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Pertukaran sumber daya antara warga atau pemilih dengan kandidat dan/atau partai politik peserta 
pemilu. Misalnya, pertukaran janji kandidat dengan keputusan warga untuk memilih kandidat. 
Transaksi politik merupakan peristiwa yang kerap ditemui dalam pemilu. Ada transaksi politik yang 
melemahkan posisi dan kepentingan warga, ada juga yang bisa menguatkan kepentingan warga 
dalam jangka panjang setelah pemilu. Ikatan antara warga dengan kandidat pemenang pemilu dapat 
ditentukan dari strategi transaksi politik yang dijalin selama pelaksanaan pemilu. 

Apa itu TRANSAKSI POLITIK?

STRATEGI TRANSAKSI POLITIK YANG MENGUATKAN WARGA

Bagaimana warga bisa melakukan transaksi politik yang 
memperkuat posisi dan kepentingan warga dalam 
jangka panjang? Ada sejumlah pra kondisi yang 
dibutuhkan, yaitu:

1. Adanya pengorganisasian masyarakat yang relatif 
baik. Ini dapat dilakukan dengan inisiatif warga 
secara mandiri maupun dengan bantuan kelompok 
pendamping. Warga yang berorganisasi memiliki 
kesadaran dan kemampuan yang lebih baik untuk 
bertindak secara kolektif serta menghindarkan 
situasi terpecah-pecah di antara warga sebagai 
p e m i l i h .  M a s y a r a k a t  y a n g  t e r o r g a n i s i r 
memungkinkan strategi transaksi antara pemilih, 
perantara dan kandidat dimusyawarahkan secara 
terbuka dan dirumuskan sebagai bentuk transaksi 
yang bersifat programatik. 

2. Pe n t i n g n y a  dokumentasi  dan  publ ikasi . 
Pendokumentasian dimulai dari pengenalan dan 
pencatatan kepentingan publik yang harus 
diperjuangkan. Lalu berlanjut pada komunikasi 
antara warga dengan kandidat. Komunikasi harus 
terdokumentasi secara lengkap dan disebarkan 
secara luas. Komunikasi tidak cukup antara warga 
dengan perantara yang bekerja untuk kandidat. 
Komunikasi mutlak perlu ada antara elemen 
warga dengan kandidat. Informasi harus tersebar 
luas menjangkau warga. Tidak harus melalui media 
massa. Yang terpenting warga tahu tentang adanya 
strategi transaksi politik melalui pemilu yang 
dilakukan demi kepentingan mereka. 

1. TAHU

2. MAMPU

3. KENDALI

Didukung oleh:

3. Tersedianya pengetahuan yang memampukan dan 
memberi kendali. Masyarakat yang terorganisir 
memiliki pengetahuan (tentang program yang 
diusung kandidat, juga pengetahuan mengenai 
masalah-masalah sosial/ekonomi/politik yang 
menjadi kebutuhan komunitas warga), kemampuan 
(untuk membahas dan mengomunikasikan 
keseluruhan program dengan kandidat serta dengan 
sesama warga secara luas), dan kendali dalam 
merumuskan cara/langkah yang dilakukan serta 
batas waktu yang jelas terkait pemenuhan janji 
kandidat pemenang pemilu.

Ketiga prakondisi di atas dapat dikerucutkan dalam 
bentuk segitiga prakondisi dengan prinsip TAHU, 
MAMPU, dan KENDALI.  



Setelah mengenali bentuk-bentuk transaksi politik yang melemahkan kepentingan warga dalam 
berhubungan dengan kandidat selama pemilu, maka penting untuk bisa membedakan mana 
transaksi politik yang melemahkan dan mana yang bisa memperkuat kepentingan warga setelah 
pemilu berakhir. Berikut adalah ciri-cirinya:  

                     

    

   

TRANSAKSI POLITIK SEBAGAI 
STRATEGI DALAM PEMILU

 
 

    
            

1. TERBUKA. Terjadi proses komunikasi 
melalui dialog tatap muka, ada publikasi 
yang luas, dan warga paham tentang 
masalah-masalah yang dibicarakan dan 
disepakati bersama.

2. PUBLIK. Hasil transaksi politik untuk 
kepentingan publik, menjangkau warga 
secara  keseluruhan dalam wi layah 
pemilihan. 

3. JANGKA PANJANG.  Ditujukan untuk 
membangun ikatan hubungan jangka 
panjang dengan kandidat pemenang 
pemilu. Misalnya melalui kesepakatan 
kontrak politik. 

4. P E N D A N A A N  N E G A R A .   T i d a k  a d a 
pendanaan kandidat untuk menggalang 
dukungan politik (suara) selama pemilu.  
Pendanaan negara dalam bentuk alokasi 
anggaran program pembangunan untuk 
seluruh masyarakat di wilayah pemilihan.  
K a n d i d a t  p e m e n a n g  p e m i l u  y a n g 
membangun kesepakatan kontrak politik 
dengan warga akan memperjuangkan 
alokasinya dalam bentuk kebijakan. Warga 
dapat memantau prosesnya. 

5. TIDAK MELANGGAR HUKUM. Sepanjang 
dalam proses transaksi politik, kandidat 
tidak menjanjikan imbalan yang ditukar 
dengan suara pemilih pada hari pemilihan 
maka tidak melanggar hukum. Publikasi 
yang luas dan komunikasi menjadi kontrol 
dalam proses kesepakatan politik  kandidat 
dengan warga agar tidak melanggar UU 
Pemilu.

Melemahkan Warga Menguatkan Warga

Merupakan bentuk transaksi politik yang mudah ditemui 
dalam pemilu kita selama ini. Kandidat, melalui tim 
sukses atau pihak lain, membagi-bagikan uang kepada 
pemilih di suatu wilayah. Tujuannya memengaruhi 
pemilih untuk memilih kandidat tersebut pada pemilu. 
Uang biasanya dibagikan sebelum pemilih datang ke TPS 
pada hari pemungutan suara. Jual beli suara ini sifatnya 
perorangan, belum tentu semua warga di suatu wilayah 
yang sama mendapatkan pembagian uang. Istilah 
'serangan fajar' kerap dilekatkan untuk situasi tersebut.

Bentuk lain dari jual beli suara. Bisa dilakukan oleh 
kandidat atau partai politik. Bentuknya adalah 
sekelompok warga/komunitas dijanjikan akan 
mendapatkan imbalan uang atau fasilitas jika mereka 
bersepakat untuk memberikan dukungan suara kepada 
kandidat tersebut. Kesepakatan dukungan suara 
menjadi syarat pemberian imbalan materi oleh 
k a n d i d a t .  C o n t o h n y a  k a n d i d a t  m e n a w a r k a n 
proyek/fasilitas kepada kelompok/komunitas jika ia 
terpilih, di pihak lain kelompok/komunitas menjanjikan 
dukungan suara dari massa/anggotanya. Warga 
dijadikan ‘mesin’ politik kemenangan kandidat. 
Transaksi politik seperti ini lazim pula ditemui dalam 
pemilu kita. 

Bentuk ini lebih lazim dilakukan kandidat petahana 
(yang sedang menjabat). Tujuannya agar bisa terpilih 
lagi. Kandidat menyalurkan bantuan dalam bentuk 
program. Program disalurkan menjelang pemilu untuk 
membangun simpati warga. Pemberian program 
bantuan sosial yang sering terjadi menjelang pemilu 
adalah contoh transaksi politik ini. Sifat bantuannya 
yang tidak merata, menggunakan dana pemerintah, 
menyasar daerah tertentu seperti basis partai/kandidat, 
dan bisa menggunakan aparat pemerintah setempat 
atau ormas untuk menyalurkan program, membuatnya 
mirip jual beli suara menjelang pemilu. 

KENALI BENTUK TRANSAKSI POLITIK 
YANG MELEMAHKAN WARGA!

Jual Beli Suara

Klientelisme (warga dijadikan 
‘mesin’ politik kandidat)

Bias Partisan (program 
untuk simpati warga)

* Ilustrasi copy right © Perludem & KIPP Jakarta (2012) 

* Dan masih banyak lagi contoh lainnya

*Logat Jakarta: “Walau miskin,tidak sekolah,kami tidak bisa dibeli”

1. TERTUTUP. Tidak terpublikasikan secara 
luas, tidak ada komunikasi terbuka antara 
warga dengan kandidat secara langsung, 
warga tidak tahu tujuan pemberian 
imbalan.

2. PERSONAL.  Has i l  t ransaks i  po l i t ik 
dinikmati oleh sekelompok orang tertentu, 
yang bisa saja mengatasnamakan warga 
suatu wilayah.

3. JANGKA PENDEK.  T idak  d i tu jukan 
membangun ikatan jangka panjang setelah 
pemilu, kandidat mendekati warga untuk 
kepentingan pemenangan saja. 

4. P E N D A N A A N  P R I B A D I .   K a n d i d a t 
mendanai secara pribadi penyaluran 
imbalan untuk menggalang dukungan 
warga pada hari pemilihan. Selain diri 
sendiri, sumber dana kandidat bisa berasal 
dari pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap kemenangan kandidat dalam 
pemilu.  

5. MELANGGAR HUKUM. Praktik jual beli 
suara untuk dukungan suara pemilih 
termasuk jenis pelanggaran yang dikenai 
sanksi  hukuman dalam UU Pemilu. 
Kandidat, perantara, dan pemilih yang 
melakukan jual beli suara dapat diadukan 
ke pihak berwenang (kepolisian, badan 
p e n g a wa s  p e m i l u ) .   J i k a  t e rb u k t i , 
hukumannya berupa penjara dan denda, 
bahkan kandidat bisa didiskualifikasi dari 
pencalonan pemilu. 
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