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tunggal melalui jaringannya dengan kelompok unit usaha untuk penutupan biaya 

kampanye di Pileg tahun 2019 serta pemberian layanan dan fasilitas perkantoran 

kepartaian untuk menunjang kegiatan partai politik yang telah tergabung dalam 

koalisi pendukung calon tunggal. Namun, sayangnya, janji dari pertukaran politik 

antara calon tunggal dengan beberapa partai politik belum menjadi kenyataan 

sepenuhnya. Pertukaran politik selanjutnya adalah bentuk tradisional. Bentuk 

pertukarannya adalah penyediaan anggaran Pilkada 2018 bagi KPU Kabupaten 

Pasuruan yang peningkatannya tiga kali lipat dari anggaran Pilkada Kabupaten 

Pasuruan tahun 2013 yang lalu. Terakhir, bentuk pertukaran calon tunggal dengan 

pemilih loyalis yang berbasis politik aliran adalah realisasi program populis dan  

perekrutan pegawai kontrak di bidang pendidikan dan agama.  

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran akan perlunya 

elite partai politik non-penguasa tidak menggantungkan diri kepada pemilih yang 

berbasiskan pada politik aliran. Partai politik lokal harus memperkuat diri dengan 

ideologi politiknya sebagai sumber platform ide-ide politik sehingga masyarakat 

memilih bukan karena berdasarkan politik aliran akan tetapi kepada partai siapa 

yang memiliki ide program yang baik (based on programs). Selanjutnya, ketika 

kesaktian partai politik sudah ditukar oleh calon tunggal dengan idealismenya 

maka penegakan demokrasi di dalam partai politik sebagai pengawas eksekutif 

sekaligus penyambung suara rakyat harus tetap dijalankan dan lebih digalakkan 

sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan pembangunan 

sebagai akibat distribusi manfaat yang hanya selektif bagi para pemilih loyalis dan 

kelompok mayoritas saja.  
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Abstrak 
 

Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang pertukaran politik dalam proses 
penentuan calon tunggal di Pilkada Kabupaten Pasuruan 2018 dengan penekanan 
dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses penentuan calon tunggal di Pilkada 
Kabupaten Pasuruan dan bagaimana bentuk pertukaran politik dan implikasinya 
dalam penentuan calon tunggal tersebut. Analisisnya menggunakan teori 
pertukaran klientelistik Hopkin (2006). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan tipe analisis deskriptif yang digunakan untuk mengkaji studi kasus 
tertentu. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, observasi 
dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses 
penentuan calon tunggal di Pilkada Kabupaten Pasuruan tidak bisa lepas dari 
peran determinan formal; partai politik dan KPU Kabupaten Pasuruan dan peran 
determinan non-formal; elite agama dan determinasi politik aliran. Penelitian ini 
mengungkap bahwa pertukaran politik terjadi antara calon tunggal dengan partai 
politik, calon tunggal dengan KPU Kabupaten Pasuruan dan calon tunggal dengan 
pemilih loyalis berbasis politik aliran. Bentuk pertukarannya ada dua; ekonomis 
dan tradisional. Pertukaran ekonomis diberikan kepada partai politik lokal seperti 
modalitas politik untuk Pileg 2019 dan fasilitas kantor partai politik. sedangkan 
pertukaran tradisional untuk KPU Kabupaten Pasuruan dan pemilih loyalis berupa 
peningkatan anggaran Pilkada, program populis dan perekrutan pegawai kontrak 
di sektor pendidikan dan sosial.  
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