
BAB III 

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM NEGARA 

DEMOKRASI 

 

A. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran 

penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 

dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai 

politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh 

Schattcheider, “political parties created democracy”. Oleh karena itu, 

partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat 

derajat perlembagaanya (the degree of institutionalization) dalam setiap 

sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan 

pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.”1 

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan 

pandangan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius di 

antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih 

daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau 

berniat memuaskan kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah 
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berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang 

berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabuhi, untuk 

memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu atau 

kepentingan umum. 

Partai politik suatu sarana politik yang menjembatani elit-elit politik 

dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang 

bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan 

politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam 

urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai 

suprastruktur politik. 

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen 

infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai 

partai politik, yakni: 

a. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, 

dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik 

dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional 

guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.2 

b. Carl J. Friedrich: partai Politik adalah sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan 

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan 

yang bersifat ideal maupun materil.3 

c. R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang 

sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan 
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Europe and America. Waltam, (Mass: Blaisdell Publishing Company,1957), hlm.419. 



politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan 

menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.4 

d. Sigmund Neumann: a political party is the articulate organization of 

society’s active political agents, those who are concerned with another 

group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar 

persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang tidak sepaham.5 

e. Robert K. Carr: Political Party is an organization that attemps to 

achieve and maintain control of government (Partai Politik adalah suatu 

organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan 

terhadap pemerintah).6 

 

Selain pendapat para ahli tersebut, menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud Partai Politik 

adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik 

Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan 

negara melalui pemilihan umum.7 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik, yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

                                                           
4Soltau, Roger H. An Introduction to Politics.(London: Longsman, Green & Co, 
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5Sigmund Neumann, Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader, 

edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of 

Glencoe,1963),hlm.352. 
6 Carr, Robert K, Merver H. Bernstein, Walter F. Murphy. America Democracyin Theory 

and Practice: Essentials of National, State, and Local Government. (New York: Holt, Rinehart 

and Winston. Inc,1965). 
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  Tentang Partai Politik Pasal 1. 



memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.8 

Dari sekian banyak konsep partai politik dari para ahli tersebut, kita 

bisa melihat bahwa setidak-tidaknya partai politik terdapat unsur organisasi 

politik resmi, aktivis politik, aktivitas politik, dan tujuan politik. 

Secara lebih jelas, Frank J. Sorouf mengemukakan konsep partai politik 

yang terdiri dari unsur-unsur:9 

a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan 

umum. 

b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok 

masyarakat (ekstensif). 

c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya. 

d. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai suatu 

kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-

anggotanya. 

 

Selain itu, berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut 

Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik 

mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu: 

a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai 

kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang 

dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam 

tubuh Golkar misalnya ada Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum 

tahun 1999), demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, Perti, dan PSII. 
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Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan 

kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi 

dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul 

dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, 

dan pencalonan kandidat. 

 

b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, 

dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus 

dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah 

perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. 

Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dan label partai, 

mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, 

mengumpulkan dana dan membuat isu propaganda dalam kampanye. 

Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-

anggotanya untuk loyal kepada partai. 

 

c. Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making), partai politik juga 

berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan 

kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang 

mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan public. Dari posisi 

ini mereka memiliki kekuasaan unruk memengaruhi atau mengangkat 

petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut 

member pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian 

dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegits 

partai.10 

 

Berdasarkan definisi yang cukup bervariasi di atas, kita dapat menarik 

sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi resmi yang 

dibentuk orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan 

tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-

anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. 

2. Lahirnya Partai Politik  

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan 

dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam 
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proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung 

antara rakyat dan pemerintah.Maka dalam perkembangannya kemudian 

partai politik dianggap sebagai menifestasidari suatu sistem politik yang 

demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. 

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat 

bersifat elitis danaristokratis, dalam arti terutama mempertahankan 

kepentingan golongan bangsawan terhadaptuntutan raja, namun dalam 

perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas danberkembang ke 

segenap lapisan masyarakat.11 Hal ini antara lain disebabkan oleh 

perlunyadukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan 

masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang 

bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. 

Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik 

mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan 

Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai 

pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang 

bertujuan mencapai kemerdekaan.Hal ini terjadi di Indonesia (Hindia 

Belanda) serta India. Lalu dalam perkembanganya akhir-akhir ini partai 

politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di 

negara-negara yang berdasarkan demokrasikonstitusional, yaitu sebagai 

kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.12 

                                                           
11 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di 

Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 1. 
12Ibid. 



Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam 

beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai 

ciri dan tujuan masing-masing, yaitu: Masa penjajahan Belanda, Masa 

pedudukan Jepang dan Masa merdeka.  

a. Masa Penjajahan Belanda 

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di 

Indoneisa (Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya 

kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang 

bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau yang 

berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan 

Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional 

untuk Indonesia merdeka.13 

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan 

menifestasi kesadaran nasionaluntuk mencapai kemerdekaan bagi 

bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh 

beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 

terdapat beberapa fraksidi dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional 

di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai 

Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische 

Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar 

Dewan Rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik 

dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 
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1939 dibentuk KRI (Komite  Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari 

GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari 

partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang 

merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang 

terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang 

merupakan gabungan organisasi buruh. 

b. Masa Pendudukan Jepang 

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya 

golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, 

yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. 

c. Masa Merdeka (mulai 1945). 

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka 

kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga 

bermunculan parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian, kita 

kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 

4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI.Masa tahun 

1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai 

politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. 

Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik.14Partai politik 

tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh 

bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai 
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akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa 

demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili 

masa-masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini 

peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan 

presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan 

NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI 

dan PKI. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI 

memainkan peranan bertambah kuat, terutama memulai G 30 S/PKI akhir 

September 1965. Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan 

partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa 

Demokrasi Terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya 

organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada 

pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai 

diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim 

Indonesia) serta PNI.15 

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai 

politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat 

Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). 

Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai 

Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) 

bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.  
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Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik 

Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997.Setelah 

gelombang reformasi terjadi diIndonesia yang ditandai dengan 

tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai terus 

berlanjut hingga pemilu 2004.16 

3. Ciri - Ciri Partai Politik 

Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan 

Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh 

Ramlan Surbakti dalam bukunya “ Memahami Ilmu Politik “ yaitu:17 

a. Berakar dalam masyarakat lokal  

Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur 

aspirasinya,adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai 

politik merupakan halyang penting. Selain itu partai politik juga harus 

memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat 

lokal karena jika tidak begitu bukanmerupakan partai politik. 

 

b. Melakukan kegiatan terus menerus  

Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah 

berkesinambungan,dimana masa hidupnya tidak bergantung pada 

masa jabatan atau masa hiduppemimpinnya. 

 

c. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam 

pemerintahan 

Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan 

kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa 

yang telah menjadi programnya. 

 

d. Ikut serta dalam pemilihan umum  
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Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga 

legislatif, partaipolitik di negara demokratis turut serta dalam 

pemilihan umum. 

 

Berdasarkan ciri-ciri partai politik di atas, maka partai politik harus 

memiliki kepengurusan yang tersebar di setiap daerah, sehingga betul-

betul mengakar pada masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan yang 

dilakukan partai politik tentunya harus terlaksana secara terus-menerus, 

sehingga keberadaan partai politik tersebut dapat bertahan dengan lama. 

Ciri yang paling menonjol dalam partai politik adalah berusaha 

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seluas-luasnya dalam 

pemerintahan, yaitu melalui proses pemilihan umum.18 

B. Fungsi dan Tujuan Partai Politik 

1. Fungsi Partai Politik 

Pada permulaanya fungsi dan peran partai politik di negara-negara 

Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan 

kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam 

perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke 

berbagai lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya 

dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. 

Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke 

peranan yang meluas dan populis.19 
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Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya 

4 empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut 

Mariam Budiardjo, meliputi sarana:20 

a. Sarana komunikasi politik (political communication), 

b. Sarana sosialisasi politik (political socialization),  

c. Sarana rekruitmen politik (politic recruitment), dan 

d. Sarana pengatur konflik (conflict management),  

Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik 

itu mencakup fungsi :21 

a. Mobilisasi dan integrasi; 

b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting 

patterns);  

c. Sarana rekruitmen politik; dan  

d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. 

 

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang 

lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting 

dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau 

political interests yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi 

dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh 

partai politik menjadi ide-ide dan kebijakan partai politik yang 

bersangkutan.Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu 

diadvokasikan sehingga dapat diharapkan memengaruhi bahkan menjadi 

materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Komunikasi politik adalah 

proses penyampaian informasi politikdari pemerintah kepada masayarakat 

dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik disini 
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berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan 

aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapakan suatu 

kebijakan.22 

Partai politik sebagai sosialisasi politik adalah proses pembentukan 

sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang 

dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. 

Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa 

pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian,  

diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan 

umum.  

Partai politik salah satu sarana rekrutmen politik (political 

retruitmen).Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi 

kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada 

jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.23 Kader-kader itu ada yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat, dan ada pula yang dipilih melalui cara 

yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun 

melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan 

yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen 

politik. Jabatan-jabatan prefesional di bidang-bidang kepegawainegerian 
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dan lain-lain yang tidak bersifat politik (political appointment), tidak boleh 

melibatkan peran partai politik.24 

Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/ 

kenegaraan, baik langsung maupun tidak langsung, partai politik dapat 

berperan. Dalam hal inilah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen 

partai politik dianggap penting. Selain fungsi rekruitmen partai politik juga 

berfungsi pengatur dan mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat 

(conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) 

dan kepentingan-kepentingan (interest) yang tumbuh dalam kehidupan 

masyrakat sangat beraneka ragam, rumit , dan cenderung saling bersaing 

dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai 

kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi 

partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif 

kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.25 

Dengan kata lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict 

management), partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan 

(aggregation of interest) yang menyalurkan ragam kepentingan yang 

berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan partai politik. Oleh karena 

itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola 

konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai 

mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan 

                                                           
24Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, 2016, hlm 408. 

`25Ibid. 



cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk memengaruhi 

kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.26 

Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu 

fungsi khas partai politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya karena 

seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah 

satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang 

mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan 

yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat 

yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan 

karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik. 27Kandidat 

partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada 

publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai 

dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan. 

2. Tujuan Partai Politik 

Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai 

Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai 

politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.28Tujuan 

umum partai politik adalah : 

                                                           
26 Meny and Knapp, Op.Cit.,hlm.124. 
27 Richard S. Katz, The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, 

dalam Party Politics, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001, Ibid., hlm. 7. 
28Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik. 



a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945; 

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; dan 

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah untuk meningkatkan 

partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai 

Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

danMembangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.29 

Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai 

organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan 

politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah 

secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktifitas 

merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. 

 

 

 

                                                           
29Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Partai Politik 

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html diakses pada 

tanggal 22 agustus 2018. 

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html


3. Hubungan Partai Politik,  Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala 

Daerah 

1. Partai Politik dalam Pemilihan Umum 

Partai politik merupakan instrument yang tak terpisahkan dari 

sistem demokrasi di negara manapun didunia ini. Tidak dapat dikatakan 

demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut 

karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari 

kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan 

kepentingannya. 30Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu 

bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaanya sebagai suatu 

badan hukum. Kebebasan hak asasi manusia yang dimaksudkan adalah 

kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam 

perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang 

diakui universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat 

(fredoom of association).Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa 

adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang 

karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan 

pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.31 

Demokrasi di Indonesia berarti pemerintahan dari rakyat adalah 

sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar 

                                                           
30 Di Indonesia, hal ini juga diatur melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, 

bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan, “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat”. 
31 Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Democratic Politics, (Harvard Law 

Review, Vol. 118:1,2004), hlm.18-19. 



terwujud. Pemerintahan yang mungkin dilaksanakan yaitu mekanisme 

pemilihan umum. Disinilah letak penting keberadaan partai politik sebagai 

penyedia para kader yang akan mengikuti pemilihan umum. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan organisasi politik resmi 

yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama 

dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan 

anggota-anggotanya dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan 

umum dengan cara memenangkan anggotanya dalam pemilihan umum 

untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan.  

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik 

sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif 

yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang 

adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing 

untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak 

memberikan suara.32Pemilihan umum adalah salah satu sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi 

perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan 

keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih 

melalui suatu ajang pemilihan. 

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk 

menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk monarki yang dinilai 

cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter.Walaupun demikian, 

                                                           
32 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: Grafiti,1997),hlm.5-6. 



harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah 

sistem yang sempurna yang tidak mempunya kelemahan-kelemahan. 

Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin 

amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan 

menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup 

berdemokrasi.33 

Komponen dari suatu pemilu antara lain adalah rakyat yang 

bertindak sebagai pemilih yang untuk selanjutnya disebut sebagai 

konstituen dan peserta pemilu yang akan melakukan berbagai hal guna 

menarik simpati para konstituen, seperti menawarkan program-program 

maupun janji-janji yang dilakukan masa kampanye. 

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang menyediakan ruang 

diskusi bagi pemilih (konstituen) dengan para peserta pemilu, yaitu calon-

calon wakil rakyat. Diskusi tersebut bisa dilakukan secara sendiri-sendiri 

maupun dilakukan melalui perantara suatu yang memiliki fungsi partai 

politik yang didalamnya pada umumnya membahas tentang bagaimana 

penyelenggaraan pemerintahan  di suatu negara seharusnya dilakukan. 

Dan nantinya, rakyat sangat diharapkan untuk memberikan persetujuan 

terkait siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana 

pelaksanaan kekuasaan tersebut.34 

 

2. Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah 

                                                           
33 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai politik dan sistem pemilihan umum di 

Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hlm.47. 
34https://guruppkn.com/jenis-jenis-pemilu, diakses pada tanggal 21 september 2018. 

https://guruppkn.com/jenis-jenis-pemilu


Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, 

Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara 

pemerintah daerah. 

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya 

adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk memilih pemimpin tersebut 

maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan 

oleh rakyat dalam satu daerah yang dilaksanakan secara demokratis. 

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada 

merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh-

tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan secara 

langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi 

syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan 

wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara 

lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil 

Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.35 

                                                           
35Ibid. 



Untuk menjamin Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan 

secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 

kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota .36Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota secara langsung dan demokratis. 

Menurut Taufiqqurahman Syahuri, rumusan “dipilih secara 

demokratis” dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan 

pelaksanaan pilkada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewah 

sebagaimana maksud Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.  Hal ini tidak dapat 

diartikan bahwa pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk 

memaknai frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 

Ayat (4) UUD 1945.37 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 

pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan 

yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung 

jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi 

                                                           
36Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
37 Taufiqqurahman Syahuri, Anatomi Putusan MKRI Tantangan Pilkada. Makalah.Seminar 

Putusan MK Pengujian UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan PS-HTN-FH-UI. 

Menara Cakrawala Jakarta: 28 Maret 2005. 



lokal, yaknitidak sekedar distibusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan 

secara vertikal.38 

 Pemilihan Kepala daerah secara langsung diharapkan akan 

membawa beberapa keuntungan, antara lain: 1) Rakyat bisa memilih 

pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya sekaligus member legitimasi 

kuat bagi kepala daerah terpilih; 2) mendorong calon kepala daearah 

mendekati rakyat pemilih; 3) membuka peluang munculnya calon-calon 

kepala daerah dari individu (meskipun harus melalui pencalonan oleh 

partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam 

memerhatikan masalah dan kepentingan masyarakat dan daerahnya; 4) 

mengurangi peluang distrosi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan 

politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepala 

daerah kepada rakyat.39 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan 

persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi:40 

                                                           
38 Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 

1945,  Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 272. 
39Radian Salman, Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Harian Kompas, Jumat 4 

Februari 2005. 
40Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 



a. perencanaan program dan anggaran;  

b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;  

c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara 

dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;  

d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;  

e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, 

dan Pengawas TPS;  

f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan  

g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.  

 

Tahapan penyelenggaraan meliputi: 41 

a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon 

Walikota;  

b. Uji Publik;  

c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan 

Calon Walikota;  

d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;  

e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon 

Walikota;  

f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;  

g. pelaksanaan Kampanye;  

h. pelaksanaan pemungutan suara;  

i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;  

j. penetapan calon terpilih;  

k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan  

l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konteks 

teoritis demokrasi lokal berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. 

Sedangkan desentralisasi kekuasaan pada dasarnya diwujudkan dengan 

adanya otonomi pada tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya 

disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan 

                                                           
41Ibid., ayat (3). 

 



Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung dan demokratis.42Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang 

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan 

yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi.43dan Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan 

yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau 

perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota.44 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 menyebutkan 

bahwa warga ngera Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan 

dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut : 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat;  

d. telah mengikuti Uji Publik;  

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur 

dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon 

Walikota;  

                                                           
42 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. 
43 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. 
44 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. 



f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter;  

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih;  

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;  

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara;  

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi;  

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;  

o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

mencalonkan diri di daerah lain;  

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan 

penjabat Walikota;  

q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;  

b. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan 

Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada 

Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;  

c. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil 

sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan  

d. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah.  

 

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, 

KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Adapun Pemilihan Gubernur 

dilaksanakan oleh KPU Provinsi sedangkan Pemilihan Bupati dan 

Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di 

jelaskan di dalam pasal 8 UU No.8 Tahun 2015. 



Mekanisme lain dalam pengisisan jabatan kepala daerah juga di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 78 ayat (1) 

menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena 

meninggal dunia, permintaan sendiri dan atau diberhentikan. 

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang 

pengisian jabatan Kepala Daerah yaitu : 

1. Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 

 

2. Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap 

dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan 

kepala daerah. 

 

Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebelum dilakukan, wakil 

gubernur melaksanakan tugas  sehari-hari gubernur sampai dilantiknya 

gubernur atau sampai dengan diangkatnya pejabat gubernur.45 Hal yang 

sama juga berlaku pada Bupati/Walikota melaksanakan tugas sehari-hari 

bupati/walikota sampai dengan dilantiknya bupati/walikota atau sampai 

diangkatnya pejabat bupati/walikota.46 

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur, Bupati dan Walikota dibantu 

oleh Wakil Guberner, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. 

                                                           
45Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
46Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 



Dalam hal gubernur, Bupati dan Walikota berhalangan tetap, wakilnya 

tidak serta merta dapat menggantikan Gubernur, Bupati  dan Walikota. 

Para wakilnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. 

Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa 

jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat 

Gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

Gubernur dan dapat dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD 

Provinsi.47 

Pasal 176 UU No.8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa apabila Wakil 

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan, 

dapat dilakukan pengisisan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 

Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan 

berhalangan tetap. Selanjutnya apabila Wakil Bupati dan Wakil Walikota 

berhenti atau diberhenti berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyao kekuatan hukum tetap, Bupati/Walikota dapat mengusulkan 

calon Wakil Bupati/Walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri 

melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk diangkat sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

                                                           
47 Pasal 174 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan 

atas UU no.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 


