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Munculnya calon-calon independen di sejumlah daerah di Indonesia penting untuk 

diapresiasi. Calon independen membuka ruang baru dan alternatif baru dari arena demokrasi 

elektoral pemilukada yang sejak 2005 selalu diokupasi oleh partai politik. Calon-calon 

independen ini menawarkan profil yang relatif baru, perspektif baru, semangat baru, dan yang 

terpenting, komitmen baru yang yang mungkin tidak didapatkan dari kandidat-kandidat yang 

berasal dari partai politik. Munculnya calon-calon independen ini bisa jadi merupakan 

manifestasi dari kegelisahan masyarakat terkait proses elektoral pemilukada selama ini yang 

menempatkan partai sebagai aktor utama. Pasca digelarnya suatu event pemilukada yang 

mayoritas memberikan kemenangan kepada kandidat partai tidak membawa perubahan bagi 

nasib rakyat. Berbagai catatan buruk tentang performa kepala daerah yang berasal dari partai 

menambah kekecewaan masyarakat, yang kemudian tercermin dalam beberapa survey yang 

diselenggarakan oleh beberapa lembaga survey di Indonesia. Beberapa pengamat bahkan sempat 

memaknainya sebagai fenomena sentimen anti partai di Indonesia (Mietzner, 2013).   

Partai di Indonesia, dalam beberapa persepktif teoritis, dianggap menjadi salah satu 

hambatan dalam demokratisasi di Indonesia. Dalam eksplanasi teori kartel misalnya, partai-partai 

kerapkali dituduh telah bersinergi untuk mendapatkan basis-basis material Negara sehingga 

menciptakan sistem kepartaian kartel (Ambardi, 2010). Dalam konteks seperti itu, sangat kecil 

kemungkinan partai mau meniti jalan sunyi memenuhi janji sucinya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Fakta yang diungkap Mendagri bahwa hingga Desember 2014 sebanyak 

343 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus 

korupsi nampaknya tidak menjadi media pembelajaran partai untuk memperbaiki diri. Sementara 

dari perspektif institusionalisasi, partai juga dianggap gagal menjalankan fungsi-fungsi 

kelembagaannya, mulai dari aspek ideology dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, 

rekrutmen politik, serta kaderisasi. (Romli, 2008). 
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Dalam kondisi seperti itu, kemunculan calon independen memberi nuansa baru dalam 

demokrasi elektoral yang saat ini cenderung jumud. Semangat independensinya terhadap partai 

diharapkan membuka peluang baru bagi perbaikan demokrasi elektoral dan juga konsekuensi 

yang ditimbulkannya. Ketidakterikatannya dengan partai diharapkan mampu memberikan 

keleluasaan bagi kepala daerah independen untuk berinovasi menjalankan program-program 

kerjanya tanpa harus tersandera kepentingan partai. Kemunculannya juga membuka peluang bagi 

kandidat-kandidat potensial yang tidak tertarik melalui mekanisme partai atau tidak memiliki 

akses ke partai.  

Membincang Jogja memang selalu istimewa. Selain mulai semarak dengan kemunculan 

beberapa nama kandidat yang kemungkinan akan maju melalui jalur independen, di Jogja juga 

muncul suatu gerakan sosial (social movement) yang menamakan dirinya sebagai Jogja 

Independent (Joint). Kemunculan gerakan Joint di kota ini tidak hanya memberi alternatif 

kandidat bagi masyarakat dalam pemilukada. Proses pemunculan kandidat itu sendiri membuka 

mata publik, bahwa pencarian figur seorang pemimpin bisa menjadi sangat transparan dan 

partisipatif. Tidak ada wilayah “rahasia” yang sering ditemukan dalam proses kandidasi melalui 

partai politik. Apa yang dilakukan Joint, dengan proses-proses politik selama ini, juga dengan 

menggelar pertemuan-pertemuan dengan masyaakat, disadari atau tidak, telah membuka akses 

pendidikan politik bagi masyarakat yang selama ini menjadi wilayah yang masih jarang 

dirambah partai. Padahal pendidikan politik menjadi sangat penting untuk membentuk sikap dan 

perilaku masyarakat untuk senantiasa terlibat dalam sebuah politik yang transaparan, 

accountable, etis dan bermartabat. Gerakan Joint yang merambah kampung, kampus, dan 

komunitas, tiga asset Jogja yang sangat ikonik itu, memperluas distribusi pendidikan politik bagi 

masyarakat kota Yogyakarta.   

Meski secara teoritik membuka peluang perbaikan, akan tetapi secara empirik akan 

muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kandidat independen. Tantangan pertama 

yang akan menghadang adalah, syarat dukungan masyarakat berupa KTP. Tidak mudah 

mendapatkan sejumlah KTP sesuai persyarajat undang-undang, yang di kota Yogyakarta 

mencapai 6,5% dari jumah penduduknya. Ada sejumlah persoalan psikologis yang dihadapi bagi 

masyarakat untuk meminjamkan KTP-nya kepada tim kandidat independen. Kedua, soliditas tim 

yang dibangun berbasis semangat voluntarism juga perlu menjadi catatan bagi pengelolaan Joint 

ke depan. Ketiga, secara kuantitas catatan tentang keberhasilan kandidat independen tidak terlalu 
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menjanjikan. Masih sangat sedikit prosentase kandidat yang maju melalui jalur independen dan 

menang, Ketiga, tanpa dukungan partai pengusung, kandidat independen yang menang pemilu 

akan sangat rawan ditelikung oleh legislatif, sehingga jika dalam pilkada nanti yang menang 

adalah kandidat independen, maka dia harus mempersiapkan diri dengan kemampuan 

komunikasi politik yang hebat.  

          

Yogyakarta, 26 Mei 2016 


