
SENIN WAGE, 9 JANUARI 2017 

(10 BAKDAMULUD 1950)
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Tunjung Sulakaono MSi, Dra Octo Lampito MPd, Dr Mada Sukmajati, David Effendi 
MA dalam  Seminar dan Diaeminaai Research Incumbency dalam  Politik Elektoral 
Pemilukada Serentak di Indoneaia di Kampua UMY.

Informasi Petahana Pemilukada DIY 2017
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KOMPETISI PILKADA KOTA LEBIH BERAT

Musuh Besar Petahana, Dirinya Sendiri
BANTUL (KR) - Kompetisi dalam Pemilihan Kepala Dae

rah (Pilkada) di kota Yogya dianggap lebih berat dibandingkan 
di Kabupaten Kulonprogo. Sementara itu, meski calon peta
hana (incumbent) biasanya lebih mudah dalam memenangkan 
Pilkada, namun kadangkala justru dirinya sendiri yang dapat 
menjadi musuh terbesarnya. Kelemahan calon petahana yang 
sering tidak disadari adalah terlalu memiliki kepercayaan diri 
yang terlalu tinggi.

“Ini bisa menjadi kutukan buat 
Petahana” katanya.

Demikian disampaikan dosen Fa
kultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), 
UGM, Dr Mada Sukmajati yang di
sampaikan saat “Seminar dan Disemi- 
nasi Research Incumbency Dalam 
Politik Elektoral Pilkada Serentak di 
Indonesia”, Sabtu (7/D di Gedung Pas
casarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

Berdasarkan data Pilkada 2015 lalu, 
82,5 persen petahana yang ikut Pil
kada, memilikj kemenangan 63 persen.

di di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 
Pulau Jawa. “Sementara di Papua, 
petahana kalah. Konteks dan perilaku 
memilih masyarakat menjadi faktor 
penentu yang membedakan.” ujar 
Mada seraya menambahkan ada tiga 
tipe petahana yakni tipe lokal, partisan 
dan legislator.

Mada menuturkan, sebagian besar, 
kualitas petarung biasanya akan kalah 
dari petahana. Namun jika kualitas 
petarung minimal sama dengan peta
hana, sudah bagus. Dari sisi keteram
pilan berkampanye, petahana diang-

“Bahkan informasi rendah, tingkat 
partisipasi pemilih yang rendah serta 
banyaknya golput itu justru mengun
tungkan petahana. Namun kadang
kala petahana sering terlena dengan 
kemudahan yang sudah disandang
nya, hal ini justru membuatnya tersan
dung. Musuh petahana adalah dirinya 
sendiri,” urai Mada.

Acara yang dipandu oleh Pemred 
SKH KR, Drs Octo Lampito,MPd juga 
menghadirkan narasumber Dosen 
Fisipol UMY, Tunjung Sulaksono, SIP, 
MSi serta David Efendi,MA yang juga 
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY yang 
menampilkan hasil penelitiannya.

Tunjung menambahkan berdasar
kan pengamatannya, perbandingan 
petahana yang menang dan kalah ber
banding 57:42 persen. Petahana yang 
berhasil menjadi kepala daerah lebih 
banyak menang di kota daripada kabu
paten. Sementara petahana yang me
nang di kabupaten hanya 28 persen.

perolehan suara petahana mencapai 
92,4 persen, di Surabaya 86 persen, 
Medan 71 persen. Keuntungan peta
hana selain sudah dikenal masyarakat 
dengan program keija yang sudah ter
lihat, mereka lebih siap secara finan
sial. Namun tidak ada jaminan pula 
petahana selalu menang. Kekalahan 
petahana terjadi karena petahana 
yang dikenal negatif, programnya ti
dak populer sehingga publik enggan 
memilih kembali. Bentuk protes rak
yat kepada petahana, ada kekecewaan 
tertentu,” urai Tunjung.

Sementara David Efendi,MA me
nambahkan berdasarkan survei se
mentara yang dilakukan oleh UMY, 
terkait Pilkada Kota Yogya dan Kulon
progo,angka responden masyarakat 
Kulonprogo masih tinggi untuk peta
hana. Sedang kasus di Kota Yogya
karta, responnya agak unik, karena ke
dua calon termasuk sama-sama peta
hana. Sementara 57 persen menyata-


