
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan

wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat,

dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan

nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006:10)

merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat

langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman

politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan

Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hutington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara

bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan
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umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan

sirkulasi elite”.

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana

demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya

lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan

negara yang benar–benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan

yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang

tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk

dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat,

maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu

pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah

ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana

terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang

penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi

demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rak yat,

tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-

Undang Dasar 1945.
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2.1.2 Teori-Teori Pemilihan Umum

Permana dalam Pradhanawati (2005:85) kata kunci dari pemilu langsung

oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi

demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari

kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003:14)

merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah

metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga

negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-

pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan

kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi.

Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara

langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut

dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara

Indonesia.

Henry B. Mayo (dalam Budiarjo, 2006: 117) memberikan definisi

demokrasi sebagai berikut:

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara
efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik. (A democratic political
system is one in which public policies are made on a majority basis,
by representatives subject to effective popular control at periodic
elections which are conducted on the principle of political equality
and under conditions of political freedom).
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Pendapat Mayo tersebut oleh Budiarjo (2006: 118) disimpulkan “bahwa

demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga

suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga

mengandung unsur-unsur moril. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa

demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Adapun nilai-nilai dalam

demokrasi tersebut menurut Mayo (dalam Budiarjo, 2008: 118) adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
(institutionalized peaceful statement of conflict),

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in a changing
society),

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly
succession of rules),

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion),

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity,
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Lary Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset (dalam Sorensen,

2003:19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang

memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

1. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok

organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi

kekuasaanpemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur

dan meniadakan penggunaan kekerasan;

2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan

kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan

tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;

3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat,

kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota
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organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan

kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka

dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi

tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi”

di negara Indonesia. Mencermati praktik Pemilu dalam sistem politik

modern, Eef Saefullah Fatah (dalam Rizkiyansyah, 2007:4) menyatakan

bahwa:

“Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, Pemilu sebagai
formalitas politik, yakni, Pemilu hanya dijadikan alat legalisasi
pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara
tidak demokratis; Kedua, yakni Pemilu sebagai alat demokrasi,
Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil.
Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali
menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru
menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.”

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan

pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat

demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif yang

dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan

pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada

zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas

politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit (dalam Pito,

2007:307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum,

yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik
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dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu

juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant (dalam

Pito, 2007:306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus

memenuhi tiga tuntutan yaitu:

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup

besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk
memerintah (governabilitas).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu

sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh

pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil

pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme

demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik

rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan

kewajiban politiknya.

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan system

demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan

partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik

merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi

jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan

perwakilan, media massa, organisasi- organisasi sosial politik lembaga

pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo (dalam Rais, 1986: 158),

adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah
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menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-

individu atau kelompok yang ingin berperanserta dalam sistem politik

(Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi

(Kusumowidagdo, dalam Rais, 1986: 158) yaitu:

1. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah
oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial
politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.

2. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok
masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah
oleh pemerintah.

3. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap
tidak sah oleh elite pemerintahan

4. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat
dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus

mencerminkan adanya kehendak dan patisipasi rakyat. Pemilihan Umum

memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (2009:181) ada tiga hal dalam

tujuan Pemilu, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan
alternatif kebijakan umum.

2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik
kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat
yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga
integrasi tetap terjamin

3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut
serta dalam proses politik.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi

saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang

dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun

haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan

dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk
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dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk

mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan

umum.

2.1.3 Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan

singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber”

sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang

pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun

yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber

dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan

Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008,

asas pemilihan umum meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara
langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya
tanpa perantara.

2. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah
menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak
di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya
tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan
apapun.

4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan
diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang
dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana,
pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau
pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak
langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik
peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari
kecurangan pihak manapun.
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Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2

yaitu:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib penyelenggara Pemilu
6. Keterbukaan;
7. Proporsionalitas;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efisiensi; dan
11. efektivitas.

Menurut Rahman (2002:177) sistem pemilihan umum biasanya diatur

dalam perundang-undangan, setidak-tidaknya mengandung tiga variabel

pokok, yaitu :

1. Penyuaraan (balloting), artinya tata cara yang harus diikuti pemilih
yang berhak dalam memberikan suara.

2. Daerah pemilihan umum(electoral district), artinya ketentuan yang
mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah
pemilihan.

3. formula pemilihan, artinya rumus yang digunakan untuk menentukan
siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah
pemilihan”.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat

indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap

lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 22 tahun 2007 tentang

penyelenggara pemilihan umum.
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Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah (2004:48) menjelaskan ada beberapa

prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu :

1. Keadilan.
Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang
sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan
agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik,
perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari
pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan
bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

2. Kejujuran.
Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan
umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (legitimate) karena
tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu
ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan,
maupun kelompok independen) dan para pemilih.

3. Umum.
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali
memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk
menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering
menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial,
warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan
sebagainya.

4. Bebas
Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak
dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan
mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin
diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya,
berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau
menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program
dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.

5. Kerahasiaan
Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena
prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena
pilihan politiknya.

6. Langsung
Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu
administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang
termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu
mewakilkannya kepada orang lain.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang

disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama,

orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik
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dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar

pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (single-member constituency

dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member

constituency). (Budiarjo, 2008:461)

Sistem distrik (single-member constituency diselenggarakan berdasarkan

lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk,

tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang

sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat

penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang

terbuang., tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung,

maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (personen stelse), data distrik

biasanya memiliki satu wakil (Syafiie, 2005: 136-137).

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Budiarjo

(2006:466) adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik
karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya
satu;

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat
dibendung;

3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh
komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat;

4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion
effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga
memperoleh kedudukan mayoritas;

5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas
dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai
lain;

6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselengggarkan.
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Selain keuntungan, dalam menggunakan sistem distrik ini, Budiarjo

(2006:467) juga mengungkapkan beberapa kelemahannya. Kelemahan

tersebut antara lain:

1. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan
golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa
distrik;

2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah
dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.
Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan
sama sekali;

3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural
karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal;

4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan
kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan
nasional.

Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya

homogen dan hanya memiliki dua partai (dwi party). Sistem distrik ini

lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik

ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan

umum untuk memilih anggota DPD. Sistem proporsional/perwakilan

berimbang (multi-member constituency) berkiblat kepada jumlah penduduk

yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem ini dimaksud untuk

menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah

(2007:7) menyatakan bahwa:

“Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada
ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini
adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai
dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.”
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Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh

oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat

ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu

dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang

diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sama halnya dengan sistem

distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Mengutip pendapat Budiarjo (2006: 467), bahwa kelebihan sistem ini

adalah:

1. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam
parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam
pemilihan umum ;

2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih
egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat

Budiarjo (2006: 469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau
bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan
yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-
perbedaan;

2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam
suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan
partai baru;

3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin
partai;

4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan
konstituennya;

5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk
meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk
pemerintahan.
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Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan

adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan

system distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem

proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu

untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

2.2 Tinjauan Tentang Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia

lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks

politik, Perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan

masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu

dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan

keputusan politik pada dasarnya merupakan Perilaku politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1999:11) ditengah masyarakat, individu berperilaku

dan berinteraksi, sebagian dari Perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa

Perilaku politik, yaitu Perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik.

Sebagian lainnya berupa Perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya.

Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang

dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa,

menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui

pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan

politik.
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Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang

dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau  kelompok, baik yang

bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas

menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti

(1999: 11) menilai Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam

pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni

apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari

pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal Perilaku politik

merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara

internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu

dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat

karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok

lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas

sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap

loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam

mempengaruhi Perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian

sistem sosial,media massa dan aliran politik. Pemilu, sebagai medium pilihan

publik, seyogyanya mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar

berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau

salah satu lokus (Pusat) (Nadir Ahmad, 2009: 35).
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Proses pemilihan kepala daerah/Pilkada. Seiring dengan konstalasi politik di era

reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari ending

transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan

pemilihan kepala daerah/pilkada secara langsung. Sebagai konsekuensi logis dari

perubahan atmosfir politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi

politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik.

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni

dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem

pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang

senantiasa mengandung kultur vested interest (kepentingan pribadi) di kalangan

elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan

demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator

pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan

kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis

(Ambo Upe, 2008: 44-45).

Para ilmuwan politik kontempoter berpandangan bahwa Perilaku politik berarti

suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik

dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga

Negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka

memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan

(Budiarjo, 2006: 136),
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Salah satu wujud dari Perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah

Perilaku politik sebagai Perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik,

untuk membedakannya dari Perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya.

Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam

rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang

kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah (Anwar Arifin,

2011: 45).

Secara lebih rinci Popkin dalam Anwar Arifin (2011: 45) membedakan antara

pilihan politik sebagai wujud Perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap

produk-produk konsumtif sebagaimana dalam Perilaku ekonomi. Menurutnya ada

empat hal yang membedakan Perilaku tersebut. Pertama, memilih kandidat politik

tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap pilihan

konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa depan. Kedua, pilihan politik

merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara

terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang

lain. Ketiga, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian

utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya. Keempat, pilihan politik

membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa depan.

Dari beberapa karakteristik tentang Perilaku memilih tersebut, yang tentunya akan

berimplikasi dalam pemberian suara pada proses pemilihan umum (Pemilu).

Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang

yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan

disosialisasikan ke para pemilih. Menurut Jung dalam dalam Anwar Arifin (2011:
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45) membedakan dua tipe karakter utama pemilih yang ekstrovert dan introvert.

Introvert berbalik kedalam diri manusia itu sendiri, kepada dunia ide tidak peduli

dengan pendapat orang lain seorang ekstrovert berminat dengan sesuatu yang

berada disekirarnya, dalam kekayaan, prestise, persetujuan sosial, dan

konformitasi.

Pendekatan Perilaku pemilih dalam kehidupan suatu masyarakat selalu terdapat

pola-pola dan cara-cara tertentu yang dianut oleh warga masyarakat. Pola dan

cara-cara tersebut merupakan tingkah laku masyarakat itu dalam kehidupan

sehari-hari.  Seseorang yang sukarela atau dengan terpaksa melakukan atau tidak

melakukan sesuatu tindakan yang diharapkannya, maka keputusan yang

diambilnya itu amat dipengaruhi oleh pola dan cara fikir yang dianutnya. Hal

tersebut di atas tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikis dan pola pikir tokoh

masyarakat, terlebih lagi oleh kuatnya dorongan dalam rangka memperebutkan

ataupun mempertahankan sumber-sumber yang dianggap perlu.  Dengan

demikian, dalam melihat Perilaku politik seseorang perlu menggunakan beberapa

pendekatan. Dalam menganalisis Perilaku pemilih dapat digunakan tiga

pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan

rasional.

1. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa

kharakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai

pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih.

Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih

dalam respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, afiliasi religious.
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Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari

segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen

pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis

kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai

peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial

baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi

keagamaan, organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya, maupun kelompok-

kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-kelompok

kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami Perilaku

politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai

peranan yang sangat besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi

seseorang.

Pendekatan psikologis, pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi

sebagai determinasi dalam menentukan Perilaku politik pemilih, bukan

kharakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang

merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi variabel yang

cukup menentukan dalam mempengaruhi Perilaku politik seseorang. Oleh

karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek psikologis

sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik,

orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

a. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu

objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang

tersebut.
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b. Sikap  merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap

tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak

sama dengan tokoh yang dijadikan panutan.

c. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap

seseorang itu merupakan upaya utuk mengatasi konflik batin dan tekanan

psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan

identifikasi.

Kedua pendekatan tersebut di atas melihat bahwa Perilaku pemilih bukanlah

keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara,

tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai.

Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan Perilaku politik dengan hanya

menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan

rasional.

2. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan

berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan,

artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan rasional.  Dengan demikian, Perilaku pemilih berdasarkan

pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling

menguntungkan (maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling

sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang

paling kecil yang penting mendahulukan selamat. Oleh karena itu,

diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu

politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang
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ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat

didasarkan pada jabatan, informasi dan pribadi yang populer atas prestasi yang

dimilikinya.

Beberapa pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan

kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain.

Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang Perilaku memilih bukan

hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan

di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok,

intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga

menjadi suatu tolak ukur dari sebuah penelitian baru yang menjelaskan variabel-

variabel berpengaruh atau mempunyai hubungan maupun tidak.

1. Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun

2005 dikecamatan Pelabuhan Ratu, Cisaat dan Jampangkulon Kabupaten

Sukabumi). Kushartono, 2006. Pertama, identifikasi partai politik hanya

berperan pada saat pencalonan Bupati / wakil Bupati, setelahnya partai politik

pengaruhnya tidak  begitu besar. Kedua, kandidat berinteraksi langsung

dengan pemilih. Ketiga, isu dan kebijakan yang disusung pasangan calon

menjadi hal yang cukup penting. Keempat, pemilih dengan kondisi sosial

ekonomi yang mapan akan melihat figur kandidat dan isu yang ditawarkan,

sebaliknya pemilih dengan kondisi sosial ekonomi rendah, melihat kepada
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keuntungan sesaat yang diperoleh.

2. Pemilihan Umum dan perilaku pemilih (study kasus pada perilaku pemilih

dikota madya Jogjakarta dan kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada

pemilihan Umum 1971 -1987) Kristiadi, 1993. Pertama, interaksi sosial

antara pimpinan dan anggota masyarakat masih paternalistik. Kedua,

identifikasi kepartaian masyarakat cenderung mengikuti identifikasi

kepartaian tokoh panutannya. Ketiga, struktur sosial dan media massa tidak

mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku memilih seseorang. Oleh

karena itu, panutan dan identifikasi kepartaian adalah variabel-variabel yang

berpengaruh terhadap perilaku memilih seseorang.

3. Kampanye dan Perilaku Pemilih dalam Pilpres di Indonesia Tahun 2009. LSI

2008, pertama, karena kepribadian kandidat (candidat Image). Kedua Isu

dan kebijakan yang ditawarkan. Ketiga, identifikasi partai, dan keempat,

karena popularitas calon Presiden berpengaruh terhadap perilaku pemilih.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Karakteristik pemilih yang di mana memetakan alasan mereka menentukan

pilihan dan mengindentifikasi isu-isu yang terjadi di basis pemilihan merupakan

salah satu petunjuk penting untuk menentukan strategi. dengan mengindentifikasi

karakteristik pemilihan khususnya tingkat pendidikan. Karakteristik pemilih bisa

mengindentifikasi apakah daerah pemilihan di mana anda menjadi calon legislatif

merupakan basis fanatik partai politik tertentu atau bujukan.
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Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Pemilih Calon Legislatif

Pendidikan S1

Pendidikan S2

Kecenderungan memilih
a. Kampenye
b. Profil calon legislatif
c. Partisipasi calon legislatif
d. Program calon legislatif

Kecenderungan memilih
a. Kampenye
b. Profil calon legislatif
c. Partisipasi calon legislatif
d. Program calon legislatif


