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DALAM khazanah sosiologi politik kita kenal istilah protes. Protes 
pun dikenal dalam banyak aktivitas. Protes petani, buruh, masyara

kat sipil, juga protes pada para politisi. Protes para pemilih meru

pakan salah satu fenomena yang lazim dalam proses politik. 
Tfermasuk di Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pilkada 
serentak 15 Februari lalu.

Pertanyaannya, mengapa protes para pemilih terjadi pada pilkada 

di Indonesia? Tentu menarik untuk diberikan penjelasan yang tidak 
hanya menyalahkan para pemilih yang telah menggunakan hak 

pilihnya. Apalagi, menyalahkan penyelenggara pilkada dalam hal ini 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah bekerja keras. Tentu kan
didat yang terlempar dari pertarungan tidak menyalahkan pihak lain. 

Apalagi dengan mengatakan adanya kecurangan, sabotase, atau 
bentuk kecurangan lainnya. Jika ini terjadi, agaknya yang kalah ku

rang memahami masalah pilkada, dengan masyarakat pemilihnya.

Beberapa penjelasan kiranya dapat memberikan gambaran me
ngapa para pemilih protes pada pilkada. Pertama, pemimpin yang ti

dak dikehendaki. Ada beberapa penyebab mengapa seorang
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Protes ...............
pemimpin tidak dikehendaki ke
hadirannya. Bisa saja karena latar 
belakang yang telah diketahui 
oleh para pemilih lebih banyak hal 
yang kurang baik, kurang menarik 
serta ketidakbaikan yang ada 
lebih menonjol ketimbang keba
jikan yang diperbuat.

Dengan kondisi seperti itu, pe
milih datang ke TPS sekadar 
menggugurkan haknya dalam 
pilkada. la tidak menggunakan
nya haknya sebagaimana mesti
nya. Pemilih sekadar merusak 
surat suara yang ada, asal tidak 
memilih salah satu kandidat yang 
ada. Menggunakan haknya de
ngan cara menyalahi aturan KPU 
yakni merusak surat suara karena 
mencoblos semua surat suara 
atau mencoblos di bagian yang ti
dak dapat disahkan.

Kedua, pembusukan politik. 
Adanya protes suara pemilih pa
da pilkada sejatinya merupakan 
bentuk nyata adanya pem
busukan politik. Pembusukan 
politik sedang terjadi sehingga ji
ka tidak diperhatikan, akan se
makin keras dan menguat. 
Akibatnya setiap kali ada pilkada 
maka suara protes akan semakin 
besar pada kandidat. Salah satu 
penyebab pembusukan politik ter
jadi karena proses-proses politik 
demokratis tidak berlangsung de
ngan elegan. Proses politik lebih 
banyak dipengaruhi oleh para 
pemilik modal besar dan pe
megang saham politik. Sehingga 
mereka yang tidak memiliki modal 
besar dan sebagai pemegang sa
ham politik tidak dapat berpartisi
pasi secara terbuka dan 
demokratis.

Maka pembusukan politik 
harus diantisipasi partai politik 
yang ada di Indonesia agar tidak 
semakin besar, tiap diselenggara
kan pilkada. Kita berharap bahwa 
proses politik jelang pilkada itu 
transparan dan demokratis se
hingga pilkada tidak hanya meng
untungkan mereka yang memiliki 
modal besar dan memiliki saham

politik besar. Pilkada adalah 
bagian dari kehendak rakyat dan 
diperuntukkan untuk rakyat pemi
lih. Bukan hanya untuk para 
pemilik modal besar dan pe
megang saham partai politik.

Bisa dikatakan sebenarnya, 
dengan adanya surat suara yang 
rusak itu semakin banyak kftim - 
bang surat suara yang sah maka 
dapat dikatakan sebenarnya pe
milih sedang protes pada kandi
dat sekaligus partai politik. Oleh 
sebab itu, kandidat yang telah ter
pilih sebenarnya kandidat yang 
kurang memiliki legitimasi politik 
di hadapan pemilih sekalipun 
menang dan sah.

Selain itu, adanya protes para 
pemilih dengan merusak surat

suara adalah bagian dari koreksi 
pada partai politik yang egagal 
melakukan! kaderisasi politik. 
Akibatnya, mereka tidak mampu 
memunculkan kandidat yang 
dikehendaki masyarakat pemilih.

Jika partai politik tidak serius 
menanggapi adanya fenomena 
protes para pemilih, di masa yang 
akan datang partai politik akan 
hancur. Sekalipun sebagai orga
nisasi politik paling efektif untuk 
pergantian kekuasaan dengan 
pilkada atau pilpres, fenomena ini 
akan menjadi catatan buruk pe
milih, karena partai tidak mende
ngarkan aspirasi pemilih.

Lantas bagaimana masa de
pan kandidat terpilih? Dengan le
gitimasi yang rendah seperti itu,
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jelas membutuhkan perhatian 
serius. Sebab masyarakat senan
tiasa mengawasi apa yang akan 
dilakukan kandidat terpilih. 
Apakah kebijakan yang dibuat 

. akan terus melukai rakyat 
ataukah menyejahterakan, mem
bahagiakan ataukah bertolakbe- 
lakang dengan kehendak pemilih. 
Jika kebijakan yang dilakukan 
nanti bertabrakan dengan aspi
rasi rakyat, jelaslah rakyat akan 
bergerak melawan. Sekalipun 
mekanisme pemberhentian ada 
pada partai politik dan Dewan 
Perwakilan Rakyat-DPRD.
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