dua jalur stukrual dan 
partisipan

Sistem kaderisasi Terlaksana melalui pembinaan dari awal 
dan berjenjang

Reward dan funishmen Kader harus tau diri bila ‘bersalah’ keluar 
dengan sendirinya tanpa ditegur, tidak 
ada pembelaan.sedangkan reward diberi-
kan dnegan naik jabatan

3. Model rekrutmen anggota Terbuka luas, tidak selektif, menjaring 
massa sebanayaknya, metode polling 
untuk caleg

Peningkatan profesional-
isme

Tidak tersedia pelatihan peningkatan 
kapasitas kader

Manajemen SDM dan 
karier

Tidak disediakan;hanya kader mengikuti 
seminar, workshop

Sistem kaderisasi Tidak diperioritaskan, lebih pada figure 
yang popular

Reward dan funishmen Tidak diperioritaskan
4. Partai 

Gerin-
dra

Model Rekruitmen ang-
gota

Terbuka, selektif, partisipatif dahulu un-
tuk menjadi kader

Peningkatan Profesional-
isme

Tidak disediakan

Manajeman SDM dan 
karier

Tidak tersedia, lebih banyak pemulihan 
pasca kekalahan pilpres 2014

Sistem kaderisasi Berjenjang dan bertahap
Reward dan funishmaent Promosi jabatan untuk kader prestasi dan 

dikeluarkan dari partai bila melanggar 
janji

3.3.  Akuntabilitas dalam Keuangan 
Partai Politik di Bali

Persoalan dana partai seperti pedang 
bermata dua, di satu sisi parpol merasa 
memiliki kepentingan untuk menggenjot 
kembali keuangan partainya dengan 
berharap menaikan bantuan 1000 kali 
lipatnya (1 Triliyun setiap partai), padahal 
negara mengalokasikan bantuan 108 
pertahun atau 0.01 dolar Amerika Serikat 

untuk setiap satu suara yang didapatkan dari 
pemilu. Bantuan negara tersebut memiliki 
konsekuensi bahwa keuangan harus siap 
diaudit, dengan demikian sumber-sumber 
keuangan parpol, termasuk yang selama 
ini dianggap tidak jelas asal usulnya 
dapat segera dibongkar. Saat ini bantuan 
keuangan dari APBN untuk setiap parpol 
dihitung berdasarkan jumlah suara yang 
diperoleh setelah pemilu dikalih 108. 
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Dengan hitungan tersebut, misalnya PDIP 
sebagai pemenang pemilu 2014, dapat 
bantuan 2.557.598.868 yang berasal dari 
109 kursi atau 23,78 juta suara di DPR. 
Total bantuan  keuangan untuk 10 parpol 
yang lolos ke DPR berdasarkan hasil 
pemilu mencapai 13,2 miliar. Selain itu ada 
bantuan untuk parpol di daerah yang nilai 
keseluruhannya Rp.385,4 miliar (Kompas 
6 Agustus 2015).

Untuk mendukung akuntabilitas 
keuangan partai, pihak dari Kementerian 
Dalam Negeri melalui permendagri no 
24/2009 dan 26 tahun 2013 mempunyai 
tugas dan kewajiban dalam membina dan 
mengawasi pengelolaan keuangan partai 
politik yang bersumber dari dana APBN 
yang pintu masuknya dipegang oleh Dinas 
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
propinsi. Keuangan parpol tergantung dari 
pemerintah daerah kabupaten kota dan 
propinsi. Untuk Propinsi Bali terdapat dana 
3 (tiga) milyar untuk pengelolaan partai 
yang autputnya akan diaudit oleh BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan). Mekanisme 
pemberian bantuan keuangan partai terlebih 
dahulu diawali dengan pembuatan proposal 
oleh masing-masing partai kemudian 
diajukan kepada pemerintah daerah 
(kesbangpol). Jumlah besar kecilnya 
keuangan berdasarkan jumlah suara yang 
didapat pada saat pemilu. Sebelum diberikan 
bantuan keuangan, partai politik harus 
diaudit terlebih dahulu oleh BPK, kemudian 
ditindaklanjuti oleh gubernur dengan 
dintruksikan kepada Dinas kesbangpol 
divisi II kemudian dilanjutkan dengan 
kajian ulang. Proposal yang diajukan partai 
politik harus diverifikasi dan difasilitasi 
oleh Kesbangpol diteruskan pada bagian 
keuangan pemerintah daerah kemudian 
dikirim melalui rekening partai politik. 
Demikian pula rekening partai politik harus 
dibuat khusus tidak boleh dicampur dengan  
yang urusan lain.

 Pemberian keuangan dari dana 
APBN pada dasarnya memiliki motivasi  
(60% ) dana parpol dipergunakan untuk 
pendidikan politik, sedangkan (40%) 
untuk administrasi kantor. Setelah partai 
diberikan bantuan keuangan, partai politik 
wajib membuat laporan dan perhitungan 
bantuan keuangan pada setiap tahunnya, 
namun menurut ketua divisi II Kesbangpol 
Propinsi Bali (Bpk. Kuta Sumerta), Partai 
terkadang ngawur  membuat LPJKP 
(laporan pertanggung jawaban keuangan 
dan pembukuan) karena banyak orang partai 
yang tidak mengetahui bagaimana membuat 
laporannya dan juga tenaga keuangan 
partai tidak banyak berasal dari lulusan 
ekonomi atau akuntansi.  Namun demikian 
dari beberapa partai yang sudah mendekati 
laporan(LPJKP) yang baik dan mengarah 
akuntabel adalah partai Golkar, di urutan 
ke II PDIP, Demokrat dan yang lainnya.

a. Akuntabilitas dalam Audit Dana 
kampanye Partai Pemilu 2014 
Propinsi Bali

Dalam Undang-undang no 8 tahun 
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD 
dan DPRD serta PKPU No 17 Tahun 
2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana 
Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, 
DPD dan DPRD, bahwa partai peserta 
pemilu dan perorangan untuk pemilu 
anggota DPD diwajibkan melaporkan secara 
tertulis sejumlah biaya berupa uang, barang 
dan jasa yang digunakan peserta pemilu 
untuk membiayai kegiatan kampanye 
pemilu. Besaran jumlah sumbangan dana 
kampanye telah dibatasi oleh aturan tersebut 
di atas, bahwa sumbangan untuk parpol 
perseorangan Max. Rp 1.000.000.000 
sedangkan kelompok, perusahaan dan 
badan  usaha non pemerintah Max. Rp 
7.500.000.000. untuk sumbangan calon 
DPD  perseorangan Max. Rp 250.000.000, 
sedangkan kelompok, perusahaan dan 
badan  usaha non pemerintah Max. Rp 
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500.000.000.

S e l a i n  b a t a s a n  m a k s i m u m 
sumbangan dalam aturan tersebut juga 
dijelaskan mengenai sangsi bahwa partai 
politik peserta pemilu dan calon anggota 
DPD yang menerima sumbangan melebihi 
ketentuan pada No.4 dilarang menggunakan 
kelebihan dana dan wajib menyerahkan 
dana tersebut pada kas negara paling lambat 
14 hari setelah masa kampanye berakhir (19 
April 2013). Apabila melebihi ketentuan di 
atas maka akan dikenakan sangsi dengan 
pidana penjara paling lama 2 tahun dan 
denda paling banyak Rp.5.000.000.000-. 
Sedangkan untuk anggota DPD dikenakan 
denda 500.000.000 dan kurungan penjara 
Max. 2 tahun. Aturan ini terlihat keras 
tetapi masih nomatif, sehingga dapat 
dimungkinkan partai menyelewengkan 
aturan tersebut. Namun tidak bagi KPU 
Bali yang mempunyai aturan kelembagaan 
tersendiri bahwa perolehan suara akan 
diberikan kepada parpol apabila parpol 
atau calon anggota DPD tersebut telah 
melaporkan audit dana kampanye masing 
masing. Aturan ini rupanya cukup jitu, 
sebab data audit dana kampanye parpol 
yang dijumpai di KPU cukup lengkap, 
tercatat dengan rapih dan terkumpul 
secara keseluruhan (artinya tidak ada yang 
melanggar aturan satupun).

Setelah ditetapkan sebagai peserta 
pemilu, maka akan tercatat dalam periode I 
tanggal 8 Januari 2013, tiga hari setelahnya 
parpol wajib membuka rekening khusus 
dana kampanye yang terpisah dari rekening 
parpol. Setelah itu parpol harus menyerahkan 
LPRKDK  (laporan pembukaan rekening 
khusus dana kampanye) pada KPU yang 
intinya menyelusuri ada tidaknya money 
politik yang dilakukan dalam pencatatan 
keuangan dari awal sampai akhir masa 
kampanye. Sedangkan Periode II dicatat 3 
Maret – 6 April 2014 merupakan tutup buku 
laporan keuangan sebagai peserta pemilu. 

Pada tanggal 27 April 2014 penerimaan 
laporan audit dari KAP (Kantor Akuntan 
Publik) dan 13 Mei 2014 adalah akhir dari 
pelaporan atau penyetoran laporan dana 
kampanye ke KPU Propinsi Bali.

Pada dasarnya untuk mencegah 
kebocoran dan menjaga akuntabilitas 
dana kampanye pemerintah pusat telah 
menyediakan jasa auditor dari Kantor 
Akuntan Publik (KAP) yang terpilih 
berdasarkan pelelangan dan pemenangan 
tender dan telah mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat 
untuk mengaudit laporan dana kampanye 
partai politik di tiap daerah. Satu KAP 
akan mengaudit satu parpol peserta pemilu, 
namun demikian hasil audit dari KAP itu 
hanya bersifat audit kepatuhan (patuh atau 
tidak patuh) dan KAP hanya mencatat opini 
penting tentang laporan dana kampanye 
partai di surat pengantar bagian awal dari 
LDK yang kemudian di serahkan kembali 
ke KPU. 

Laporan hasil audit tersebut oleh 
KPU hanya dicatat secara administratif 
tanpa tindaklanjut hasil dari audit tersebut. 
Sementara itu, KPU tidak mempunyai 
kewenangan dalam hasil audit. Padahal 
dalam rangka menunjung nilai akuntabilitas 
sangat diperlukan evaluasi hasil dari 
audit keuangan parpol, dengan harapan 
parpol akan jera bila dikenai sangsi atau 
punishmen lainnya untuk parpol yang  
menyelewengkan hak dan kewajibannya 
sebagai organisasi public. Bila dicermati 
secara seksama sampai saat ini belum 
ada lembaga pemerintah atau lembaga 
independen yang tercatat dalam undang - 
undang atau regulasi lainnya tentang siapa 
yang berhak memberi sangsi organisasi 
partai dalam penyelewengan dana bantuan 
partai. Kondisi ini merupakan kelemahan 
dari produk hukum Indonesia, dimana  
aturan tidak pernah jelas dan bias, Indonesia 
memang kaya dengan aturan hukum 
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yang sudah dihasilkan, akan tetapi upaya 
penegakan dan sangsi hukum sering 
kali diabaikan. Ditambah lagi aturan 
audit keuangan parpol oleh KAP hanya 

diberlakukan pada dana pemilihan legislatif 
dan DPD saja, sedangkan untuk pilpres, 
pilkada selama ini luput dari pengauditan. 

Tabel  3. Hasil survey respon informasi dan transparansi keuangan partai politik Bali 

No Kategori Keterangan Nama partai

1 Kooperatif
Membuka diri  untuk 
proses assessment dan 
audiensi

Partai Demokrat, 
Gerindra

2 Kurang Kooperatif Membuka diri untuk 
audiensi PDIP,

3 Tidak Kooperatif

S a m a  s e k a l i  t i d a k 
membuka diri  untuk 
audiensi dan assessment. 
Dengan paksaan Audiensi 
dilakukan di luar kantor 

Golkar

 Grafik 1. Index Transparansi Keuangan Partai Politik

Tabel 3. Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Bali

No Nama 
Partai

Nilai Akuntabilitas Keuangan Keterangan

1 PDIP Pelaporan Dana kampanye Tersedia dan dilaporkan
Pelaporan keuangan standar akuntansi 
(posisi keuangan, aktivitas, arus kas, nera-
ca)

Tidak semuanya mengi-
kuti standar akuntansi 
dan tidak lengkap

Catatan atas laporan keuangan dan arsip Tersedia, tidak rapih 
dan berarsip

Teknologi pencatatan keuangan Komputerisasi
Tenaga keuangan professional Tersedia dari akuntansi
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2 Golkar Pelaporan Dana Kampanye Tersedia dan dilaporkan
Pelaporan keuangan standar akuntan-
si (posisi keuangan, aktivitas,arus kas, 
neraca)

Tidak kooperatif dan 
tidak lengkap

Catatan atas laporan keuangan dan arsip Tersedia, tidak rapih
Teknologi pencatatan keuangan Komputerisasi
Tenaga keuangan professional Dari ekonomi bukan 

akuntansi
3 Demokrat Pelaporan Dana Kampanye Tersedia

 dan dilaporkan
Pelaporan keuangan standar akuntansi 
(posisi keuangan, aktivitas, arus kas, nera-
ca)

Belum berstandar akun-
tansi, tidak lengkap

Catatan atas laporan keuangan dan arsip Tersedia tidak rapih dan 
terarsip

Teknologi pencatatan keuangan Komputerisasi
Tenaga keuangan professional Tidak tersedia dari 

akuntansi
4 Gerindra Pelaporan dana kampanye Tersedia dan dilaporkan

Pelaporan keuangan standar akuntan-
si (posisi keuangan, aktivitas,arus kas, 
neraca)

Belum berstandar akun-
tansi dan tidak lengkap

Catatan atas laporan keuangan dan arsip Tersedia tidak rapih dan 
terarsip

Teknologi pencatatan keuangan Komputerisasi
Tenaga keuangan professional Tersedia  dari akuntansi

 KESIMPULAN

           Di awal banyak orang beranggapan 
keberadaan partai politik adalah entitas yang 
tidak terpisahkan dari sebuah negara. Sebab 
partai menjadi sandaran dan kendaraan 
berpolitik menuju kekuasaan. Partai 
politik juga diasumsikan akan memenuhi 
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai 
organisasi publik dalam pengelolaan 
kelembagaan, pengkaderan dan keuangan 
berdasarkan prinsip akuntabilitas good 
governance. Namun tidak demikian yang 
terjadi, partai politik jauh dari harapan 
publik. Kebutuhan sebagai lembaga publik 
tidak terpenuhi seluruhnya contohnya partai 
politik di Propinsi Bali kurang antusias 
dalam mengembangkan serta memperkuat 
kelembagaan. Partai masih disibukkan 

urusan pragmatisme politik seperti loby and 
negosiasi pencalonan kepala daerah. Partai 
menjadi kebingungan dalam penyediaan 
kader pencalonan pilkada. Sebenarnya 
permaslahan tersebut karena ketidakseriusan 
pengelolaan kaderisasi di internal partai 
sendiri.

           Dari hasil survey dan interview 
penggalian data, partai politik yang dikaji 
dalam studi ini (PDIP, Golkar, Demokrat, 
dan Gerindra) dari segi akuntabilitas 
kelembagaan sebagian besar telah 
memenuhi komponen penilaian, namun 
tidak lengkap dan tidak terpenuhi sehingga 
nilai akuntabilitas menjadi berkurang. 
Dalam penilaian akuntabilitas rekrutmen 
dan pengkaderan partai politik di wilayah 
Bali kriteria penilaian banyak yang 
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tidak terpenuhi sehingga pengkaderan 
belum  akuntabel. Sedangkan penilaian 
akuntabilitas keuangan partai politik 
memiliki varian transparansi yang berbeda 
dalam memberikan respon informasi, 
namun demikian pula tidak menunjukkan 
akuntabilitas keuangan secara keseluruhan. 
Misalnya Banyak partai politik yang 
tidak memenuhi pencatatan, pelaporan 
keuangan secara komputerisasi dalam 
standar akuntansi, tidak adanya buku kas 
tentang posisi keuangan, laporan aktivitas, 
neraca dan yang paling krusial adalah 
pengelolaan keuangan tidak diserahkan 
kepada ahli keilmuannya atau bendahara 
dari lulusan akuntansi. Dengan kata lain 
baik kelembagaan, pengkaderan dan 
keuangan partai politik dianggap tidak 
akuntabel. 
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Abstract

Every culture has its own rules about marriage and becomes an ideal orientation for its 
society. In the Hindu-Balinese community who embrace patrilineal system and sistem 
kewangsaan, there are two kinds of marriage widely known, namely the common marriage 
and nyeburin. Common marriages by endogamy wangsa becomes general preferences and 
is considered the most ideal for the community. Such forms of marriage on the one hand 
demonstrates the advantageous position of superordinate and bridegroom. Meanwhile, 
on the other hand the bride is in a subordinate position and often feel disadvantaged, 
especially psychological-social.

Keywords: marriages,  wangsa differences, tri wangsa, jaba wangsa 

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sejak dahulu hingga saat ini, secara 
budaya posisi kaum perempuan tidak sebaik 
posisi kaum laki-laki. Di dalam kajian-kajian 
Antropologi terdapat mitos yang tampaknya 
berusaha menempatkan perempuan pada 
kedudukan yang baik dan tinggi dalam 
ekonomi rumah tangga. Kajian Pospisil 
(dalam Haviland, 1988: 340) menjelaskan 
bagaimana budaya orang Papua Kapauku 
menempatkan dan memberi kepercayaan 
lebih tinggi kepada wanita, misalnya 
mereka beranggapan bahwa hanya wanita  
diperbolehkan melakukan perkebunan 
pokok dan memelihara babi. Agar bisa 

meraih keuntungan ekonomi maksimal dari 
kegiatan ini keluarga harus memiliki banyak 
perempuan (istri). Oleh karena itu praktik 
poligami sangat diakomodir. Apabila 
fenomena tersebut dicermati dengan baik,  
label agung yang disematkan pada wanita 
sesungguhnya  hanyalah kedok belaka bagi 
laki-laki. Cara pandang demikian memberi 
keleluasaan bagi laki-laki melakukan 
poligami (memenuhi hasratnya akan 
tubuh perempuan) sekaligus ingin meraih 
keuntungan ekonomi seoptimal mungkin.

Dalam perkembangan berikutnya 
yaitu ketika negara-negara di dunia 
bertumbuh menjadi negara industri maka 
perempuan diberi kebebasan dan kekuasaan 
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yang lebih besar di ranah publik. Perempuan 
lebih bebas menentukan pekerjaaan dan 
karirnya. Bersamaan dengan itu beban 
perempuan menjadi lebih berat dan lebih 
kompleks karena mereka harus bertanggung 
jawab atas pekerjaannya, baik di ranah publik 
yang baru dan atau sedang diperjuangkan 
dan mampu diraihnya maupun di ranah 
domestik. Hal ini dimungkinkan akibat 
pekerjaan-pekerjaan domestik belum dapat 
didistribusikan secara berimbang kepada 
anggota keluarga yang lain termasuk kepada 
suami yang seringkali masih bertahan 
dengan pandangan lama bahwa pekerjaan 
dan tugas-tugas domestik merupakan ranah 
perempuan.  

K a j i a n - k a j i a n  a n t r o p o l o g i 
mengenai struktur sosial masyarakat kuno 
menjelaskan perlawanan dualistis antara 
laki-laki dengan perempuan. Seperti pada 
masyarakat Kwaio (dalam Keesing, 1992: 
103-104) yang percaya bahwa leluhurnya 
berdiam di tempat keramat yang suci dan 
akan berkomunikasi dengan adalo yang 
keramat serta berbahaya dan dilakukan oleh 
laki-laki. Demikian wilayah pemukiman 
masyarakat Kwaio terbagi atas 4 wilayah, 
yaitu pertama, ”wilayah suci” yang berada 
pada posisi paling atas/tertinggi tempat 
berdiam leluhur mereka dan diperuntukkan 
melaksanakan ritual-ritual korban suci 
termasuk ritual makan babi perdamaian. 
Semua ritual yang dilakukan di tempat ini 
hanya diikuti oleh laki-laki. Sebaliknya, 
tertutup bagi perempuan karena tubuh 
perempuan dianggap sangat berpotensi 
menimbulkan kekotoran, yaitu haid, dan 

yang paling mengotori adalah bersalin. 
Kedua, ”rumah keramat kaum pria”, yaitu 
wilayah tempat tinggal para laki-laki untuk 
melakukan aktivitas seperti tidur, makan 
dan bersifat tertutup bagi perempuan. 
Ketiga, adalah wilayah yang disebut 
”rumah kediaman” yang ditempati oleh 
seluruh anggota keluarga ketika perempuan 
ada dalam kondisi ”normal”. Keempat, 
adalah ”wilayah kotor”, berada pada 
posisi paling bawah yang diperuntukkan 
untuk perempuan haid dan di bawahnya 
adalah untuk perempuan melahirkan. 
Demikian dualisme strutur wilayah 
pemukiman dan struktur budaya orang 
Kwaio mendemonstrasikan perlawanan 
dualisme laki-laki dan perempuan yang 
dapat digambarkan sebagai berikut.

ATAS - BAWAH
SUCI - KOTOR

PEREMPUAN - LAKI-LAKI
 

Perbedaan cara pandang dan 
perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan  
seperti di atas terjadi hampir di sebagian 
belahan dunia termasuk di  Indonesia dan 
Bali. Masyarakat Bali yang menganut sistem 
kekerabatan patrilineal bersifat sangat 
patriakhis. Sistem demikian memandang 
dan memperlakukan anak laki-laki dan anak 
perempuan secara berbeda. Anak laki-laki 
diberi nilai lebih tinggi dibandingkan anak 
perempuan, misalnya  hanya anak laki-laki 
yang mempunyai hak sebagai ahli waris dan 
hanya anak laki-laki saja yang dipandang 
sebagai penerus dan atau pelanjut keturunan 
(sentana). Oleh karenanya anak laki-
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laki berada pada posisi superordinat dan 
berkuasa, sedangkan hal sebaliknya yang 
dialami dan dirasakan oleh anak perempuan. 

Sistem patrilineal demikian diperkuat 
oleh sistem kewangsan yang dianut oleh 
orang Bali-Hindu yang medemonstrasikan 
stratifikasi sosial. Sistem ini menunjukkan 
adanya perbedaan golongan (wangsa) di 
masyarakat berdasarkan garis keturunan 
patrilineal. Perbedaan wangsa demikian 
sekaligus melekatkan adanya perbedaan 
nilai tinggi-rendah terhadap wangsa yang 
satu dibandingkan dengan wangsa yang 
lainnya. Perbedaan wangsa ini akhirnya 
berdampak pula terhadap perempuan Bali 
terutama yang berasal dari wangsa yang 
dianggap lebih rendah ketika menikah 
dengan laki-laki yang berasal dari wangsa 
yang dianggap lebih tinggi. Perkawinan 
antar-wangsa demikian membawa beberapa 
konsekuensi bagi perempuan. Salah satu 
di antaranya adalah perempuan harus rela 
menikah dengan keris sebagai pengganti 
calon suaminya. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa perempuan berada pada posisi 
subordinat, cenderung dilecehkan, dan 
dirugikan terutama secara psikis.

1.2 Rumusan Masalah  
Beranjak dari latar belakang di atas 

dapat dirumuskan pokok permasalahan 
ke dalam bentuk pertanyaan  berikut. 
”Bagaimana perkawinan beda wangsa 
dilaksanakan di Bali dan apa dampak yang 
dirasakan perempuan? Pertanyaan tersebut 
akan dibahas dalam tulisan ini sehingga 
mampu menyuguhkan sebuah etnografi 

kecil terkait perkawinan beda wangsa yang 
unik dan menarik di dalam struktur sosial 
masyarakat Bali yang cenderung merugikan 
perempuan. 

 
1.3 Metode 

Tulisan ini dirancang dengan 
menggunakan metode kualitatif karena 
didorong oleh kesadaran paradigmatis, 
yaitu kesadaran akan adanya sifat-sifat 
unik dari realitas sosial dan dunia tingkah 
laku manusia itu sendiri (Faisal, 1990:2). 
Berkenaan dengan itu metode penelitian 
kualitatif mampu memberi rincian yang 
kompleks tentang fenomena yang sulit 
diungkap oleh data kuantitatif.

P e n g u m p u l a n  d a t a  t u l i s a n 
ini menggunakan studi kepustakaan 
dikomparasikan dengan pengamatan 
lapangan sambil lalu. Pengamatan sambil 
lalu dilakukan dalam waktu yang tidak 
terbatas, baik disengaja maupun tidak 
kemudian dicatat dan akhirnya terkumpul 
data yang memadai untuk mendukung 
sebuah tulisan ilmiah.  Hal ini dimungkinkan 
karena penulis merupakan bagian dari 
struktur sosial orang Bali, penganut dan 
pengemban kebudayaan Bali, serta lahir, 
hidup, dan berkembang di dalam masyarakat 
Bali. 

PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Wangsa dan Adat Istiadat 
Perkawinan Orang Hindu-Bali

Pembicaraan tentang wangsa tidak 
bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang 
kasta dan warna yang pengertian dan 
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pemahamannya seringkali dikacaukan 
di masyarakat luas termasuk oleh orang 
Bali sendiri. Dalam tulisan ini dicoba 
untuk menjelaskan secara sepintas ketiga 
konsep tersebut. Pertama,  kasta, adalah 
penggolongan manusia yang terdapat 
pada masyarakat (India) dengan memberi 
penilaian (derajat) tinggi rendah terhadap 
masing-masing golongan (kasta) tersebut. 
Ada 5 kasta besar yang berkembang di India, 
yaitu kasta brahmana, ksatria, wesia, sudra, 
dan paria. Di dalam struktur masyarakat 
India kasta brahmana merupakan kasta 
tertinggi dan kasta paria adalah kasta 
paling rendah, golongan hina, dan bahkan 
tidak boleh disentuh dan makanan yang 
dihasilkannya tidak boleh dimakan oleh 
kasta-kasta tertentu seperti kasta brahmana 
misalnya. 

Kedua, adalah warna (berasal dari 
bahasa Sanskerta varna) yang berarti colour 
(warna) = kind (macam), species (jenis), 
property (sifat). Sifat ini digunakan dalam 
menggambarkan sistem kelas dalam kitab 
undang-undang karya Manu (Manus’s 
code), yaitu brahmana, ksatria, wesya, dan 
sudra (Moniers, 1963: 924). Berkenaan 
dengan itu masyarakat digolongkan atas 
empat warna yang disebut catur warna, 
yaitu brahmana, ksatria, wesya, dan sudra. 
Warna merupakan landasan konsepsi ajaran 
kemasyarakatan  Hindu bersumber dari 
kitab suci Hindu yang menggolongkan 
seseorang berdasarkan guna dan karma 
(sifat dan perbuatan/pekerjaan). Jadi, ketika 
seseorang mempunyai bakat dan menekuni 
pekerjaan yang berkaitan dengan ajaran-

ajaran agama dan kerohanian digolongakan 
sebagai warna brahmana. Demikian 
selanjutnya, seseorang yang berbakat dan 
menekuni pekerjaan di bidang pemerintahan 
disebut warna ksatria. Warna wesya adalah 
setiap orang yang berbakat di bidang 
penyelamatan perekonomian dan warna 
sudra adalah setiap orang yang berbakat 
dan bekerja di bidang penyediaan jasa.  
Jadi, warna yang dimaksudkan di sini 
adalah macam/penggolongan seseorang 
berdasarkan sifat, bakat, dan pekerjaannya 
masing-masing. 

Ketiga, wangsa, adalah pembedaan 
golongan pada masyarakat Hindu-Bali 
yang dihitung berdasarkan garis keturunan 
patrilineal. Ada empat wangsa yang disebut 
catur wangsa yang berasosiasi pada catur 
warna di atas, yaitu wangsa brahmana, 
ksatria, wesya, dan sudra. Tiga wangsa 
pertama disebut tri wangsa dan wangsa 
terakhir disebut jaba wangsa (Wiana dan 
Raka Santeri, 1993; Dwipayana, 2001). 
Perbedaan di antara ke empat wangsa 
tersebut seringkali tampak pada nama depan 
atau gelar seseorang, sebutan terhadap 
rumah tempat tinggal, property atau simbol-
simbol adat, dan juga adat perkawinan 
(Bagus, 1985; Panetje, 1986; Dwipayana, 
2001). Nama depan wangsa brahmana 
adalah Ida Ayu untuk perempuan dan Ida 
Bagus untuk laki-laki, nama Cokorda, 
Anak Agung, dan Dewa  untuk nama depan 
wangsa kastria, nama depan I Gusti, Sang, 
Ngakan untuk wangsa wesya, dan nama 
depan  I dan Ni untuk wangsa sudra. 
Rumah tempat tinggal wangsa brahmana 
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disebut gria/geriya, untuk wangsa ksatria 
disebut puri, wangsa wesya disebut jero, 
dan wangsa sudra disebut umah. Secara 
struktural dalam alam budaya orang Hindu-
Bali wangsa brahmana dianggap berada 
dan menempati  posisi tertinggi kemudian 
dibawahnya berutrut-turut adalah wangsa 
ksatria, wesya, dan sudra. Di masyarakat 
tiga wangsa yang disebut pertama seringkali 
disebut tri wangsa dan wangsa terakhir 
diberi sebutan jaba wangsa.

Perkawinan adalah salah satu 
tahapan hidup (life-cycle) manusia yang 
oleh sebagain besar kebudayaan manusia 
dianggap sebagai tahapan hidup paling 
penting dan seringkali dirayakan dan 
dibuatkan upacara secara megah dan besar-
besaran. Dalam konteks ini Koentjaraningrat 
(1977: 90) mendefinisikan perkawinan 
sebagai lembaga yang mengatur perilaku 
manusia yang ada keterhubungannya 
dengan kehidupan sexnya. Artinya, secara 
budaya seseorang baru diperbolehkan 
melakukan hubungan sex apabila sudah 
melangsungkan perkawinan. Perkawinan 
atau kawin bagi masyarakat Hindu-Bali 
dikenal dengan istilah nganten, makerab 
kambe, pawiwahan, pawarangan, dan lain-
lain. Menurut Windia dan Ketut Sudantra 
(2006: 84) perkawinan yang didefinisikan 
dalam awig-awig desa pakraman di Bali 
sebagai “… patemoning purusa kalawan 
pradana malarapan antuk panunggalan 
kayun suka cita kaduluran upasaksi 
sekala niskala…”. Berdasarkan definisi 
perkawinan di atas menyiratkan adanya 
sebuah pertemuan dan atau pengesahan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dalam keberkaitannya dengan pengaturan 
hubungan seks.

Masyarakat Hindu-Bali mempunyai 
aturan-aturan khusus terkait dengan  
perkawinan. Sampai saat ini, meskipun 
telah ada UU Nomor I Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang kedudukannya lebih 
tinggi dan berlaku secara nasional di seluruh 
Indonesia, namun aturan khusus tadi masih 
tetap menjadi orientasi dan dipatuhi oleh 
sebagian masyarakat. Perkawinan bagi 
orang Bali menjadi begitu penting karena 
setelah melangsungkan perkawinanlah 
seseorang baru dianggap sebagai warga 
penuh dalam komunitasnya, baik di desa/
banjar adat maupun di dalam keluarga 
atau kerabatnya. Artinya, di banjar/desa 
adat orang yang dihitung menjadi warga 
adat adalah sepasang suami-istri. Dengan 
demikian segera setelah melangsungkan 
perkawinan sepasang suami-istri dicatat 
sebagai warga (kerama) banjar/desa adat 
dan di dalam dirinya dilekatkan sejumlah 
kewajiban dan hak-hak secara penuh.

Pada masyarakat Bali dikenal 
adanya 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu, 
pertama, perkawinan biasa (nganten 
biasa) adalah perkawinan yang dilakukan 
oleh seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan. Dalam bentuk perkawinan ini 
mempelai perempuan akan meninggalkan 
keluarganya masuk menjadi bagian dari 
anggota keluarga suaminya dan biasanya 
tinggal menetap secara virilokal. Kedua, 
perkawinan nyentana atau nyeburin 
adalah kebalikan dari perkawinan biasa. 
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Perkawinan ini dilakukan oleh seorang laki-
laki dengan seorang perempuan di mana 
pengantin laki-laki yang meninggalkan 
keluarganya dan masuk serta menjadi bagian 
dari keluarga pengantin perempuan. Dalam 
hal ini mempelai perempuan berstatus 
sebagai penerus keturunan (sentana rajeg) 
dan biasanya diikuti dengan adat menetap 
uxorilokal. 

Bentuk perkawinan yang pertama 
merupakan preferensi  umum bagi 
masyarakat Hndu-Bali. Artinya, bentuk 
perkawinan tersebut yang paling diinginkan 
oleh sebagain besar masyarakat Hindu-
Bali dan dianggap paling ideal. Dikatakan 
demikian karena dalam alam budaya 
Bali anak laki-laki berkedudukan sebagai 
pelanjut keturunan (purusa). Sementara 
itu bentuk perkawinan kedua baru akan 
menjadi pilihan apabila sebuah keluarga 
tidak mempunyai anak laki-laki atau karena 
sesuatu dan lain hal. 

2.2. Perkawinan Perempuan Tri Wangsa 
dengan Laki-laki  Jaba Wangsa.

Di berbagai kehidupan masyarakat 
di dunia perkawinan selalu diatur oleh adat 
istiadat atau kebudayaan masyarakatnya. 
Berkenaan dengan itu, kebudayaan Bali 
telah mengatur bentuk perkawinan, tata 
cara perkawinan, adat- menetap sesudah 
nikah, dan sebagainya yang dianggap baik 
dan benar dan selalu menjadi acuan bagi 
warganya. Selain bentuk perkawinan biasa, 
perkawinan endogami wangsa (klen) juga 
merupakan preferensi umum dan yang 
dianggap paling ideal oleh masyarakat. 

Adanya pembedaan dan penilaian tinggi - 
rendah terhadap wangsa (klen) demikian 
menjadi wajar kemudian jika perkawinan 
endogami wangsa menjadi yang dianggap 
paling ideal. 

M e s k i p u n  d e m i k i a n  d a l a m 
kenyataannya sudah sejak lama dan 
sampai saat ini telah dan masih terjadi 
perkawinan antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan dari wangsa yang 
berbeda. Mengenai perkawinan beda 
wangsa demikian telah diatur secara adat 
sesuai dengan adagium desa, kala, patra 
dan banyak menarik perhatian berbagai 
kalangan untuk dicermati dan dipahami. 
Perkawinan demikian ternyata membawa 
konsekuensi yang kadang-kadang tampak 
tidak manusiawi dan cenderung merugikan 
kaum perempuan secara psikis. 

Namun demikian sejak zaman dulu 
perkawinan exogami wangsa atau berbeda 
wangsa telah terjadi dengan konsekuensi 
akan dijatuhkannya sanksi bagi yang 
melanggar, baik sanksi secara normatif 
maupun sanksi fisik. Sanksi-sanksi tersebut 
cenderung membawa dampak psikis 
terutama bagi perempuan.  Menurut Bagus 
(1985) manakala terjadi perkawinan antara 
perempuan dari wangsa yang dianggap lebih 
tinggi dengan laki-laki dari wangsa yang 
lebih rendah, maka perempuan tersebut 
dianggap ke luar dari wangsanya dan suami-
istri tersebut dihukum buang (maselong). 
Secara lebih rinci diuraikan Panetje (1986) 
bahwa larangan perkawinan antara seorang 
laki-laki jaba wangsa dengan perempuan 
dari golongan brahmana atau ksatria dalem 
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disebut asupundung. Selain itu terdapat 
larangan perkawinan antara seorang laki-
laki dengan perempuan dari wangsa yang 
lebih tinggi kecuali brahmana dan ksatria 
dalem disebut alangkahi karang ulu. 
Apabila terjadi pelanggaran akan dikenai 
hukuman mati. Peraturan ini berlaku dan 
berlangsung cukup lama sampai jatuhnya 
masa pemerintahan raja-raja di Bali. Sejak 
tahun 1951 semua jenis hukuman dan sanksi 
moral dan fisik tersebut sudah dicabut dan 
hingga saat ini perkawinan beda wangsa 
semakin sering terjadi.

P e r k a w i n a n  b e d a  w a n g s a 
mendemonstrasikan adanya perubahan 
status kewangsaan seorang perempuan, baik 
perempuan dari wangsa jaba yang menikah 
dengan laki-laki dari tri wangsa maupun 
sebaliknya dapat diuraikan sebagai berikut.  
Perkawinan antara perempuan dari wangsa 
yang lebih tinggi dengan laki-laki dari 
wangsa yang lebih rendah harus melalui 
suatu ritual adat yang disebut pati wangi 
atau mapati wangi. Artinya, melalui ritual 
ini “kewangian” (derajat/wangsa yang lebih 
tinggi) dari seorang perempuan tersebut 
secara sah diputus, dilepas, atau dimatikan. 
Manakala dicermati dan dimaknai, maka 
beragam konsekuensi dari ritual tersebut 
harus ditanggung dan diterima oleh 
perempuan tersebut, diantaranya adalah 
sebagai berikut. Pertama, mereka tidak 
diperkenankan lagi menggunakan atribut-
atributnya semula seperti penggunaan gelar 
wangsa di depan namanya seperti ida ayu 
untuk wangsa brahmana, idewa ayu, anak 
agung, cokorda istri untuk wangsa ksatrya. 

Bersamaan dengan ditanggalkannya nama 
gelar kebangsawanan tersebut mereka 
diberi nama baru seperti Ni Made, Ni 
Putu, dan sebagainya yang sesuai dengan 
gelar nama wangsa jaba suaminya. Kedua, 
mereka harus mengubah cara menyapa 
dan menyebut orang-orang dari lingkaran 
keluarga asalnya. Misalnya, ketika belum 
menikah mereka akan menyebut dan 
menyapa ayahnya dengan ajik dan ibunya 
dengan kata ibu. Namun setelah menikah 
mereka akan menyapa dan menyebut 
ayahnya dengan kata ratu ajik dan ratu 
biyang kepada ibunya. Penempatan kata 
ratu di depan ajik dan biyang dalam 
budaya orang Bali mengindikasikan adanya 
struktur yang lebih tinggi dan terhormat. 
Ketiga, menyebut rumah kelahirannya 
pun tidak lagi umah (rumah) tetapi jero, 
puri, geria disesuaikan dengan status 
kewangsaan asalnya. Keempat, bahasa 
yang digunakan juga harus berubah. Secara 
adat Bali ketika berkomunikasi dengan 
keluarga asalnya tidak lagi diizinkan dan 
diperbolehkan menggunakan bahasa Bali 
madya tetapi harus menggunakan bahasa 
Bali alus (halus). Sementara itu, pihak 
anggota keluarga asalnya diperbolehkan dan 
dianggap wajar dan pantas menggunakan 
bahasa Bali kasar terhadapnya. Kelima, 
mereka juga tidak dijinkan dan atau tidak 
diperbolehkan untuk ikut makan bersama-
sama anggota keluarga asalnya, dalam arti 
makanan yang tersaji dalam satu piring 
pantang dimakan atau dicicipi secara 
bersama. Beragam perubahan tersebut 
mengindikasikan merosotnya atau turunnya 
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status sosial tradisional perempuan tersebut 
dan ini tampak sejak dimulainya ritus 
mapati wangi.  

  
2.3. Perkawinan Perempuan Jaba Wangsa 

dengan Laki-laki Tri Wangsa.
Di atas telah dipaparkan bagaimana 

perkawinan antara perempuan dari golongan 
tri wangsa dengan laki-laki dari golongan 
sudra wangsa. Berikut ini akan diulas 
bagaimana perkawinan antara seorang 
perempuan dari golongan jaba wangsa 
dengan seorang laki-laki dari golongan 
tri wangsa. Pertama, perempuan jaba 
wangsa yang menikahi laki-laki tri wangsa 
maka secara adat mereka akan diberi gelar 
dan atau nama baru sebagai pengganti 
nama aslinya. Semisal gelar jero dan 
atau mekel diikuti nama- nama bunga 
seperti bunga Sandat, Jempiring, Kariarsa, 
Nuraga, Cepaka. Gelar dan nama baru 
inilah kemudian disosialisasikan yang 
akhirnya lebih dikenal secara meluas di 
masyarakat adat dan kemudian digunakan 
untuk menyebut dan menyapa yang 
bersangkutan. Sementara itu, nama asli 
pemberian orang tuanya tidak lagi bahkan 
‘pantang’ digunakan untuk menyebut dan 
menyapanya. Ada beberapa hal menarik 
yang patut dicermati dan dimaknai dari 
gelar dan nama baru tersebut. Pertama, 
pemberian nama baru ini secara langsung 
telah menghapus nama asli pemberian orang 
tua. Padahal hampir semua orang mengerti 
bahwa setiap orang tua telah bersusah 
payah, penuh cinta kasih memikirkan dan 
mencarikan sebuah nama yang meaningful 

(penuh arti) untuk setiap anak yang 
dilahirkannya.  Kedua, gelar dan nama 
baru yang disandangkan tersebut bermakna 
lebih baik, lebih terhormat sekaligus 
menunjukkan terjadinya peningkatan status 
social tradisional  perempuan di masyarakat. 
Nama jero misalnya memberi arti bahwa 
perempuan tersebut sudah menjadi bagian 
dari jero (= rumah) suaminya.

K e d u a ,  p e r e m p u a n  d a l a m 
pernikahan jenis ini di satu sisi status 
sosialnya dinaikkan dan dianggap sebagai 
bagian dari keluarga suaminya melalui 
pemberian gelar dan nama baru, namun 
di sisi lainnya mereka masih tetap kelas 
yang berbeda. Hal ini ditegaskan dalam 
penyebutan dirinya sebagai seorang ibu dari 
anak-anak yang dilahirkannya. Perempuan 
jaba wangsa akan dipanggil dan atau disebut 
‘ibuk’ oleh anak-anaknya. Sementara itu 
perempuan tri wangsa dipanggil dan atau 
disebut ‘ibu’ (tanpa huruf k). Ternyata 
penggunanan huruf k dalam kata ibu secara 
signifikan mampu menegaskan status sosial 
seorang perempuan di masyarakatnya.

Ketiga, di dalam perkawinan beda 
wangsa jenis ini sampai saat ini masih 
sering terjadi bahwa di dalam rangkaian 
ritus pernikahannya perempuan dinikahkan 
dengan keris. Artinya, keris yang dinikahi 
perempuan adalah sebagai simbol pengganti 
sosok suaminya. Makna yang tersirat 
dibalik pernikahan demikian adalah (1) 
golongan jaba wangsa tidak pantas berada 
pada posisi sejajar dengan tri wangsa. 
Hal ini menegaskan dan mengukuhkan 
stratifikasi sosial tradisional orang Bali. 
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(2) Dicermati dari sisi hukum, pernikahan 
demikian sesungguhnya tidak sah karena 
pada kenyataannya tidak terjadi  pernikahan 
antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan. 

Keempa t ,  p e rn ikahan  beda 
wangsa jenis ini pada akhirnya membawa 
konsekuensi yang harus ditanggung 
perempuan.  Semisal  mereka t idak 
diperbolehkan sekedar memijat kaki orang 
tuanya ketika sakit dan atau tidak boleh 
ikut melakukan doa terakhir (secara Hindu-
Bali) ketika orang tuanya meninggal dunia. 
Aturan adat demikian telah memutus tali 
kasih antara anak dengan orang tuanya. 

 SIMPULAN
1. Masyarakat Bali-Hindu pada kenyataannya 

terbagi menjadi beberapa golongan, baik 
berdasarkan warna maupun wangsa, 
walaupun penggolongan ini seringkalui 
tidak dipahami betul oleh masyarakat 
Bali pada umumnya. 

2. Sistem wangsa di Bali menyebabkan 
perkawinan endogami wangsa sebagai 
preferensi umum (marriage preferences) 
dan dianggap paling ideal. Sebaliknya, 
perkawinan exogami wangsa sangat 
dihindari terutama bagi golongan tri 
wangsa.

3. Perkawinan nyerod, asupundung, 
alangkahi karang ulu, adat maselong, 
mapati wangi, adalah representasi 
dari penggolongan atau stratifikasi 
sosial tradisional masyarakat Bali-
Hindu berdasarkan wangsa yang 
mendemonstarsikan pengkotak-

kotakan dan penilaian tinggi-rendahnya 
golongan manusia.

4. Sejak tahun 1951 melalui Peraturan 
Gubernur Bali diadakan penghapusan 
terhadap berbagai adat yang berkaitan 
dengan perkawinan merepresentasikan 
kepedulian, kepekaan, dan kecerdasan 
masyarakat  dalam melihat  dan 
menyikapi  sebuah fenomena yang 
sudah tidak sesuai dengan kehendak 
zaman (zeit-geits).

5. Perkawinan beda wangsa cenderung 
merugikan kaum perempuan (secara 
psikis) terutama bagi perempuan dari 
golongan tri wangsa yang menikah 
dengan laki-laki dari jaba wangsa. 
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‘Women’s voices are not better than men’s, they’re different and the broader perspective 
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      Abstract
The phenomenon of women’s involvement in politics is increasingly felt, and the existence 
of women who have taken a political position itself virtually globalized. As an example 
the case of Julia Gillard’s election as the first female prime minister in Australia, Jokowi 
Working Cabinet composition containing eight female ministers, and the advancement of 
Hillary Clinton became US presidential candidate. By looking at some examples of such 
cases, it can be said the role of women in politics has begun to progress both in quality and 
quantity. Some of profession/job usually dominated by men, are now starting to do also by 
women as presidents, prime ministers, ministers, members of DPR, etc. This condition is 
not due to changes in other more modern era, and is accompanied by the development of 
information technology is causing increasingly better human intelligence to gain access 
to information and access to opportunity. The active involvement of women in politics 
has eroded the social gaps that occur during this time, especially competition for political 
positions wide open. 

Keywords: Gender, Women and Politics, Glass Ceiling, Iceberg Phenomenon

GENDER PROGRESS

Berbicara tentang gender berarti 
berbicara tentang bagaimana kehidupan 
sosial manusia itu diatur. Sebagai contoh 
sederhana pemberian nama, pemakaian 
warna baju, pemilihan teman bermain, 
dan profesi/pekerjaan apa yang akan 
digeluti nanti, semuanya dipengaruhi oleh 

gender. Sering timbul pertanyaan saat 
peristiwa kelahiran bayi, pertanyaan yang 
umum timbul pertama kali pasti apakah 
anaknya laki-laki atau perempuan. Seorang 
kolumnis surat kabar berusaha menjelaskan 
gender dengan melihat perbedaan perilaku 
yang dimiliki anak laki-laki dan anak 
perempuannya (Weasel, 2001). Menurutnya 
anak laki-lakinya sangat tidak rapi 
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(berantakan), sering meninggalkan noda 
jus anggur di meja, sering meninggalkan 
bekas makanan oreo yang berbentuk 
cincin disekitar mulutnya (Judith E. Owen 
Blackmore, Sheri A.Berenbaum, Lynn S. 
Liben, 2009). Dia tidak suka tidur siang, 
dia selalu menyukai permainan yang identik 
dengan laki-laki, dan dia sangat terobsesi 
dengan truk raksasa (Judith E. Owen 
Blackmore, Sheri A.Berenbaum, Lynn S. 
Liben, 2009). Lain hal dengan putrinya, 
dia memiliki perilaku yang jauh berbeda 
dari anak laki-lakinya. Kolom artikel 
tersebut dianggap menarik, karena dianggap 
mampu menjelaskan gender dari sisi 
perbedaan perilaku seorang anak laki-laki 
dan perempuan. Penting untuk diketahui 
perbedaan-perbedaan yang melekat pada 
diri laki-laki dan perempuan seperti yang 
disebutkan diataslah nantinya menjadi salah 
satu gambaran bagi kita untuk menjelaskan 
diskiriminasi perempuan dalam politik.

Pengertian gender sendiri adalah 
sebuah kontruksi sosial manusia yang 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin (Ann 
Oakley, 2015). Gender tidak bisa dianggap 
suatu hal yang sepele karena sangat 
berkaitan erat dengan proses perkembangan 
seorang individu dari kecil hingga dewasa. 
Gelombang pembangunan gender (gender 
development) pertama kali dimotori oleh 
Ann Oakley tahun 1972. Argumen utama 
Oakley adalah kategori sosial yang disebut 
‘gender’ telah menciptakan fenomena 
ketimpangan sosial antara kaum laki-laki 
dan perempuan didasarkan pada perbedaan 
jenis kelamin (Madeleine Arnot and Mairtin 
Mac an Ghail, 2006:17). Kondisi marginal 
perempuan tidak hanya bisa dilihat dalam 
politik saja saat itu, tetapi juga dalam 
pendidikan. 

Contoh kasus   ar t ikel  yang 
dikeluarkan oleh pers Inggris memberitakan 
jumlah guru laki-laki yang bekerja di sekolah 
dasar hanya 16% (Carole Leathwood and 

Barbara Read, 2009:13), tetapi perhatian 
terhadap kurangnya jumlah perempuan 
yang menduduki jabatan sebagai kepala 
sekolah tidak begitu mendapat perhatian 
serius oleh pemerintah Inggris saat itu. 
Minimnya keterlibatan perempuan dalam 
dunia pendidikan bisa dijelaskan melalui 
fenomena Glass Ceiling yaitu perempuan 
ibarat barang apik, tidak tersentuh, mudah 
rapuh, harus dirawat, disediakan rumah 
beratap kaca yang memberikan dia 
kehidupan tetapi bukan kebebasan (Irina 
Zamfirache, 2010). Fenomena tersebut 
telah menjadi gambar betapa sulitnya 
perempuan untuk mampu bersaing dengan 
laki-laki dalam mencapai karir puncak. 
Ketidakberdayaan perempuan berimbas 
pada ketidakberdayaan perempuan bersaing 
dengan laki-laki dalam struktur organisasi 
(managerial blocks). 

Pergerakan untuk memajukan 
perempuan dalam politik sebenarnya 
sudah terlihat pada saat Margaret Thatcher 
terpilih sebagai PM perempuan pertama 
di Inggris. Thatcher terpilih sejak 1979 
hingga 1990, menjabat PM terlama 
sepanjang pemerintahan Inggris. Thatcher 
juga masuk dalam daftar wanita paling 
berpengaruh sepanjang masa versi Scottish 
Widows, dan berada pada ranking pertama. 
Seorang jurnalis dari Uni Soviet memberi 
sebutan ‘The Iron Lady’ dikarenakan 
gaya kepemimpinan politiknya yang 
tidak pandang bulu/tanpa kompromi. 
Pada saat menjadi PM, banyak kebijakan 
politik Thatcher menarik perhatian banyak 
kalangan baik sekutu maupun lawan politik. 

Sehingga saat itu dikenal ada istilah 
Thatcherism. Peningkatan partisipasi 
perempuan dalam politik sangat kental 
terjadi pada era 1970an, selain Ann Oakley 
muncul juga gerakan pro feminis yang 
dikenal dengan ‘new social movements’ 
(NSM), dengan fokus pada isu-isu gender, 
ham, kesehatan/kualitas hidup (quality 
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of life), dan kemiskinan. Perkembangan 
positif mulai terlihat kembali pada tahun 
1995 dalam Konferensi Wanita Sedunia 
ke-4 di Beijing, yang menghasilkan 
Beijing Platform for Action yang berisi 
12 Critical Area bagi kaum perempuan. 
Tujuan sebenarnya diadakan konferensi 
tersebut adalah untuk menawarkan kepada 
dunia internasional alternatif model 
pembangunan manusia berwawasan gender 
(lihat penjelasan konsep pembangunan 
manusia berwawasan gender di http://
www.sumbarprov.go.id/details/news/8277). 
Selanjutnya digaungkan lagi mengenai 
konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender 
(KKG) dengan strategi disebut Gender 
Mainstreaming (Pengarustamaan Gender) 
yang berarti strategi mengintegrasikan 
kepedulian tentang gender dalam segala 
aspek kehidupan sosia l ,  sehingga 
menghasilkan hubungan/relasi positif/
bermanfaat bagi semua pihak.

Isu kesetaraan gender dalam politik 
sebenarnya bisa mengacu pada konsep 
perlindungan ham. Menurut John Locke, 
ham itu adalah hak-hak yang langsung 
diberikan Tuhan yang esa kepada manusia 
sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, 
tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa 
mencabutnya. Ham ini sifatnya fundamental 
atau mendasar bagi kehidupan manusia 
dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut 
Miriam Budiardjo, ham merupakan hak 
yang dimiliki setiap orang yang dibawa 
sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak 
itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa 
adanya perbedaan ras, kelamin, suku, 
budaya, agama dan lain sebagainya. 

Hal ini semakin dipertegas lagi oleh 
Franklin D. Roosevelt, beliau menjelaskan 
bahwa setiap negara di dunia ini harus 
mampu menjamin perlindungan terhadap 
4 ham (the four freedoms) yang melekat 
pada tiap individu manusia. Keempat ham 
tersebut meliputi bebas untuk memeluk 

suatu agama (freedom of religion), bebas 
untuk berpendapat (freedom of speech), 
bebas dari hidup miskin/kemelaratan 
(freedom from want), dan bebas dari 
rasa takut (freedom from fear). Apabila 
negara tidak mampu melindungi/memenuhi 
kewajibannya kepada warga negara mereka 
maka dapat dikatakan bahwa negara 
tersebut telah melanggar ham. Kebebasan 
perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif 
dalam politik merupakan salah satu contoh 
jaminan negara terhadap ham tiap warga 
negaranya, tanpa memandang agama, ras, 
dan jenis kelamin. Sesuai dengan pemikiran 
Roosevelt bahwa tiap perempuan diberikan 
kebebasan untuk berpendapat seperti 
kebebasan untuk melakukan kampanye, 
orasi politik, mencalonkan diri menjadi 
kepala daerah maupun presiden. 

Dalam undang-undang dasar juga 
tidak disebutkan secara eksplisit bahwa 
manusia berjenis kelamin ‘perempuan’ 
dilarang untuk mencalonkan diri menjadi 
bupati, gubernur, anggota DPR, presiden 
dll. Selain itu kebebasan dari rasa takut 
(freedom from fear), bebas dari ancaman 
dan tekanan juga harus dilindungi oleh 
negara kepada perempuan. Jaminan akan 
kebebasan yang sifatnya kodrati inilah 
menjadi indikator penghargaan kita terhadap 
perempuan, dan sejalan dengan proses 
demokrasi yang sedang kita jalankan. Baik 
buruknya proses demokrasi yang dijalankan 
Indonesia, salah satunya dapat dinilai dari 
tingkat partisipasi politik perempuannya. 
Semakin meningkatnya jumlah perempuan 
yang memangku jabatan politis seperti 
kepala daerah (walikota, bupati, gubernur, 
menteri, presiden), berarti bisa dinilai 
bahwa kualitas demokrasi negara tersebut 
semakin membaik.

Dukungan terhadap hak perempuan semakin 
dipertegas dengan adanya hukum/konstitusi 
yang mengatur jaminan perlindungan 
terhadapa eksistensi kaum perempuan. 
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Hukum tersebut diantaranya:
a. UUD 1945: tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan 
(ps.27)

b. Protokol CEDAW ditandatangani
c. 1966/1976: Kovenan hak sipil dan 

politik dan Kovenan hak ekonomi, 
sosial dan budaya ps. 3 (belum 
diratifikasi)

d. Ratifikasi perjanjian hak politik 
perempuan

e. U U  7 / 1 9 8 4  t t g  K o n v e n s i 
penghapusan  sega la  bentuk 
diskriminasi wanita (CEDAW)

f. UU 12/2003 ttg Pemilihan Umum
g. Deklarasi Wina pasal 1/18 tahun 

1993
h. Ratifikasi perjanjian penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan
i. Komnas Perempuan (Komisi 

Nasional Anti Kekerasan thd 
Perempuan didirikan tahun 1998, 
SK Presiden 181)

Di Indonesia eksistensi perempuan 
yang terlibat dalam politik sudah mengalami 
kemajuan pesat. Hal ini bermula pada saat 
DPR mengesahkan UU no. 2 tahun 2008 
tentang Parpol, UU tersebut mengatur 
pendirian dan pembentukan Parpol yang 
harus menyertakan 30 persen suara 
perempuan. Hal ini diperkuat dengan 
munculnya UU no.10 tahun 2008 tentang 
Pemilu. Dalam pasal 8 ayat (1d) dan pasal 
15 huruf (d) berbunyi parpol yang akan ikut 
serta dalam Pemilu harus mengikutsertakan 
minimal 30 persen perempuan dalam 
struktur kepengurusan partainya. UU 
Pemilu itu juga menyebutkan bahwa bakal 
calon legislatif partai harus diisi juga 
minimal 30 persen perempuan (pasal 53, 
pasal 57 (ayat 1) dan pasal 58 (ayat 2). 

Demikian juga dengan urutan bakal 
calon, dalam setiap 3 bakal calon minimal 
harus diisi oleh perempuan 1 orang. Istilah 
‘memperhatikan’ dalam substansi UU Parpol 

dan UU Pemilu tersebut juga tidak ada, 
yang ada justru tertulis ‘kewajiban’ untuk 
melibatkan partisipasi perempuan. Diliat 
dari produk UU tersebut berarti bisa kita nilai 
bahwa kualitas demokrasi khususnya yang 
mampu mengakomodir suara perempuan 
sudah lebih baik. Selain aturan/hukum 
yang berlaku nasional tersebut, pengakuan 
terhadap hak perempuan juga terlihat pada 
hukum lokal di Aceh. Menurut UU no.11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(UUPA) bahwa salah satu syarat pendirian 
parlok (partai lokal) di Aceh adalah jumlah 
perempuan yang minimal 30 persen.

Tingginya tingkat partisipasi 
perempuan di politik tidak hanya terlihat 
pada tingkat legislatif, tetapi juga eksekutif. 
Jumlah menteri perempuan mulai dari era 
SBY sampai Jokowi mengalami peningkatan 
cukup pesat. Pada saat era SBY perempuan 
yang menduduki posisi menteri berjumlah 
5 orang, sedangkan era Jokowi menteri 
perempuan berjumlah 8 orang. Selain 
memilih 8 menteri perempuan, Jokowi juga 
memilih 9 pansel perempuan (Sembilan 
Srikandi) untuk memilih calon ketua dan 
pejabat sekelas KPK. Kebijakan yang 
diambil Jokowi menjadi gambaran bahwa 
negara ini lambat laun telah mengapresiasi 
kemampuan yang dimiliki perempuan 
Indonesia. 

Masih dalam aspek kenegaraan, 
kondisi sosial perempuan pasca orde baru 
semakin baik, dan kondisi tersebut bermuara 
pada kehidupan politik perempuan juga 
menjadi jauh lebih baik. Pasca krisis 
moneter yang melanda Indonesia tahun 
1997, mantan Presiden Soeharto tidak 
memberikan cukup ruang bagi perempuan 
untuk berpartisipasi aktif dalam politik. 
Setelah digantikan oleh Habibie tahun 
1999, Indonesia dibawah pemerintahan 
tersebut membentuk lembaga yang sekarang 
dikenal ‘komnas perempuan’. Salah satu 
tujuan dibentutknya komisi ini adalah 
untuk mempromosikan hak-hak perempuan 



164

sebagai salah satu jaminan terhadap HAM 
seorang manusia. Setelah terpilihnya Gus 
Dur, beliau menciptakan Kementerian 
Negara Pemberdayaan Perempuan serta 
mengeluarkan Inpres no 9 tahun 2000 
tentang program pengarustamaan gender.

Puncaknya pada pemerintahan 
Megawati, beliau pencetus ide kuota 30 
persen bagi perempuan untuk duduk di 
legistaif. Munculnya inisiatif tersebut 
sebagai bentuk komitmen pemerintah 
Indonesia untuk menjalankan demokrasi 
yang berbasis pada konsep ‘kebebasan’ 
manusia/masyarakat. Sebenarnya isu 
mengenai hak perempuan dalam politik 
sudah lama mengemuka di Indonesia. 
Munculnya nama Maria Ulfa sebagai 
Menteri Sosial dalam Kabinet Syahrir 
II tahun 1966, dan S.K Trimurti terpilih 
sebagai Menteri Perburuhan dalam  Kabinet 
Amir Sjarifuddin (1947-1948) sempat 
menjadi polemik di era orde lama. Pasca 
kemerdekaan membuat kondisi mental 
kaum perempuan juga berubah. Mereka 
sudah berpikir untuk menempatkan hak-
hak politik sama dengan kaum laki-laki. 
Sehingga pada era yang sama (1955) muncul 
gerakan-gerakan perempuan Indonesia yang 
berhasil menempatkan wakil mereka di 
parlemen.

AFFIRMATIVE ACTION STRATEGY
Pasca reformasi tahun 1998, kondisi 

politik Indonesia mengalami perubahan 
drastis. Dulu wajah politik Indonesia bisa 
dianggap monoton dan tidak dinamis karena 
hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki 
kedekatan khusus dengan pemerintah. 
Namun zaman berganti, pemerintah juga 
berganti, dan masyarakat pola pikirnya juga 
berubah. Tujuan utama pasca reformasi 
adalah perubahan pada tatanan politik 
(suprastruktur politik). Selain perubahan 
tersebut, Indonesia juga memiliki cita-
cita untuk menjadi negara demokratis. 
Sehingga ini memunculkan pemikiran 

bahwa politik bukan ruang eksklusif bagi 
kaum laki-laki. Politik adalah arena yang 
harus diperjuangkan untuk mengubah pola 
pengambilan keputusan yang selama ini 
tidak mewakili suara perempuan. Muncul 
berbagai ide untuk memperjuangkan hak 
perempuan dalam politik melalui konstitusi, 
dan muncul juga konsep affirmative action.

Konsep affirmative action adalah 
salah satu mekanisme strategis yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan keterwakilan 
perempuan di parlemen (https://core.ac.uk/
download/pdf/11736658.pdf, hal 128). 
Kata kunci dalam memahami konsep ini 
adalah ‘keterwakilan’ (representation) 
dan demokrasi perwakilan (representative 
democracy). Perlu diingat bahwa demokrasi 
yang kita jalankan adalah jenis demokrasi 
perwakilan bukan demokrasi langsung 
seperti Yunani yang hanya memberikan 
hak politik bagi kaum laki-laki berumur 
20 keatas dan tidak sama sekali bagi 
perempuan (no political equity). Gagasan 
modern tentang konsep keterwakilan 
mulai berkembang sejalan dengan adanya 
Revolusi di Amerika dan Perancis. Pitkin 
(dalam Pitkin, 1999) menjelaskan hakekat 
dan makna dari konsep keterwakilan 
‘representation’. Menurutnya makna 
keterwakilan adalah

a. Descriptive Representation yaitu 
gagasan tentang lembaga perwakilan 
yang seharusnya menjadi gambaran 
akurat masyarakat dan pendapat 
umum masyaraka t ,  a taupun 
keragaman kepentingan masyarakat. 
Ide utama pendapat ini sebenarnya 
adalah bagaimana sebuah lembaga 
perwakilan ‘menjadi seperti’ (being 
something) bukan hanya ‘melakukan 
sesuatu’ (doing something). Konsep 
ini seharusnya bisa dipahami oleh 
negara-negara dengan sistem pemilu 
‘proportional representation’ (salah 
satunya Indonesia) yang hendak 
menciptakan lembaga perwakilan 
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yang mencerminkan masyakarat 
dan daerah pemilihan.

b. Symbolic Representation yaitu 
gagasan  ke t e rwak i l an  a t au 
s imbol i sas i  t en tang  sebuah 
kenyataan.

c. Acting For yaitu gagasan lembaga 
perwakilan sebagai agen yang 
bertindak untuk, atas nama, dan 
demi kepentingan orang lain yang 
diwakilinya.

M a k n a  k e t e r w a k i l a n  y a n g 
diperkenalkan oleh Pitkin seharunsnya 
bisa menjadi dasar pemerintah Indonesia 
untuk memberikan ruang lebih besar bagi 
kaum perempuan terlibat aktif dalam 
politik. Menurut The Democratic Audit of 
the United Kingdom, pemilu tidak selalu 
berarti ‘one person, one vote’ tetapi harus 
ada kontrol masyarakat (popular control) 
dan kesetaraan politik (political equity) 
(Dewi, 2007:29). Affimative action sebagai 
cara meningkatkan partisipasi perempuan 
dalam politik sudah dianut oleh beberapa 
negara dengan pendekatan yang berbeda.

Menurut Human Development 
Index, salah satu tolak ukur pembangunan 
adalah tingkat partisipasi perempuan dalam 
segala bidang. Sehingga bisa dikatakan, 
minimnya keterlibatan perempuan dalam 
politik atau terhambatnya akses maupun 
peluang perempuan di politik berarti 
sama saja negara tersebut mengalami 
ketimpangan pembangunan (disparitas). 
Thomas L Friedman mengatakan bahwa 
cara menilai pembangunan sebuah negara 
tidak selalu mengacu pada hal yang bersifat 
besar (makro ekonomi), tetapi pembangunan 
itu sendiri harus juga menyelaraskan dengan 
kondisi mikro ekonomi dari masyarakatnya.

Apabila sebuah negara mampu 
menjamin bahwa setiap hak azasi warga 
negaranya dilindungi, maka dipastikan kelak 
negara tersebut akan mengalami kemajuan 

(advancement) baik pada tataran makro 
maupun mikro struktur masyarakatnya. 
Indonesia sebagai salah satu negara yang 
masih mengalami transisi menuju demokrasi 
harus mulai belajar menghargai eksistensi 
kaum perempuan dalam segala bidang. 
Kata kunci dari demokrasi adalah prinsip 
‘kebebasan’ (freedom), dan prinsip tersebut 
harus dipahami secara bijaksana dengan 
menekankan pada masalah peluang dan 
kesempatan bagi perempuan untuk terlibat 
aktif dalam kegiatan politik baik sebagai 
subjek (peluang sebagai birokrat) maupun 
objek (cerminan aspirasi perempuan). 
Sesuai Human Development Index bahwa 
salah satu indikator keberhasilan sebuah 
negara dalam menjalankan pembangunan 
adalah tingkat keterlibatan kaum perempuan 
di negara tersebut dalam segala aspek, 
dan kualitas demokrasi suatu negara jelas 
berpengaruh langsung terhadap maju 
mundurnya negara itu juga. 
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Affirmative Action 2 Negara
Tabel affirmative action diambil   dari:

Negara

Sistem Untuk 
Meningkatkan 
Keterwakilan 
Perempuan

Tahun dan Cara 
Memperjuangkan

Tahun 
Penerapan Hasil

Afrika 
Selatan

T i d a k  a d a 
k u o t a  a t a u 
a f f i r m a t i v e 
act ion yang 
diatur dalam 
h u k u m  
nasional. Ada 
kuota internal 
yang dia tur 
oleh partai-
partai politik 
d o m i n a n 
(reserved seat 
quote)

M e s k i p u n 
kesadaran sudah 
t u m b u h  s e j a k 
akhir 1980-an, 
tetapi baru sejak 
1991 terjadi debat 
s e r i u s  d a l a m 
Partai Kongres 
Nasional Afrika 
( t h e  A f r i c a n 
National Congress 
Party) sebagai 
partai dominan 
di Afrika. Lalu 
tahun 1994, ANC 
m e n g a d o p s i 
kuota 30 persen 
(sejumlah kursi 
d i a l o k a s i k a n 
untuk perempuan 
d a l a m  d a f t a r 
caleg di semua 
tingkatan

P a d a  t a h u n 
1997, kuota 
3 0  p e r s e n 
p e r e m p u a n 
d imasukkan 
d a l a m 
k o n s t i t u s i 
ANC

A N C 
memenangkan 
pemilu tahun 
1994 dengan 
2 7  p e r s e n 
p e r e m p u a n 
d i  l e m b a g a 
perwaki lan . 
P e r e m p u a n 
m e m e g a n g 
posisi kunci 
di  parlemen 
seperti ketua 
d a n  w a k i l 
ketua majelis 
t i n g g i  d a n 
penambahan 
jumlah menteri 
p e r e m p u a n 
d i  k a b i n e t . 
Keterwakilan 
perempuan no 
11. di dunia

Jerman T i d a k  a d a 
k u o t a  a t a u 
a f f i r m a t i v e 
act ion yang 
diatur dalam 
h u k u m 
nasional. Ada 
kuota internal 
yang dia tur 
oleh partai-
partai politik

P a r t a i  S o s i a l 
Demokrat Jerman 
m e n e t a p k a n 
t u j u a n  5 0 / 5 0 
(keseimbangan 
jumlah laki-laki 
dan perempuan). 
20 persen sisanya 
bisa diisi oleh 
l ak i - l ak i  a t au 
perempuan

Se j ak  1998 
mengadops i 
a f f i r m a t i v e 
act ion yang 
mengharuskan 
menempatkan 
4 0  p e r s e n 
p e r e m p u a n 
dan laki-laki 
dalam daftar 
caleg maupun 
kepengurusan 
parpol

P a d a  t a h u n 
2000 terdapat 
3 8  p e r s e n 
p e r e m p u a n 
d a r i  P S D 
Jerman duduk 
di parlemen. 
D a l a m 
parpol 40-50 
persen di is i 
p e r e m p u a n . 
Keterwakilan 
perempuan no. 
14 di dunia

https://core.ac.uk/download/pdf/11736658.pdf, hal 132.
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 
bahwa seiring perkembangan zaman yang 
semakin global dan kemajuan teknologi 
informasi, kesempatan perempuan untuk 
menduduki posisi penting dalam birokrasi 
sudah terlihat. Mulai dari kepengurusan 
partai politik dan komposisi parlemen yang 
menempatkan perempuan setara dengan 
kaum laki-laki. Masyarakat modern harus 
mulai meninggalkan paradigma lama yang 
mengibaratkan perempuan seperti ‘glass 
ceiling’, dan juga masalah/isu perempuan 
ibarat ‘fenomena gunung es’ harus segera 
dituntaskan.

Emansipasi perempuan di berbagai 
belahan dunia sudah terlihat gaungnya, 
mulai dari Margaret Thatcher yang dikenal 
dunia sebagai ‘The Iron Lady’, munculnya 
Julia Gillard ‘Gillie’ yang menjadi Perdana 
Menteri perempuan pertama di Australia, 
Cristina Fernandez de Kirchner berhasil 
menjadi Presiden Argentina, sepak terjang 
seorang Michelle Obama dalam sebuah 
biografi berjudul ‘Meet the First Lady: 
Michelle Obama’ bercerita bagaimana 
besarnya peranan seorang wanita dalam 
mendorong kesuksesan Barack Obama. 
Dalam buku tersebut juga dijelaskan 
bagaimana seorang Michelle Obama 
mampu menjadi seorang istri, teman, dan 
kadang rival (musuh) yang siap mengkritisi 
Obama ketika dia salah mengambil suatu 
keputusan. Obama sendiri mengatakan 
bahwa mungkin jika bukan Michelle yang 
menjadi istrinya, dia tidak akan pernah 
menjadi Presiden Amerika.

Selain itu nama Hillary Clinton 
mulai menjadi topik perbincangan yang 
hangat, terutama menjelang pemilihan 
Presiden AS tahun ini. Sebagai perempuan 
Hillary termasuk salah satu wanita yang 
‘inspirational’, hal ini dikarenakan karier 
politiknya sangat baik mulai menjadi 
anggota senat, menteri luar negeri, hingga 
kandidat Presiden perempuan pertama di 

AS nantinya. Pengalaman politik Hillary 
Clinton sudah cukup teruji baik interen 
dan ekstern. Ikut sertanya Hillary dalam 
pencalonan Presiden AS diharapkan mampu 
memberikan wajah baru bagi politik 
luar negeri AS khususnya. Mulai dari 
perbaikan hubungan dengan negara-negara 
Timur Tengah dengan memperkenalkan 
konsep ‘we are not enemies, but friends’, 
hingga pendekatan ‘soft power’ dalam 
meminimalkan konflik antar negara.

Di Indonesia sendiri sudah mulai 
muncul tokoh-tokoh perempuan yang bisa 
kita jadikan ‘role model’. Seperti Walikota 
Surabaya Tri Rismaharini dengan gebrakan 
penutupan daerah lokalisasi terbesar di 
Asia Tenggara yang bertempat di Surabaya, 
Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan 
Perikanan dengan gebrakan program 
perlindungan terhadap nelayan Indonesia, 
dan aksi fenomenal penenggelaman kapal-
kapal ilegal yang menangkap ikan di 
perairan Indonesia (illegal fishing), selain 
itu Susi Pudjiastuti berusaha mengubah 
‘mind set’ birokrasi yang berorientasi pada 
‘profit’ (business oriented), sehingga hal 
tersebut dapat mensejahterakan nelayan-
nelayan kecil. Selain itu Sri Mulyani 
pernah masuk ke dalam daftar salah 
satu perempuan berpengaruh di Asia. Sri 
Mulyani sendiri pernah menjabat sebagai 
‘managing director’ World Bank, dan 
saat ini dipercaya oleh Presiden Jokowi 
untuk mengelola keuangan negara sebagai 
Menteri Keuangan.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa 
iklim demokrasi yang dirasakan beberapa 
negara di dunia ini, telah  berimbas positif 
bagi posisi dan eksistensi perempuan dalam 
segala aspek, khususnya politik. Pemerintah 
Indonesia dewasa ini telah terbukti nyata 
memberikan penghargaan tinggi bagi 
kaum perempuan untuk menduduki 
jabatan-jabatan strategis. Dukungan yang 
diberikan pemerintah, jaminan dalam UUD 
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harus berbanding lurus dengan dukungan 
masyarakat seluruhnya. Ketika aturan, 
pemerintah, masyarakat memberikan sinyal 
positif bagi perempuan untuk berjuang 
memajukan bangsa, maka kemungkinan 
besar tujuan yang kita cita-citakan akan 
tercapai.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender yang melibatkan 
perempuan untuk aktif dalam segala bidang 
sudah terlihat di Indonesia pasca reformasi. 
Berbagai kebijakan telah diciptakan 
pemerintah Indonesia untuk mendukung 
peran perempuan dalam politik. Munculnya 
UU Parpol dan UU tentang Pemilu telah 
memberikan kesempatan bagi perempuan 
untuk duduk dalam birokrasi dan menduduki 
jabatan strategis. Di beberapa negara 
keikutsertaan perempuan dalam politik 
sudah terlihat seperti menjadi Presiden dan 
Perdana Menteri. Sehingga bisa dikatakan 
kondisi keterwakilan perempuan dalam 
bidang politik telah mengalami kemajuan 
pesat selaras dengan arus globalisasi dan 
iklim demokrasi global.
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Abstrak
Pemira or Students Election of Udayana University is the election of students who will serve 
for the President of the Student Executive Board. As a political institution at campus level, 
BEM Udayana is the channel in delivering the aspirations and opiniond of the students. Yet 
unfortunately, the participation level of students in Pemira continues to decline. Thus, this 
study seeks for the factors influencing the electoral behavior of students in Students Election 
of Udayana University in 2014. The study was conducted using a explanative quantitave 
method using survey method. The population was the active students at the first years of 
their study at university. Research results revealed that despite the high level of political 
consciousness of the students, but the students do not have the awareness to vote in the 
students election. This is influenced by the indifference of the students on campuss politics.
Keywords : students, political participation, election, electoral behavior

 PENDAHULUAN
 Mahasiswa sering disebut sebagai 
kelas menengah yang menjadi motor penggerak 
demokrasi suatu negara. Sebelum melihat lebih 
jauh tentang peran kelas menengah dalam 
demokrasi terutama di Bali, ada baiknya melihat 
model demokrasi elektoral internal kelas 
menengah, dalam hal ini mahasiswa di provinsi 
Bali dengan mengambil Universitas Udayana 
sebagai lokus penelitian. Hal tersebut mengingat 
Unud merupakan Universitas tertua di Bali, 
yang memiliki berbagai organisasi mahasiswa 
yang relatif mapan.
 Demokrasi elektoral di kampus dapat 
dilihat melalui beberapa medium, salah satunya 

melalui momentum Pemilu Raya tingkat 
Universitas yang memilih presiden dan wakil 
presiden mahasiswa Universitas Udayana. 
Pemilu raya memungkinkan mahasiswa untuk 
turut berartisipasi dalam proses pemilihan 
pemimpinnya dan penentuan kebijakan di 
lingkungan kampus. Tujuan lain dari Pemira 
di luar suksesi bagi lembaga kemahasiswaan 
di sebuah kampus adalah pendidikan politik 
bagi mahasiswa di kampus tersebut dan juga  
pembuktian tegaknya demokrasi mahasiswa.
Kesadaran kolektif yang dibentuk melalui 
Pemilu Raya dapat dikatakan sebagai salah satu 
pendukung partisipasi politik, selain budaya 
politik dan pendidikan politik. Kesadaran politik 
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akan memunculkanperan aktif mahasiswa 
dalam meningkatkan mutu kehidupan kampus 
dan diharapkan dapat mengawal kebijakan yang 
dikeluarkan. 
 Di lain sisi, kualitas mahasiswa 
sebagai pemilihakan menentukan kualitas 
presidendan wakil presiden mahasiswa yang 
terpilih. Di sinilah pentingnya mencerdaskan 
mahasiswa denganmembangun kesadaran 
politik. Adanya kesadaran politik berarti 
adanya kesadaranmahasiswa tentang bagaimana 
pengaturan urusan mereka, aturan seperti 
apa dansiapa yang akan menjalankan aturan 
tersebut.
 Namun demikian, fakta di lapangan 
menunjukkan tren yang berbeda dari cita-cita 
ideal tentang pendidikan dan kesadaran politik 
di internal mahasiswa itu sendiri. Dari tahun 
ke tahun terjadi degradasi tingkat partisipasi 
dalam Pemilu Raya Universitas Udayana. Pada 
tahun 2013, tingkat partisipasi dalam Pemira 
Universitas Udayana hanya sekitar 24%. Angka 
tersebut mengalami penurunan lagi pada tahun 
2014 menjadi sekitar 22%. Dari angka tersebut, 
terdata bahwa pengguna hak pilih dalam Pemira 
mayoritas merupakan mahasiswa baru. Artinya 
proses demokrasi elektoral tersebut kurang 
menarik minat mahasiswa lama yang masih 
memiliki hak pilih.Angka partisipasi tersebut 
kemudian memunculkan pertanyaan mengenai 
proses demokrasi elektoral di internal kampus 
karena tingkat partisipasi merupakan salah satu 
tolok ukur demokrasi prosedural. Sehingga 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
partisipasi dan perilaku memilih dalam Pemilu 
Raya Universitas Udayana menjadi sesuatu 
yang sangat penting untuk dikaji berkaitan 
dengan proses demokrasi kampus.

1.1.Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan di atas dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 
berikut:

1. Bagaimana kesadaran politik mahasiswa 
Universitas Udayana dalam Pemilu Raya 
Universitas tahun 2014?

2. Bagaimana partisipasi politik mahasiswa pada 
kegiatan Pemilu Raya 2014 di Universitas 
Udayana?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
perilaku memilih dalam Pemilu Raya 
Universitas Udayana pada tahun 2014? 

1.2. Tujuan

1. Mengetahui kesadaran politik mahasiswa 
Universitas Udayana dalam Pemilu Raya 
Universitas tahun 2014;

2. Mengetahui tingkat partisipasi politik 
mahasiswa pada kegiatan Pemilu Raya 2014 
di  Universitas Udayana;

3. Mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi 
perilaku memilih dalam Pemilu Raya 
Universitas Udayana pada tahun 2014.

1.3. Tinjauan Pustaka

 Studi perilaku memilih memiliki sejarah 
yang sangat panjang. Sejarahnya berkaitan 
dengan keberhasilan gerakan demokrasi 
pada abad ke-19. Menyebarnya demokrasi 
juga berati menyebarnya pemilu ke berbagai 
negara. Sejak itu juga hasil pemilu dapat dilihat 
dalam statistik resmi. Statistik resmi hasil 
pemilu inilah yang menjadi dasar analisa studi 
pemilu pertama. Beberapa kajian di Jerman 
yang dianggap sebagai tonggak awal dari 
studi perilaku memilih, antara lain  hasil studi 
Eugen Wuzburger (1907) yang meneliti secara 
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mendalam alasan-alasan golput (Roth,2008:11). 
Ia menemukan bahwa penyebab utama golput 
yaitu pemegang hak suara yang berhalangan 
hadir pada saat hari pemilu. 
 Di Indonesia, tonggak awal studi 
perilaku memilih dilakukan oleh Cliford Gertz 
yang melihat pola orientasi sosio religius 
individu (Gaffar,1992:4). Studi politik aliran 
yang dikemukakan Geertz itu kemudian 
menjadi landasan penting bagi studi-studi 
perilaku memilih berikutnya di Indonesia 
seperti studi Afan Gaffar yang mengulas tentang 
perilaku memilih masyarakat pedalaman Jawa 
pada masa Orde Baru. Gaffar menggunakan 
hasil penelitian Geertz sebagai kerangka 
dalam penelitiannya. Hasil penelitian Gaffar 
menjelaskan perilaku memilih masyarakat 
Jawa.
 Berbeda dengan hasil studi perilaku 
memilih pada masa Orde Baru, studi-studi 
sejenis pasca Orde Baru yang dilakukan oleh 
Saiful Mujani dan Liddle memperlihatkan 
besarnya pengaruh Leadership dan identifikasi 
partai politik terhadap perilaku memilih 
masyarakat Indonesia pada tahun 1999 dan 2004 
(Liddle dan Mujani,2010:37). Tinjauan lain atas 
perilaku memilih di Indonesia pada pemilu 1999 
menemukan bahwa faktor agama dan etnisitas 
tidak mempengaruhi perilaku memilih di 
Indonesia (Ananta,2004:376).  Perkembangan 
berikutnya dari studi perilaku memilih di 
Indonesia cukup menggembirakan, beberapa 
hasil penelitian mengenai perilaku memilih di 
luar Jawa kian bermunculan terutama ketika 
fenomena pilkada atau pemilukada mulai 
hadir pada tahun 2005 di berbagai wilayah di 
Indonesia.
 Fenomena tersebut memang dapat 
digolongkan baru di Indonesia. Topik ini 
mendapat perhatian dari berbagai kalangan 
termasuk akademisi. Hasil dari perhatian para 

akademisi atau ilmuan politik terhadap fenomena 
itu adalah lahirnya beberapa studi yang terkait 
dengan pemilukada dan perilaku memilih di 
beberapa wilayah Indonesia. Misalnya, hasil 
penelitian Ambo Upe (2008:257) di kabupaten 
Bombana Sulawesi Utara. Pada kesimpulan 
penelitiannya Upe menyebutkan bahwa perilaku 
memilih sangat berkaitan dengan stimulus dan 
pertimbangan subjektif dalam merespon faktor 
stimulus yang diperolehnya.
 Studi lainnya adalah hasil penelitian 
Jhonsar L. Toruan (2006:155) mengenai 
perilaku politik pemilih di Sumatra Utara 
menyertakan faktor primordial, marga sebagai 
salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan 
politik masyarakat Sumatra Utara, namun 
di kesimpulannya disebutkan bahwa marga 
bukanlah faktor yang paling dominan dalam 
menentukan pilihan politik masyarakat.
Penelitian yang juga terkait dengan tema 
pemilukada dan perilaku memilih adalah 
karya Yudistira Adnyana (2006:104) yang 
mengkaji perilaku memilih masyarakat Badung 
saat pilkada Badung tahun 2005. Penelitian 
Adnyana menyebutkan faktor kasta sebagai 
salah satu variabel bebas, namun hasil penelitian 
ini menyatakan bahwa masyarakat Badung 
memilih Anak Agung Gede Agung sebagai 
bupati bukan karena beliau berasal dari kasta 
ksatria, melainkan karena faktor kepemimpinan 
yang dimilikinya.
 Melihat studi-studi yang telah ada 
mengenai perilaku memilih yang kebanyakan 
merupakan studi di lingkup makro seperti 
daerah dan negara, maka riset ini diharapkan 
dapat melengkapi studi tentang perilaku 
memilih dengan mengkaji kelompok khusus 
yang disebut kelas menengah, yakni dengan 
mengambil tempus dan lokus di Universitas 
Udayana pada tahun 2014.
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1.4. Teori Perilaku Memilih

 Sebelum membahas mengenai perilaku 
memilih, terlebih dahulu harus dipahami 
mengenai voting itu sendiri.Kegiatan votingpada 
dasarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan 
memilih yang biasa kita lakukan dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti misalnya memilih 
barang(Evans,2004:3). Tetapi ada satu hal yang 
harus dicatat dari pilihan tersebut, Ia tidak hanya 
berimbas pada individu, melainkan memiliki 
efek kolektif. Inilah menjadi pembeda dasar 
antara voting dan choice. Jika kita memilih 
barang di pasar untuk kita beli dan bawa pulang, 
lalu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, 
maka efeknya akan kita nikmati sendiri. Hal 
yang demikian tidak terjadi dalam voting. Di 
dalam teori perilaku memilih terdapat tiga 
pendekatanyaitu pendekatan sosiologis atau 
sosial struktural; pendekatan psikologis dan 
pendekatan pilihan rasional. 

  METODE PENELITIAN

 Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif karena tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku memilih. Seperti yang 
telah dijelaskan di bagian terdahulu, bahwa 
penelitian tentang perilaku memilih umumnya 
merupakan riset  kuantitatif. Riset politik 
kuantitatif yang dimaksud adalah penggunaan 
pengukuran dalam analisis perilaku atau sikap. 
(Harison, 2009: 15) Pengumpulan data utama 
dilakukan dengan wawancara terstruktur 
terhadap responden dengan menggunakan 
kuesioner. Selain itu, penelitian ini juga 
didukung dengan data-data kualitatif yang 
dikumpulkan dengan wawancara mendalam 
dengan kandidat pemenang dalam pemira Unud 
dan BPM selaku pelaksana Pemira. Data-data 

kualitatif ini hanya merupakan data pelengkap 
yang berfungsi untuk menampilkan perspektif 
lain secara sekilas dan memberi pengukuhan 
atau konfirmasi terhadap hasil penelitian 
kuantitatifnya.
 Berdasarkan tujuannya, penelitian ini 
adalah penelitian eksplanatif. Tipe penelitian 
eksplanatif  bermaksud menjelaskan hubungan 
kausal dan pengujian hipotesa. Penelitian ini 
mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi 
di balik fenomena sosial yang ada dalam 
masyarakat. Dalam penelitian ini akan dijelaskan 
bagaimana hubungan antar tiga variabel yang 
penulis buat, antara faktor sosiologis, faktor 
kandidat, dan faktor program dengan perilaku 
memilih mahasiswa Universitas Udayana.

2.1. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah 
Kampus Universitas Udayana baik yang 
berlokasi di Kampus Jimbaran maupun yang 
berlokasi di Denpasar.

2.2. Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan efektif selama tiga 
bulan dari mulai persiapan, proses pengumpulan 
data, proses pengolahan data, hingga analisa 
dan persiapan pembuatan laporan dan seminar 
hasil penelitian.

2.3.Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
aktif di Universitas Udayana pada tahun 2014 
yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemira 
Unud 2014. Dari populasi tersebut akan 
diambil sampel untuk mewakili populasi dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik 
penarikan sampel yang dijelaskan di bawah ini. 
Besar sampel dalam penelitian ini adalah 400 
responden, berarti tingkat kepercayaannya 95% 
dan Errornya 5%. 
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2.4.Teknik Penarikan Sampel
 Pada penelitian ini, peneliti akan 
mengumpulkan sampel dengan cara Multistage 
Random Sampling, karena populasi yang 
akan diteliti tidak memiliki sifat homogen. 
Kerangka sampelnya sangat heterogen, sehingga 
perbedaan sifat dari populasi menjadi penting 
untuk diperhatikan.
 Universitas Udayana memiliki 13 
Fakultas, dimana masing-masing fakultas 
tersebut memiliki jumlah mahasiswa aktif yang 
beragam. karena itu sampel akan diambil di 
semua fakultas, lalu di tiap-tiap fakultas akan 
diambil beberapa mahasiswa sesuai dengan 
proporsi jumlah mahasiswa di fakultas tersebut, 
dengan cara acak sederhana (SRS), sehingga 
total akan ada 400 mahasiswa terpilih. 

2.5. Teknik Analisis Data
 Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini akan dianalisis dengan statistik deskriptif 
yaitu tabel frekuensi dan tabel silang. Tabel 
frekuensi digunakan untuk mempelajari 
distribusi frekuensi dari variabel-variabel 
penelitian.Tabel silang berfungsi untuk mencari 
tahu apakan satu variabel menentukan atau 
berhubungan dengan variabel lainnya. Analisis 
ini ditujukan untuk melihat hubungan antar 
variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 
dalam model analisis. Untuk melihat hubungan 
antar variabel tersebut digunakan uji SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil  Responden
 Penelitian ini dilakukan dengan 
menyebarkan 400 kuesioner kepada responden 
yang telah dipilih secara acak dari seluruh 
fakultas yang ada di Universitas Udayana 

yang memiliki hak pilih dalam pemilihan raya 
presiden BEM Universitas Udayana. Responden 
dalam penelitian ini hampir terbagi rata, di mana 
53 persen responden adalah mahasiswa laki-
laki, dan 47 persen responden adalah mahasiswa 
perempuan. 
 Keseluruhan responden terbagi 
secara acak sesuai dengan kuota masing-
masing fakultas, di mana mahasiswa dari 
Fakultas Teknik adalah yang terbesar dijadikan 
responden. Setelah Fakultas Teknik, Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
menjadi fakultas dengan responden terbesar 
lainnya dibandingkan fakultas lainnya di 
Universitas Udayana. 
 Dalam penelitian ini, mahasiswa yang 
dijadikan populasi adalah mahasiswa angkatan 
2009 hingga 2014. Namun mahasiswa dengan 
angkatan 2013 dan 2014 tidak dijadikan 
responden sampel dikarenakan tingkat 
partisipasi mahasiswa angkatan tersebut cukup 
tinggi. Hal ini dikarenakan angkatan ini adalah 
angkatan baru di mana partisipasi mereka dalam 
memilih disebabkan oleh faktor lain di luar 
kesadaran yakni dimobilisasi dan merupakan 
kewajiban mereka sebagai mahasiswa baru. 
Oleh karena itu penelitian ini mengambil sampel 
responden dari angkatan 2009 hingga 2012.

3.2. Mahasiswa dan Kegiatan Non 
Akademik
 Responden sebagai  mahasiswa 
Universitas Udayana cenderung mengetahui 
adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
di luar perkuliahan seperti seminar, lomba, 
dan acara lainnya yang dilakukan di kampus 
ataupun fakultas. Hal ini menunjukkan bahwa 
mahasiswa sadar dan mengikuti perkembangan 
informasi mengenai kegiatan yang dilakukan 
oleh fakultas maupun himpunan mahasiswa atau 
unit kegiatan mahasiswa. Dari 380 responden, 
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94 persen responden menyatakan mengetahui, 
dan hanya 6 persen responden saja yang 
menyatakan tidak mengetahuinya.
 Sebagian besar responden, yakni 
35,8 persen responden  mengetahui mengenai 
kegiatan di luar perkuliahan melalui media 
sosial, mengetahuinya melalui informasi dari 
teman 28,3 persen, dan terdapat 13,7 persen 
responden yang menyatakan mengetahuinya 
dari baliho. Hal ini terdapat dalam tabel-tabel 
di bawah ini:

Tabel 1. Pengetahuan Mahasiswa akan 
Kegiatan di Luar Perkuliahan

Tabel 2.Sumber Informasi Kegiatan 
non Perkuliahan

 Sebagian besar  responden pun 
menilai bahwa kegiatan yang dilakukan di 
luar perkuliahan juga cukup penting dalam 
mengembangkan diri selama menduduki kuliah. 
Dari 380 responden, 79 persen responden 
menyatakan hal tersebut penting. Namun masih 
terdapat 21 persen responden yang menilai 
bahwa kegiatan non perkuliahan tidak penting. 
Tingkat partisipasi responden terhadap masalah 
yang terjadi di Universitas Udayana, tergolong 
tidak terlalu tinggi, di mana 59 persen responden 

menilai mahasiswa Universitas Udayana kurang 
berpartisipasi terhadap masalah yang terjadi 
di Universitas Udayana. Bahkan hanya 26 
persen responden yang menilai bahwa tingkat 
partisipasi mahasiswa Universitas Udayana 
tinggi. hal ini terlihat dalam tabel-tabel di bawah 
ini:

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa terhadap 
Kegiatan non Perkuliahan

Tabel 4. Tingkat partisipasi responden 
terhadap masalah yang terjadi di Universitas 
Udayana

3.3. Partisipasi Mahasiswa dalam Pemira

 Dari 400 responden, 65 persen 
responden menyatakan pernah mengikuti 
pemiluraya sebelumnya.  Sedangkan 35 
persen menyatakan tidak pernah berpartisipasi 
pada pemilu-pemilu sebelumnya. Angka ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa sebelumnya 
memiliki kesadran untuk berpartisipasi, namun 
kesadaran ini menurun dari tahun ke tahun.  
Pada Pemira 2014, sebagian besar responden 
menyatakan bahwa mereka mengikuti proses 
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Pemira seperti kampanye, hingga pemaparan 
visi misi. 61 persen responden menyatakan 
ikut serta dalam proses pemilihan presiden 
mahasiswa 2014, sedangkan sisanya 39 persen 
menyatakan tidak ikut serta dalam Pemira 2014. 
Hal ini menunjukkan bahwa selain tingkat 
kesadaran untuk berpartisipasi, mahasiswa 
sebenarnya peduli akan proses Pemira 2014. 
Hal ini dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah 
ini:

Tabel 5. Partisipasi dalam Pemilu Sebelumnya

Tabel 6. Partisipasi dalam Pemira 2014

 Kepedulian mahasiswa dalam Pemira 
2014 juga terlihat dari data di bawah ini, sebagian 
besar yakni 71 persen responden menyatakan 
mengetahui calon yang mencalonkan diri 
sebagai Presiden BEM Universitas Udayana. 
Sedangkan 28 persen responden menyatakan 
tidak tahu siapa calon presiden BEM Universitas 
Udayana. Dari hasil Pemira 2014,  39,2 persen 
responden mahasiswa menyatakan tidak ikut 
memilih. Sedangkan 44,2 persen menyatakan 
memilih pasangan Ni Nyoman Clara Listyadewi 
dan Kadek Bagus Padmaningrat, dan 16,6 
persen memilih pasangan I Wayan Artaya dan I 
Made Gargdita Sardana. Ini sejalan dengan hasil 

menilai mahasiswa Universitas Udayana kurang 
berpartisipasi terhadap masalah yang terjadi 
di Universitas Udayana. Bahkan hanya 26 
persen responden yang menilai bahwa tingkat 
partisipasi mahasiswa Universitas Udayana 
tinggi. hal ini terlihat dalam tabel-tabel di bawah 
ini:

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa terhadap 
Kegiatan non Perkuliahan

Tabel 4. Tingkat partisipasi responden 
terhadap masalah yang terjadi di Universitas 
Udayana

3.3. Partisipasi Mahasiswa dalam Pemira

 Dari 400 responden, 65 persen 
responden menyatakan pernah mengikuti 
pemiluraya sebelumnya.  Sedangkan 35 
persen menyatakan tidak pernah berpartisipasi 
pada pemilu-pemilu sebelumnya. Angka ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa sebelumnya 
memiliki kesadran untuk berpartisipasi, namun 
kesadaran ini menurun dari tahun ke tahun.  
Pada Pemira 2014, sebagian besar responden 
menyatakan bahwa mereka mengikuti proses 

akhir dari Pemira 2014 yang memenangkan 
pasangan Ni Nyoman Clara Listyadewi dan 
Kadek Bagus Padmaningrat. Selengkapnya 
dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 7. Pengetahuan Mahasiswa Siapa 
Calon Presiden BEM Universitas Udayana

Tabel 8. Kandidat yang dipilih

3.4. Faktor yang Memengaruhi Perilaku 
Memilih Mahasiswa

 Bagi yang memilih terdapat beragam 
alasan mereka memilih di antaranya adalah 
karena program kerja yang berkualitas. Alasan 
ini dipilih oleh 26,6 persen responden. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
adalah pemilih rasional. Namun data lainnya 
menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni 
perilaku pemilih lebih terkesan tidak rasional 
seperti ajakan teman satu fakultas, tidak 
suka dengan calon lain hingga penampilan 
kandidat. Mahasiswa pun cenderung tidak 
mengajak temannya untuk ikut memilih 
dalam Pemira 2014. Dari 400 responden, 60,5 
persen responden menyatakan tidak pernah 
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ikut mngajak teman untuk memilih, namun 
juga terdapat 37,6 persen mahasiswa yang 
menyatakan pernah mengajak temannya untuk 
ikut memilih dalam Pemira 2014. Hal ini terlihat 
dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 9. Alasan memilih

Tabel 10. Apakah Anda Mengajak Teman untuk 
Memilih

 
Dari 60,5 persen yang mengajak temannya 
untuk ikut memilih, 37,4 persen menyatakan 
mengajak memilih dengan memberitahu 
langsung. Data yang menarik adalah peran 
media sosial sudah mulai terlihat dalam 
sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih, 
di mana 14,2 persen responden menyatakan 
mengajak teman untuk memilih melalui media 
sosial. Namun ketidakpedulian politik mulai 
terlihat dari tidak pernahnya sebagian besar 
responden mengikuti orasi/kampanye para 
pasangan calon atau kandidat dalam prosesi 
pemira 2014. Hanya 15 persen dari responden 
saja yang mengaku pernah mendengar dan 
mengikuti orasi/kampanye calon kandidat. Hal 
ini terlihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 11. Bagaimana Cara Mengajak Teman

Tabel 12. Jawaban Apakah Pernah Mendengar 
Orasi/kampanye

DISKUSI
 Dari data di atas terdapat beberapa hal 
yang cukup menarik, di mana ternyata walau 
kesadaran bahwa proses pemilihan presiden 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 
Udayana adalah cukup penting sebagai bagian 
dari demokrasi dan pembelajaran politik, 
namun kesadaran mahasiswa untuk memilih 
masih cukup rendah. Beberapa indikator yang 
menyatakan bahwa kesadaran atau political 
literacynya cukup tinggi adalah mahasiswa 
mengetahui pentingnya kegiatan di luar 
akademik, dan memandang bahwa politik itu 
adalah penting. 
 Beberapa dimensi dari perilaku pemilih 
yakni Political literacy telah terpenuhi di mana 
tingkat melek politik mahasiswa cukup tinggi 
di mana mereka menilai dan mengetahui 
bahwa politik adalah penting dan kegiatan di 
luar akademik adalah penting pula. Dimensi 
lainnya yakni Money politic pun terpenuhi di 
mana mahasiswa cenderung memilih bukan 
dikarenakan alasan money politics. Namun 
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keduanya ternyata tidak berkorelasi positif 
dengan tingkat voters’ turn out atau tingkat 
kehadirannya di TPS pada hari pemilihan. Voters’ 
turnout pada Pemira 2014 cukup rendah yakni 
hanya 22 persen, itu pun hanya didominasi oleh 
mahasiswa baru. Hal ini diakui oleh Presiden 
BEM terpilih Clara. Clara menyatakan bahwa 
sebenarnya fenomena ini telah diperkirakan 
dengan bercermin pada pemira pada tahun-
tahun sebelumnya. Dampak dari rendahnya 
angka partisipasi adalah kurangnya legitimasi 
dari mahasiswa terhadap kepemimpinan BEM 
setiap tahunnya. Ini pun dirasakan oleh Clara, 
Clara pada awalnya berpikir apakah saya cukup 
dipercaya oleh mahasiswa untuk memimpin 
BEM PM Universitas Udayana. Clara menilai 
bahwa terdapat kesulitan untuk meningkatkan 
tingkat partisipasi dalam  Pemira BEM PM, 
padahal berbagai terobosan dan cara telah 
dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga waktu 
pemilihan suara yang telah disesuaikan dengan 
jam perkuliahan masing-masing fakultas. 

KESIMPULAN 

Dari data di atas terdapat beberapa hal yang 
cukup menarik, di mana ternyata walau 
kesadaran bahwa proses pemilihan presiden 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 
Udayana adalah cukup penting sebagai bagian 
dari demokrasi dan pembelajaran politik, 
namun kesadaran mahasiswa untuk memilih 
masih cukup rendah. Beberapa indikator yang 
menyatakan bahwa kesadaran atau political 
literacynya cukup tinggi adalah mahasiswa 
mengetahui pentingnya kegiatan di luar 
akademik, dan memandang bahwa politik itu 
adalah penting. 
Hal ini membawa indikasi yang patut 
diperhatikan lebih lanjut, di antaranya 
adalah mulai rendahnya voters’turnout dapat 

berpengaruh pada partisipasi pemilih lainnya 
yakni political voluntary. Di mana tingkat 
keterlibatan seseorang dalam politik akan 
semakin rendah, padahal anak muda adalah 
cikal bakal dari keberlangsungan demokrasi 
suatu bangsa. Hal ini menunjukkan sikap apatis 
dari kaum muda terhadap politik.
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