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Hak P ilih ..........
Ketidakpuasan atau pandangan negatif 
terhadap partai politik itulah yang kemudi
an dikenal sebagai sentimen antipartai. 
Yang manifestasinya terentang mulai dari 
sekadar mengabaikan eksistensi partai 
hingga menolak atau memusuhi partai.

Apakah sentimen seperti itu hanya ada 
di negara demokrasi mapan di kawasan 
Eropa Barat dan Amerika Utara saja? Mari 
kita simak. Pada tingkat massa, survei 
yang dilaksanakan beberapa lembaga 
riset menunjukkan bahwa kekecewaan 
publik terhadap partai juga berkembang di 
Indonesia. Partai, dan juga parlemen, pro
duk turunan partai, ditempatkan sebagai 
lembaga dengan tingkat kepercayaan 
terendah dalam survei tersebut.

Pada levei elite, kritik dari para tokoh ter
hadap kinerja partai politik tidak kurang 
banyaknya. Ilmuwan politik yang menga
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SEORANG ilmuwan politik ternama, EE Schattsneider (1942) 
suatu ketika menulis, demokrasi modem akan luar biasa aman jika 
dipercayakan pada partai-partai politik. Hari ini, masih banyak il
muwan politik yang setuju dengan pandangan bahwa partai politik 

adalah elemen penting bagi demokrasi perwakilan. Meskipun ada 
sekian banyak lembaga politik seperti kelompok kepentingan dan 

organisasi m asyarakat sipil yang juga hadir, partai tetap 
memegang peran yang tak tergantikan sebagai penghubung uta
ma antara rakyat dan pemerintah.

Dengan privilege m engikuti Pemilu yang m erupakan inti 
demokrasi perwakilan, partai politik menampilkan suatu fungsi re
presentasi yang esensial. Sehingga organisasi lainnya tidak me
miliki kesempatan yang setara untuk menentukan agenda politik 
dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selama sistem 
politik berbasis pada parlemen sebagai arena utama legislasi, par
tai tetap akan memainkan peran penting (Poguntke, 1996:321).

Meskipun suatu survei skala besar di negara-negara demokrasi 
Barat berhasil m engkonfirm asi pandangan publik tentang sig 
nifikansi peran partai tersebut. Akan tetapi pada saat yang sama 
riset terkini juga m enem ukan bahwa warga negara di kawasan 

tersebut juga m engalam i peningkatan ketidakpuasan terhadap 
partai politik dan lembaga-lem baga demokrasi representatif se
cara umum (Norris 1999, Pharr&Putnam 2000, Dalton 2004).
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mati Indonesia juga hampir semua sepa
kat bahwa partai politik dianggap sebagai 
link terlemah dalam pelembagaan de
mokrasi.

Ketika publik telanjur diserang sentimen 
antipartai, kira-kira apa yang akan di
lakukannya dalam Pemilu?

Pertanyaan ini layak diajukan. Hasil 
penelitian Leppink (2008) menunjukkan 
bahwa kekecewaan dan ketidakpuasan 
masyarakat terhadap partai politik memiliki 
konsekuensi penting terhadap keputusan 
pemilih dalam Pemilu. Leppink, dengan 
meminjam teori Gidengil (2001: 494) 
menyampaikan bahwa ketika seseorang 
kecewa atau tidak puas dengan partai, 
maka ada tiga opsi tindakan yang akan di
pilihnya: Exit, ketika seseorang tidak 
menggunakan hak pilihnya; Voice, ketika 
seseorang memberikan suara kepada par

tai yang bersumpah akan melakukan per
ubahan; Loyalty, ketika seseorang mem
berikan suaranya kepada partai-partai 
lama dengan harapan bahwa kelakuan 
mereka akan berubah.

Tanggal 15 Februari 2017 mendatang, 7 
provinsi dan 94 kabupaten/kota akan 
melaksanakan Pilkada. Meskipun ada 
paslon independen, akan tetapi sejarah 
Pilkada masih didominasi kandidat partai. 
Mayoritas paslon Pilkada 2017 adalah pro
duk dari proses rekrutmen dan kandidasi 
partai. Dengan adanya calon independen, 
sebenarnya masyarakat Indonesia masih 
memiliki opsi yang keempat. Apa daya op
si ini masa depannya semakin suram keti
ka dihadapkan dengan fakta bahwa jum
lah calon independen yang maju makin se
dikit akibat berhadapan dengan regulasi 
yang belum memihak mereka.

Pada Pilkada 2015 lalu, di Jawa Tengah 
ada 6 kandidat dari ja lur independen. 
Pada 2017 mendatang, tinggal satu 
paslon yang akan bertanding. Di DIY pada 
Pilkada 2015 lalu masih ada 1 paslon inde
penden, di tahun 2017 ini tidak ada satu 
pun, Tak perlu buru-buru memilih yang 
mana antara exit, voice, atau loyalty. 
Masih ada putaran kampanye yang mu
dah-mudahan akan mempermudah me
nentukan pilihan.

Jangan lupa juga mengintip trackrecord 
dan capaian paslon. Barangkali, janji untuk 
suatu perbaikan akan terealisasi. Apapun 
pilihan anda. Mudah-mudahan semua 
merupakan hasil kontemplasi yang 
matang berlandaskan rasionalitas. Jadi, 
exit, voice, atau loyalty adalah hak anda 
dalam memilih. (Penulis adalah Dosen 
Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY)-f
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