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This thesis entitled "Single Candidate and Local Stronger in Regional Election Simultaneously 

(Study About Sources of Single Candidate Power in Election in Timor Tengah Utara (TTU) 

Regency at 2015)". This thesis is mentored by Dr. Siti Aminah, Dra., MA and Priyatmoko, Drs., 

MA. The purpose of this study are: (1). To explain that strong local people led to the emergence 

of a single candidate pair simultaneously in the elections in Timor Tengah Utara. (2). To explain 

what forces the local strong man has, causing two other candidates not to register and only one 

single candidate pairs arise simultaneously in Timor Tengah Utara. This research was 

conducted in Timor Tengah Utara Regency of Nusa Tenggara Timur (NTT) Province. The 

informants in this research are the Timor Tengah Utara Regency General Elections 

Commission, the ranks of leaders and administrators of political parties in Timor Tengah Utara 

Regency, the candidates for Regent and Vice Regent of Timor Tengah Utara Regency incumbent 

who again won the Regional Head Election, as well as community figures in Timor Tengah 

Utara Regency. This type of research that is descriptive qualitative by describing the results 

obtained in the form of primary data and secondary data. Primary data were collected through 

observation as well as by conducting in depth interviews through interview guidelines as a 

reference. Secondary data obtained through literature review that refers to the books, research 

results and research results of previous researchers. The results showed that in 2015 

simultaneous elections in TTU District, there are several factors that affect so that only one 

single candidate is prospective incumbent. These factors include: the influence of strong local 

people, bureaucratic politicization and successful leads in the first period. 
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PENDAHULUAN 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak merupakan proses pemilihan kepala daerah 

(baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota) dalam lingkup wilayah atau 

kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan. Tujuan 

dilaksanakannya pilkada serentak adalah untuk efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanannya, 

dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energi dan anggaran pilkada yang 

tentunya tidak sedikit. 

Masa kepemimpinan presiden Joko Widodo yang pertama kali menyelenggarakan 

pilkada serentak. Untuk Pilkada serentak tahun 2015 telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 

2015 yang lalu. Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi kepala daerah yang memasuki 

Akhir Masa Jabatan (AMJ) tahun 2015 dan semester pertama 2016.Terdapat 9 Provinsi, 34 Kota 

dan 224 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak periode pertama tahun 2015. Tercatat 

komposisi jumlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendaftar di KPU 

Provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 Provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 

diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau 

gabungan partai politik. 

Sementara itu jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil bupati yang telah mendaftar di 

KPU Kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 Kabupaten. Sebanyak 126 

pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon 

melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya untuk pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota yang telah mendaftar di KPU Kota sebanyak 114 pasangan calon 

yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan 

dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. 

Pilkada serentak periode pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 

memang telah berlangsung dengan cukup sukses. Namun, pelaksanaan pilkada serentak periode 

pertama tersebut bukan tanpa masalah. Ada beberapa masalah yang menyertai proses 

pelaksanaan pilkada serentak periode pertama 9 Desember 2015. Salah satu masalah yang cukup 

serius dan ramai menjadi perbincangan publik adalah masalah tentang adanya calon tunggal 

dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Masalah calon tunggal cukup ramai 



diperbincangkan oleh publik dan berkembang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat 

umum, stakeholder pemilu dan juga di kalangan akademisi. Masalah calon tunggal pada 

akhirnya menjadi bola liar di masyarakat sehingga menjadi topik utama pembahasan tentang 

pilkada serentak periode pertama sehingga mengesampingkan bahasan tentang persiapan 

pelaksanaan pilkada itu sendiri. 

Polemik tentang calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 begitu kencang 

berhembus di masyarakat. Banyak pro kontra mengiringi syarat pilkada yang harus diikuti oleh 

minimal dua pasangan calon. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengharuskan adanya minimal dua calon dalam 

pilkada serentak tahun 2015. Hal tersebut tentu saja memberikan konsekuensi bahwa daerah 

dengan calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 harus rela menunggu hingga tahun 

2017 atau dengan kata lain hingga pilkada serentak periode berikutnya untuk dapat 

melaksanakan pilkada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang hanya memiliki calon tunggal. 

Ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat tidak dapat terselenggaranya pilkada, maka 

kekosongan kekuasaan di daerah yang bersangkutan akan diisi oleh Pelaksana Tugas Kepala 

Daerah (Plt Gubernur maupun Bupati/Walikota).  

Mengenai  calon  tunggal  ini  terjadi  di  beberapa  daerah  diantaranya Kota  Surabaya,  

Kabupaten  Pacitan,  Kabupaten  Blitar,  Kabupaten Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kota 

Mataran, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.  Padahal  masyarakat  yang  memiliki  

kemampuan  untuk  memimpin daerahnya  bisa  mencalonkan  pada pilkada serentak  ini,  karena  

setiap  warga negara yang punya hak memilih juga mempunyai hak dipilih serta memiliki 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang telah terjamin oleh Undang-Undang  Dasar  

1945  Pasal  28D  ayat  (3).  Pasangan  calon  tunggal  ini  juga sudah  mendapatkan  lampu  

hijau  dari  Mahkamah  Konstitusi,  dimana Mahkamah  Konstitusi  sudah  mengeluarkan  

putusan  terkait  calon  tunggal yang bernomor 100/PUU-XIII/2015 yang di ajukan oleh Effendi 

Gazali. 

Salah satu daerah dengan pasangan calon tunggal adalah Kabupaten Timor Tengah Utara 

(TTU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasangan calon tunggal yang bertahan adalah calon 

petahana Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes,  yang didukung oleh PDI P. 

Sedangkan dua pasangan calon lain yakni Eusebio Hornai Rebelo-Raimundus Loin yang diusung 

oleh koalisi partai PAN, Gerindra, NasDem, PKPI serta Demokrat dan juga pasangan Gabriel 



Manek-Edward Tanur yang diusung partai Golkar dan PKB  tidak mendaftarkan diri ke KPUD. 

Kedua pasangan calon ini memutuskan untuk tidak mendatangi Kantor KPU TTU untuk 

mendaftarkan diri lantaran tim sukses dan relawan mereka menemukan bukti-bukti dan Fakta-

fakta  di lapangan terkait kecurangan yang dilakukan pasangan calon tertentu. Penegasan ini 

diungkapkan dalam jumpa pers di Hotel Grand Royal Kefamenanu tanggal 28 Juni 2015 (diakses 

melalui www.kompas.com;tgl 21/08/15). Padahal kalau kita lihat dari partai-partai pengusung itu 

dua calon yang tidak mendaftarakan diri itu patut untuk diperhitungkan, dimana dari keseluruhan 

30 kursi yang ada di DPRD TTU, PDIP mendapat 8 kursi, Golkar mendapat 4 kursi, Gerindra, 

Hanura dan PAN masing-masing mendapatkan 3 kursi, PKB, Nasdem, Demokrat dan PKPI 

masing-masing mendapat 2 kursi dan juga PKS yang mendapatkan 1 kursi. 

Sosok Raymundus Sau Fernandes adalah politisi sejati dimana memiliki track record 

yang sangat baik dalam dunia politik khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pernah 

menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara selama 2 (dua) periode tahun 

1999-2004 dan 2004-2009. Pada tahun 2015 saat menjabat sebagai DPRD bapak Raymundus 

kemudian dipinang Gabriel Manek untuk maju sebagai pada pilkada sebagai wakil bupati yang 

mereka akhirnya mereka menangkan. Raymundus kemudian pada pilkada berikutnya terpilih 

sebagai bupati tahun 2010-2015.  

Sedangkan wakilnya Aloysius Kobes memiliki latar belakang seorang birokrat yang pada 

tahun 2010 dipinang oleh Raymundus Sau Fernandes untuk maju bertarung dalam Pilkada di 

Timor Tengah Utara tahun 2010 yang mereka menangkan. Melihat begitu kuatnya pasangan 

petahana ini dapat kita katakan bahwa pasangan ini memiliki orang kekuatan politik yang sangat 

luas beserta orang-orang kuat lokal yang sangat loyal terhadap pasangan ini. 

Seperti yang kita ketahui kekuatan pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari 

terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat 

birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil 

menempatkan diri berada di antara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit 

dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik 

di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga 

memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat (Migdal, 2004: 88-93). 



Kuatnya pengaruh pasangan petahana beserta orang-orang kuat lokalnya untuk 

memobilisasi masyarakat sehingga koalisi dari partai-partai pengusung dua calon yang tidak 

mendaftaran diri di KPUD inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 

2015”. 

Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Bagaimana pengaruh orang kuat lokal yang menyebabkan dua pasangan calon yang lain tidak 

mendaftarkan diri ke KPUD sehingga hanya ada satu pasangan calon tunggal dalam 

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan: 

 Untuk menjelaskan tentang kekuatan apa saja yang dimiliki orang kuat lokal sehingga 

menyebabkan dua pasangan calon lain tidak mau mendaftarakan diri dan hanya muncul satu 

pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

Tinjauan Pustaka 

Aryojati Ardipandanto, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen 

DPR RI (2015) yang dimuat dalam Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. VII, No. 

15/I/P3DI/Agustus/2015. Dalam tulisannya, Aryojati Ardipandanto memaparkan tentang solusi 

untuk mengatasi masalah munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015. Untuk 

mengatasi masalah calon tunggal dalam pilkada, penulis memberikan solusi antara lain, pertama, 

adalah menerbitkan Perppu agar pilkada di 7 daerah yang berpotensi calon tunggal bisa tetap 

dilaksanakan meskipun hanya diikuti satu pasangan calon. Kedua, adalah memperpanjang lagi 

masa pendaftaran, meskipun KPU sudah memperpanjang masa pendaftaran sampai 3 Agustus 

2015 setelah sebelumnya ditutup pada 28 Juli 2015. Ketiga, tetap melaksanakan pilkada sesuai 

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015,yakni akhirnya berujung dengan penundaan pilkada di 



daerah yang hanya punya calon tunggal sampai tahun 2017. Aryojati Ardipandanto juga 

membahas tentang penyebab munculnya calon tunggal dalam pilkada. Menurutnya, fenomena 

calon tunggal menunjukkankaderisasi partai gagal. Hal ini memperlihatkan betapa partai 

kesulitan memiliki calon-calon alternatif. Padahal sesungguhnya mengajukan sebanyakmungkin 

calon alternatif untuk maju dalam pilkada merupakan sebuah investasi bagi partai. Partai akan 

memiliki kader-kader masa depan yang punya pengalaman kompetisi. Yang kedua adalah terkait 

dengan UU Pilkada yang tidak mengakomodasi adanya calon tunggal dalam pilkada, dan harus 

direvisi.  

R. Nazriyah, Universitas Muhammadiyah Gresik (2016) dengan judul Calon Tunggal 

dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-

XIII/2015 yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016. Dalam jurnal 

tersebut, pembahasan lebih ditekankan pada aspek hokum tentang keberadaan calon tunggal 

dalam pilkada. Dalam UU Pilkada pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat 

paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. Untuk mengatasi kebuntuan 

mengenai persoalan tidak terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon kepala 

daerah, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan KPU itu pun tidak 

menyelesaikan persoalan tidak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih. UU Pilkada 

juga oleh penulis dikatakan belum mengatur ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila 

terjadi fenomena calon tunggal. Hal tersebut wajar mengingat tulisan tersebut dibuat sebelum 

keluarnya UU Pilkada yang baru. 

Teori Local Strongmen/Orang Kuat Lokal 

Kemunculan local strongman (orang kuat lokal) disebabkan oleh salah satu sumber-

sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh 

pemimpinnya sebagai tuan tanah atau orang kaya. Migdal mencoba menerangkan tentang orang 

kuat lokal yang berhasil melakukan kontrol sosial (Migdal. 1988: 13). 

Dalam konteks ini Joel S. Migdal mengatakan: “Ditempatkannya diri mereka dan anggota 

keluarga mereka pada beberapa jabatan penting sehingga bisa mejamin alokasi sumber-sumber 

daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang 

dilontarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang 

dibuat di Ibu kota atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat” (Migdal. 1988: 256). 



Mengenai fenomena orang kuat lokal tersebut, Joel S. Migdal memiliki tiga argumentasi 

yang saling berkaitan. Pertama, Migdal memperdebatkan orang kuat lokal tumbuh subur di 

dalam masyarakat “mirip jaringan” yang digambarkan  sebagai “sekumpulan campuran 

(melange) organisasi-organisasi sosial hampir mandiri” dengan kontrol sosial yang efektif  

“terpecah-pecah”. Pola kontrol sosial khusus yang terpecah-pecah ini, menurut dugaan, 

seringkali diakui membaur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan 

kelas-kelas pemilik tanah besar. Singkat kata, berkat struktur masyarakat mirip jaringan, orang 

kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan 

para birokrat lokal yang digambarkan Migdal sebagai “segitiga penyesuaian” (Migdal. 1988: 238-

258). Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa 

komponen penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Dengan 

perhitungan semacam ini, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak 

dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung 

membingkai diskusi mereka dengan istilah personalisme, klientisme, dan hubungan patron-klien. 

Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi 

kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka. 

Ketiga, Migdal mengemukakan bahwa, berhasilnya orang kuat lokal menangkap lembaga-

lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam 

melaksanakan berbagai kebijakan. Secara keseluruhan, orang kuat lokal membatasi otonomi dan 

kapasitas negara, penyebab kelemahan negara, dalam menjalankan tujuan berorientasi perubahan 

sosial serta memperbesar ketakterkendalian dan kekacauan. Sepanjang keberhasilan strategi 

industrialisasi dan pertumbuhan amat tergantung pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

negara yang saling bertautan efektif, orang kuat lokal dengan itu menjadi penghambat 

pembangunan ekonomi dunia ketiga (Migdal. 1988: 9). 

Secara ringkas, keberhasilan orang kuat lokal dalam mencapai distribusi dan pengakuan 

kontrol sosial mereka di masyarakat menurut Migdal, didasari pada tiga faktor utama. Pertama, 

karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, di mana klientisme tumbuh sumbur dan 

berkembang. Sehingga kontrol sosial dapat terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang tersedia 

karena tidak mampu dimonopoli oleh negara. Kedua, karena proses akulturasi mitos strategi 

bertahan hidup yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol 



tersendiri di antara mereka. Di mana orang kuat menjadi satu-satunya tumpuan hidup 

masyarakat. Dan ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi, menembus, dan 

menangkap lembaga-lembaga negara sehingga menjadikan negara menjadi lemah, yakni melalui 

semacam gangguan lewat berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokrat-birokrat 

pemerintah ( Migdal. 1988: 72-75). 

Teori Bos Lokal (Local Boss) 

Teori Joel Migdal tentang orang kuat lokal kemudian dimodifikasi oleh John Sidel. 

Menurut Sidel, orang kuat lokal adalah bossisme lokal yang mempertahankan jejaring politik 

yang sudah terjalin lama untuk memperoleh dominasi kontrol atas masyarakat melalui kendali 

kepemilikan sumber-sumber ekonomi dan kekuatan koersif dalam yurisdiksi teritorial kekuasaan 

mereka di era demokrasi. Bossisme lokal berwujud Walikota, Gubernur, Anggota Kongres dan 

Anggota Senat yang menjadi pialang kekuasaan bagi patron politik mereka di tingkat nasional  

dan  menjadi broker kekuasaan bagi klien politik mereka di tingkat daerah serta menjadi orang 

yang paling berkuasa di suatu daerah untuk mengeksploitasi rakyat dan alam yang ada di dalam 

wilayah kekuasaan mereka tersebut. Para bossisme lokal ini muncul melalui mekanisme pemilu 

yang kompetitf dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan 

berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan 

kekerasan (Sidel, 1999: 1-22). 

Bagi Sidel, negara yang merupakan tempat beroperasinya para bossisme lokal bukanlah 

menjadi lemah perannya seperti yang dibayangkan oleh Joel Migdal. Namun negara melalui 

corak kapitalisme-birokratiknya justru melakukan akumulasi modal melalui bantuan para 

bossisme lokal. Pemimpin negara di tingkat lokal yakni para bossisme lokal menggunakan 

aparatur negara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya. Sehingga 

bossisme lokal seperti yang terjadi di Filipina merupakan aktivitas subordinasi aparat negara 

dalam kekuasaan para bos untuk melakukan akumulasi modal demi kepentingan pribadi dan 

keluarganya. Jejaring para bossisme lokal ini menguasai politik nasional dan pemimpin para 

bossisme lokal menjadi penguasa negara (Sidel, 1999: 140-154). 

Bossisme lokal ada di setiap level, ada bos yang menguasai distrik (kabupaten/kota), ada 

bos yang menguasai provinsi dan ada pula bos yang menguasai pusat. Jejaring patron-klien para 



bos di setiap level di Filipina membentuk kecenderungan rivalitas dua kelompok utama. Kedua 

kelompok besar tersebut akan berkompetisi dan saling mengalahkan satu sama lain. Rivalitas 

mereka berlangsung di tingkat pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan anggota 

kongres/Senat dan puncaknya pemilihan Presiden. Jejaring patron-klien para bossisme lokal 

tidak statis dan permanen melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah 

patron di tngkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi 

partai politik nasional. Para bossisme lokal melakukan pertukaran transaksional suara pemilih 

dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat 

mengerti bahwa dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, 

memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan umum, bantuan-bantuan 

yang mereka berikan berubah menjadi suara dan dukungan politik (Sidel, 1999: 1-22). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis 

terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 

Dimana peneliti melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas fenomena politik yang terjadi 

di masyarakat. 

Jenis Penelitian 

Dari kedalaman analisisnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana 

dalam melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Berdasarkan 

metode yang digunakan, yakni metode kualitatif, maka informasi didapatkan langsung dari 

informan-informan yang berkompeten dalam bidangnya. Dari data-data yang diperoleh dari 

informan akan diolah menjadi sebuah output informasi yang mudah diserap atau dimengerti 

maknanya oleh masyarakat umum. 



Fokus Penelitian 

 Lokasi dimana penelitian ini dilakukan telah ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan 

fenomena atau permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti sehingga diharapkan dapat 

ditemukan jawaban atas fenomena politik yang diangkat. Lokasi penelitian tersebut adalah 

Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus dari penelitian ini adalah 

mencari tahu apa saja peran orang kuat lokal sehingga 2 pasangan calon yang lain tidak mau 

mendaftarkan diri ke KPUD di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga hanya ada calon 

tunggal dalam Pilkada, apakah kegagalan partai politik atau merupakan bagian dari strategi 

politik dari calon petahana di Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam hal ini adalah informan. Informan dibutuhkan sebagai 

narasumber untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab 

fenomena yang diangkat oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini telah ditentukan oleh 

peneliti, dengan mengedepankan faktor-faktor integritas dan memiliki kemampuan yang 

mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Peneliti telah menentukan informan yang layak untuk menjadi simbol informasi, dengan 

melihat kemampuan informan dalam menjawab pertanyaan peneliti. Informan tersebut antara 

lain adalah KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor 

Tengah Utara yang maju sebagai calon tunggal, serta aktor-aktor birokrat di Kabupaten Timor 

Tengah Utara.. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara 

mendalam dengan informan untuk mendapatkan data primer menurut panduan berupa pedoman 

wawancara dan penelaahan terhadap dokumen tertulis untuk mendapatkan data sekunder. 

 Untuk keperluan pengumpulan informasi, peneliti memulai dengan mencari informasi 

terlebih dahulu melalui informan kunci tentang subyek atau informan utama yang akan peneliti 

teliti. Wawancara akan dilakukan terhadap informan yang didasarkan pada pengamatan peneliti 



memiliki hubungan atau peran dalam calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah 

Utara.  

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dikelola secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis 

data kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari 

hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan juga melalui studi kepustakaan. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.    

 Agar data yang diperoleh memadai, baik saat peneliti berada dilapangan, sumber 

dokumen, internet, buku maupun para informan. Peneliti juga merasa perlu mencatat secara teliti 

daan rinci data  saat wawancara agar dapat dengan mudah dilakukan analisis. Aktifitas dalam 

analisis data data melalui data reduction, data display dan conclusion drawing/ verivication.  

Uji Keabsahan Data 

Untuk menganalisa keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan data yang mementingkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data itu.  

 Ada tiga macam metode triangulasi. Pertama, triangulasi dengan sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

Kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu, waktu juga sering 

memengaruhi kredibilitas data. Karena melihat dari situasi psikologi informan yang mungkin 

dalam keadaan bermasalah dapat membuat kredibilitas data menjadi kurang efisien. Karena 

penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berada dalam 

kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Secara astronomis, posisi Kabupaten TTU terletak antara 9˚02′ 48″ LS – 9˚37′ 36″ LS 

dan antara 124˚04′ 02″ BT-124˚46′ 00″ BT. Batas-batas wilayah administratif adalah sebelah 



Selatan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebelah Utara dengan wilayah 

Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu, sebelah Barat dengan wilayah Kabupaten Kupang dan 

Timor Tengah Selatan, serta sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu. 

Wilayah Kabupaten TTU merupakan daerah daratan dengan luas 2.669,70 km
2
 atau hanya 

sekitar 5,6 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebagian wilayah 

TTU yang berbatasan dengan laut sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantura 

memiliki luas lautan  +950 km
2
 dengan panjang garis pantai 50 km. 

Pasangan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes menjadi satu-satunya calon 

tunggal dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 di TTU. Pasangan yang dikenal dengan 

sebutan Dubes jilid II ini akan dipilih dengan mekanisme SETUJU dan TIDAK SETUJU 

bersama dua daerah lainnya yakni Kota Blitar dan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum menjadi 

daerah paslon tunggal, KPU TTU sudah membuka kesempatan seluas-luasnya. Namun, dari dua 

kali masa pendaftaran (termasuk perpanjangan pendaftaran), hanya pasangan Raymundus 

Fernandes-Aloysius Kobes yang mendaftarkan diri ke KPUD TTU.  

Pilkada Kabupaten TTU yang hanya diikuti calon tunggal pasangan Raymundus Sau 

Fernandes-Aloysius Kobes ini akhirnya memenangkan pilkada karena perolehan suara SETUJU 

lebih banyak dari perolehan suara TIDAK SETUJU, jika dilihat dalam rekapitulasi perhitungan 

suara per kecamatan maka suara SETUJU menang di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten 

TTU. Tentunya menjadi menarik ketika kita mengamati fenomena politik di Kabupaten TTU ini 

mengingat sejak pemilihan langsung oleh rakyat baru pertama kalinya hanya ada satu calon 

tunggal yang maju. Pasangan Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes memiliki latar 

belakang yang berbeda, Raymundus Sau Fernandes adalah seorang politisi murni yang sudah 

lama bergelut di bidang politik yang turut ambil andil membesarkan nama partai PDIP di 

Kabupaten TTU, sedangkan wakilnya Aloysius Kobes adalah birokrat. Pasangan ini sangat 

familiar di masyarakat TTU karena sebelumnya pasangan ini menjabat selama 5 tahun sebagai 

bupati dan wakil bupati, sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kedua orang ini. 

 Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten TTU nomor: 29/Kpts/KPU-KAB-

018.433940/PBWB/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2015, yaitu dengan jumlah pemilih 

tetap di 24 kecamatan sebesar 81.842 pemilih, ditambah pemilih tetap tambahan 1, tambahan 2, 



dan pemilih pindahan maka total pemilih seluruhnya adalah 167.886 pemilih. Hasil perolehan 

suara calon tunggal pilkada 2015 di Kabupaten TTU yaitu suara SETUJU sebanyak 74.953 

suara, dan suara TIDAK SETUJU sebanyak 19.049 suara, jadi total suara yang sah sebesar 

94.002 suara, sedangkan surat suara yang lain rusak dan atau keliru coblos sebesar 58 pemilih. 

Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 63.336. 

Dukungan masyarakat Kabupaten TTU terhadap Dubes Jilid II untuk kembali memimpin 

dan membuat pasangan lain mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan diri ke KPUD, 

dipengaruhi oleh Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) dalam hal ini para birokrat. Birokrat yang 

dimaksudkan adalah aparat pemerintah yang fungsinya sebagai pelayan publik (Pegawai Negeri 

Sipil). Memegang kendali atas birokrat merupakan salah kunci kemenangan Dubes Jilid II. 

Menurut bapak Ben mengatakan bahwa: menurut saya salah satu kunci kemenangan pasangan 

Ray-Alo pada periode kedua sebagai bupati dan wakil bupati adalah memegang kendali di 

birokrasi. Kita tahu bahwa bapak Ray adalah incumbent atau yang sering disebut petahana. 

Otomatis kalau maju sebagai petahana maka kendali birokrasi masih dipegang penuh oleh 

pasangan ini. Ya kalau mau posisinya aman maka PNS itu lebih baik memilih pasangan ini. 

Yang disampaikan oleh bapak Ben ini sebenarnya secara tidak langsung merupakan 

ancaman bagi Pegawai Negeri Sipil atau birokrat yang sementara menjabat. Jika mau posisinya 

aman di birokrasi maka harus mengkoordinasikan keluarga dan tetangga sehingga memilih 

pasangan incumbent ini. 

Seperti yang dikatakan bapak Thomas: waktu pasangan ini menjabat pada periode 

pertama tahun 2010-2015, semua pejabat di birokrat itu banyak yang digusur. Ini dikarenakan 

waktu pilkada memilih untuk mendukung pasangan lain. Kalau pun tidak terlibat tetapi ada 

anggota keluarga yang memilih pasangan calon lain maka imbasnya akan ke Pegawai Negeri 

Sipil itu. Setelah itu semua posisi di birokrat itu digantikan dengan orang-orang baru yang pada 

pilkada mendukung pasangan ini. Ini begitu terlihat jelas sehingga orang-orang yang menjabat 

sebagai birokrat atau Pegawai Negeri Sipil akan sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan. 

Dan juga akan melarang keluarga untuk secara terang-terangan terlibat politik praktis untuk 

mendukung salah satu pasangan. Resikonya jelas kalau kalah maka akan berimbas kepada dia. 

Dan pasangan ini kan sebelumnya yang memerintah jadi jelas dia masih memiliki kekuatan 

terlebih di birokrat. Sehingga pasangan yang lain itu takut untuk mencalonkan diri. Waktu itu 

ada isu mau tunda pilkada ke tahun 2017 dan sementara itu akan dijabat PLT. Ini sebetulnya 



menguntungkan pasangan lain karena kekuatan di birokrat sudah tidak ada pengaruh lagi. Tapi 

pada akhirnya putusan MK memutuskan untuk calon tunggal tetap melaksanakan pilkada. 

 Lebih lanjut lagi bapak Thomas mengatakan bahwa: bapak ray itu cukup cerdik karena 

bapak Ray memasang mata-mata untuk mengawasi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya 

itu lewat yang tidak disangka sama sekali. Ia bisa saja memakai penjual sayur keliling atau di 

pasar atau siapa saja yang tidak disangka sama sekali. Dan jangan salah hampir semua penjual 

sayur keliling dan yang di pasar baru itu semua punya bapak Ray punya nomor sehingga kalau 

dengar ada yang mendukung pasangan lain maka dia akan langsung SMS ke bapak Ray. 

Dan yang menjadi ketakutan terbesar pada birokrat dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil 

bukan hanya jabatan tetapi juga mutasi. Jika bupati yang terpilih memiliki bukti atau laporan dari 

tim sukses mengenai keterlibatan salah seorang birokrat yang tidak memilih pasangan ini dan 

mendukung pasangan lain maka akan terancam dimutasikan ke daerah yang jauh dari tempat 

asalnya. 

Menurut bapak Goris, bahwa: apabila anda adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan 

pada pilkada anda dan keluarga dilihat mendukung pasangan yang kalah maka siap-siap saja 

anda dimutasi ke tempat yang betul-betul jauh dari keluarga. Ini bukan hanya pada masa 

sekarang saja tetapi sebelumnya itu sudah ada. Sehingga ini sudah semacam menjadi tradisi 

disini. Makanya saya selalu mengatakan keluarga untuk hati-hati ketika memilih pasangan calon 

yang di dukung karena akan berimbas pada Pegawai Negeri Sipil yang ada di keluarga. Dan 

satu lagi ketika kita berada di daerah yang waktu pilkada perolehan suara pasangan yang 

terpilih itu mendapat suara sedikit maka akan berimbas pada banyak pegawai yang ada disitu. 

Disini terlihat jelas bahwa kekuasaan pasangan calon di Kabupaten TTU yang maju 

sebagai incumbent di pilkada ini masih sangat mempunyai kendali penuh atas birokrasi dan pada 

akhirnya dipolitisasi sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung mengurungkan niat 

pasangan lain yang ingin maju dan melawan pasangan Raymundus Fernandes-Aloysius Kobes di 

pilkada serentak tahun 2015 ini. Dan pada akhirnya pasangan incumbent ini tidak mempunyai 

lawan alias calon tunggal. 

Birokrat yang merasa seakan tidak mempunyai pilihan karena adanya ancaman posisi dan 

mutasi semakin menambah kekuatan pasangan ini untuk mendulang dukungan suara dalam 

pilkada. Ditambah lagi dengan banyaknya dukungan dari tenaga kontrak beserta keluarganya 



yang merasa berutang budi kepada pasangan ini membuat kekuatan pasangan ini semakin di atas 

angin. 

Merujuk pada data penelitian yang penulis telah paparkan, yang maju sebagai calon 

tunggal karena pasangan yang lain mengurungkan niat untuk mendaftarkan diri ke KPUD pada 

pilkada tahun 2015 di Kabupaten TTU dipengaruhi oleh faktor Orang Kuat Lokal (dalam hal ini 

elit-elit birokrat). 

Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-

kelebihan yang mereka miliki  serta memiliki keahlian dibidangnya, local strongmen merupakan 

sebuah terminologi yang identik  dengan elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang 

konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit  merujuk  pada  

sekumpulan orang sebagai individu-individu  yang  superior  yang berbeda  dengan  massa  yang  

menguasai  jaringan-jaringan  kekuasaan  atau  kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan 

maupun sedang berkuasa begitupun dengan local strongmen.  Keunggulan  elite  atas  massa  

sepenuhnya  tergantung  pada  keberhasilan mereka  dalam  memanipulasi  lingkungannya  

dengan  simbol-simbol,  kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. 

Politisasi birokrasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pasangan calon kepala 

daerah, terutama pasangan calon petahana (incumbent) yang masih memiliki kekuasaan dan 

pengaruh untuk menggerakan birokrasi pemerintahan agar memilihnya, karena pasangan calon 

itu masih menjadi kepala daerah. Unsur birokrat yang terlibat biasanya tersistematis dari struktur 

atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. 

Hal demikian jelas menjadi kekuatan pasangan calon petahana (incumbent) saja karena 

dialah yang dapat menggerakannya. Sedangkan pasangan calon lain tidak dapat melakukannya. 

Dengan strategi ini juga, pasangan calon tidak perlu susah payah untuk mengorganisir massa, 

tinggal ia menggerakkan atau mengkoordinir para pejabat-pejabat di bawahnya dan dapat 

mendistribusikan secara gratis bahan-bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Hal demikian 

pula menjadi penyalahgunaan kekuasaan. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten TTU pada Pilkada serentak tahun 2015 pasangan 

Raymundus Fernandes-Aloysius Kobes sebagai petahana betul-betul memanfaatkan kekuatan 

birokrasi. Sebagai pimpinan yang masih menjabat, akses untuk masuk ke dalam birokrasi 

semakin mudah. 



Orang-orang penting yang ditempatkan sudah pasangan untuk mengemban tugas 

birokrasi kembali diperalat untuk kepentingan politik Incumbent. Birokrat yang menjabat pun 

seolah tidak punya pilihan lain untuk berpaling demi keamanan jabatan yang sudah ditempati. 

Walaupun secara aturan tindakan ini melanggar, namun secara rapih ditutupi oleh birokrat dan 

juga kepala daerah. 

Ancaman mutasi dan penurunan jabatan semakin membuat birokrat tidak bisa berbuat 

banyak selain mengikuti arus permainan yang sudah diatur sebelumnya oleh petahan untuk 

melanggengkan kekuasaannya. Situasi inilah yang secara tidak langsung mengancam pesaing 

yang ingin maju pilkada melawan incumbent. Dan pada akhirnya di Kabupaten TTU hanya 

petahana yang maju sebagai calon tunggal dalam pilkada serentak 2015. 

 

I. KESIMPULAN 

 

Pilkada serentak yang diselenggarakan tahun 2015 telah menyisakan satu lembaran 

sejarah baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Munculnya fenomena calon tunggal dalam 

Pilkada Serentak tahun 2015, terutama Kabupaten TTU telah menyita perhatian publik dan 

sempat menjadi polemik di masyarakat. Beragam spekulasi mengemuka terkait penyebab 

munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak tahun 2015. Ada yang beranggapan 

bahwa fenomena calon tunggal merupakan sebuah strategi politik yang dilakukan oleh lawan 

politik pasangan calon kepala daerah petahana (incumbent) untuk menunda Pilkada hingga 2017. 

Ada pula yang berpendapat bahwa calon tunggal muncul akibat dari ketidakmampuan partai 

politik untuk mencetak kader-kader terbaik yang mampu untuk maju dalam kontestasi Pilkada. 

Namun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten TTU yang merupakan 

salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2015 dengan 

calon tunggal, terunggkap fakta bahwa Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) dalam hal ini elit-

elit birokrat pada kepemimpinan periode pertama kepemimpinan pasangan petahana memiliki 

peran penting dalam membentuk calon tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten TTU tahun 

2015. Kekuatan dan pengaruh elit-elit birokrat, memaksa Kabupaten TTU harus menerima 

kenyataan bahwa penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut hanya diikuti oleh satu pasangan 

calon saja alias calon tunggal untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2015. 



Kekuatan pasangan petahana (incumbent) Raymundus Fernandes-Aloysius Kobes yang 

tidak terlepas dari faktor Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) dalam hal ini para elit-elit 

birokrat yang sudah ditempatkan oleh pasangan petahana pada pos-pos yang strategis sehingga 

pada akhirnya pasangan incumbent ini tidak mempunyai lawan yang sepadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku dan Jurnal: 

Harriss , John, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, Politicising Democracy: The Local Politics of 

Democratisation, terjemahan bahasa Indonesia oleh Arya Wisesa, Bernadetta E Sumarah, 

Lina Jusuf, Jakarta: Penerbit Demos, 2005. 

Hutabarat, Melvin Perjuangan. Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia Era Desentralisasi. 

Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2012. 

Kumolo, Tjahjo. Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.  

Migdal, Joel S. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities 

in the Third World, New Jersey: Princenton University Prees, 1988.  

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002. 

Sidel, John T. Capital, Coercion, and Crime: Bossisme in the Phillipines. California: Stanford 

University Pers, 1999. 

Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 



Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. 

 


