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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu negara, dalam praktiknya, antara politik dan hukum memang 

tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut dilakukan guna melaksanakan konsep 

tujuan pemerintahannya, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan 

dan kebijakan-kebijakan politik serta aturan perundang-undangannya. 

Indonesia sendiri adalah negara hukum, yang pada dasarnya segala aktivitas 

masyarakat bersinggungan dengan norma dan perbuatan hukum, maka dari 

itu, perlu adanya aturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur 

segala aktivitas agar tercipta kesejahteraan. Dalam tujuan pemerintahan yang 

berhubungan dengan pembangunan perundang-undangan, untuk menciptakan 

peraturan agar tercipta tertib sosial, maka para pembuat produk hukum 

hendaknya mengutamakan kepentingan bersama yang berdasarkan pada 

norma dan nilai kebaikan.  

Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan juga merupakan 

sebuah proses sebagai dinamika kehidupan demokrasi di lembaga legislatif, 

dengan prosedur dan alur sistematika yang telah disepakati bersama. Proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memperhatikan 

materi muatan yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 (UUD 1945). Pembentukan peraturan perundang-undangan, pada 

prinsipnya merupakan proses pembuatan yang dimulai dari perencanaan, 

persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 

pengundangan, dan penyebarluasan (sosialisasi). Dalam hubungannya dengan 

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama jika 

dilihat dari perspektif hukum positif, proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi 

(Undang-Undang Dasar Tahun 1945 – UUD 1945) kepada lembaga atau organ 

pembentuk peraturan perundang-undangan (legislature).
1
  

Dari banyaknya produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif, salah 

satunya yang menjadi perdebatan dan kontroversi adalah proses penyusunan 
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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, yang 

selanjutnya akan disebut dengan UU Pilkada. UU Pilkada tersebut merupakan 

undang-undang yang berisikan muatan tentang pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota, dalam hal ini nantinya disebut dengan pemilihan kepala daerah 

(pilkada). UU Pilkada tersebut merupakan hasil dari komunikasi politik antar 

fraksi yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dalam proses penyusunan UU Pilkada di DPR, terdapat pola 

komunikasi politik yang dapat mempengaruhi terbentuknya norma pada UU 

Pilkada, yang tercermin dari aspirasi anggota fraksi secara demokratis dalam 

sidang parlemen pada saat proses penyusunan undang-undang tersebut. Pada 

proses pembuatan UU Pilkada tersebut, banyak terjadi perdebatan dan 

penolakan. Hal tersebut dikarenakan, Susilo Bambang Yudhoyono 

menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota yang mengacu pada pemilihan kepala daerah tidak langsung 

oleh DPRD.
2
 Kemungkinan penolakan muncul, karena selama ini pemilihan 

kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. 

Dilihat dari UUD 1945 setelah amandemen, pemilihan kepala daerah 

secara langsung sebenarnya bertentangan dengan konsep NKRI. Dalam pasal 

22 E ayat (1) menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima  tahun sekali”, ayat (2) 

menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dari situ dapat ditafsirkan 

bahwa pemilihan umum secara langsung hanya diselenggarakan untuk 

memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak termasuk kepala 

daerah. Tetapi pada dasarnya, pemilihan langsung kepala daerah sudah 
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dilaksanakan setelah jaman orde baru berakhir, dengan mengedepankan 

prinsip demokratis yang berlandaskan pada dalil “Open Legal Policy”. Open 

Legal Policy merupakan kebijakan hukum yang terbuka terhadap 

pembentukan peraturan perundang-undangan.  

Munculnya wacana pada Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang mengacu   

tentang pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD, 

menimbulkan reaksi penolakan oleh rakyat, serta proses pengambilan 

keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Pernyataan bahwa usul 

Pilkada tidak langsung muncul secara tiba-tiba, antara lain terutama setelah 

kekalahan Koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014.
3
 Perdebatan soal proses 

penyusunan UU Pilkada terus terjadi karena ada dua pilihan soal Pilkada, 

yaitu Pemilihan Langsung atau Pemilihan lewat DPRD. Dalam hal ini, berarti 

alur pembuatan produk hukum, khususnya dalam penyusunan UU Pilkada, 

terdapat proses pengambilan keputusan yang terhambat dan tidak 

mengedepankan kepentingan bersama untuk menentukan solusi dalam 

pembentukan norma pada UU Pilkada.  

Melalui usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pada 

proses penyusunan UU Pilkada tersebut, terlihat ada unsur-unsur politik di 

dalamnya. Munculnya unsur politik dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan itu sendiri, dikarenakan oleh adanya faktor kepentingan-

kepentingan, yang tercermin melalui proses komunikasi poilitik antar fraksi 

saat penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya, hal yang 

fundamental bagi model musyarawarah adalah proses komunikasi yang 

menuntut untuk selalu dimainkan, jika keputusan politik dan langkah 

bertindak dikehendaki untuk mendapatkan legitimasi.
4
 

Proses komunikasi politik pada penyusunan UU Pilkada tersebut, 

selain dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan-kepentingan politik atas 

penetapan peraturan perundang-undangan, juga terjadi proses komunikasi 

yang tidak santun pada saat sidang berlangsung, dimana proses komunikasi 

tersebut tidak tejadi secara harmonis, akan tetapi menimbulkan kata-kata dan 

                                                
3
http://news.okezone.com/read/2014/09/12/339/1038144/tiga-manipulasi-fakta-informasi-

ruu-pilkada, diakses pada tanggal 7 Desember 2015, pukul 12.45 WIB. 
4
Michael David Charles, Hand Book Ilmu Komunikasi, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 

640. 



4 

 

perilaku yang kurang santun, yang tidak mencerminkan seorang wakil rakyat. 

Pada dasarnya, pembuatan produk hukum oleh badan legislatif tersebut 

seharusnya mengedepankan norma dan kepentingan bersama, dan bukan atas 

dasar kepentingan fraksi masing-masing. 

Selain mengedepankan kepentingan bersama, sistem hukum yang 

dimiliki Indonesia juga mengharuskan pembentuk hukum tersebut memiliki 

moralitas, yang tidak hanya pada subyek pembuatnya, namun juga diukur 

lebih jauh dari bagaimana paradigma hukumnya melekat pada moralitas atau 

keberpihakan terhadap yang lemah.
5
 Dalam legislasi, sangat tidak mungkin 

dipisahkan dari tujuan‐tujuan yang terkait dengan proses demokratisasi. 

Demokratisasi yang dimaksudkan, tidak sekedar bicara soal model‐model 

representasi politik rakyat dalam kontribusinya terhadap kontrol kekuasaan, 

melainkan pula soal pencapaian upaya lebih maju terhadap perlindungan dan 

pemenuhan hak‐hak asasi manusia dalam bentuk yang lebih nyata, substantif, 

dan meluas bagi rakyat.
6
 

Untuk memperkuat penelitian yang dilakukan, penulis menambahkan 

penelitian terdahulu sebagai pijakan dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian 

dengan tema komunikasi politik dan hukum tersebut pernah diteliti oleh Anis 

Ibrahim dengan judul “Legislatif dalam Perspektif Demokratis: Analisis 

Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di 

Jawa Timur”, yang membahas tentang interaksi politik yang berlangsung 

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (legislasi Perda) di Jawa Timur, 

ditinjau dari perspektif demokrasi, serta konsep ideal proses pembentukan 

Peraturan Daerah (legislasi Perda) dalam perspektif demokrasi ke depan. 

Berdasarkan pada beberapa hal yang menjadi latarbelakang 

permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk 

mengulas lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian, dengan 

judul “Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam 

Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah berikut. 

1. Bagaimana proses komunikasi politik antar fraksi dalam penyusunan UU 

Pilkada? 

2. Bagaimana komunikasi politik antara fraksi tersebut mempengaruhi 

pembentukan norma dalam penyusunan UU Pilkada? 

3. Bagaimana model komunikasi politik yang efektif antar fraksi dalam 

pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penulis mengetengahkan 

tujuan penelitian, yang dapat disebutkan berikut. 

1. Untuk mengetahui proses komunikasi politik antar fraksi dalam 

penyusunan UU Pilkada. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi politik antar fraksi dalam 

pembentukan norma UU Pilkada. 

3. Untuk mengetahui model komunikasi politik yang efektif antar fraksi 

dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

dikemukakan berikut ini. 

1. Dapat memberikan tambahan wacana dalam bidang proses komunikasi 

politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada. 

2. Dapat memberikan pengetahuan tentang peran komunikasi politik antar 

fraksi dalam mempengaruhi pembentukan norma dalam UU Pilkada. 

3. Dapat memberikan wawasan tentang model komunikasi politik efektif 

antar fraksi dalam pembentukan norma UU Pilkada secara demokratis. 

 

E. Posisioning Penelitian 

Studi tentang keterkaitan antara komunikasi politik dengan hukum 

maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya telah 
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banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Anis Ibrahim pada tahun 2008, dengan judul “Legislatif Dalam Prespekif 

Demokratis: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan 

Peraturan Daerah Di Jawa Timur”, yang membahas tentang jalinan politik 

dengan pembentukan peraturan daerah dalam perspektif demokrasi, 

pembentukan hukum (legislasi), interaksi politik dengan pembentukan 

peraturan daerah dalam perspektif demokrasi, interaksi politik yang 

berlangsung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (legislasi Perda) di 

Jawa Timur ditinjau dari perspektif demokrasi, analisis terhadap proses 

pembentukan peraturan daerah dari perspektif demokrasi, serta konsep ideal 

proses pembentukan Peraturan Daerah (legislasi Perda) dalam perspektif 

demokrasi ke depan. 

Penelitian lain yang juga berhubungan dengan komunikasi politik dan 

penetapan peraturan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh M. Najib Husain pada tahun 2011, yang mengambil tema tentang 

Penerapan Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota 

Kendari. Penelitian tersebut berisi tentang perspektif komunikasi kelompok, 

jaringan komunikasi dari gabungan kelompok komunikasi, penetapan 

peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, komunikasi 

politik antar fraksi maupun komisi, penerapan komunikasi politik pada rapat 

dengar pendapat, penerapan komunikasi politik pada rapat panitia khusus, 

penerapan komunikasi pada rapat pleno, dan penerapan komunikasi politik 

pada rapat paripurna. 

Penelitian lainnya adalah penelitian dari Afdal Makkuraga Putra pada 

tahun 2012, yang mengangkat judul Media Baru dan Fenomena Komunikasi 

Politik Pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011, yang mengetengahkan 

tentang penggunaan media baru sebagai sarana komunikasi politik pada saat 

kampanye pemilukada, yang mana semua kandidat pemilukada Banten 

menggunakan situs resmi, bahkan sampai penggunaan situs jejaring sosial 

untuk menghindari terjadinya black campaign. Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana pemanfaatan media baru berperan dalam komunikasi politik yang 

lebih efekif dan lebih terbuka untuk semua kalangan. Dalam penelitian ini 

juga menjelaskan bagaiamana penggunaan media baru ini dalam komunikasi 
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politik pada pemilukada di Banten dapat meminimalisir pelanggaran dalam 

kampanye untuk mewujudkan pemilukada yang tertib sesuai peraturan yang 

ada. 

Selain itu, penelitian lain yang dilaksanakan oleh Eko Harry Susanto 

pada tahun 2013, yang mengambil topik tentang Dinamika Komunikasi Politik 

dalam Pemilihan Umum. Penelitian tersebut mengetengahkan tentang peran 

komunikasi politik, komponen utama dalam komunikasi politik, komunikator 

politik, penggunaan media massa sebagai penyampaian pesan politik, konsep 

pemilihan umum yang demokratis, citra anggota DPR di mata masyarakat 

berdasarkan komunikasi politik yang terjadi, kualitas wakil rakyat dalam 

pemilu, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan caleg, dan keberpihakan 

komunikator politik terhadap rakyat. 

Akan tetapi, studi tentang komunikasi politik dan hukum, khususnya 

proses penyusunan undang-undang dalam bidang ilmu hukum di Indonesia 

tersebut masih jarang dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian pendahuluan, 

selanjutnya muncul pokok penelitian yang dirumuskan dalam judul 

penelitian, yaitu Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar 

Fraksi  Dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). 

Selanjutnya muncul fokus penelitian, yang meliputi beberapa aspek, 

sebagaimana telah disebutkan di depan, yang secara ringkas dapat 

diketengahkan kembali, yang meliputi: kajian tentang proses komunikasi 

politik antar fraksi dalam penyusunan UU Pilkada, anaisis isi pengaruh 

komunikasi politik antara fraksi dalam pembentukan norma UU Pilkada, dan 

bentuk komunikasi politik yang efektif antar fraksi dalam pembentukan 

norma UU Pilkada secara demokratis. 
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F. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 

 

G. Sistematika Penyajian 

Penelitian tentang “Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik 

Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara 

Demokratis)” ini disusun secara sistematis dan terdiri dari beberapa bab, 

yakni: 

Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan 

diteliti, fokus studi dan pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, posisioning penelitian, dan sistematika penyajian. 

 

Bab II, penulis menguraikan dan memaparkan tentang kajian teori, yang berisi 

tentang teori autopoesis, teori legislasi, analisis wacana (discourse analysis), 

dan komunikasi politik. 
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Bab III, penulis menguraikan dan memaparkan tentang metode penelitian, 

jenis data, narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

Bab IV, penulis menjabarkan tentang hasil dan pembahasan atas permasalahan 

yang diperoleh. 

 

Bab V, penulis mengetengahkan tentang penutup, yang berisikan tentang 

simpulan dan rekomendasi. 


