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ABSTRAK 

 

ORIENTASI MEMILIH CALON DAN PARTISIPASI POLITIK 

MASYARAKAT DESA WIRATA AGUNG  

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN  

LAMPUNG TENGAH TAHUN 2015 

 

Oleh 

 

I Wayan Surya Mahendra 

 

 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana orientasi memilih dan 

partisipasi politik masyarakat desa Wirata Agung dalam pemilihan Kepala Daerah 

di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015. Metode yang digunakan adalah 

metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini memerlukan sumber 

informasi dari narasumber yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan 

data dari informan yang digunakan adalah purposive sampling, dimana 

menentukan sampel berdasarkan informan yang sudah memiliki hak pillih dalam 

pemilihan Kepala Daerah di Lampung Tengah tahun 2015. Sebanyak 12 orang 

yang menjadi informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

orientasi memilih masyarakat desa Wirata Agung dalam pemilihan Kepala Daerah 

di Kabupaten Lampung Tengah bukan berdasarkan primordialisme atau 

keterkaitan SARA melainkan berdasarkan pilihan rasional yaitu memilih 

berdasarkan bantuan oleh calon yang berupa sembako dan pembangunan 

infrastruktur desa. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa partisipasi masyarakat 

desa Wirata Agung dalam kategori sedang, terlihat dari data yang diperolih dari 

KPPS desa Wirata Agung sebanyak 68% yang menggunakan hak pilih ini belum 

mencapai 72% sebagai standar nasional yang ditetapkan KPU dan target 75%. 

Selain itur berdasarkan indikator partisipasi masyarakat dan rekapitulasi 

tanggapan informan terhadap terlihat masih belum maksimal, masyarakat masih 

mengatakan tidak menggunakan hak pilih karena alasan siapapun yang terpilih 

keadaan masyarakat masih tidak ada perubahan. Secara umum orientasi memilih 

masyarakat desa Wirata Agung berdasarkan pilihan rasional dan kecenderungan 

partisipasi masyarakat masih sedang atau belum  maksimalnya masyarakat dalam 

mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Tengah 

tahun 2015. 

 

Kata kunci : Orientasi memilih, Partisipasi politik, Pemilihan Kepala Daerah. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

VOTERS CHOOSING ORIENTATION AND POLITICAL 

PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN WIRATA AGUNG VILLAGE IN 

LOCAL ELECTION, CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN 2015 

 
 

By: 

I Wayan Surya Mahendra 

 

This research aimed to recognize how choosing orientation and political 

participation of people in Wirata Agung Village in order to join in Local Election 

of Central Lampung Regency in 2015. The method used is analytical data, 

qualitative-descriptive method. This research requires resource from original 

source based on the research. The technique of collecting data from informants 

was used purposive sampling,which in order to determine the sample had to be 

based on informants who owned right in Central Lampung Regency Local 

Election in 2015. This research used 12 informants which had become informants 

for this research. The research shows that voting orientation of people in Wirata 

Agung Village in the Local Election of Central Lampung Regency, is not 

determined by primordialism or SARA, however by rational choice which is 

chosen by the candidate in the form of assistance by groceries and rural 

infrastructure development. This research points out that villagers political 

participation in Wirata Agung Village is in medium condition, we can see that 

from KPPS data which said that 68% people has used their  voting right. Actully it 

is not reach until 72% as national standard by KPU and target for about 75%. 

Besides, according to people political participation and informant recapitulation 

about people participation, has not maximum yet. They keep saying that they 

didn’t use their voting rights because some certain thing, such as whoever got 

elected, there will be no specific changes. Generally, people voting orientation of 

villagers in Wirata Agung based on rational choice, and some tendencious of its 

society participation is still not quite well, or has not maximum in Local Election 

of Central Lampung Regency in 2015 

 

Keywords : Choosing Orientation, Political Participation,  Local Election  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pilkada 

secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. 

Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk 

mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai 

dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. 

 

Demokrasi di Negara Indonesia telah berjalan semenjak berdirinya Republik 

Indonesia dengan muncul permasalahan pokok didalamnya seperti budaya, 

tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik. 

Dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Demokrasi dapat 

diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat 

karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Partisipasi politik 

merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus 

merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan 

demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap orientasi memilih 

masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilihan 
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Kepala Daerah misalnya orientasi memilih masyarakat kepada pasangan 

calon yang akan dipilih berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik 

masyarakat. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-

masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pilkada. 

 

Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga Negara 

adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik 

merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 

negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 

publik (public policy). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses 

politik, misalnya dalam pemilihan Kepala Daerah, melakukan tindakannya 

didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka 

akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka 

sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang 

untuk membuat keputusan yang mengikat.  

 

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pilkada tergantung pada 

orientasi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat 

terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung 

dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari 

demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak 

politik warga Negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya 

kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.  
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Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “Kemerdekaan berserikat 

dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang”. 

 

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang 

sedang berproses. Dimana proses sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga 

dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru 

sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era 

yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna 

pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar 

lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances diantara 

lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah. 

 

Konteks ini Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah 

untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut 

harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya 

sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini 

masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan 

terpilihnya Bupati/Wakil Bupati. Sistem pemilihan kepala daerah secara 

langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku 

sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai 

untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah 

memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa 

suatu tekanan, atau intimidasi, massa mengambang, kekerasan politik, 

maupun penekanan jalur birokrasi. 
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Kaitannya dengan pilkada secara langsung, terjadi peningkatan partisipasi 

masyarakat yang signifikan pada pemilu di Lampung tahun 2009 sebesar 

70,90% yang kemudian pada pemilu tahun 2014, secara bertahap partisipasi 

masyarakat meningkat pada tahun tersebut menjadi 75,10%. Penyempurnaan 

ini tidak terlepas dari target yang kerap disuarakan oleh komisioner KPU 

yang menargetkan partisipasi pemilu 2014 meningkat sekurang-kurangnya 

menjadi 75%.  

Studi mengenai partsipasi pemilih selain dapat memberi gambaran perilaku 

pemilih juga dapat mengilustrasikan perbedaan angka partisipasi dari satu 

tempat dan tempat lain, serta dapat memberikan pemetaan tingkat rata-rata 

pemilu dari satu waktu dengan waktu lainnya. Dalam konteks itu, kajian 

penjajakan ini ingin melihat tingkat partisipasi dari Pileg dan Pilpres 2014. 

Salah satu urgensi kajian ini ialah ingin menjawab asumsi-asumsi dasar yang 

sering menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai tingkat partisipasi pemilih 

pada pemilu di Indonesia. Harapannya dapat mengambarkan fakta empiris 

bagaimana partisipasi pemilih yang sebenarnya dan mengapa hal seperti itu 

terjadi.  

 

Sebagaimana telah banyak diberikan dan disinggung oleh publik di Indonesia, 

rata-rata tingkat partisipasi pemilih dari satu pemilu dengan pemilu lainnya 

tidaklah sama. Menurut data KPU Partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 

berjumlah 72 persen, tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat partisipasi 

pemilih pada Pemilu 2009. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh 

tim peneliti dari data resmi KPU untuk pemilihan umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), sebenarnya rata-rata tingkat partsipasi pemilih 
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nasional cukup tinggi, sebesar 72 persen yang menjadi acuan di setiap daerah 

di Indonesia. Penghitungan tersebut dilakukan terhadap empat kategori 

pemilih yang terdiri atas:  

(1).  Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);  

(2). Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);  

(3). Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)  

(4). Jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP dan 

KK/nama sejenis lainnya.  

Dari empat kategori tersebut untuk Data DPR di 77 Daerah Pemilihan jumlah 

pemilihnya sebanyak 189.227.784. Sedangkan pemilih yang menggunakan 

hak pilihnya di 77 Daerah Pemilihan berjumlah 136.801.359, sehingga hasil 

perbandingannya, tingkat pemilih yang hadir dan menggunakan suaranya 

sebanyak 72 persen. Angka partisipasi ini masih cukup signifikan, masih 

tergolong tinggi walaupun belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU 

sebesar 75 persen. (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia dan KPU) 

 

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total 

partisipasi politik masyarakat dalam pilkada sekitar 60%, dengan kata lain 

rata-rata jumlah golput mencapai 40%. Dihampir setiap pemilihan atau 

pilkada jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran 

angka 30% yang tergolong tingkat partisipasi sedang, meski banyak 

pemilihan yang jumlah golputnya mencapai kisaran 40%.  
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Partisipasi pemilih di setiap pemilu cenderung mengalami penurunan. Tingkat 

partisipasi pemilih Lampung dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004, dan 

2009, secara konsisten terus mengalami penurunan dan terakhir mengalami 

sedikit peningkatan sebesar 5% pada tahun 2014. Pada pemilu 2009, tingkat 

partisipasi pemilih hanya 70,99%. Padahal, pada pemilu 1999 tingkat 

partisipasi pemilih mencapai 92,99%, sedangkan pada 2004 mencapai 

84,07%.(http://lampost.co/berita/rendahnya-partisipasi-pemilih-hantui-

pemilu-2014, diunduh: 26 Desember 2015) 

 

Data tersebut menunjukan bahwa Pemilihan kepala daerah merupakan 

momentum tepat dimana munculnya berbagai varian orientasi memilih yang 

menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. 

Dimana masih rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah 

di desa Wirata Agung, kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2015. Dibutuhkan langkah strategis panitia penyelenggara 

pemilihan umum agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.  

 

Partisipasi pemilih disetiap pemilihan kepala daerah di desa Wirata Agung 

cenderung mengalami penurunan. Tingkat partisipasi pemilih desa Wirata 

Agung dalam dua kali pemilihan kepala daerah sebelumnya, yakni 2015, dan 

2010, secara konsisten terus mengalami penurunan. Pada pemilihan kepala 

daerah 2015 lalu, tingkat partisipasi pemilih hanya 67,99%. Padahal, pada 

pemilihan kepala daerah 2010 tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,99%. 

Penurunan tersebut harus segera disikapi serius oleh panitia penyelenggara 

pilkada. Dimana tingkat partisipasi dan orientasi memilih masyarakat 

http://lampost.co/berita/rendahnya-partisipasi-pemilih-hantui-pemilu-2014
http://lampost.co/berita/rendahnya-partisipasi-pemilih-hantui-pemilu-2014
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terhadap calon masih kurang menarik perhatian. Serta masyarakat berasumsi 

siapapun calon yang terpilih nanti tidak berdampak kepada kesejahtraan 

masyarakat. (KPPS desa Wirata Agung 2009). 

 

Desa Wirata Agung terletak di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah, dengan jumlah penduduk 3.376 jiwa ini, dimana mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai petani dan menganut tradisi Hindu. Latar 

belakang masyarakat desa Wirata Agung dengan mata pencarian petani, 

dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, sebagian masyarakat desa 

Wirata Agung cenderung tidak menaruh minat terhadap kegiatan politik dan 

partisipasi politiknya cenderung rendah. Pada pemilihan kepala daerah di 

desa Wirata Agung tahun 2015 banyak pemilih yang tidak menggunakan hak 

pilihnya, seperti diterangkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel. 1 Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Desa Wirata Agung Tahun 2015 

 

 

NO 
Uraian 

Rekapitulasi jumlah pemilih 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Jumlah pemilih yang 

menggunakan hak pilih 

 

763 

 

1.023 

 

1.786 (68 %) 

 

2 

Jumlah pemilih yang tidak 

menggunakan hak pilih 

487 359   846 (32%) 

Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.632 (100%) 

Sumber : KPPS Desa Wirata Agung 

 

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan 

hak pilihnya masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi 

kampanye di desa oleh panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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daerah yang ada pada pemilihan kepala daerah di desa Wirata Agung tahun 

2015 dan kurangnya rasa ingin tahu oleh masyarakat terhadap calon yang ada.  

 

Apa bila dikaji lebih jauh, orientasi politik dan perilaku pemilih dalam 

menyikapi pemilu atau berpartisipasi dalam pemilu dimana pemilih yang 

semakin mengedepankan rasionalitas nilai. Max Weber mengemukakan 

rasionalitas nilai ialah pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang 

dipegang teguh. Dalam kaitannya dengan pilkada, rasionalitas nilai ialah 

bagaimana pemilih menjatuhkan pilihan pada calon yang diyakini memiliki 

kesamaan nilai dengan dirinya, baik itu agama, ras, etnis, dan lain-lain. 

 

Permasalahan orientasi politik, perilaku memilih dan partisipasi politik di 

Negara berkembang yang lebih didasarkan pada primordialisme akan sanagat 

mudah memicu kasus kekerasan dan SARA. Dibanyak pemilihan kepala 

daerah (Pilkada) di Negara Indonesia , nilai-nilai primordial sering menguat 

dan dijadikan sebagai acuan pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor suku 

dan agama lebih dominan ketimbang kapasitas, kredibilitas, dan integritas 

dari sang kandidat.  

 

Orientasi pemilih dengan rasionalitas nilai tidak hanya ada di Indonesia 

semata. Norris dan Mattes (2003) pernah melakukan penelitian terkait etnis 

dan pilihan dalam pemilu di 12 negara Afrika. Dalam penelitian itu, 

disimpulkan bahwa etnis memengaruhi perilaku pemilih di Afrika. Bahkan, di 

negara maju seperti Amerika Serikat pun masih terjadi. Handley (2001) 

pernah melakukan kajian serupa di negara bagian Arizona dalam pemilu 

kongres dan legislatif tahun 1996, 1998, dan 2000. Hasilnya, pemilih dari 
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kalangan minoritas secara agama dan ras lebih memilih Partai Demokrat 

ketimbang Partai Republik.  

 

Orientasi politik, perilaku pemilih yang demikian menilai pemilu bukan lagi 

sarana untuk mencurahkan harapan kepada calon legislatif (caleg) atau 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Pemilih menganggap program 

dan janji yang ditawarkan caleg bukan hal yang menarik dan penting untuk 

diketahui. Acara dangdut saat kampanye, pembagian sembako, dan kegiatan 

“amal” para caleg yang lebih dinanti-nanti. Sehingga dalam memutuskan 

pilihannya, berlaku hukum: “siapa yang bayar, akan dipilih”. 

 

Parahnya lagi, para caleg justru menyanggupi kemauan pemilih yang 

berorientasi pada kebutuhan sesaat ini. Memang, bagi caleg pemilih yang 

demikian sangat menguntungkan, karena efektif untuk memobilisasi 

perhatian masyarakat ketimbang bersusah payah menggagas program 

kampanye. Sehingga dengan fenomena tersebut menciptakan orientasi 

memilih masyarakat yang mudah menimbulkan persaingan bahkan sampai 

menuju pada kekerasan. (Wandi Prawisnu Simanullang, Pascasarjana UGM 

Yogyakarta. http://lampost.co/berita/perilaku-pemilih-pada-pemilu, diunduh 

tanggal 26 Desember 2015) 

 

Penelitian tentang orientasi politik, partisipasi politik ataupun pemilihan 

kepala daerah telah menjadi bahasan yang menarik dalam penelitian ini. 

Beberapa penelitian terdahulu antara lain adalah pertama, Karya jurnal 

penelitian oleh Ivan Lilin Suryono, (2009). Kajian Geografi Politik Pemilihan 

Umum Secara Langsung Pilpres 2004, Pilkada 2005 dan Pilgub 2008 di Kota 

http://lampost.co/berita/perilaku-pemilih-pada-pemilu
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Magelang Penelitian ini bertujuan mengetahui pergesaran suara masyarakat 

Kota Magelang dalam Pemilihan Secara Langsung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, Terkait dengan partisipasi masyarakat Kota 

Magelang dalam Pemilihan Langsung begitu Tinggi, Kekuatan partai politik 

di Kota Magelang sangat Dominan terutama PDI P. 

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2013:24), dalam jurnal yang 

berjudul Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan 

Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jabar 2013. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemilih pemula di Kecamatan Andir 

menyatakan memiliki faktor penghambat yang membuat mereka tidak dapat 

ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013, seperti faktor kurangnya 

dukungan untuk mensukseskan yang mereka rasakan dari lingkungan sekitar 

mereka, kemudian induk organisasi dimana mereka menjadi bagiannya yang 

membuat mereka sulit untuk bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013. 

 

Ketiga, Hasil penelitian Ardian (2014) tentang Strategi KPU dalam 

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2014 di Provinsi 

Lampung, dimana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU 

meningkatkan partisipasi pemilih melalui: Strategi untuk meningkatkan 

partisipasi dengan melihat kualitas KPU, yaitu meningkatkan koordinasi antar 

anggota KPU baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu, memperkuat 

komunikasi dan keterbukaan KPU kepada publik sertamemberikan jaminan 
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ketersedian sejumlah data yang akurat. Strategi Rasionalisasi, upaya yang 

dilakukan adalah dengan membuat selebaran kertas yang berisikan nama-

nama calon legislatif baik Provinsi atau Kabupaten, selain itu memberikan 

informasi melalui media suara, gambar atau baliho.  

 

Penelitian oleh Neni Kumayas, SIP,. MSi & Steven Sumolang, S.Sos,. MSi 

(2009). tentang Perilaku Pemilih dalam PemilihanUmum di Kabupaten 

Bolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. (Sentral Pemerhati dan Studi 

Strategis). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitiatif. Penelitian ini akan 

menggali bagaimana perilaku pemilih masyarakat Bolaang Mongondow pada 

pemilihan umum sebelumnya, yang sangat berkaitan dengan fenomena politik 

uang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan terbesar dalam 

menentukan pilihan pada pemilihan umum berdasarkan pengamatan berturut-

turut adalah popularitas atau figur kandidat, pengalaman kandidat, 

kemampuan atau kompetensi kandidat, pasangan, track record, latar belakang 

profesi, dukungan dari tokoh agama, dukungan dari tokoh masyarakat, asal 

partai yang mencalonkan, dan asal daerah calon. 

 

Penelitian oleh Wiji Febriyani (2009), tentang Perilaku Memilih Masyarakat 

Indramayu dalam Pilkada Jawa Barat (Studii Kasus mengenai Perilaku 

Memilih Komunitas Dayak Hindu Bumi Segandu di desa Krimun, Kecamatan 

Losarang Kabupaten Indramayu). Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kualitiatif. Penelitian ini akan menggali bagaimana perilaku 

pemilih komunitas masyarakat Dayak Hindu dalam kegiatan politik dan 

pemilu yang dihadapi oleh masyarakat di desa karimun, kabupaten 
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indramayu. Kesimpulan dari penelitian ini faktor agama tidak lagi menjadi 

determinasi signifikan.penerimaan masyarakat terhadap sosok calon yang 

berbeda nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat, akan tetapi dengan 

melihat Track Record.  

 

Penelitan yang terakhir, oleh Agusmawanda (2009). Tesis tentang Perilaku 

dan Orientasi Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam Pemilihan Legeslatif 

Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

dimana kesimpulan dari penelitian ini perilaku dan orientasi masyarakat adat 

ternate dalam pemilu legislatif kota Ternate tahun 2009 adalah perilaku 

pemilih berdasarkan atas primodial karena rata-rata pemilih partai dan caleg 

atas dasar hubungan kekerabatan dalam adata, kedekatan dengan partai dan 

caleg serta perilaku politik sultan dan boki. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak hal 

yang membuat masyarakat untuk tidak berpartisipasi atau berpartisipasi 

dalam pemilihan umum, seperti popularitas calon, kinerja calon (track 

record) yang menimbulkan orientasi memilih masyarakat dan menjadi 

indikator masyrakat dalam berpartisipasi, sehingga menjadi kacamata 

masyarakat dalam memberikan partisipasi politik. Penelitian ini sama dengan 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dimana orientasi memilih calon 

dan  tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di 

desa Wirata Agung di pengaruhi oleh primrodialisme. 

 

Orientasi politik dan Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting 

untuk difokuskan guna mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam 
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mendasari pemilihan Kepala Daerah serta nilai-nilai yang mendasari atau 

orientasi memilih masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Kesadaran 

politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika Orientasi memilih 

mereka mampu melatarbelakangi dalam memberikan partisipasi politik dan 

cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat yang 

melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat jika mampu mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.  

 

Dengan kata lain, partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka 

juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik 

mereka juga rendah dalam konteks pemilu bahkan pemilihan Kepala Daerah. 

Pentingnya penelitian ini untuk dilakukan adalah agar dapat lebih 

menegaskan penelitian terdahulu mengenai fenomena orientasi memilih 

masyarakat dan partisipasi politik masyarakat yang terjadi dalam pemilihan 

Kepala Daerah di desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram, 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bagaimana orientasi 

memilih oleh masyarakat terhadap calon yang ada menyebabkan tinggi atau 

rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala 

daerah khususnya di Desa Wirata Agung, dengan kata lain tingkat partisipasi 

masyarakat Desa Wirata Agung pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

pada tahun 2015 dikategorikan sedang disebabkan oleh orientasi memilih 

calon oleh masyarakat desa Wirata Agung. Dimana mayoritas masyarakat 

yang bermata pencarian sebagai petani sangat kurang rasa ingin tau terhadap 
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kegiatan politik yang ada mereka menganggap siapapun kepala daerah yang 

terpilih tidak berdampak merubah mata pencarian mereka yang menjadi lebih 

menghasilkan atau meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

 

Kondisi inilah yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Orientasi Memilih Calon dan Partisipasi Politik 

Masyarakat Desa Wirata Agung dalam Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat peneliti simpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana orientasi memilih calon masyarakat desa Wirata Agung dalam  

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat desa Wirata Agung dalam 

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Orientasi memilih pada masyarakat desa Wirata Agung  

dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 

2015. 

2. Untuk Mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat desa Wirata Agung  

dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 

2015. 
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D. Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

baik teoritis maupun praktis,sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman tentang faktor 

pendukung dan penghambat partisipasi pemilih di Indonesia. Hasil Penelitian 

ini juga bias memperkaya khasanah wawasan mengenai faktor pendukung 

dan penghambat partisipasi pemilih di Indonesia. 

 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan kajian bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS) khususnya pada tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Wirata 

Agung Dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan kedepannya. 



  

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Orentasi Memilih 

 

Orientasi memilih adalah suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam 

struktur masyarakat yang melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai 

yang ada didalam masyarakat dan di luar masyarakat kemudian membentuk 

sikap dan menjadi pola masyarakat dalam memandang objek politik. (Agung 

Wibawanto. menangkan hati dan pikiran rakyat. 2005) 

 

Orientasi politik adalah tindakan yang berkaitan dengan penilaian moral 

seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap 

nilai dan pertimbangan politik. Orienrtasi politik dalam masyarakat adalah 

pandangan dan sikap sesama warga Negara yang meliputi rasa percaya dan 

permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling 

percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan 

menimbuklkan konflik. (Gabriel Almond dan Powell. 2004) 
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Menurut (Almond dan Verba,1965.16-9) Orientasi/kecenderungan individu 

terhadap sistem politik terbagi tiga, yaitu: 

a. Orientasi Kognitif   

Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk 

pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara. Orientasi kognitif 

adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban 

warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara 

pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas 

partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin 

mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif 

ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah 

atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling 

individu. 

 

b. Orientasi Afektif  

Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) 

dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif). Orientasi afektif berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab 

orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan 

seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak 

suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor 

pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek 

afektif warga negara.  
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c.Orientasi Evaluatif  

Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara 

tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya 

tampak saat pemilu. Orientasi Evaluatif merupakan campuran antara orientasi 

kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah 

mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang 

mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Orientasi 

Evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif. 

 

1. Dasar-Dasar Orientasi Memilih Masyarakat 

a. Orientasi Policy-Problem Solving 

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata “policy-problem- 

solving” yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan 

mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan 

yang ada. pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik 

atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap  masalah nasional 

(daerah)  dan   kejelasan-kejelasan program kerja partai-politik atau 

kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak 

dipilih. 

 

b. Orientasi Ideologi 

Pemilih yang cenderung mementingkan ideology suatu partai atau 

kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau 

kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan 

nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan 
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partai atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan 

suaranya ke partai atau kontestan calon tersebut. (Agung Wibawanto. 

menangkan hati dan pikiran rakyat. 2005) 

 

2. Jenis-Jenis Pemilih 

a. Pemilih Rasional 

Pemilih ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap policy-Problem-

Solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal 

ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta 

pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut 

melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program 

yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih jenis ini memiliki cirri 

khas yang tidak begitu mementingkan ikatan  Ideologi  kepada  suatu  

partai  politik  atau  seorang  kontestan.  Hal  yang terpenting bagi pemilih 

jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah 

partai atau seoranng kontestan pemilu. 

 

b. Pemilih Kritis 

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu 

pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk 

menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan 

berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan 

atau yang telah dilakukan. Kedua,bisa juga terjadi sebaliknya di mana 

pemilih tertarik dulu  dengan program kerja yang ditawarkan sebuah 
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paartai/kontestan baru kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan 

faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis 

ini adalah pemilih yang kritis, artinya  mereka akan selalu menganalisis 

kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat. 

 

c. Pemilih Tradisional 

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak 

terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai 

sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional 

sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham 

dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau 

kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah 

ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. 

Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, 

pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi.  

 

d. Pemilih Skepsis 

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi 

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak 

menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka 

berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak 

atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi 

pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang 

berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara. 
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Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus 

bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih 

tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami 

jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi 

semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih 

yang ada. untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari 

tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih diatas mau 

mendukung mereka dalam pemilu (Pilkada) nanti. (Agung Wibawanto. 

Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat. 2005) 

 

B.   Partisipasi Politik 

 

Analisis mengenai politik modern partisipasi politik merupakan suatu 

masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam 

hubungan nya dengan Negara-negara berkembang. Pada awalnya studi 

mengenai partisipasi  politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai 

pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak munculnya 

kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (post 

industrial) dan dimana gerakan social baru (new social movement). 

Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dengan 

cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (single 

issue) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan melalui derect action. 



22 

 

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak 

partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat 

partisipasi menunjukan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah 

politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga 

menunjukan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan 

(legitimacy) yang tinggi. 

 

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan 

keputusan. Karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan 

pengertian partisipasi politik, maka akan menguraikan terlebih dahulu definisi 

partisipasi, yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya yang 

berjudul Memahami Ilmu Politik memberikan definisi bahwa: 

“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi  

yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang  

apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi  

kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta  

menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992: 140). 

Dikatakan bahwa partisipasi merupakan sikap individu atau kelompok atau 

organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam pencapaian 

tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.   
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Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. 

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang 

turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta 

secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. 

Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan 

ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau 

mempenga-ruhi kebijakan publik. (Prof. Miriam Budiharjo dalam Dasar-

Dasar Ilmu Politik, 2008) 

Bentuk partisipasi bisa secara legal dan ilegal yang pengertiannya adalah 

yang mana bisa dalam bentuk baik maupun dalam bentuk tidak baik yang 

hilirnya adalah mencapai maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh piak 

yang berkepentingan. Partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela 

saja yaitu: kegiatan yang dilakukan tanpa paksan atau tekanan dari siapapun. 

(Gabriel Almond, 2004:26) 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik 

langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi 

kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.  
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Berikut ini merupakan bagan yang telah penulis kutip dari bukunya Miriam 

Budiarjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, untuk memperjelas dan 

mempertajam juga sebagai bahan tambahan dari kerangka pemikiran, sebagai 

berikut: 

 Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran Piramida Partisipasi Politik 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Pejabat partai 

                                                                    Aktivitas Partai 

                                            Aktivitas          Sepenuh Waktu 

                                                                    Pemimpin Partai/ 

                                                                          Kelompok 

                                                                        Kepentingan 

 

 

Petugas kampaye 

Anggota aktif dari 

                                Partisipan         Partai/kelompok Kepentingan 

Aktif dalam 

Proyek-proyek sosial 

 

 

Menghindari rapat umum 

                                                    Anggota partai/kelompok Kepentingan 

                       Pengamat                    Membicarakan masalah politik 

Mengikuti perkembangan politik 

melalui media massa 

Memberikan suara dalam 

Pemilihan Umum 

 

 

Apathis 

 

 

        Sumber: Roth dan Wilson yang dikutip dari Miriam Budiarjo.     

                     Dasar-Dasar Ilmu Politik 2010:  373 
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Dalam melakukan penelitian ini di rumuskan operasionalisasi konsep 

partisipasi politik masyarakat sebagai berikut: 

1. Aktivitas, merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk menilai 

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dengan 

adanya sekelompok kepentingan dalam partisipasi politik masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa. 

2. Peran partisipan, masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui peran: 

a. Peran Juru Kampaye. 

b. Peran partisipan kelompok kepentingan (Tim Sukses) dalam Pilkada. 

c. Peran partisipan kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial atau 

program-program daerah dan desa. 

3. Peran pengamat dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala 

daerah, sebagai berikut: 

a. Aktivitas dalam  menghadiri  rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi. 

b. Aktivitas menjadi anggota kelompok kepentingan 

c. Aktivitas dalam mengikuti perkembangan politik dari masing-masing 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

d. Aktivitas dalam memberikan suara dalam pemilihan Kepala Daerah. 
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1.  Perilaku Memilih 

Voting behavior atau perilaku memilih adalah: “Salah satu bentuk perilaku 

politik yang terbuka.” Firmanzah Efriza, 2010:480, Voting adalah: “Kegiatan 

warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai 

seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan 

wakil-wakilnya”. Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan 

suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya 

kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang 

dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan 

tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi 

suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki 

dalam rangka mencapai tujuan.  

Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons 

psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik 

mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat 

suara. Penelitian mengenai voting behavior dalam pemilu pada dasarnya 

mempergunakan beberapa mazhab yang telah berkembang selama ini. Studi 

tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang 

menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam 

kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun 

masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi 

politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Secara 

garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama 
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para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan 

kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. 

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang 

merasa diwakili oleh suatu idiologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan 

dalam institusi politik seperti parpol. (Firmanzah Efriza,2010:480) 

Secara umum, studi mengenai perilaku pemilih di negaranegara demokratis, 

dapat dibagi ke dua kelompok, yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. 

Model psikologis menyatakan perilaku politik para pemilih merupakan 

cerminan dari tanggapan mereka terhadap berbagai rangsangan ataupun 

tekanan psikologis pada saat tertentu dalam jangka dekat. Dengan demikian, 

pendekatan psikologis ini melihat bahwa pada dasarnya pilihan politik 

seseorang bisa mengalami pergeseran yang mendasar dari waktu ke waktu, 

bergantung pada stimulan apa yang merangsang atau menekan dia dalam 

jangka dekat. Bisa jadi, pada waktu seseorang menjadi pemilih pemula, 

identifikasi kepartaian seseorang lebih merujuk ke pilihan orangtuanya, tetapi 

berubah saat dewasa.  

Model sosiologis mengkaji masyarakat berdasar hierarki status dengan 

masyarakat adalah sebuah sistem yang berjenjang. Perilaku politik seseorang 

sangat ditentu kan posisi dan kelas sosialnya. Misalnya posisi laki laki atau 

perempuan ; tua atau muda. Termasuk didalamnya ialah ia tergabung dalam 

kelompok apa, misalnya agama, ideologi, posisi di masyarakat dan bidang 

pekerjaan, dan posisi dalam keluarga. Singkat kata, pendekatan sosiologis 

berasumsi bahwa kecenderungan aspirasi atau pilihan politik seseorang 

dipengaruhi kedudukannya di masyarakat. (Haryanto, 2010) 
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Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis. Terkadang keinginan untuk berpartisipasi dari 

masyarakat sangat besar, tetapi untuk mengaktualisasikan partisipasi tersebut 

kerap tidak tahu bagaimana caranya, jika hal tersebut dibiarkan maka 

kemungkinan yang timbul adalah kekerasan sebagai bentuknya, karena 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berarti masyarakat bekerja 

sebagai patner (mitra) pemerintah dan mereka berpartisipasi dengan berbagai 

cara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan barang-barang yang 

berkaitan erat sebagai kebutuhan publik.  

Pemerintah daerah yang demokratis, bertindak secara proaktif menjemput 

partisipasi masyarakat, hanya dengan begitu pemerintah akan mendapatkan 

legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama 

masyarakat mengelola setiap kebijakan publik menjadi lebih menguntungkan 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar partisipasi rakyat itu bisa 

terwujud, maka ada agenda bersama yang dilaksanakan pemerintahan daerah 

dan rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat agenda bersama tersebut 

pertama adalah dalam bentuk transformasi pendidikan, pendidikan adalah 

unsure vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis.  

Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan rakyat yang bebas, mau 

bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi mem,ahami ajaran dan 

praktek demokrasi, dalam perspektif ini tidak cukup jika mengatakan bahwa 

tugas pendidikan pada suatu demokrasi hanyalah menghindari indoktrinasi 

rezim otoriter dan menyediakan ajaran netral mengenai nilai-nilai politik, 

karena pendidikan memainkan suatu peran tunggal dalam masyarakat bebas, 
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jika system pendidikan direzim lain merupakan alat bagi rezim itu, dalam 

suatu demokrasi rezim adalah abdi rakyat. 

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan 

untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai 

yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud di sini 

adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara 

tertentu melaksanakan sesuatu,jadi kepercayaan pemberi suara akan ada jika 

seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai 

tujuan. 

 

Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons 

psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik 

mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat 

suara. penelitian mengenai voting behavior dalam pemilu pada dasarnya 

mempergunakan beberapa mazhab yang telah berkembang selama ini yakni: 

a. Pendekatan Sosiologis 

Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian 

berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro 

Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (Colombia`s University Bureau 

of Applied Social Science), sehingga lebih di kenal dengan kelompok 

Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai The People’s 

Choice pada tahun 1948 dan voting pada tahun 1952. Didalam dua karya 

tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan 

terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-

lain. 

 

b. Pendekatan Psikologis 

Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey 

Universitas Michigan (University of Michigan`s Survey Research Centre) 

sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil 

penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah The Voter`s Decide (1954) 

dan The American Voter (1960). 

 

Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada 3 aspek variabel 

psikologis sebagai telah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai 

politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap 

kandidiat. Inti dari mazhab ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai 

tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap 

para calon dan isu-isu politik yang berkembang.  

 

Campbell (1960) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan 

istilah Funnel of Causality. Pengandaian itu dimaksudkan untuk menjelaskan 

fenomena voting yang di dalam model terletak paling atas dari funnel 

(Cerobong). Digambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat as (axis) yang 

mewakili dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu 

sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai 

ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial (ras, agama, 

etnik, daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang 
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tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang 

merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap berikutnya, 

identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat 

dan isu-isu politik. 

 

Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah 

kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh 

media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan 

mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi kelompok 

Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik para calon, dan 

bukan latar belakang sosial atau budayanya. 

 

c. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan 

sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan 

ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam 

pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya An Economic Theory of 

Democracy (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan 

berjudul A Theory of the Calculus Voting, (1962). Para penganut aliran ini 

mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai 

politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila 

seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon Presiden maupun 

anggota parlemen. (Almond, Gabriel A. dan Sydney Verba. 1965). 
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2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

 

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam 

kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi 

politik yang terjadi diberbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan 

politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana 

dikemukakan oleh Gabriel Almond.1965. 

 

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. 

a. Bentuk konvensional 

Bentuk konvensional antara lain: 

1) dengan pemberian suara (voting), 

2) dengan diskusi kelompok, 

3) dengan kegiatan kampanye, 

4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 

5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 

b. Bentuk nonkonvensional 

Bentuk nonkonvensional antara lain: 

1) dengan berdemonstrasi, 

2) dengan konfrontasi, 

3) dengan pemogokan, 

4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman 

dan  pembakaran, 
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5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 

6) dengan perang gerilya/revolusi. 

 

Ada empat macam tipe partisipasi masyarakat yaitu: 

1. Partisipasi Aktif 

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap 

(responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata 

lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. 

 

2. Partisipasi Militan-Radikal 

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap 

(responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari 

partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, 

partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, 

termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila 

kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, 

maka akan melahirkan militan radikal. 

 

3. Partisipasi Pasif 

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan 

pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun 

kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila 

kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat 

tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif). Almond, 

Gabriel A. dan Sydney Verba. 1965. 
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Empat macam partisipasi bisa diartikan bahwa peran serta yang akan 

disampaikan oleh masyarakat bisa berupa kepedulian masyarakat yang baik 

dalam penyampaian aspirasi, bisa disampaikan melalui kekerasan, bisa 

meneriam apa adanya saja tidak terlalu ambil pusing, dan bisa juga tidak mau 

tahu karena sudah terlanjur kecewa, sehingga ada pendapat masyarakat yang 

menyatakan bahwa mau bagaimanapun juga kita tetap seperti ini juga. 

Peran serta atau partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita 

kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut : 

a. Electrolaral activity 

yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta 

dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam 

kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally 

politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih 

sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, 

mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang 

diajukan dan lain-lainnya. 

 

b. Lobbying  

yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi 

pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk 

mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. 
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c. Organizational activity 

yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, 

apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. 

 

d. Contacting 

yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung 

pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun 

kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi 

seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya. 

 

e. Violance 

yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu 

dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan. (Mas’oed dan 

MacAndrews, 2008:225) 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 

 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah : 

a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap 

lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan 

seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat 

dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup. 

b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap 

pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat atau 

tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir 
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aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. (Surbakti, 2006:144) 

 

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam 

berpartisipasi, yaitu: 

a. Usia  

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia 

menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma 

masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi 

daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

 

b. Jenis kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan 

bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti 

bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah 

mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan 

tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan 

perempuan yang semakin baik. 

 

c. Pendidikan 

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan 

dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap 

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan 

seluruh masyarakat. 
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d. Pekerjaan dan Penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan 

menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan 

penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat.Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, 

harus didukung oleh perekonomian yang mapan. 

 

e. Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi 

seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa 

memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya 

yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Pendapat yang 

disampaikan oleh Angell dalam Firmansyah bisa disimpulkan dalam 

partisipasi sosial masyarakat ada hal- yang mempengaruhinya diantaranya 

adalah usia, yang cendrung terikat dengan nilai- nilai sosial ditengah 

masyarakat, jenis kelamin yang mengaggap perempuan lebih cocok mengurus 

rumah tangga ketimbang mengurus hal- hal yang bersifat kelakian, begitu 

juga dengan pendidikan semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kritis 

terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.  

 

Pekerjaan atau penghasilan adalah hal yang mendasar menjadi kebutuhan 

manusia orang lebih suka bekerja ketimabang memikirkan hal- hal yang 

berbau politik , ini adalah cara berfikir fragmatis masyarakat yang sudah 
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tertanam sejak lama. Lamanya menempati suatu daerah juga tidak kalah 

mendudkungnya, semakin lama seseorang tinggal di suatu daerah semakin 

tinggi partisipasi yang diberikan bagaimana tidak seorang penduduk pindahan 

yang baru menempati suatu daerah akan mengenal sosok yang akan dipilih, 

walupun berpartisipasi tetapi tidak maksimal apa yang diharapakan. 

(Firmansyah, 2010:485)  

 

C.  Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pemilihan Umum 

Metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan 

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh 

partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili 

mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Pasal 1 UU No. 10 Tahun 

2008 Tentang pemilihan umum anggota DPR menjelaskan bahwa Pemilihan 

Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Pengertian dari Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para 

pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. 

Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil 

rakyat diberlbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa Dalam pemilu, 

para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah 
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para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada 

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, 

menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, 

proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main 

atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan 

disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.  

 

Kedua pengertian pemilu di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu 

merupakan suatu sarana atau cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam pemilu itu sendiri merupakan hak 

istimewa yang diperoleh oleh rakyat untuk menentukan para wakilnya yang 

dapat duduk di pemerintahan.  

 

Sesuai dengan pengertian dari demokrasi itu sendiri, bahwasannya melalui 

pemilu ini rakyatlah yang berdaulat di suatu Negara yang memilih wakilnya 

untuk duduk di parlemen, para wakilnya ini juga berasal dari rakyat dan misi 

dari wakil rakyat ini adalah mengelola Negara untuk mensejahterakan rakyat 

yang bernaung di dalam Negara tersebut, sehingga sejalan dengan arti 

demokrasi yang berbunyi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh 

rakyat dan untuk rakyat. Masih menurut pengertian dari demokrasi tadi yang 

dihubungkan dengan pemilu sebagai suatu cara untuk menegakan demokrasi, 

dari sinilah banyak para ahli yang menyatakan bahwa pemilu yang berjalan 

dalam suatu Negara merupakan inti dari demokrasi. (Huntington, 2001:4) 
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2. Pemilu Demokratis  

Negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem politik dan 

pemerintahannya bisa dipastikan menggunakan Pemilu sebagai prosedur 

wajib dalam merotasi kekuasaan. Dalam sistem-sistem politik pemerintahan 

yang lain barangkali orang menjadi pemimpin karena asal-usul kelahiran, 

kemujuran, kekayaan, kekerasan, kooptasi, pengetahuan yang dimiliki, 

penunjukan, atau ujian. Akan tetapi semua itu tidak di lakukan dalam sistem 

politik pemerintahan demokrasi karena prosedur utama demokrasi adalah 

pemilihan para pemimpin. (Huntington, 2001:4)  

Pemilu yang dimaksud di atas adalah pemilihan pemimpin yang dilaksanakan 

secara adil dan kompetitif oleh seluruh aktor di dalamnya. Pemilu harus bisa 

menjadi “metode demokratis” dengan menjadi prosedur kelembagaan untuk 

mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh 

kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam 

rangka memperoleh suara rakyat. Pemilu dikatakan demokratis jika kemudian 

prosesnya dilakukan dengan adil, jujur, dan berkala. Dalam Pemilu itu para 

calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua 

penduduk dewasa berhak memberikan suara. Warga negara diberi 

kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik 

yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh 

politisi. Pada pemiihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang 

mereka pilih sebelumnya. (Schumpeter dalam Huntington, 2001:4)  
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Robert Dahl menambahkan bahwa Pemilu yang demokratis kemudian juga 

mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk 

meraih kesempatan menjadi pejabat pemerintah, pemimpin politik dapat 

bersaing dalam mencari dukungan dalam meraih suara, dan pelaksanan 

kampanye-kampanye dalam Pemilu itu sendiri. Pemilu yang demokratis juga 

harus melibatkan responsifitas negara terhadap warga negara. Dahl 

menekankan responsifitas pemerintah terhadap partisipsi warga negaranya, 

yang setara secara politis sebagai dasar sifat demokrasi, artinya ada 

perlindungan dan penjaminan terhadap hak pilih warga negaranya. (Dahl 

dalam Huntington, 2001:6)  

Asas-asas umum Pemilu berikut yang mana secara universal telah dianut oleh 

beberapa negara demokratis seperti Amerika, Perancis, dan Jerman juga 

termasuk Indonesia dapat digunakan sebagai kriteria Pemilu yang demokratis. 

Pertama, langsung, rakyat dapat memberikan hak pilihnya secara langsung 

tanpa perantara. Kedua, umum, tidak ada diskriminasi bagi setiap warga 

negara untuk mengikuti Pemilu. Ketiga, bebas, setiap warga negara berhak 

memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan dari siapapun dan negara 

menjamin kebebasan tersebut. Keempat, rahasia, pilihan warga negara tidak 

boleh diketahui siapapun dengan cara apapun. Kelima, jujur, semua 

penyelenggara, pengawas, dan pemantau Pemilu harus bersikap dan berlaku 

jujur sesuai tata tertib perundang-undangan. Keenam, adil, baik peserta 

maupun pemilih harus diperlakukan dengan adil, sama, dan bebas dari 

kecurangan dari pihak manapun. (Prihatmoko, 2005:110-111)  
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Pemilu yang demokratis juga harus diselenggarakan dan diawasi oleh 

lembaga sampiran negara untuk menjamin asas-asas di atas. Akan lebih 

bermanfaat dan lebih mantap lagi jika penyelenggaraan Pemilu dengan 

melibatkan semakin banyaknya pengamatan dan pengawasan yang dilakukan 

oleh kelompok-kelompok internasional. Tentu saja mereka adalah pihak-

pihak yang cukup kompeten dan tidak berpihak, dan para mengamat itu 

mengesahkan Pemilu tersebut sebagai pemilihan yang telah memenuhi 

standar kejujuran dan keadilan minimal. (Huntington, 2001:7)  

Pemilu yang terbuka, bebas, dan adil adalah esensi demokrasi, suatu sine qua 

non yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah yang merupakan hasil Pemilu 

bisa jadi tidak efisien, korup, berpandangan pendek, tidak bertanggungjawab, 

didominasi oleh kepentingan-kepentingan khusus, dan tidak mampu 

menjalankan kebijakan-kebijakan demi kebaikan publik. Sifat-sifat ini 

mungkin menyebabkan pemerintah semacam itu tidak disukai, namun tidak 

mesti membuatnya demokratis. (Huntington, 2001:8) 

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

Pada perspektif teoretis, dapat dijelaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah 

(pilkada) merupakan suatu sistem yang selalu memiliki sekurangnya tiga 

sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) 

bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai 

perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga 

terdiri dari sistem-sistem lain. Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-

bagian yang merupakan sistem sekunder (secondarysystem) atau sub-sub 
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sistem (subsystems). Bagian-bagian tersebut adalah electoral regulation, 

electoral process, dan electoral law enforcement.  

 

Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan 

dimensi electoral regulation, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai 

pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi 

penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi 

masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara 

dalam sistem adalah terukur (measurable). Sistem pilkada langsung 

merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun 

skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih Kepala Daerah.  

 

Adapun dalam perspektif praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu 

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai 

Kepala Daerah yangnilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. 

Equivalensi tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara 

Kepala Daerah dan DPRD.  

 

Aktor utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon Kepala 

Daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; (3) penetapan 

calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan suara; dan (6) 

penetapan calon  terpilih. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnyadisebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan 
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Kabupaten/Kotauntuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung dan demokratis. (Easton dalam Prihatmoko, 2005:200) 

 

4. Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Keapala Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian. 

 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung 

dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

a. Tahap Persiapan, meliputi : 

1.  DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan  

Kepala Daerah. 

2.  Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 

DPRD. 
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3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana 

penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi 

penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 

Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta 

pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 

 

4.   DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri 

dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan  Tokoh 

masyarakat. Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak 

memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, DPRD 

paling lambat 20 hari setelah pemberitahuan tersebut, sudah 

membentuk Panitia pengawas (panwas) sampai dengan tingkat 

terendah. Misal untuk pemilihan Gubernur Panwas Provinsi, Panwas 

Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Hal ini agar Panwas dapat 

mengawasi proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai 

dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitu juga proses pencalonan, 

kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. 

Kepada KPUD, dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada 

khususnya terhadap hari pemungutan suara, diminta kepada KPUD 

untuk memperhitungkan waktu penetapan hari pemungutan suara 

jangan terlalu cepat, karena Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih baru dapat dilantik sesuai dengan tanggal berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah yang lama. 
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b. Tahap Pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman 

pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, 

pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih 

serta pengusulan pasangan calon terpilih. 

 

1. Penetapan Daftar Pemilih 

Agar dapat menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai 

pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan 

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski telah terdaftar dalam 

daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata tidak lagi 

memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan 

hak pilihnya. 

Penetapan daftar pemilih. dalam Pilkada menggunakan daftar pemilih 

Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi 

ditambah dengan data pemilih tambahan digunakan sebagai bahan 

penyusunan daftar pemilih sementara. 

 

Daftar pemilih sementara disusun dan ditetapkan oleh PPS dan harus 

diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat 

untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang 

telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan 

kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Dalam 
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penyusunan daftar pemilih sementara diminta kepada KPUD untuk 

melibatkan RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat. 

 

2. Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon 

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan 

perolehan sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi di DPRD atau 15 % 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan. Dalam hal Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan 

ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi DPRD 

apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka 

perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, 

sebagai contoh jumlah kursi DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 

kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15 % adalah 7 kursi. 

 

Selanjutnya didalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon 

diminta kepada KPUD untuk selalu independen dan memberlakukan 

semua pasangan calon secara adil dan setara serta berkoordinasi dengan 

instansi teknis seperti diknas apabila ijazah cajon diragukan. begitu juga 

apabila terjadi pencalonan ganda oleh partai politik agar 

dikonsultasikan dengan pengurus tingkat lebih atas partai politik yang 

bersangkutan. 

 

Proses dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon agar 

dilakukan secara terbuka, apa kekurangan persyaratan dari pasangan 
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calon dan memperhatikan waktu agar kekurangan persyaratan tersebut 

dapat dilengkapi oleh pasangan calon. Bila ada persyaratan yang belum 

lengkap agar diberitahukan secepatnya untuk menghindari prates dan 

ketidak puasan Partai Politik atau pasangan calon yang bersangkutan. 

Didalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupaten/Kota sebagai bagian 

pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga diperlukan 

langkah-langkah  

yang tepat. 

 

3. Kampanye 

Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap 

muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat 

peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) 

hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut 

masa tenang. 

Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik, Undang-

undang menegaskan agar media cetak/elektronik memberi kesempatan 

yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan 

materi kampanye. Selain daripada itu pemerintah daerah juga 

diwajibkan memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon 

untuk menggunakan fasilitas umum. 
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 Pengaturan lainnya tentang kampanye adalah : 

 1). Pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan rogram secara lisan   

maupun kepada masyarakat. 

 2). Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan   carasopan, tertib dan 

bersifat edukatif. 

 3). Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai 

politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas dan 

anggaran pemerintah dan pemerintah daerah serta melakukan pawai 

arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan 

kendaraan di jalan raya. 

4).  Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang 

melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru 

kampanye dalam pemilihan. 

5). Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala 

daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas 

yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti. 

 

4. Pengaturan Suara dan Penghitungan Suara 

Pemungutan suara adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi 

diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala 

Daerah berakhir, dan dilakukan dengan memberikan suara melalui 

katok suara yang berisi namor dan foto pasangan calon di TPS yang 

telah ditentukan. Apabila Pemilihan Gubernur sampai dengan KPU 

Provinsi. Berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan 
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kepada pelaksana Pilkada bersangkutan, pelaksana Pilkada satu tingkat 

di atasnya, dan juga untuk para saksi yang hadir. 

 

Proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acara dan rekapitulasi 

itu disampaikan kepada PPS, PPK, dan para saksi pasangan calon yang 

hadir. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang disampaikan 

PPK, KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan hasil rekapitulasi 

perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil 

Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Apabila Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dari 

KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan kemudian 

KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan 

pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

 

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. 

Penetapan hari yang diliburkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta untuk pemilihan 

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas 

usul KPUD masing-masing. 

 

5. Penetapan pasangan Calon 

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah langsung ditetapkan 

sebagai pasangan terpilih. Apabila perolehan suara itu tidak terpenuhi, 

pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25% dari 

suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 
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Dalam hal pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlah 

suara sah maka dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah putaran kedua. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120/1808/SJ tanggal 21 Juli 2005,tentang pelaksanaan 

pilkada. Pelaksanaan Pilkada putaran kedua rentang waktu 

pelaksanaannya dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari terhitung 

mulai tanggal berakhirnya masa waktu pengajuan keberatan hasil 

penghitungan suara, apabila terdapat pengajuan keberatan terhadap 

hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 60 hari dihitung mulai 

tanggal adanya keputusan Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi tentang 

sengketa hasil pemungutan suara. Keberatan terhadap hasil 

penghitungan suara merupakan kewenangan MA dan dapat 

mendelegasikan wewenang pemeriksaan permohonan keberatan hasil 

penghitungan suara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati/Walikota 

kepada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang 

bersangkutan. 

 

Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan 

keberatan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat 

final dan mengikat selama 14 (em pat belas) hari. Keberatan terhadap 

hasil pemilihan hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil 

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan 

diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 



52 

 

 

6. Pengesahan dan Pelantikan 

DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita 

acara penetapan pasangan calon terpiih dari KPUD Provinsi dan 

dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan. Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil 

Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 

3 hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui 

Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara 

penetapan pasangan calon terpiih dari KPUD Kabupaten/Kota dan 

dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan.   

 

Kepala Daerah danWakii Kepala Daerah sebelum memangku 

jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 

oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakii Bupati dan 

Walikota/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan 

Wakil Gubernur. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang 

bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu. 
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D.   Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu 

untuk menguji teori mengenai orientasi memilih, terhadap partisipasi politik 

dalam pemilihan kepala daerah. Orientasi memilih merupakan nilai-nilai yang 

ada didalam masyarakat dan diluar masyarakat kemudian membentuk sikap 

dan menjadi pola masyarakat dalam memandang objek politik. Seiringan 

dengan oerientasi memilih dalam masyarakat akan terbentuk Perilaku 

memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons psikologis dan 

emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung 

kegiatan politik yang ada.  

Dimana orientasi politik menurut Gabriel Almond diantaranya orientasi 

kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluative. individu atau warga 

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik dalam proses pemilihan 

Kepala Daerah dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Orientasi 

memilih yang ada memunculkan partisipasi politik masyarakat, dimana 

orientasi  kognitif membentuk budaya parokial, orientasi  afektif menciptakan 

budaya subyektif dan orientasi evaluatif membentuk budaya partisipatif. . 

budaya politik parokial dan subyektif membentuk partisipasi politik yang 

berorientasi pada primordialisme dan budaya politik partisipatif akan 

membentuk pola pilihan masyarakat berdasarkan rasionalitas (pilihan 

rasional) dalam berpartisipasi. Sehingga setelah dilakukan penelitiaan akan 

terlihat pola pilihan masyarakat desa Wirata Agung berdasarkan 

Primordialisme atau pilihan rasional. 
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Penjelasan diatas bahwa orientasi memilih calon sebagai awal proses dari 

partisipasi politik sehingga menciptakan pola pilihan masyarakat dalam 

kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan dapat bagaimana orientasi memilih 

dan pola pilihan masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di desa Wirata 

Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2015 yang memberi dampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di 

Desa Wirata Agung dan kelangsungan hidup mereka, terutama didalam 

mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu  memilih pemimpin daerah yang 

baru. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

  

A. Metode Penelitian 

 

Menganalisis data yang ada, teknik yang digunakan adalah diskriptif 

kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang 

dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penelitian yang logis untuk 

menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang diajukan. 

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah serta mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteiti Herdiansyah (2010: 9). 

 

Penelitian Kualitatif ini dipilih oleh peneliti karena pada dasarnya penelitian 

ini memerlukan dan membutuhkan sumber informasi dari narasumber yang 

terkait sehingga dapat dianalisis dan hasil penelitan sesuai dengan judul yang 

peneliti ambil. Selain itu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif peneliti sependapat dengan Bogdan dan Taylor dalam Hadari 
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Nawawi (2006:49)  bahwa pandekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan 

orang-orang yang prilakunya dapat diamati. Pertimbangan lain dalam 

penelitian yang bersifat kualitatif mi adalah bahwa dalam penelitian kualitatif 

ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa dikuantifikasikan, 

tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai 

tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang 

bersifat kualitatif deskiriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan 

keutuhan dari objek yang diteliti. 

  

B. Fokus Penelitian 

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus 

penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan 

suatu penelitian. Fokus penelitian dimaksud untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan, agar 

tidak dimasukan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walapun 

data itu menarik. (Lexy J. Moleong,2009:63) 

 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat 

melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau 

beberapa pokok aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah:  
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1. Orientasi memilih calon  

Orientasi memilih  merupakan suatu cara dari golongan masyarakat dalam 

struktur masyarakat.yang melatarbelakangi sudut pandang politik yaitu nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat dan di luar masyarakat kemudian 

membentuk sikap dan menjadi pola masyarakat memandang objek politik. 

Sehingga fokus penelitian yang pertama untuk merinci  bagaimana orientasi 

memilih masyarakat desa Wirata Agung dalam pemilihan kepala daerah 

tahun 2015 di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Partisipasi Politik masyarakat 

Dikatakan bahwa partisipasi merupakan sikap individu atau kelompok atau 

organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam pencapaian 

tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Negara-negara 

demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, 

lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukan 

bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin 

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga fokus penelitian 

yang kedua untuk merinci bagaimana partisipasi politik masyarakat desa 

Wirata Agung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Objek peneiltian kualitatif diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau 

dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistic (natural setting). 

Selanjutnya melaiui sumber data, dapat ditentukan lokasi penelitian dengan 
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tidak menentukan berapa jumlahnya pada satu lokasi. Usaha mengumpulkan 

data hanya berhenti setelah sampai taraf ketuntasan atau kejenuhan. Tahap ini 

berarti sudah tidak ada lagi sumber data yang dapat memberikan informasi. 

 

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di ruang lingkup desa 

Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. 

Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah dikarenakan data yang 

akan dicari bersumber dari masyarakat yang terkait dalam pemilihan kepala 

daerah di kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan di desa Wirata 

Agung. Dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mandapatkan data 

yang dibutuhkan. (Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 2006:208-217) 

 

D. Jenis Data Penelitian 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara 

menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan-

informan dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang mengusai 

permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari 

fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah 

dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. 

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs 

internet. 
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E. Informan 

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria 

yang perlu di pertimbangkan antara lain: 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan dan aktivitas yang 

menjadi sasaran dan perhatian peneliti. 

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang memiliki cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keteranga. 

Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat periakuan yang 

mengetahut kejadian tersebut  (Spradley dalam Koentjaraningrat,1990:78)  

Secara rinci, informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Masyarakat desa Wirata Agung yang sudah mempunyai hak pilih pada 

pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Lampung Tengah. 

Teknik pengumpulan data dari informan yang saya gunakan adalah 

purposif sampling, dimana menentukan sampel agar sesuai dengan 

penelitian. 

 

F.   Teknik Pengumpulan data 

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke 

lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi yang paling 
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efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian 

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Metode observasi 

dibedakan menjadi:  

 

a. Observasi biasa 

Dalam observasi biasa si peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan 

emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian. 

b. Observasi Terkendali 

Para pelaku yang akan diamati dan dikondisi-kondisi yang ada dalam 

tempat kegiatan. Pelaku diamati dan dikendalikan si peneliti 

c. Observasi Terlibat 

Observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat 

yang di teliti untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada, sesuai 

maknanya dengan yang diberikan dipahami oleh para warga yang 

ditelitinya. Kegiatan observasi terlibat bukan hanya mengamati gejala 

yang ada dalam masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan 

wawancara, mendengarkan, memahamidan dalam batas-batas tertentu 

mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diteliti. (prof. 

Parsudi suparlan) 
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2. Wawancara 

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima 

informasi tertentu. Wawancra adalah kegiatan percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan 

yang diwawancarai. Wawancara merupakan pertanyaan yang dilakukan 

secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.  

Ada beberapa bentuk wawancara: 

a. Wawancara terstruktur yaitu apabila pewawancara sudah 

mempersiapkan bahan wawancara terrlebih dahulu. Penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara terstruktur. 

b.   Wawancara tidak terstruktur yaitu apabila prakarsa pemilihan topic 

bahasan diambil oleh orang yang di wawancarai. 

c.  Wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah 

dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden 

untuk menerangkan agak panjang mungkin tidak langsung ke focus 

bahasan/ pertanyaan, atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri 

selam wawancara berlangsung. (Moleong 2009:148) 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara 

atau berdasarkan catatan - catatan yang terdokumentasi (otentik), baik 

berupa data statistik, buku - buku, kumpulan peraturan dan perundang-

undangan. Diantaranya seperti data monografi desa Wirata Agung, RPJM 
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desa Wirata Agung dan dokumentasi saat melakukan wawancara dengan 

informan. 

 

G.   Teknik Analisis Data 

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan - bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian 

kualitatif yang diberi nama analisis model interaktif dengan tiga prosedur 

yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai 

laporan akhir secara lengkap tersusun. 

2. Triangulasi Data 

 Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu 

masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 
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pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 

melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

3. Penyajian 

Data Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan tabel, bagan 

(chart) dan kumpulan kalimat.  

 

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitian beriangsung. Sedangkan verifikasi merupakan 

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis 

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan "kesempatan inter subjektif", dengan kata 

lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya). (Moloeng 2009:15-20) 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

A. Kondisi Desa 

 

1. Sejarah Desa 

 

Awal terbentuknya Desa Wirata Agung tidak berbeda dengan desa 

transmigrasi yang lain di daerah Lampung khususnya di Lampung Tengah, 

desa Wirata Agung semula adalah hutan belantara, namun berkat ketekunan 

dan kemauan pendududuk yang sangat keras dengan dilator belakangi 

meletusnya Gunung Agung di Bali pada tanggal 18 februari 1963. Masyarakat 

yang bermukim disekitar Gunung tersebut, banyak yang menjadi korban dan 

yang selamat mencari pengungsian yang aman dari lahar Gunung Agung. 

Masyarakat diberikan jaminan sandang dan pangan oleh pemerintah, serta 

diberikan penyuluhan tentang transmigrasi keluar pulau Bali. Banyak 

penduduk yang diberangkatkan pulau Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra. 

Lampung adalah provinsi tujuan transmigrasi terbanyak. 

 

Adapun riwayat pemberangkatan dari Bali ke desa Wirata Agung sebagai 

berikut : 

1) Terdiri dari 232 KK dengan jumlah jiwa 1.160 jiwa. 

2) Terdiri dari 207 KK dengan jumlah jiwa 1.072 jiwa. 

3) Pindahan dari desa Banjar Ratu sebanyak 17 KK, 131 jiwa. 
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4) Pindahan dari desa Pubian, Kecamatan Pubian 17 KK, 128 jiwa. 

Daftar nama-nama Kepala Desa Wirata Agung dari awal berdiri sampai 

sekarang: 

a. Kepala Desa pertama Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Nengah Dangin 

b. Kepala Desa kedua Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Nengah Sastra 

c. Kepala Desa ketiga Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Gede Bau 

d. Kepala Desa keempat Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Nengah Sastra 

e. Kepala Desa kelima Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Wayan Tekek 

f. Kepala Desa keenam Desa Wirata Agung adalah Bpk. Ida Bagus Putu W 

g. Kepala Desa ketujuh Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Ketut Mudayusa 

h. Kepala Desa kedelapan Desa Wirata Agung adalah ibu Ni Made Sumitri 

i. Kepala Desa kesembilan Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Gusti Ngurah  

j. Kepala Desa kesepuluh Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Wayan Subawa 

k. Kepala Desa kesebelas Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Nengah Suta W 

l. Kepala Desa kedua belas Desa Wirata Agung adalah Bpk. I Kadek Warta 

Sampai sekarang. 

 

2. Demografi Desa 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Wirata Agung merupakan salah satu di wilayah Kecamatan Seputih 

Mataram. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dharma Agung, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Varia Agung, sebelah barat berbatasan 

dengan Way Pengubuan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumi 

Setia. 
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b. Iklim 

Iklim Desa Wirata Agung sebagaimana Desa-desa lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. 

Curah hujan rata-rata 2000-3000 mdl. Jumlah bulan hujan rata-rata 7 bulan 

pertahun dan suhu rata-rata 30-32
0
C 

 

3. Keadaan Sosial Desa 

1) Jumlah Penduduk 

Desa Wirata Agung berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 mempunyai 

jumlah penduduk sebesar 3.376 jiwa. Jumlah laki-laki 1.698 jiwa, jumlah 

perempuan 1.678 jiwa dan jumlah kepala keluarga 736 KK. 

 

2) Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wirata Agung adalah sebagai 

berikut: 

Table 2. Jumlah Pendidikan Penduduk  Desa Wirata Agung 

No. Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak 77 Orang 

2 Sekolah Dasar 1.024 Orang 

3 Sekolah Menengah Pertama 848 Orang 

4 Sekolah Menenah Atas 280 Orang 

5 Akademi 32 Orang 

6 Sarjana 50 Orang 

Sumber: Monografi Desa Wirata Agung (2015) 
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4. Keadaan Ekonomi Desa 

Karena Desa Wirata Agung merupakan Desa pertanian, maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya 

sebagai berikut: 

Tabel 3.  Mata Pencaharian Penduduk Desa Wirata Agung 

No. Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1.801Orang 

2 Wiraswasta 95Orang 

3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 45 Orang 

4 Buruh  329 Orang 

Sumber: Monografi Desa Wirata Agung (2015) 

 

Penggunaan tanah di Desa Wirata Agung sebagian besar diperuntukan 

untuk tanah pertanian/perkebunan, seperti perkebunan kakao, kelapa dan 

dipergunakan sebagai lahan persawahan dan palawija. 

 

Tabel 4. Pola Penggunaan Tanah Desa Wirata Agung 

No. Jenis Lahan / Tanah Jumlah 

1 Tanah perkebunan rakyat 45 Ha 

2 Tanah tegalan / ladang 290 Ha 

3 Tanah persawahan 436 Ha 

4 Tanah pemukiman penduduk 126 Ha 

5 Tanah lahan perkantoran 3 Ha 

6 Tanah Rawa           19 Ha 

7 Tanah lapangan 1 Ha 

8 Lainnya     80 Ha 

Sumber: Monografi Desa Wirata Agung (2015) 
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Jumlah kepemilikan ternak hewan oleh penduduk Desa Wirata Agung 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Data Kepemilikan Hewan Desa Wirata Agung 

No. Jenis Lahan / Tanah Jumlah 

1 Ayam 17.700 ekor 

2 Kambing 150 ekor 

3 Babi 1.085 ekor 

4 Bebek 109 ekor 

5 Sapi 1.980 ekor 

6 Kerbau  10 ekor 

Sumber: Monografi Desa Wirata Agung (2015) 

 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Wirata Agung secara garis besar 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 6. Prasarana Desa Yang Dimiliki Desa Wirata Agung 

No. Prasarana Desa Jumlah 

1 Jalan Desa   20 Km 

2 Balai Desa 1 unit 

3 Sekolah SD 2 Unit 

4 Sekolah SMP/MTs 1 Unit 

5 Puskesmas pembantu  1 Unit 

6 Pura Desa 3 Unit 

7 Pura Kelompok 19 Unit 

8 Sekolah TK 1 Unit 

Sumber: Monografi Desa Wirata Agung (2015) 

 

 

B. Kondisi Pemerintah Desa 

1. Pembagian Wilayah Desa 

Wilayah pemerintahan Desa Wirata Agung dibagi menjadi menjadi 4 (empat) 

dusun atau 4 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) 28 

dan jarak antar dusun berkisar 0,5 Km sampai 10 Km.  
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2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Desa Wirata Agung menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan 

pola minimal berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2015, selengkapnya sebagai 

berikut:  

1. Kepala Desa   : I Kadek Warta 

2. Sekertaris Desa   : I Made Rupawa 

3. Kepala Urusan Pemerintahan : I Kadek Budi 

4. Kepala Urusan Pembangunan : I Nyoman Punia 

5. Kepala Urusan Keuangan  : I Kadek Wiryasa 

6. Kepala Urusan Kesra  : I Made Sandi Rawijaya 

7. Kepala Urusan Umum  : I Nyoman Sujana  

8. Kepala Dusun 1   : I Nyoman Dedet 

9. Kepala Dusun 2   : I Made Kertayasa 

10. Kepala Dusun 3   : I Nyoman Slamet 

11. Kepala Dusun 4   : I Wayan Bawa 

12. Kepala BPD   : I Nengah Sriwenten 

a. Desa/Kelurahan  : Wirata Agung 

b. Nomor Kode  : - 

c. Kecamatan  : Seputih Mataram 

d. Kabupaten  : Lampung Tengah 

e. Propinsi  : Lampung 

f. Keadaan data tahun : 2015 
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C. Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi: 

memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan Desa, 

menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai 

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan 

masyarakat Desa, membina perekonomian Desa. (Sumber: Monografi 

Desa Wirata Agung,2015). 

2. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa memiliki tugas yakni: membantu Kepala Desa dibidang 

administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan 

wewenang pemerintah Desa, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal 

Kepala Desa berhalangan, melaksanakan tugas Kepala Desa apabila 

Kepala Desa diberhentikan sementara dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Desa. Sedangkan fungsinya adalah 

perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan, 

pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan, 

pengkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan 

serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya 

(Sumber: Monografi Desa Wirata Agung,2015) 
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3. Kaur Umum 

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris 

Desa dibidang mengelola administrasi umum pemerintah Desa, 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat 

menyurat, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang 

inventaris kantor, melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat 

tulis kantor, mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat, 

melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan 

kegiatan rumah tangga pemerintah Desa dan melakukan tugas lain yang 

diberikan oleh sekretaris Desa (Sumber: Monografi Desa Wirata 

Agung,2015). 

4. Kaur Keuangan 

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas 

sekretaris Desa dibidang mengelola administrasi keuangan Desa, 

menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa, menyiapkan, merencanakan 

dan mengelola APBD, menyiapkan bahan laporan keuangan Desa, 

mengiventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Desa dan melakukan 

tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa (Monografi Desa Wirata 

Agung, 2015). 

5. Kaur Pemerintahan 

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan 

menyiapkan data dibidang pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban 

dan perlindungan masyarakat, mengumpulkan dan menyiapkan bahan 

dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun 
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tetangga serta masyarakat, melaksanakan administrasi pelaksanaan 

pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan 

Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik, melaksanakan 

administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi, melaksanakan 

tugas dibidang pertanahan, melakukan administrasi peraturan Desa, 

peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa dan melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa 

Wirata Agung,2015). 

6. Kaur Ekonomi Pembangunan 

Kaur Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan, 

mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan, 

mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan 

pembangunan, melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan 

pelayanan di bidang permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain, 

menghimpun data potensi di Desanya serta menganalisa dan memelihara 

untuk dikembangkan melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat 

dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya. (Sumber: Monografi 

Desa Wirata Agung, 2015) 

7. Kaur Kesejahteraan Rakyat 

Kaur kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat, mengumpulkan, 

mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, 

kepemudaan, dan olahraga, membantu kegiatan administrasi dan 
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perkembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, mengumpulkan, 

mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin dan melaksanakan tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Wirata 

Agung,2015) 

8. Kepala Dusun 

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 

wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan 

tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu Kepala Desa 

dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah 

kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

(Sumber: Monografi Desa Wirata Agung,2015) 

Mempunyai fungsi melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah 

Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah 

dusun, melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan usaha 

dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong 

masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, melakukan kegiatan 

dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh 

Kepala Desa (Sumber: Monografi Desa Wirata Agung,2015) 
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9. BPD 

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 

mempunyai tugas membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa 

dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan, pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, 

menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD.  

BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah Desa dan 

menyatakan pendapat. Kewajiban BPD adalah mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan UUD 45 dan mentaati segala peraturan perundang-

undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, mempertahankan dan memelihara hukum Nasional 

serta keutuhan NKRI, menyerap, menampung, menghimpun dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, 

mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok 

dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat 

masyarakat setempat. (Sumber: Monografi Desa Wirata Agung, 2015) 
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D. Karakteristik Budaya Masyarakat Desa 

Mayoritas suku yang menduduki Desa Wirata Agung adalah Suku Bali 

sedangkan selebihnya suku Lampung dan Jawa, yang mayoritas 

masyarakatnya memeluk agama Hindu. Mayoritas penduduk yang bersuku 

Bali ini tidak banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintah Desa Wirata 

Agung khususnya dalam hal pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa yang 

ada, sehingga banyak kemungkinan terjadi didalam sistem pemerintahan desa. 

Orang-orang yang akan dipilih sebagai Kepala Desa serta perangkat Desa 

merupakan orang-orang yang  berkontribusi dalam membangun desa, bukan 

hanya orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau saudara dengan 

Kepala Desa atau perangkat Desa sebelumnya. (Sumber: Monografi Desa 

Wirata Agung,2015).     



 

 

 

 

 

VI.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa  

1. Orientasi memilih masyarakat Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih 

Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas beragama Hindu dan 

bersuku Bali ditambah masyarakat yang beragama Islam dan bersuku Jawa, 

orientasi memilih calon bukan berdasarkan primordialisme, melainkan 

berdasarkan pilihan rasional (rational choice) yaitu memilih calon 

berasarkan kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan 

yang bermanfaat kepada masyarkat guna untuk meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat desa Wirata Agung. 

2. Partisipasi Masyarakat Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah cenderung sedang, hal ini dikarenakan dari data 

yang diperoleh KPPS desa Wirata Agung sebanyak 68% yang memberikan 

hak pilih dan masih ada sebagian masyarakat yang tidak aktif menggunakan 

hak pilihnya sebanyak 32% dalam Pilkada tahun 2015 di Lampung Tengah. 

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan informan ada yang menyatakan tidak mau 

memilih, ini berarti masyarakat belum semua berpartisipasi terhadap hak 

suara yang diberikan. Agama dan suku tidak menjadi dasar masyarakat dalam 

berpartisipasi di desa Wirata Agung. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti  mengemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan antara 

lain: 

1. Kepada  pihak  aparatur Desa  Wirata Agung  Kecamatan  Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah diharapkan mengatur serta ikut 

mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Wirata Agung pentingnya 

memberikan hak suara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah berikutnya. Agar terbentuk orientasi memilih masyarakat yang cerdas 

dan meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat. 

2. Kepada masyarakat Desa Wirata Agung untuk dapat memilih calon dengan 

cerdas dan lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan 

pribadi serta jangan beranggapan tidak ada untungnya dalam berpartisipasi, 

sehingga partisipasi politik di desa Wirata Agung akan meningkat pada 

pilkada yang akan datang. 

3. Kepada Pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Lampung Tengah 

beserta KPU agar melakukan dan memaksimalkan strategi agar terwujudnya 

demokrasi. membentuk orientasi memilih yang cerdas dan meningkatkan 

partisipasi dengan melakukan pendidikan politk dan Memaksimalkan 

sosialisasi oleh penyelenggaran pilkada.  
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