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Abstrak 

Kandidasi merupakan tahapan seleksi yang dilakukan oleh Partai Politik guna 

menyaring bakal calon kandidat terbaik untuk diajukan dalam prosesi pemilihan umum. 

Kandidasi terbagi atas tiga tahapan yakni Sertifikasi, Nominasi, dan Pengajuan kandidat 

dalam kontestasi pemilihan umum. Pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra sebagai 

bakal calon Gubernur Jawa Timur 2018 merupakan fenomena kandidasi sebagai 

serangkaian dari berbagai proses politik yang dapat dipengaruhi oleh faktor kepentingan 

yang dapat merubah mekanisme dari kandidasi tersebut. Uang merupakan medium 

akses yang dipergunakan untuk mempermudah tujuan politik didalam tahapan 

kandidasi. Pippa Norris dalam teori Kandidasinya mengungkapkan tiga tahapan dalam 

mekanisme kandidasi ditentukan oleh siapa yang memenuhi syarat, siapa yang 

mencalonkan serta siapa yang dicalonkan. Dengan penggunaan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan sumber perolehan data berdasarkan hasil wawancara dan 

diperkuat dengan data berupa dokumen diharapkan mampu menjelaskan hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan 

bagaimana praktik mekanisme proses politik didalam kandidasi oleh partai kepada bakal 

calon kandidat, serta untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses politik dalam 

kandidasi itu dijalankan.  

Kata Kunci : Proses Politik, Kandidasi Partai, Mahar Politik dalam Kandidasi 

Partai 

ABSTRACT 

The Candidate is a selection stage which is permitted by the Political Party to make the 

candidate candidate in the election in the general election. The candidate is divided into 

three stages: Seruifnkasi. Nominasi. and Candidate recruitment in general election 

contestation. The nomination of La Nralta in Gerindra Party as prospective candidate of 

East Java 2018 is a candidate phenomenon as a series of different political processes 

influenced by interest factors that can change the mechanism of the candidate Money is 

the medium of access that is used to attain political objectives in the stage Pippa Norris's 

candidate in Kandidasin's theory reveals three stages in the candidate mechanism are 

defined by who qualifies, who nominates and who is nominated. With the use of 

qualitative research methods deskniptuf with sources of data acquisition based on 

interview results and reinforced with data in the form of documents are expected to 

explain the results of research conducted. This research was conducted with the aim to 

explain how the practice of political process mechanism in candidate by candidate 

candidate candidate, and to get an idea of how the political process in the candidate run 

Key Word : political Process, Political Party Candidacy, political dowry in party 

candidacy  
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Pendahuluan 

 Jawa Timur merupakan satu dari 171 daerah di Indonesia yang turut 

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak ditahun 2018. Pelaksanaan 

pilkada serentak merupakan perwujudan dari UU Nomor 1 tahun 2014 mengenai 

pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Persyaratan Pencalonan Gubernur Jawa Timur 

2018 terbagi dalam dua mekanisme yaitu pencalonan melalui partai politik yang 

memiliki akumulasi jumlah kursi di DPRD Provinsi sebanyak 20 kursi legislative, dan 

mekanisme pencalonan secara independen atau perseorangan dengan minimal jumlah 

dukungan yang dibuktikan dengen ktp sebanyak 6,5% dari jumlah DPT pada pemilihan 

umum sebelumnya. 

 Kandidasi merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai guna 

menyeleksi orang-orang yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai calon pemimpin 

untuk diajukan dalam kontestasi pemilihan umum. Kandidasi merupakan rangkaian dari 

proses politik yang terdiri atas tiga tahapan yakni sertifikasi, nominasi, dan 

pengusungan, rangkaian dari proses politi k dalam tahapan kandidasi tidak hanya 

didasarkan pada popularitas, elektabilitas, akseptabilitas tetapi faktor siapa calonnya dan 

siapa yang mencalonkan menjadi penting dalam kandidasi
1
. 

 Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 majunya La Nyalla sebagai 

kandidat calon Gubernur Jawa Timur 2018 di Partai Gerindra menjadi sorotan berbagai 

pihak. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan berupa mahar politik dalam 

mekanisme kandidasinya di Partai Gerindra sebelum adanya penetapan calon yang akan 

diusung. Permintaan mahar politik tersebut adalah sebagai cara mempermudah dan 

mempercepat mekanisme pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra. Persoalan mengenai 

adanya mahar politik seyoginya telah diatur dalam undang-undang Pasal 47 Nomor 10 

tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota dimana hal tersebut 

merupakan suatu penyimpangan dan larangan yang telah diatur dalam konstitusi. 

Dalam mekanisme kandidasi La Nyalla di Partai Gerindra, adanya faktor 

ketidaksesuaian alur kandidasi yang dilalui oleh La Nyalla didasari oleh adanya 
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kedekatan antara La Nyalla dengan DPP Partai Gerindra. Hal tersebut menjadikan 

adanya akses khsus bagi La Nyalla untuk menerabas sistem kandidasi Partai Gerindra. 

Faktor Kedekatan La Nyalla dengan DPP Partai Gerindra nyatanya bukan jaminan 

adanya kemudahan dalam berbagai proses pencalonannya di Partai Gerindra, 

munculnya berbagai kendala yang dihadapi oleh La Nyalla dalam kandidasinya di Partai 

Gerindra serta penyebab gagal majunya La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jawa 

Timur 2018 melalui Partai Gerindra juga menjadi bagian dari isi penelitian,  

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pengambilan sumber didasarkan pada wawancara sebagai data premier dan diperkuat 

dengan perolehan data sekunder lainnya. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori Pippa Norris mengenai kandidasi, serta teori milik Richard E Matland 

guna memperkuat teori kandidasi yang digunakan agar dapat menjelaskan lebih rinci 

preskpektif permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

Penelitian mengenai mekanisme pencalonan yang dipengaruhi oleh faktor mahar 

politik sebagai instrument dalam kandidasinya juga menjadi bahasan dari para peneliti 

terdahulu, diantaranya Wirdasari dimana fokus penelitiannya mengenai proses 

rekruitmen bakal calon walikota Bandar Lampung periode 2015-2020 di DPC PDIP 

Bandar Lampung. Dalam prosesnya mahar politik menjadi faktor penentu kemenangan 

dimana didapatkan hasil bahwa faktor finansial sangat memperngaruhi setiap tahapan 

proses dalam reckruitmen yang dilakukan oleh partai politik
2
. 

Penelitian lain dituliskan oleh Rahmat dengan fokus penelitian mengenai  Proses 

Kandidasi dalam  Partai PDIP dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Kulon Progo 

2017, dimana hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa mekanisme kandidasi 

penentuan calon bupati dalam partai PDIP kabupaten kulon progo adalah didasarkan 

pada musyawarah seluruh anggota partai, dan tidak berdasarkan keputusan tunggal 

pemimpin partai
3
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Selanjutnya Penelitian mengenai dinamika proses kandidasi calon Gubernur 

PKB pada Pilgub Jawa Timur 2013, dimana fokus penelitian tersebut adalah mengenai 

faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dukungan terhadap dua kandidat calon 

Gubernur Jawa Timur 2013 antara kubu dewan syuro dan kubu dewan Tanfidz dalam 

partai PKB. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan faktor penyebab perbedaan 

dukungan disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara dua kubu yakni dewan syuro 

dan dewan tanfidz dalam proses kandidasi internal partai
4
. 

 Vellayati Hajad menuliskan mengenai Kandidasi Partai aceh Menjelang 

pemilihan Gubernur 2017. Fokus dari penelitian tersebut adalah pengajuan calon 

kandidat dalam proses kandidasi di Partai Aceh diutamakan pada kandidat yang berlatar 

belakang sebagai anggota dari Gerakan Aceh Merdeka. Dalam Penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa proses kandidasi di Partai Aceh yang bersifat pragmatis dan 

tertutup menimbulkan adanya keretakan dalam internalisasi partai. Kekuatan dukungan 

masing masing kandidat yang memiliki latar belakang yang sama dengan jabatan 

structural yang berbeda dalam Gerakan Aceh Merdeka menjadikan proses kandidasi 

antar kandidat sebagai penyebab konflik di Partai Aceh
5
.  

 Fokus penelitian Yasmi Nur Hajizah adalah mengenai bagaimana kandidat 

berusia muda diperhitungkan sebagai kandidat terkuat dengan tingkat elektablitas yang 

didukung oleh latar belakang kandidat dalam proses kandidasi di dalam partai. Hasil 

dari penelitian ini adalah faktor usia serta dibarengi oleh pemikiran yang kreatif inovatif 

serta solutif, merupakan kelebihan nilai tawar yang dimiliki oleh kandidat muda dalam 

proses kandidasi
6
. 

Pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra 

 Majunya La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur 2018 merupakan 

keinginan pribadinya untuk mengubah stigma negative terhadap dirinya. Majunya La 

                                                            
4 Revol, Afkar. 2014. Dinamika Proses Kandidasi Calon Gubernur Pkb Pada Pilgub Jawa Timur 2013. 
Surabaya: Jurnal Politik Muda.  
5 Vellayati, Hajad. 2016. Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017. Aceh. Government: 

Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Teuku Umar. 

6 Yasmi Nur Hajizah (2017) Jurnal Politik Muda: Kandidasi Calon Muda Dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah serentak 2015 di Kabupaten Trenggalek. 

 



Nyalla di Partai Gerindra didasari oleh adanya faktor kedekatan dengan DPP Partai 

Gerindra yang berlatar belakang adanya politik balas budi oleh DPP Partai Gerindra 

kepada La Nyalla pada saat pemilihan Presiden tahun 2014, dimana La Nyalla menjadi 

tim sukses dari pasangan Prabowo-Hatta di Jawa Timur dengan segala pembiayaan 

diakomodir secara mandiri oleh La Nyalla.  

 Keinginan majunya La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur 2018 

disampaikannya secara langsung kepada ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo 

Subianto. Kedekatan La Nyalla dengan Probowo memberikan ruang tersendiri bagi La 

Nyalla dalam kandidasinya di Partai Gerindra. Dalam tahapan kandidasi seyoginya 

mengacu pada teori kandidasi Pippa Noris  setiap bakal calon melakukan tahapan 

sertifikasi yang dilakukan di tingkat regional dalam hal ini DPD Partai Gerindra, adanya 

faktor kedekatan antara La Nyalla dengan ketua umum DPP Partai Gerindra, 

menjadikan adanya akses tersendiri bagi La Nyalla masuk dalam prosesi pencalonan 

tanpa melalui DPD Partai Gerindra.  

 Tahapan kandidasi awal berupa sertifikasi yang seharusnya dilakukan ditatanan 

DPD Partai Gerindra sebagai proses pendaftaran serta seleksi secara administrasi 

kelengkapan persyaratan pendaftaran, tidak lakukan oleh La Nyalla. Proses Pencalonan 

La Nyalla di Partai Gerindra tanpa melalui proses sertifikasi, tidak adanya komunikasi 

antara La Nyalla dengan DPD Partai Gerindra menimbulkan adanya kerenggangan 

hubungan antara La Nyalla dengan DPD Partai Gerindra.  

Adanya sistem kepemimpinan satu komando yang bersifat sentralistik di Partai 

Gerindra menjadikan adanya ruang bagi La Nyalla untuk menerabas sistem pencalonan 

di Partai Gerindra melalui rekomendasi DPP Partai Gerindra yang secara langsung 

meminta nama La Nyalla masuk dalam penominasian kandidat yang akan diajukan 

DPD Partai Gerindra  kepada DPP Partai Gerindra sebagai calon yang telah memenuhi 

persyaratan sertfikasi. Seyoginya mekanisme pengajuan nama oleh DPD kepada DPP 

Partai Gerindra adalah nama nama yang telah melewati tahapan sertfikasi dan juga 

mendapatkan minimal satu legitimasi pengajuan kandidat dari DPC Partai Gerindra 

dalam rapat kerja daerda Partai Gerindra.  

Kemudahan serta ruang yang diberikan oleh DPP Partai Gerindra kepada La 

Nyalla dalam mekanisme pencalonan tidak berarti segala proses pencalonan La Nyalla 



menjadi mudah. Adanya berbagai permintaan yang harus dipenuhi oleh La Nyalla untuk 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak didalam Internal Partai Gerindra merupakan 

sesuatu yang harus dipenuhi oleh La Nyalla, termasuk diantaranya permintaan untuk 

meningkatkan elektabilitas serta akseptabilitasnya di masyarakat serta beberapa 

permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Gerindra sebesar 5,9 

miliar yang diklaim sebagai biaya persiapan mesin politik partai guna melakukan survey 

terkait elektabilitas La Nyalla di masyarakat
7
. 

Permintaan sejumlah uang oleh oknum DPP Partai Gerindra tersebut dipenuhi 

oleh La Nyalla dikarenakan permintaan tersebut bersifat wajar bagi La Nyalla, akan 

permintaan tersebut dimanfaatkan oleh La Nyalla untuk meminta ijin memasang baliho 

dengan background dirinya bersanding dengan Prabowo berlatarkan logo Partai 

Gerindra. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh La Nyalla untuk 

meningkatkan elektabilitasnya di masyarakat selain bekerjasama dengan beberapa 

media serta membentuk lembaga sosial dan lembaga bantuan hukum untuk masyarakat. 

akan tetapi permintaan sejumlah uang beberapakali dilakukan oleh oknum Partai 

Gerindra yang memanfaatkan moment pencalonan La Nyalla sebagai suatu upaya untuk 

memperoleh keuntungan secara pribadi. Pemenuhan permintaan Internalisasi Partai 

Gerindra diharapkan mamberikan hasil baik dalam proses Nominasi La Nyalla oleh 

DPP Partai Gerindra dengan diberikannya surat rekomendasi kepada La Nyalla untuk 

diusung oleh Partai Gerindra.  

Kedekatan La Nyalla dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra nyatanya tidak 

berarti memudahkan segala proses Pencalonan La Nyalla di partai Gerindra, dalam 

tahapan Nominasi La Nyalla mendapatkan berbagai hambatan dimana La Nyalla 

diharuskan untuk memenuhi berbagai permintaan yang diajukan oleh internalisasi Partai 

Gerindra, diantaranya permintaan sejumlah uang oleh DPP Partai Gerindra sebesar 150 

miliar sebagai syarat penurunan surat rekomendasi pengusungan La Nyalla oleh Partai 

Gerindra, sekaligus sebagai rekomendasi kepada partai politik lainnya untuk 

mengajukan La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur 2018, mengingat 

jumlah kursi di DPRD Jawa Timur yang dimiliki oleh Partai Gerindra tidak cukup untuk 

mengajukan calon secara mandiri, dibutuhkan minimal 20 kursi untuk dapat 
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mengajukan calon Gubernur Jawa Timur 2018, sedangkan Gerindra hanya memiliki 13 

kursi di DPRD Jawa Timur.  

Permintaan sejumlah uang sebesar 40 miliar oleh oknum DPP Partai Gerindra 

sebagai dana saksi yang harus dipenuhi oleh La Nyalla diawal sebelum adanya 

penentuan rekomendasi pengusungan oleh DPP, Adanya batasan waktu yang ditentukan 

oleh DPP Partai Gerindra agar La Nyalla dapat memenuhi permintaan tersebut. 

Penolakan atas permintaan pemenuhan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh La Nyalla 

bukan karena tidak sanggup memenuhi tapi menyadari hal tersebut adalah sebuah 

penyimpangan dalam proses kandidasi yang secara tegas telah diatur dalam undang 

undang Pasal 47 Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan 

Walikota.  

Penolakan La Nyalla untuk memenuhi permintaan sejumlah uang tersebut 

adalah awal dari terbitnya surat penugasan kepada La Nyalla untuk secara mandiri 

mencari pasangan koalisi secara mandiri, serta mencari pasangan wakil untuk dapat 

maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur, selain itu adanya masa berlaku dari 

penugasan tersebut yaitu sejak tanggal 10 Januaru 2018 hingga 20 Desember 2018. 

Surat tugas kepada La Nyalla yang hanya berlaku selama 10 tersebut merupakan upaya 

dari Partai Gerindra untuk melakukan penolakan secara halus kepada La Nyalla. 

Dalam mekanisme pemenuhan surat tugas yang berikan oleh Partai Gerindra 

kepada La Nyalla dengan batasan waktu 10 hari, pada hari ke 9 La Nyalla 

mengembalikan surat tugas tersebut kepada Partai Gerindra dan menyatakan mundur 

dari kandidasi di Partai Gerindra serta menarik diri sebagai anggota dari Partai 

Gerindra. Hal tersebut merupakan faktor munculnya konflik antara La Nyalla dengan 

Partai Gerindra yakni adanya pemaparan dari La Nyalla mengenai transaksi mahar 

politik kepada public melalui media yang dilakukan dalam kandidasi di Partai Gerindra. 

Akan tetapi konflik yang diperkasai oleh La Nyalla tersebut bukan tanpa maksud, La 

Nyalla yang sempat tersemat stigma negative, dengan adanya pemarapan tersebut 

sekaligus sebagai upaya untuk membuktikan serta menepis stigma negative terhadap 

dirinya di masyarakat.  

 



Kendala La Nyalla dalam Mekanisme Kandidasinya di Partai Gerindra 

 Kandidasi merunut Richard E. Matland terbagi tiga yakni Kesiapan diri, Partai 

politik dan Pemilih untuk terpilih, ketiga hal tersebut dapat menjadi hambatan utama 

dalam proses kandidasi calon kandidat. Dalam teori kandidasinya Matland 

mengelompokkan kandidasi atas dua sumber yakni sumber birokratik yakni dimana 

penentuan kandidat didasarkan pada kualifikasi kualitias yang dimiliki oleh kandidat 

yang didasarkan pada persyaratan yang harus dipenuhi dengan standart khusus yang 

telah ditentukan oleh Partai. Kedua yaitu kandidasi yang didasarkan pada patronase 

yakni dilihat dari faktor siapa yang mencalonkan, serta berapa besar pengaruh yang 

dimiliki oleh seseorang yang mencalonkan tersebut. Dewasa ini teori milik Pippa Noris 

dan Richard E Matland adalah bersifat sepadan akan tetapi dalam teori milik Pippa 

Norris hanya membahas mengenai bagaimana proses mekanisme kandidasi tersebut 

berlangsung, sedangkan Matland memandang mekansime dalam kandidasi dapat 

bersifat sebagai penghambat dari mekanisme tersebut.  

Pola Kandidasi di Partai Gerindra bersifat tentatif akan tetapi yang menjadi 

dasar dari pola kandidasi adalah ADART Partai yang mana dinyatakan didalamnya 

setiap bakal calon yang mendaftarkan sebagai kandidat di Partai Gerindra harus sudah 

memenuhi kriteria sesuai yang tercantum di undang-undang dasar. Kandidasi La Nyalla 

di Partai Gerindra telah memenuhi kriteria sesuai dengan ADART Partai Gerindra yakni 

telah memenuhi kriteria kualifikasi sesuai dengan yang telah tercantum di undang-

undang dasar 1945. Akan tetapi pola kandidasi yang dijalani oleh La Nyalla adalah 

tidak sesuai prosedur kandidasi yang ada partai Gerindra untuk pencalonan Gubernur 

Jawa Timur 2018, dimana seharusnya pola pencalonan dimulai dari pendaftaran secara 

administrasi ditingkatan regional DPD Jawa Timur Partai gerindra, kemudian melalui 

rapat kerja daerah menentuka calon kandidat yang telah memenuhi kriteria pencalonan 

untuk di ajukan kepada DPP Partai Gerindra, tahapan tersebut merupakan tahapan 

nominasi dimana hal tersebut adalah penentu calon yang akan diusung oleh Partai 

Gerindra, pola pengampilan keputusan di Partai Gerindra adalah bersifat sentralistik di 

DPP Partai Gerindra. 

Faktor kedekatan La Nyalla dengan DPP Partai Gerindra tidak menjadikan 

segala proses kandidasi La Nyalla menjadi mudah. Akses khusus yang diberikan oleh 



Ketua Umum Partai Gerindra kepada La Nyalla untuk masuk dalam tahapan nominasi 

secara langsung tanpa melalui sertifikasi di Partai Gerindra. Akses khusus yang 

diberikan oleh Partai Gerindra kepada La Nyalla merupakan bentuk politik balas budi 

kepada La Nyalla untuk pilpres 2014. 

 Kemudahan yang diperoleh oleh La Nyalla dalam kandidasinya di Partai 

Gerindra tidak berarti menjadikan segala prosesnya menjadi mudah, adanya berbagai 

hambatan dalam tahapan kandidasi La Nyalla pada tahapan nominasi menjadi kendala 

bagi La Nyalla untuk mendapatkan rekomendasi pengusungan dari Partai Gerindra. 

Kendala tersebut disebabkan oleh adanya pemunuhan permintaan dari internalisasi 

partai Gerindra.  

 Permintaan sejumlah uang sebesar 5,9 miliar oleh oknum Partai Gerindra 

sebelum proses nominasi dimana hal tersebut sebagai prasyarat untuk memenuhi proses 

sertifikasi yang tidak dilakukan oleh La Nyalla di DPD Partai Gerindra, guna 

melakukan survey di masyarakat untuk pencalonan La Nyalla mengingat akseptabilitas 

La Nyalla dimasyarakat telah tercemar oleh adanya stigma negative yang dituduhkan 

kepadanya. Adanya dukungan dari berbagai elemen organisasi yang dipimpin La Nyalla 

dirasa oleh Partai Gerindra tidak cukup untuk mendapatkan simpati masyarakat untuk 

pemilihannya sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur 2018 

Besarnya basis massa La Nyalla di Jawa Timur dari berbagai organisasi yang 

dipimpinnya menjadi nilai tawar bagi La Nyalla kepada Partai Gerindra untuk persiapan 

pemenangan Partai Gerindra pada pemilihan Presiden 2019 yang akan datang. 

Mengingat posisi Partai Gerindra di Jawa Timur masih merupakan partai baru dimana 

masa pendukung dari partai Gerindra belum begitu signifikan untuk persiapan Pilpres 

2019 yang akan datang. Dalam pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra terdapat 

persyaratan khusus yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra kepada La Nyalla 

yaitu mengajukan diri untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat hal tersebut juga 

merupakan strategi nilai tawar yang diminta oleh Partai Gerindra kepada La Nyalla 

dalam proses kandidasinya. 

Adanya sejumlah permintaan yang harus dipenuhi oleh La Nyalla ada dalam 

tahapan nominasi di DPP Partai Gerindra. Faktor kedekatan antara La Nyalla dengan 

Gerindra nyatanya tidak menjadikan proses pencalonannya dalam Partai Gerindra 



menjadi mudah, dalam tahapan Nominasi La Nyalla diminta untuk memenuhi 

permintaan sejumlah uang sebesar 150 miliar sebagai syarat turunnya surat rekomendasi 

pengusungan La Nyalla. Selain itu pemenuhan dana saksi diawal yang diminta oleh 

DPP Partai Gerindra sebelum adanya surat rekomendasi pengusungan untuk majunya 

La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra. Hal 

tersebut menjadi kendala utama dalam proses pencalonannya di Partai Gerindra. 

Penolakan La Nyalla untuk memberikan sejumlah uang sebagai syarat turunnya 

rekomendasi yang dimana permintaan tersebut juga berarti sebagai mahar politik guna 

memberikan surat rekomendasi pengusungan kepada La Nyalla.  

 Penolakan yang dilakukan oleh La Nyalla didasari oleh adanya kesadaran bahwa 

mahar politik merupakan hal yang dilarang praktiknya oleh konstitusi, selain itu La 

Nyalla juga menganggap tidak adanya jaminan yang diberikan oleh Partai Gerindra 

kepada dirinya akan dipastikan untuk diusung oleh Partai politik lainnya agar dapat 

maju sebagai kandidat calon Gubernur Jawa Timur 2018. Penolakan La Nyalla tersebut 

menjadikan adanya surat penugasan yang bersifat penolakan secara halus oleh Partai 

Gerindra kepada La Nyalla.  

 Kurangnya jumlah kursi persyaratan Partai Gerindra di DPRD Jawa Timur untuk 

mengajukan calon kandidat Gubernur Jawa Timur 2018 mewajibkan partai Gerindra 

untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk dapat memenuhi persyaratan 20 

kursi DPRD Jawa Timur. Hal tersebut dijadikan sebagai suatu kendala bagi La Nyalla 

oleh DPP Partai Gerindra, dimana La Nyalla ditugaskan secara mandiri untuk mencari 

koalisi partai guna memenuhi persyaratan pengusungan, serta mencari pasangan wakil 

untuk maju sebagai kandidat calon Gubernur Jawa Timur 2018.  

 Implementasi dari teori kandidasi milik Pippa Noris dalam pencalonan La 

Nyalla di Partai Gerindra adalah dimana tahapan kandidasi didalam partai politik 

bersifat tentatif yang mana hal tersebut bergantung pada bagaimana kelembagaan dari 

partai politik tersebut dijalankan. Dalam penerapan teori Matland mengenai hambatan 

kandidasi La Nyalla dinyatakan tidak dapat melalui tahapan kandidasi di Partai Politik 

hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh La Nyalla 

dalam tahapan nominasi. Kuatnya sistem Patronase partai nyatanya sangat berpengaruh 

kuat dalam pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra hal tersebut terbukti dari adanya 



kedekatan La Nyalla dengan Partai Gerindra menjadikan adanya kemudahan dalam 

tahapan kandidasi yang dijalani oleh La Nyalla. 

 

Kesimpulan 

Proses politik dalam pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra sebagai bakal 

calon Gubernur Jawa Timur 2018 adalah tidak sesuai prosedur. Adanya loncatan alur 

dalam mekanisme pencalonan La Nyalla di Partai Gerindra didasari oleh Politik Balas 

Budi yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra kepada La Nyalla untuk Pemilihan 

Presiden pada tahun 2014. Pencalonan bakal calon Gubernur di Partai Gerindra 

dewasanya melalui tiga tahapan yaitu sertifikasi proses seleksi calon berdasarkan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat bakal calon Gubernur Jawa Timur. 

Sertifikasi dilakukan ditingkatan DPD Jawa Timur Partai Gerindra. Dalam realisasinya 

faktor balas budi politik oleh DPP Partai Gerindra kepada La Nyalla menjadikan La 

Nyalla tidak melakukan tahapan sertifikasi dalam proses pencalonannya di Partai 

Gerindra. Akan tetapi La Nyalla langsung masuk dalam tahapan Nominasi dimana 

dalam tahapan nominasi La Nyalla mendapatkan berbagai kendala dalam proses 

Kandidasinya. Uang dan kepentingan merupakan faktor kegagalan majunya La Nyalla 

sebagai kandidat calon Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra. 
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