
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Langsung

1. Pengertian Demokrasi

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang

berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau

kekuasaan. Dapat diartikan bahwa pemerintahan rakyat atau kekuasaan

rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran atas kehendak rakyat ada dua

macam yaitu :

1. Demokrasi Langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan

setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan

kebijaksanaan umum dan Undang-Undang.

2. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang

dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung

atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan

umum.

Pengertian demokrasi berdasarkan sudut termilogis menurut Harris Soche :

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan

pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan

merupakan hak bagi rakyat dan orang yang banyak untuk mengatur,
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mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan

orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Sedangkan ciri demokratisasi menurut Maswadi (1997) :

1. Berlangsungnya secara evolusioner, yakni demokratisasi berlangsung

dalam waktu yang lama.

2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yakni demokratisasi

dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan.

3. proses yang tidak pernah selesai, demokrasi berlangsung terus

menerus.

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai

pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan

berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan

mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman

seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan

pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah

masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada

masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia.

Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang
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dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh

masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Seperti yang diungkap Abdul Asri (Harahap 2005:122), mengatakan

bahwa :

“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di
daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya
yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi
merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan
dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat
semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme
sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah
anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak
pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung
dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah
esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada
ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat
ditekan seminimal mungkin”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya

pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat

perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan

rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari

demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat

secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi,

aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang

harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.
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B.  Tinjauan Tentang Kepala daerah

1.   Pengertian Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di

Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta

diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman.

Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya

saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapakan mempu melahirkan

kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang

dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara

moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau

pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada

masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di

Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan

rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan

oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 :

”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi,
Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil
Walikota untuk Kota.”
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Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang

serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Mengajukan Rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya

pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang dapat

membuat perubahan berarti bagi daerah. Dan dalam penentuan terpilihnya

kepala daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat, dimana tanpa

adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang kepala daerah

takkan ada. Oleh karena itu seorang kepala yang telah terpilih hendaknya

mampu menjalani amanat yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu

pemimpin yang dipilih juga hendaknya orang yang benar-benar mampu

dalam memimpin daerah yang akan dipimpinnya. Oleh karena itu kualitas

dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam memimpin suatu daerah.

Namun dalam kenyataannya kualitas kepemimpinan kepala daerah di

negara kita ini masih belum berkualitas karena masih banyak terjadinya

pelanggaran hukum.
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2.   Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah ada tahapan atau proses

yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan

dari struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila

dan undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia. Bahwa proses

pelaksanaan pilkada diartikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan

pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang

memperosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala

daerah.

a.   Penetapan Pemilih

Dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala daerah, masyarakat

yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia

yang pada hari pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau sudah/pernah menikah, yang memenuhi syarat

sebagai berikut :

1. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
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Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan

umum terakhir ditambah dengan daftar pemilih tambahan digunakan

sebagai bahan penyusun daftar pemilih tetap sementara untuk

pemilihan, dengan memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk

melakukan usul atau perbaikan. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih

atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai

penulisan nama dan/atau identitas lainnya bila terdapat kesalahan.

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah

diperbaiki disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dan diumumkan pada tempat-tempat yang

mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan kelurahan,

pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukaun Warga (RW) untuk

diketahui oleh masyarakat.

b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik secara berpasangan yang telah

memenuhi syarat yaitu :

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi
17 agustus 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta
pemerintah;

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA) dan /atau sederajat;

4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat
pendaftaran;
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5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk

diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang dapat merugikan keuangan negara;

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang

belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran
pajak;

14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara
lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung,
suami atau istri;

15. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

16. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah.

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan

pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi

bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan

penyaringan sebagai bakal calon.

Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan transparansi.

Penyaringan bakal calon juga harus dilakukan secara transparansi agar

tidak adanya pelanggaran hukum. Hal ini juga dilakukan agar

masyarakat mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan

persyaratan.
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c. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih

dengan cara menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan

pemilihan. Dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk

pemilihan walikota dan wakil walikota. Pasangan calon wajib

menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi,

dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan,

tertib, dan bersifat edukatif.

Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh

pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai

politik yang mengusulkan pasangan calon. Kampanye dapat

dilaksanakan melalui :

a. Pertemuan terbatas;

b. Tatap muka dan dialog;

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d. Penyebaran melalui radio dan televisi;

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;

g. Rapat umum;

h. Debat politik/debat terbuka antar calon;

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan.
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Dalam melaksanakan kampanye pasangan calon atau tim kampanye

dilarang :

1. Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala
Daerah, dan partai politik;

3. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan
atau kelompok masyarakat;

4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan atau partai politik;

5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan pengamanan kekerasan untuk

mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon

lain;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah

daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
10. Mmelakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan

kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara. Urutan pelaksanaan kampanye dilakukan

dengan penjadwalan yang ditetapkan oleh KPUD setempat dengan

memperhatikan usul dari pasangan calon.

C. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Partisipasi Politik

Dalam suatu negara, tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dilihat

dari keterlibatan warga negara dalam mengikuti dan memahami masalah

politik serta secara langsung melibatkan diri di dalamnya. Partisipasi

politik adalah kegiatan seseorang dan sekelompok orang untuk ikut serta
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secara aktif dalam kehidupan bernegara dan secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Budiardjo,

1998:1). Kegiatan ini mencakup menghadiri rapat umum, menjadi anggota

suatu partai atau sekelompok kepentingan, mengadakan hubungan atau

contacting dengan pejabat atau anggota parlemen.

Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat dan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa

secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan

umum juga merupakan definisi partisipasi politik (Closky dalam

Budiardjo, 1998 : 2).

Pengertian yang dikemukakan Closky dapat disimpulkan bahwa partisipasi

politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau atas

dasar kesadaran sendiri (otonom), bukan kegiatan yang dilakukan atas

desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain waaupun dalam

kenyataanya kedua hal tersebut sangat sukar dibedakan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367) partisipasi politik adalah kegiatan

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan,

secara langsung atau tidak langsung , mempengaruhi kebijakan pemerintah

(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan

(contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota
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parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan

direct action-nya, dan sebagainya.

Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008: 367)

berpendapat partisipasi politik:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari
warga     masyarakat   melalui mana mereka mengambil
bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara
langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan
kebijakan umum (The term political participation will
refer to those voluntary activities by wich  members of a
society share in the selection of rulers and, directly or
indirectly, in the formation of public policy).

Partisipasi menurut Soerjono Soekanto (1993: 355) merupakan setiap

proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau

kegiatan berasama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri

dari beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik.

Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan

sosial.

Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang

bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat

individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif,

atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat

berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai

politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami

sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan
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oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.

(Sumber:http://lppbi-fiba.blogspot.com/2009/03/teori-partisipasi-dalam-

dinamika-sosial.html)

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Karena partisipasi merupakan tindakan atau kegiatan, maka dapat

terwujudkan dalam berbagai bentuk. Menurut Hutington dan Nelson

(1994:16-18) partisipasi politik dapat dibedakan dalam beberapa jenis

perilaku, yaitu :

1. Pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan untuk
kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi
seorang calon atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses
pemilihan.

2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka
mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau
pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang
demikian dapat memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-
kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya
pada persoalan-persoalan yang beraneka ragam.

4. Mencari koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan
maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

5. Tindak kekerasan (violence), juga dapat merupakan suatu bentuk
parttisipasi politik, kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah
pimpinan politik, mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah atau mengubah seluruh sistem politik.

Menurut Roth dan Wilson yang dikutip oleh Budiardjo (1982;6), bentuk

partisipasi politik warga negara dibedakan berdasarkan intensitasnya.

Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menegah yaitu
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sebagai partisipan dan intensitas yang tertinggi adalah sebagai aktifis.

Bagian terendah biasanya kelompok ini melakukan kegiatan polotik

seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau

kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti

perkembangan politik melalui media masa, dan memberikan suara dalam

pemilihan umum. Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat adalah

kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktifitas partisipasi politik

yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota

aktif dari partai dan kelompok-kelompok sosial. Kelompok yang terakhir

adalah kelompok aktifis, kegiatan politik pada jenjang aktifis ini adalah

sepeti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau

kelompok kepentingan.

Mengenai bentuk partisipasi politik di indonesia, menurut Sanit (dalam

Dani 2006:18) terdapat tiga tujuan partisipasi politik massa di Indonesia,

yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang di
bentuknya serta sistem politik yang disusunnya. Partisipasi ini
diwujudkan dalam bentuk mengirim utusan pendukung ke pusat
pemerintahan, membuat pernyataan mendukung kebijakan
pemerintah, memilih calon yang ditawarkan oleh organisasi politik
yang dibina atau dikembangkan pemerintah dan sebagainya.

2. Partisipasi politik dimaksudkan sebagai usaha menunjukan
kelemahan penguasa dengan harapan penguasa merubah maupun
memperbaiki kelemahan tersebut. Partisipasi ini diwujudkan dalam
bentuk petisi, resolusi, mogok, demonstrasi dan sebagainya.

3. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud
menjatuhkannya, sehingga terjadi perubahan pemerintah atau
sistem politik. Mogok, pembangkangan politik, huru-hara,
pemberontakan bersenjata dapat merupakan usaha untuk mencapai
maksud tersebut. Apabila partisipasi yang pertama menghasilkan
kekuatan bagi pemerintah dan penguasa maka yang kedua dan
ketiga melemahkannya.
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Pendapat lainnya adalah yang dikemukakan oleh Almond, seperti yang

dikutip oleh Haricahyono (dalam Skripsi Dani 2006:19) yang menyatakan

bentuk-bentuk partisipasi politik dapat digolongkan dalam dua bentuk

yaitu :

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang konvensional, yaitu pemberian
suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung
dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan
pejabat politik dan administrasi.

2. Bentuk-bentuk partisipasi yang non-konvensional, yaitu pengajuan
petisi, berdemonstrasi, mogok, konfronntasi, tindakan kekerasan
politik terhadap harta benda, dan perang gerilya dan revolusi.

Dari teori-teori diatas dapat maka yang dimaksud bentik-bentuk partisipasi

adalah kegiatan pada proses pemilihan umum, meliputi proses pendaftaran

pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan diluar

proses pemilihan umum yaitu, membentu kelompok kepentingan/

bergabung dengan partai politik serta melakukan diskusi politik

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan surbakti (1991:30) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi adalah :

1. Kesempatan dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi
dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu
menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga
masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai
keikutsertaan yang tidak dihalang-halangi atau pun tidak dianggap oleh
pemerintah sebagai penggangu keharmonisan dan kestabilan dalam
masyarakat.

2. Motivasi, kaitannya adalah sebagai alat dorong yang berupa tanggung
jawab sebagai warga masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber yang
diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah diantaranya
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seperti pengetahuan aparat pemerintah yang harus dihubungi,
keterampilan menulis dan berbicara, dana, harta benda dan koneksi.

Tabel 4. Karakteristik Sosial Para Pemilih
Kategori Partisipasi lebih tinggi Partisipasi lebih rendah
Pendapatan Pendapatan tinggi Pendapatan rendah
Pendidikan Pendidikan tinggi Pendidikan rendah
Pekerjaan Orang bisnis, karyawan

kantor,pegawai pemerintah,
pedagang

Buruh kasar, pembantu
rumah tangga, petani
kecil, karyawan rendah

Umur Setengah baya (35-55), tua
(55 keatas)

Dibawah 35

Jenis Kelamin Laki-laki perempuan
Status menikah lajang
Organisasi Anggota organisasi Orang yang hidup

menyendiri
Sumber: Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta

D. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara- negara demokrasi bertolak dari paham bahwa

kedaulatan ada di tangan rakyat. Partisipasi politik dilaksanakan melalui

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan

masyarakat itu sendiri dan untuk menentukan orang-orang yang akan

memegang tampuk pimpinan.

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2008: 368-389) terbagi atas

dua hal, yaitu:

1. Partisipasi politik secara sukarela
Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya
melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan
bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur
atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit
banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang
untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka
percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.
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Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap
sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak
warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

2.   Partisipasi politik tidak sukarela
Hutington dan Nelson membedakan antara partisipasi yang bersifat
otonom (autonomous participation) dan partisipasi yang dimobilisasi
atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized participation). Dalam
hubungan ini mungkin dapat dikatakan bahwa dalam hampir setiap
kegiatan partisipasi ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di
negara-negara barat tekanan ini lebih sedikit, sedangkan dinegara-negara
berkembang terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur
manipulasi berbagai bobot dan takaran.

Disamping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi,

ada warga masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam

kegiatan politik. Hal ini kebalikan dari partisipasi dan disebut apatis,

mengapa orang apatis hal ini disebabkan mereka bersikap acuh tak acuh dan

tidak tertarik atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena

tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan

berhasil.

Penulisan ini memfokuskan pada tiga model menurut Heywod (1997:224)

yaitu faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor psikologis, ini

dikarenakan ketiga pendekatan atau model ini telah mewakili dan cukup

relevan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan Walikota Bandar Lampung periode 2010-2015. Beberapa

indikator dari ketiga pendekatan ini yaitu pendekatan psikologis, pendekatan

sosiologis, dan pendekatan psikologis dapat dijelaskan sebagai berikut :



26

a. Pendekatan sosiologis

1) Peran keluarga

Pilihan politik pemilih tidak banyak dipengaruhi motivasi ideologis

tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik

lokal. Partisipasi politik mudah dipengaruhi kepentingan-

kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota

keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat.

2) Peran teman sepermainan

Keberadaan teman sangat berpengaruh dalam diri seseorang, apa

yang biasanya kita pakai, apa yang biasanya kita lakukan seringnya

berdasarkan referensi dari teman-teman kita. Terutama juga dalam

pemilihan Walikota Tahun 2010. Adanya komunikasi dan masukan-

masukan dari teman dapat mempengaruhi pola pikir pemilih dalam

menentukan pilihannya.

b. Pendekatan pilihan rasional

1) Orientasi kandidat dan program partai

Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses

pelaksanaan pilkada. Melihat dari kualitas, kapasitas, integritas dan

akuntabilitas kandidat yang tampil dalam pilkada akan sangat

mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu,

secara rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki

program-program yang ditawarkan dwmi kesejahteraan rakyat dan
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bukan sekedar janji-janji belaka. Hal ini akan menentukan partisipasi

politik secara rasional.

2) Peran media

Peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan

pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media

televisi ataupun koran dapat dengan mudah diakses oleh pemilih.

Dengan adanya iklan-iklan partai yang terus menerus dapat

mempengaruhi serta memberikan gambaran bagi pemilih siapakah

calon yang layak mereka pilih.

c. Pendekatan Psikologis

1) Identifikasi partai

Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai yang ada

atau keterkaitan psikologis pemilih terhadap partai tertentu.

Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat

dengannya merupakan partai yang dipilih tanpa terpengaruh oloeh

faktor-faktor lain. Selain itu masih adanya keterikatan antara pemilih

terhadap keluarga terutama orang tua, dalam hal ini partai yang

selalu dijunjung oleh keluarga maka dia junjung pula. Artinya

pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasikan dari

partai yang diikuti oleh orang tuanya.

2) Ketokohan

Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah

ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau
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kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung

diatasnya.

E. Kerangka Pikir

Sebagai perwujudan dari bentuk partisipasi rakyat dan terutama

dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat sangat dibutuhkan sarana artikulasi

yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi politik tersebut. Salah satu

perwujudan dari bentuk partisipasi politik rakyat adalah melalui pilkada yang

merupakan wadah terpenting dalam suatu daerah untuk memenuhi dan

keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah dan tujuan suatu daerah.

Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pilkada seharusnya mampu berfungsi

memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat

sehingga tercipta kondisi negara yang benar-benar demokratis. Walaupun

tidak dapat dipungkiri bahwa banyak indikator yang dapat mempengaruhi

pemilihan walikota bandar lampung, seperti faktor-faktor sosiologi yang di

dalamnya terdapat peran orang tua dan teman-teman sepermainan, karena

tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai peranan

basar dalam membentuk sikap, presepsi, dan orientasi seseorang. Lalu faktor

rasionalitas yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuan

mereka tentang program partai baik langsung maupun melalui media, ataupun

kandidat yang akan mereka pilih, dan juga adanya pengaruh psikologis dalam

diri pemilih, salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan untuk

menjelaskan partisipasi untuk memilih pada pemilu kada berupa identifikasi

partai. Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai yang ada
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Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
politik masyarakat, yaitu :

Faktor sosiologis Faktor pilihan Rasional Faktor Psikologis
- X1 Peran Keluarga - X3 Orientasi Kandidat dan - X5 Identifikasi Partai
- X2 Peran Teman          Program Partai - X6 Ketokohan

Sepermainan - X4Peran Media

Sedang RendahTinggi

Tingkat Partisipasi Masyarakat
Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan

Walikota Bandar Lampung
Tahun 2010

Pemilihan
Walikota Bandar
Lampung Tahun

2010

atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Faktor psikologis

lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang

pemilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin

yang bernaung diatasnya

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengetahui seberapa besarkah

faktor-faktor berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat kecamatan

kemiling terhadap pemilihan walikota Bandar Lampung 2010. Dari faktor-

faktor tersebut yaitu faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor

psikologis dengan indikator peran keluarga, peran teman sepermainan,

orientasi kandidat, peran media, identifikasi partai dan ketokohan yang akan

dijadikan faktor-faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi partisipasi

politik terhadap pemilihan walikota Bandar Lampung Tahun 2010.

Bagan 1. Kerangka Pikir


