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Abstrrak 
Pemilu merupakan implementasi dari demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi bukanlah 
disama-artikan dengan pemilu, pemilu merupakan aspek yang sangat penting dalam 
implementasi demokrasi. Dengan demikian, pemilu tidak dapat dilepaskan dari dua aspek yakni 
Partisipasi dan Kompetisi. Pada Pilkada Serentak 2015, Kabupaten Blitar merupakan salah satu 
daerah yang memiliki hanya satu pasangan calon sebagai produk dari dinamika politik lokal 
yang ada. Pilkada calon tunggal hadir untuk menghindari kerugian hak konstitusi dari warga 
negara dan calon yang maju. Akan tetapi, calon tunggal tidak dapat memenuhi unsur demokrasi 
secara utuh. Calon tunggal memberikan alternatif untuk tercapainya partisipasi akan tetapi di sisi 
lain menempatkan pilkada sebagai uncontested election.Yang mana uncontested election ini akan 
mendegradasi unsur partisipasi dalam demokrasi. Kedua hal tersebut menempatkan calon 
tunggal pada serbuah paradoks. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana calon tunggal dapat 
memberikan alternatif dalam pencapaian kaidah demokrasi. 
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Pendahuluan 
Pilkada serentak 2015 merupakan bagian dari rangkaian pemilu serentak di Indonesia. Pilkada 
serentak 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 269 daerah. Dari 269 
daerah tersebut, terdapat 3 daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan hanya diikuti oleh 1 
pasangan calon saja. Kabupaten Blitar merupakan salah satunya dan menjadi satu-satunya daerah 
di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal tahun 2015. Calon tunggal 
sendiri sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sejumlah negara dengan sistem demokrasi yang 
menggunakan pemilu dalam regenerasi pemerintahannya seperti Amerika Serikat, Kanada, 
Inggris, India, Malaysia, dan Filipina, telah mengenal adanya calon tunggal. Bagi negara-negara 
tersebut, calon tunggal bukan lagi menjadi fenomena yang baru dan aneh. Calon tunggal 
dipandang sebagai salah satu alternatif dari kebuntuan demokrasi karena sejatinya calon tunggal 
bukanlah hambatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang mapan tanpa 
mengorbankan hak konstitusi dari rakyat. 
Menurut Huntington, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi, yaitu : Kontestasi/persaingan 
secara adil antar partai dan atau calon pemimpin. Dan partisipasi warga negara dalam menilai 
dan memberi keputusan atas persaingan tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada 
partisipasi warga negara yang berhak memilih dalaam menentukan wakil rakyat dan atau kepala 
pemerintahan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan 
akuntabel, termasuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya bila dipandang tidak 
menepati janji. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang 
menang pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksankan UU dan kebijakan publik 
lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau demokrasi prosedural.2 
Untuk mencapai demokrasi yang ideal, menurut Robert Dahl (2005), praktik demokrasi yang 
berskala besar diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup 
beberapa hal yakni: pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas, adil (fair), dan berkala, kebebasan 
berekspresi, sumber informasi alternative, otonomi asosiasional & kewarganegaraan yang 
inklusif.  
Implementasi demokrasi di daerah tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat setempat. 
Partisispasi politik masyarakat menjadi prasyarat utama dalam kehidupan demokrasi di 
Kabupaten Blitar. Salah satu pilar dan prasyarat yang dibutuhkan tak lain adalah kedewasaan 
sikap berpolitik dan keberdayaan masyarakat sipil (civil society). Urgensi keberadaan serta 
keberdayaan masyarakt sipil ini tidak hanya sebatas pada mobilisasi kepentingan, tetapi juga 
untuk unifikasi berbagai macam aspirasi, perhatian dan kebutuhan dari seluruh elemen 
masyarakat yang mana terwakili oleh para wakil rakyat.Demokrasi selanjutnya menjadi salah 
satu pilar dalam penyelanggaraan negara. Hal ini dikarenakan demokrasi mencegah tumbuhnya 
pemerintaahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Selain itu, demokrasi menjamin 
sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem tidak demokratik. 
Demokrasi juga menjamin kebebasan yang lebih luas atas setiap pribadi warga negara untuk 
menentukan pilihan. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka, 
serta, pemerintahan yang demokratik cenderung lebih makmur daripada pemerintahan tidak 
demokratik. 
Salah satu pendekatan untuk pendekatan untuk menjawab pertanyaan apa itu demokrasi dan 
relevansinya dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas 
partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pendekatan ini 
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membedakan status demokrasi pada empat tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosesdural, 
demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif dan demokrasi partisopatoris. Demokrasi prosedural 
adalah persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar 
memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan di pusat atau daerah.3 
Demokrasi  modern  memiliki  spesifikasi  yang  luar  biasa  terhadap sistem pemerintahan. 
Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai 
demokrasi yang  substansial  menjadi nilai   yang   terlembagakan.   Demokrasi   prosedural   
mengharuskan   adanya pemilu   sebagai   salah   satu   ruang   bagi   warga   negara   
berkontestasi   dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.4 
Demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang LUBER, JURDIL dan 
akuntabel tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara menentukan 
isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Pandangan ini berangkat dari asumsi yang 
mengatakan orang yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah oarang itu 
sendiri. Karena itu pandangan ini meyakini prinsip self-government harus mendasari 
pengambilan keputusan mengenai UU dan kebijakan publik lainnya. Berdasarkan prinsip ini, UU 
dan kebijakan publik hasurslah mengalir dari pandangan para warga negara. 
Pergeseran Peta Politik 
Salah satu parameter kedewasaan sikap politik masyarakat Kabupaten Blitar adalah angka 
partisipasi masyarkat dalam pemilu. Dari sini dapat dilihat sejauh mana masyarakat bersikap 
untuk turut serta menentukan pemimpin dan perwakilan masyarakat. Sedangkan pemilu untuk 
memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia secara sejak era reformasi telah 
dilaksanakan selama 4 kali pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Sementara pemilihan 
presiden secara langsung dilaksanakan tiga kali pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Melihat 
penyelenggaraan dari keseluruhan pemilu tersebut, Indonesia telah menentukan target angka 
partisipasi masyarakat pada angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 75 %. Dengan adanya 
target tersebut, tujuannya adalah hasil pemilu memiliki tingkat legitimasi yang tinggi serta tidak 
meragukan. Hal ini akan mewujudkan pemilu sebagai instrumen demokrasi yang paling 
mendasar yang melibatkan banyak orang, mulai dari para petugas pemilu, partai politik, warga 
negara, media dan lain sebagainya. 
Bertolak pada target partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut, pemilu legislatif tahun 2009 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar masih belum memenuhi target. Hal 
ini dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang hanya mencapai pada kisaran angka 65 
% dari total jumlah DPT sebanyak 965.799 pemilih.  
Peta politik di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 mengalami perubahan yang cukup signifikan. 
Meskipun PDIP pada pemilu legislatif 2014 masih menjadi partai dengan perolehan kursi 
terbanyak, akan tetapi jumlahnya turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilu 
legislatif sebelumnya (tahun 2009). Pada pemilu legislatif 2014 PDIP meraih perolehan kursi 
sebanyak 13 kursi, jumlah ini cukup terpaut jauh dengan perolehan sebelumnya yaitu 17 kursi. 
Peta politik Kabupaten Blitar di tahun 2014 bergeser cenderung lebih dinamis. Hal ini terlihat 
dengan peningkatan perolehan kursi dari partai-partai non PDIP. 
Persebaran perolehan kursi pemilu legislatif 2014 menunjukkan adanya pemetaan politik yang 
cenderung lebih cair dan dinamis. Konsistensi suara PDIP yang selama ini menempatkan PDIP 
sebagai partai nomer 1 di Kabupaten Blitar mulai tergerus. Dinamika politik yang terjadi 
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akhirnya mempengaruhi voting behavior dari masyarakat Blitar untuk memilih partai lain. Jika 
pada pemilu sebelumnya PDIP berhasil meraih kursi terbanyak di 4 dapil. Pada tahun 2014 PDIP 
hanya berhasil memperoleh kursi terbanyak di 2 dapil yaitu di Dapil Blitar 2 dan Dapil Blitar 3. 
Sedangkan di Dapil Blitar 1 dan Dapil Blitar 4 PDIP memperoleh kursi yang sama dengan PAN, 
PD dan PKB. Hal ini menunjukkan bahwa pada dapil-dapil tersebut kekuatan politik yang 
sebelumnya dominan dikuasai oleh PDIP, cenderung lebih dinamis dengan perolehan kursi dari 
partai lain yang cukup banyak. Meskipun, jumlah kursi yang menurun tersebut tetap tidak 
berpengaruh terhadap kemampuan PDIP dalam mengusung calon secara mandiri.  
Sedangkan partisipasi dalam pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010, KPU mencatat, jumlah surat 
suara yang sah mencapai 534.083 suara, sementara surat suara yang tidak sah mencapai 19.746 
atau 3,6 % dari total jumlah pemilih tetap yang mencapai 994.939 pemilih. Tingkat kehadiran 
pemilih saat pilkada juga masih belum memenuhi target partisipasi masyarakat. Tingkat 
kehadiran masyarakat adalah 553.577 atau sekitar 55,7 %. Angka golongan putih berdasarkan 
jumlah pemegang hak suara tetapi tidak menggunakan haknya dalam pemilihan Bupati Blitar, 
Jawa Timur, mencapai 44,3 % atau setara dengan 441.362 pemilih yang absen. 
Paradoks Calon Tunggal 
Dinamika politik di Kabupaten Blitar tidak hanya muncul pada tahap pelaksanaan pilkada, tetapi 
lebih dari itu, berbagi peristiwa telah mewarnai bahkan sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada 
Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, diputuskan untuk mengikuti pilkada serentak pada tahun 
2015 sesuai dengan undang-undang pilkada no 1 tahun 2015. Dengan demikian, Kabupaten 
Blitar harus melaksanakan pilkada lebih cepat dari yang yang seharusnya yaitu tahun 2016. 
Sesuai dengan terbitnya revisi UU Pilkada Nomor 1 tahun 2015 yang tertuang di dalamnya 
tentang pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada Desember 2015 akan diikuti oleh 
kabupaten/kota yang akhir masa jabatan (AMJ) bupati/wali kota pada 2015 hingga semester I 
Tahun 2016. Bagi bupati/walikota yang AMJ pada semester II 2016 maka akan mengikuti 
pemilihan kepala daerah pada Februari 2017. Sedangkan bagi bupati/wali kota yang AMJ selesai 
pada 2018 dan 2019, pelaksanaan akan digelar pada 2018. Tujuannya, pada tahun 2029 nanti, 
pilkada serentak akan dapat dilaksanakan secara nasional. 
Dimajukannya waktu pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar pada 2015 ini memicu beberapa 
kendala yang cukup mengkhawatirkan. Potensi kendala tersebut adalah dikabulkannya 
permohonan agar KPU Jawa Timur untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) No: 
114/kpts/KPU.Provinsi.014/2014 terkait pengangkatan komisioner KPU Kabupaten Blitar. SK 
KPU Provinsi Jawa Timur dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Surabaya Pasalnya, terjadi kesalahan saat proses pendaftaran hingga seleksi serta penentuan 
calon calon komisioner. 
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut 
menjadi salah satu perhatian utama bagi bakal calon. Hal ini karena ketika mencalonkan diri, 
bakal calon bersangkutan harus mundur dari jabatannya. Persyaratan ini yang kemudian 
mengharuskan bakal calon harus benar-benar memperhitungkan konsekuensi dan kemungkinan-
kemungkinan pasca pencalonan sebagai bupati atau wakil bupati. Hal ini menjadi sangat penting 
karena ketika bakal calon telah mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan akan kehilangan 
posisi dalam jabatan publik. Berbeda dengan sebelumnya, di mana persyaratan mencalonkan diri 
tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan publik, tetapi sebatas cuti. Dan ketika 
calon telah melalui seluruh tahapan pilkada dan gagal memenangkan pilkada, maka yang 
bersangkutan dapat kembali ke jabatannya. 



Pasca sosialisasi persyaratan pencalonan, partai-partai tampak mulai bergerak melaklukan 
manuver politiki. Partai politik menghangatkan suhu politik di Kabupaten Blitar dengan 
menjaring berbagai komunikasi politik. Meski jelas syarat dan ketentuan calon, partai politik 
masih belum menentukan nama-nama yang berpotensi maju dalam pilkada Kabupaetn Blitar 
2015. Keadaan ini seolah menggambarkan strategi saling tunggu dari masing-masing partai 
politik. 
Menanggapi dimajukannya tahapan pilkada, partai-partai politik pada dasarnya telah melakukan 
persiapan yang cukup matang sebagai bentuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan 
terjadi. Mengingat munculnya Undang-Undang Pemilu No 1 Tahun 2015 muncul melalui 
perdebatan yang panjang.  Undang-undang tersebut merupakan produk hukum hasil dari 
pembahasan di gedung DPRRI antara parlemen dan pemerintah, dan sudah ditandatangani 
presiden Indonesia Joko Widodo, tetapi sebelum UU tersebut berjalan, muncul banyak pro 
kontra hingga akhinrya pada bulan April 2015 terjadi perubahan pada UU tersebut melalui 
proses sidang DPR yang menghasilkan UU No 8 tahun 2015. UU tersebut merupakan perubahan 
Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU 
Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah. 
Seiring dengan perdebatan wacana pilkada tersebut, partai politik di Kabupaten Blitar telah 
melakukan beberapa komunikasi politik satu sama lain, meskipun sebagian besar hanya bersifat 
informal. Bahkan, beberapa partai telah menjaring bakal calon yang akan diusung pada pilkada 
baik itu 2015 ataupun 2017 sesuai dengan keputusan yang ditetapkan pemerintah. Di antara 
partai-partai yang telah menjalin komunikasi intensif dan serius adalah PKB dan Partai 
Demokrat, yang mana saat itu komunikasi telah mengerucut pada nama petahana. 
Pasca perpanjangan periode pendaftaran hingga sebanyak tiga kali tidak memberikan pilihan lain 
kepada KPU Kabupaten Blitar selain memutuskan penundaan. Dan penundaan tersebut sempat 
diumumkan sebagai hasil final dari rangkaian tahapan pilkada Kabupaten Blitar saat itu. Namun 
di sisi lain, mengingat eksistensi calon tunggal yang bukan hanya terdapat di Kabupaten Blitar, 
tetapi juga di dua kabupaten lain, memicu beberapa pihak untuk bereaksi. Reaksi dari penundaan 
di ketiga daerah tersebut adalah dengan diajukannya pengujian undang-undang terkait 
konstitusionalitas calon tunggal dalam pilkada.  
Reaksi berupa permohonan pengujian tersebeut diterima oleh MK setelah proses penundaan 
diberlakukan oleh KPUD terkait. Setidaknya terdapat tiga permohonan yang diterima oleh MK 
terkait permohonan pengujian undang-undang tersebut yaitu : Pertama, permohonan Nomor 
95/PUU-XIII/2015 yang diajukan Aprizaldi beserta kurang lebih 30 orang pemilih yang 
berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Pihak Aprizaldi dkk. mengungkapkan bahwa mereka 
merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan bahwa calon dalam pilkada 
terdiri dari sekurangnya dua pasangan calon. Permohonan kedua dengan Nomor 96/PUU-
XIII/2015 oleh Whisnu Sakti Buana dan H Syaifuddin Zuhri. Whisnu merupakan calon wakil 
Walikota Surabaya yang mencalonkan diri bersama dengan Tri Rismaharini pada Pilwali 
Surabaya 2015. Pencalonan Risma-Whisnu sempat mengalami ketidakjelasan yang cukup lama 
karena absennya pasangan calon lain yang mendaftarkan diri. Hingga pada periode pendaftaran 
diperpanjang keadaan tersebut tidak berubah sampai pada akhir periode pendaftaran muncul 
pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan calon tersebut adalah Rasiyo-Lucy 
Kurniawan. Permohonan ketiga yang diterima MK dengan Nomor 100/PUU-XIII/2015 dari 
Effendi Ghazali. Effendi mempersoalkan pengaturan calon tunggal di Pasal 49 ayat 8 dan ayat 9, 
Pasal 50 ayat 8 dan ayat 9, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2, Pasal 54 ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Meski sama-sama mempersoalkan UU Pilkada yang 
menolak calon tunggal dan mensyaratkan sekurangnya dua pasangan calon.  
Bersamaan dengan diterimanya permohonan pengujian tersebut oleh MK sebenarnya juga 
dibarengi dengan munculnya alternatif-alternatif solusi untuk diaplikasikan pada daerah dengan 
calon tunggal agar penundaan pilkada dapat dihindari karena hal ini dinilai akan merugikan hak 
konstitusi dari pemilih. Alternatif pertama adalah dibukanya kembali periode pendaftaran dan 
perpanjangan pencalonan. Apabila setelah periode pencalonan berakhri tetap menghasilkan 
hanya satu calon, maka pasangan calon tersebut langsung dianggap sah sebagai pasangan calon 
terpilih dan dapat dilantik secara sah sebagai kepala daerah periode yang baru. Hal ini berkaca 
dari pengalaman di beberapa negara di dunia dengan sistem pemilihan demokrasi. Salah satunya 
adalah Kanada, di mana dikenal dengan mekanisme aklamasi. Negara lain yang menggunakan 
mekanisme serupa adalah di Amerika yang dikenal dengan walk over (WO). Keadaan ini 
merupakan salah satu implementasi demokrasi praktis yang dikenal dengan uncontested election.  
Uncontested election dianggap sebagai bentuk demokrasi yang mewakili pengakuan atas hak 
konstitusi dari rakyat (pemilih). Dengan demikian, calon tunggal dapat secara fair mengadu nasib 
dalam pilkada tanpa memicu munculnya praktek calon boneka.  
Mekanisme aklamasi ini menjadi sebuah stimulus sekaligus reward and punishment bagi partai 
politik atas upaya intervensi demokrasi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, partai politik sangat 
berkaitan dalam munculnya fenomena calon tunggal di daerah. Khususnya, pada konteks ini, di 
Kabupaten Blitar, partai-partai politik non-PDIP bersama-sama menjalankan strategi akhir 
berupa absen dari pencalonan pilkada. Strategi tersebut tentunya melewati berbagai dinamika 
dan drama politik yang bahkan terjadi jauh sebelum tahapan pilkada.  
Alternatif kedua adalah menyelenggarakan pilkada yang di dalamnya membiarkan calon tunggal 
melawan bumbung kosong. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang bukan hal baru lagi di 
Indonesia karena telah diaplikasikan pada pemilihan kepala desa. Pilkades melawan bumbung 
kosong ini merupakan solusi dari kebuntuan pencalonan dalam pilkades. Dalam aturan bumbung 
kosong pilkades apabila bumbung kosong menang mayoritas dengan 50 persen plus 1, maka 
pemilihan akan ditunda pada pemilihan gelombang berikutnya.  
Alternatif ketiga adalah mekanisme setuju atau tidak setuju. Mekanisme ini mirip dengan 
mekanisme bumbung kosong, hanya perbedaannya ada pada teknis surat suara dan penentuan 
pemenang pilkada. Alternatif ini menempatkan KPU untuk tetap menyelenggarakan pilkada 
dengan calon tunggal, tetapi dengan melakukan perubahan pada surat suara. Perubahan tersebut 
dengan menambahkan kolom pilihan berupa setuju atau tidak setuju untuk menyatakan sikap 
terhadap calon tunggal yang ada. Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara diminta 
memilih salah satu, setuju atau tidak setuju atas calon tunggal yang ada di surat suara. Jika 
jumlah suara perolehan calon tunggal memilih setuju lebih besar dari memilih tidak setuju, maka 
calon tersebut bisa langsung dijadikan landasan melantik pasangan calon tunggal. Mekanisme ini 
dikenal dengan Single Candidate Election (Majority Vote) dan telah diaplikasikan di beberapa 
negara di Eropa, seperti halnya di Jerman. Mekanisme pemilihan ini bertujuan untuk 
membuktikan seberapa besar dukungan dari pemilih untuk calon tunggal. 
Alternatif-alternatif tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk 
menentukan pilihannya. Sehingga dengan kata lain, rakyat tidak kehilangan haknya untuk 
memutuskan pilihannya karena mereka menyadari akibatnya jika memillih pasangan calon kotak 
kosong (atau tidak setuju), maka pilkada di daerahnya akan ditunda. Hal ini dengan didasari oleh 
pertimbangan-pertimbangan tertentu dari rakyat. 



Demokrasi, secara prosedural dirumuskan sebagai kompetisi yang fair (adil) antar partai politik 
dan/atau calon untuk meyakinkan rakyat pemilih agar memilih mereka menduduki jabatan 
penting dalam penyelenggaraan negara dalam lembaga legislative atau eksekutif, pada tingkat 
nasional atau daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud kompetisi yang 
adil, apakah hal ini hanya mengenai kesempatan yang sama saja atau juga mengenai sarana 
menggunakan kesempatan. Menurut Huntington, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi, 
yaitu ; Kontestasi/persaingan secara adil antar partai dan atau calon pemimpin. Demokrasi tidak 
hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang LUBER, JURDIL dan akuntabel tetapi terutama 
cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara menentukan isi UU, kebijakan dan 
tindakan publik lainnya. 
Kemunculan calon tunggal di Indonesia sendiri sudah dikenal meskipn dalam tataran yang lebih 
lokal, yaitu desa. Jika dipahami secara normatif, calon tunggal merupakan sebuah fenomena 
yang tidak dibayangkan dalam sistem demokrsi yang dikemukakan oleh Robert Dahl dan Samuel 
Huntington. Calon tunggal membawa proses demokrasi pada sebuah keadaan tanpa kontestasi 
(Uncontested Election). Padahal dalam konsep demokrasi tersebut, kontestasi merupakan salah 
satu penentu dalam derajat demokrasi. Di sisi lain, hal ini membuktikan bahwa konsep 
demokrasi sendiri tidaklah berada pada titik yang stagnan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bergantung pada konteks kehidupan yang ada 
di suatu wilayah. 
Pilkada serentak 2015, khsususnya dengan munculnya calon tunggal membuktikan bahwa 
konsep demokrasi tidak dapat hanya dipandang sebagai konsep yang stagnan tetapi lebih jauh, 
terus berkembang serta harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Pilkada 
calon tunggal tidak dapat dipandang hanya dari aspek normatif semata, tetapi harus dipahami 
secara menyeluruh hingga tataran implementatif.Kembali mengacu pada substansi demokrasi, 
partisipasi warga negara merupakan salah satu poin utama dalam demokrasi. Dengan putusan 
MK nomor 100/PUU-XIII/2015, artinya Indonesia mengakui adanya Uncontested Election yang 
berupa pilkada calon tunggal. Dengan demikian, pemilihan harus tetap dilakukan meskipun 
hanya terdapat satu pasangan calon. Hal ini artinya partisipasi rakyat untuk menentukan nasibnya 
tetap dijamin oleh konstitusi. Tidak fair jika hanya karena peserta pemilu diikuti oleh satu 
pasang calon dan pemilihan harus ditunda atau ditiadakan. Dengan kata lain, penundaan ini 
adalah bentuk pengabaian terhadap kebebasan hak pilih, baik hak pilih masyarakat untuk 
menentukan sendiri nasib daerahnya dan juga hak pilih pasangan calon untuk dipilih oleh 
masyarakat. Pilkada dengan calon tunggal merupakan sebuah solusi yang dilakukan negara untuk 
menjaga kedaulatan rakyat melalui penentuan nasib mereka dengan cara memilih kepala daerah. 
Meskipun jika dilihat dari angka partisipasi dari masyarakat pada Pilkada Kabupaten Blitar 2015 
cukup kecil jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. 
Kesimpulan 
Berkaitan dengan fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2015 sebagai fokus 
penelitian ini, maka ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan penulis. Calon tunggal 
merupakan suatu anomali dalam implementasi demokrasi. Jika dipahami secara normatif, calon 
tunggal merupakan sebuah fenomena yang tidak dibayangkan dalam sistem demokrasi. Hal ini 
memposisikan fenomena calon tunggal sebagai pemilihan yang tidak dapat dikatakan 
demokratis. Hal ini karena pada prosesnya, calon tunggal membawa demokrasi pada sebuah 
keadaan tanpa kontestasi (Uncontested Election). Padahal dalam konsep demokrasi, kontestasi 
merupakan salah satu penentu dalam derajat demokrasi.  Akan tetapi, secara substansial, 
demokrasi sangat menjunjung tinggi keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan 



pemerintahan. Fenomena calon tunggal menunjukkan bahwa proses demokrasi politik melalui 
pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk 
dilaksanakan. Melalui mekanisme pemilihan calon tunggal dengan opsi setuju-tidak setuju, 
warga negara diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian apakah calon tunggal dianggap 
pantas memimpin daerah tersebut atau tidak. Jika calon tunggal dianggap tidak pantas memimpin 
daerah, mayoritas rakyat dapat memilih tidak setuju yang artinya pilkada akan ditunda hingga 
gelombang berikutnya dan memberikan waktu figur-figur lain yang dianggap lebih pantas untuk 
mencalonkan diri. 
Calon tunggal merupakan sebuah kebuntuan dari kompetisi dalam pilkada. Partai selaku 
pengusung calon berperan penting dalam absennya figur calon dalam pilkada. Kepentingan 
partai politik memberikan kontribusi yang besar pada dinamika politik daerah. Negosiasi politik 
antar partai politik menempatkan calon figur calon sebagai produk dalam pilkada. Jika dipahami 
dengan perspektif demokrasi, calon tunggal merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat 
dikatakan demokratis. Berdasarkan konsep demokrasi prosedural Huntington, setidaknya ada dua 
unsur demokrasi yang wajib terpenuhi yakin kompetisi dan partisipasi. Eksistensi calon tunggal 
ini menempatkan demokrasi pada sebuah keadaan tanpa kontestasi (Uncontested Election). 
Meskipun, unsur kompetisi sendiri muncul dalam ranah kepartaian sebelum tahapan pencalonan 
pilkada dilakukan. 
  



Daftar Pustaka 

Adam, James. 2005. A Unified Theory of Party Competition A Cross-National Analysis 
Integrating Spatial and Behavioral Factors. New York : Cambridge University Press 

Ahmad Nadir. 2005. Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi. Averroes Press. 

Anggraini, Titik, dkk. 2015. Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021 Substansi Dan Strategi 
Perubahan Uu No 1/201. Jakarta : Yayasan Perludem 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Manajemen Penelitian. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta. 

David Held. 1987. Model Of Democracy. Cambridge : Polity Press 

Guillermo, O’Donnell. 1993. Transisi  Menuju  Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan 
Ketidakpastiancetakan pertama. Jakarta: LP3ES 

Hikam, Muhammad AS. 1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarat : LP3ES 

Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Semarang : Pustaka Pelajar. 

Joseph A. Schumpeter. 2012. Capitalism Socialisme & Democracy. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: 
Yayasan Pariba 

Meguid, Bonnie. 2008. Party Competition between Unequals Strategies and Electoral Fortunes 
in Western Europe. New York : University of Rochester 

Mohtar Maso'ed. 1999. Negara, Kapital, dan  Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka  Pelajar 

Paul Rowland. 2005. Pilkada Langsung dan Demokrasi : Pilihan-Pilihan Kreatif untuk 
Indonesia. Jakarta :  

Samuel P. Huntington. The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century. 
Norman : University of Oklahoma Press 

Surbakti, Ramlan, dkk. 2008. Perekayasaaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik 
Demokratis. Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemeritntahan. 

Widowatie, Derta. 2012. Handbook Teori Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media 

 
 
 
 


