
 

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

MARINA SYVA PRATIWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



 

 

ABSTRAK 

 

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 
 

 

Oleh : 

 

Marina Syva Pratiwi 

 

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di daerahnya, masyarakat etnis Tionghoa 

di Kabupaten Pringsewu merasa masih belum yakin ataupun bingung dalam 

menggunakan hak politiknya, dimana dalam hal ini mereka beranggapan bahwa 

masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, oleh 

karena itu peneliti akan mencoba mengungkapkan bagaimanakah intensitas 

partisipasi politik etnis Tionghoa dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Pringsewu 2017.  

 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi 

penelitian berada di Kabupaten Pringsewu dengan teknik pemilihan informan 

secara snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 
 

Hasil dari penelitian ini adalah intensitas partisipasi politik masyarakat etnis 

Tionghoa yang berprofesi sebagai wirausahawan di Kabupaten Pringsewu rata-

rata tergolong ke dalam kategori pengamat, yaitu masyarakat etnis Tionghoa di 

Kabupaten Pringsewu hanya sebatas menggunakan hak pilihnya saja dalam 

pilkada karena hal tersebut tidak memakan banyak waktu, mereka juga masih 

mengikuti pemberitaan terkait pilkada pringsewu kemarin, namun belum 

ditemukannya masyarakat etnis Tionghoa yang menghadiri kampanye salah satu 

pasangan calon. Minimnya pengetahuan masyarakat etnis Tionghoa tentang 

politik dan kurangnya sosialisasi baik dari partai politik, pemerintah maupun 

masyarakat Tionghoa sendiri menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat 

partisipasi politik etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

Kata kunci : Partisipasi Politik, Etnis Tionghoa, Pilkada. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

POLITICAL PARTICIPATION OF TIONGHOANESS IN THE 

ELECTION OF DISTRICT HEAD PRINGSEWU 2017 
 

 

By : 

 

Marina Syva Pratiwi 

 

Facing the election of regional heads in their area, Tionghoaness in Pringsewu 

District feel unsure or confused about their political rights, in which they assume 

that there is still a high level of discrimination against Tionghoaness communities, 

therefore researchers will try to express how the intensity of political participation 

Tionghoaness in the face of the Head of District Pringsewu 2017.  

 

This type of research is descriptive with a qualitative approach. The research 

location is in Pringsewu Regency with technique of selecting informant was 

snowball sampling. This study uses data collection techniques: interview, 

observation and documentation. 

 

The result of this study is the intensity of political participation of Tionghoaness  

community who work as entrepreneurs in Pringsewu District on average belong to 

the category of observer, that is, Tionghoaness community in Pringsewu Regency 

is limited to using their voting right in election because it does not take much 

time, they also still follow the news related to the election before, but not yet 

discovery of Tionghoaness who attended the campaign of one candidate pair. The 

lack of knowledge of Tionghoaness on politics and the lack of socialization of 

both the political parties, the government and the Tionghoaness society itself 

became the cause of the low level of Tionghoaness participation in Pringsewu 

District. 

 

 

Key words : Political Participation, Tionghoaness, Election. 
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MOTO 

Ekpect for the best, prepare for the worst 

Berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk 

Marina Syva Pratiwi 

 

Genggamlah dunia di tanganmu danletakkan akhirat dihatimu, agar kamu 

senantiasa teringat akhirat tanpa melupakan dunia. 

Abu Bakar Ash Shiddiq 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap demokratis masyarakat suatu bangsa diwujudkan salah satunya dalam 

bentuk partisipasi politik. Intensitas partisipasi politik warga masyarakat 

dalam suatu Pemilihan Umum sering dijadikan tingkat ukuran bagaimana 

tingkat partisipasi politik masyarakat di suatu negara, utamanya di negara-

negara berkembang, seperti  Indonesia. 

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, maupun agama.  

Melihat dari berbagai macam etnis yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia 

terdapat salah satu etnis yang disebut etnis Tionghoa. Jumlah masyarakat 

etnis Tionghoa di Indonesia termasuk ke dalam kategori minoritas, hal ini 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 bahwa jumlah masyarakat 

etnis Tionghoa di Indonesia hanya sebesar 1,20% dari total penduduk 

Indonesia (sumber : sp2010.bps.go.id diakses pada 10 januari 2017). 

Kegiatan politik etnis Tionghoa di Indonesia mulai berkembang pada masa 

pemerintahan Presiden KH.Abdurahman Wahid dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 yang menghapuskan semua 

peraturan yang mendiskriminasikan kaum Tionghoa di segala bidang 

termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. 
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Sejak saat itu partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia mulai 

menunjukan geliatnya hingga saat ini mulai bermunculan tokoh-tokoh politik 

yang berasal dari etnis Tionghoa seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dan ketua Partai Perindo Hary 

Tanoesodibjo. 

 

Namun tidak dapat dipungkiri jalan masyarakat etnis Tionghoa sebagai kaum 

minoritas di Indonesia untuk bisa memperoleh hak yang sama di segala 

bidang sebagai warga negara Indonesia pada kenyataannya memang tidak 

dapat semulus masyarakat pribumi. Contohnya saja pada saat Ahok diangkat 

menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang akan menduduki 

jabatan Presiden. Timbul begitu banyak anggapan bahwa dengan duduknya 

Ahok dikursi Gubernur DKI Jakarta maka Ibukota akan dikuasai oleh orang 

Tionghoa, seperti berita yag peneliti kutip sebagai berikut : 

KONFRONTASI- Gambar „Naga Merah‟ yang tercantum 

di logo resmi HUT Jakarta ke-488 menjadi tanda bahwa   

„kelompok Cina‟ alias Tionghoa akan menguasai Indonesia. 

Jakarta sebagai ibukota Indonesia sudah dikuasai Cina 

(Tionghoa), maka daerah lain dengan sangat mudah akan 

dikuasai. China akan memanfaatkan Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta bahkan 

didukung menjadi Presiden. Dukungan China ke Ahok ini 

untuk membawa pengaruh bahkan penjajahan negari Tirai 

Bambu di Indonesia. “Jakarta sebagai Center of Gravity 

Indonesia, sàngat diperebutkan dan China ingin 

menguasainya, menguasai Jakarta secara politik menguasai 

Indonesia. Gubernur Jakarta Ahok mendapat dukungan 

logistik tak terbatas untuk memenangkan Ahok di Pilkada 

2017,” kata Laksamana (purn) Slamet Soebijanto kepada 

suaranasional, 

(http://www.konfrontasi.com/content/politik/ahok-simbol-

ancamanbahaya-minoritas-tionghoa-untuk-kuasai-indonesia 

diakses pada 9 februari 2017) 

http://www.konfrontasi.com/content/politik/ahok-simbol-ancamanbahaya-minoritas-tionghoa-untuk-kuasai-indonesia
http://www.konfrontasi.com/content/politik/ahok-simbol-ancamanbahaya-minoritas-tionghoa-untuk-kuasai-indonesia
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Anggapan ini tentu saja tidak dapat terlepas dari masih tingginya tingkat 

sentimentil masyarakat Indonesia terhadap kaum minoritas seperti masyarakat 

etnis Tionghoa, padahal seharusnya dengan dasar negara Indonesia yang 

menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semua 

masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama di segala bidang 

termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. 

Tidak hanya sampai disitu saja, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa kembali 

terasa saat Ahok kembali mencalonkan diri pada pilkada DKI Jakarta, beliau 

kembali dijadikan tersangka atas kasus penistaan agama berdasarkan berita 

yang peneliti kutip :  

KOMPAS.com — Bareskrim Polri menetapkan Gubernur 

non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.  Penetapan 

tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan 

gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak kemarin, 

Selasa (15/11/2016). "Diraih kesepakatan meskipun tidak 

bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa 

perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka," kata 

Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu 

(16/11/2016).  "Dengan demikian, (perkara ini) akan 

ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan 

Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka," 

ujarnya. 

(http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bar

eskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama 

diakses pada 9 februari 2017) 

Di Provisi Lampung sendiri partisipasi politik etnis Tionghoa juga mulai 

menunjukan kemajuan, terlihat dari mulai meningkatnya jumlah wakil rakyat 

di Provinsi Lampung yang berasal dari etnis Tionghoa diantaranya yaitu 

Sudin, SE yang merupakan anggota komsi IV DPR RI dapil 1 Lampung, 

Fandi Tjandra yang merupakan mantan sekretaris PDIP kota Bandar Lampung 

http://indeks.kompas.com/tag/polri
http://indeks.kompas.com/tag/basuki.tjahaja.purnama
http://indeks.kompas.com/tag/polri
http://indeks.kompas.com/tag/polri
http://indeks.kompas.com/tag/polri
http://indeks.kompas.com/tag/basuki.tjahaja.purnama
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama
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dan sekarang menduduki jabatan sebagi anggota DPRD Kota Bandar 

Lampung, lalu Hartato Loh Jaya yang juga merupakan anggota DPRD Kota 

Bandar Lampung. Nama Hartato Loh Jaya juga merupakan salah satu nama 

yang mencuat dalam bursa bakal calon Wali Kota Bandar Lampung tahun 

2015 namun gagal.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPC Partai Demokrat yang 

peneliti kutip dari skripsi Ari Hervina mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unila 

2016 yang berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk 

Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 

Lampung Tahun 2015”.  Kegagalan Hartato Loh Jaya disebabkan karena 

kurang cost politik, selain itu partai menginginkan agar Hartarto tetap bertahan 

di DPRD Provinsi Lampung untuk membantu kepemimpinan Gubernur dan 

mengamankan suara Partai Demokrat di Provinsi Lampung. Jika dibandingkan 

dengan Yusuf Kohar memang Hartarto memiliki popularitas yang lebih tinggi, 

namun Yusuf Kohar merupakan kader militant Partai Demokrat, sehingga 

partai lebih mengajukan Yusuf Kohar sebagai calon Wakil Kepala Daerah 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. (sumber : 

digilib.unia.ac.id diakses pada 9 februari 2017) 

 

Berdasarkan hal di atas kembali terlihat diskriminasi terhadap masyarakat 

etnis Tionghoa yaitu karena tidak terpilihnya Hartato Loh Jaya sebagai kader 

Partai Demokrat yang akan mencalonkan diri dalam pilkada Kota Bandar 

Lampung padahal popularitas Hartato Loh Jaya lebih tinggi dibandingkan 

Yusuf Kohar namun malah Yusuf Kohar yang merupakan masyarakat pribumi  

lah yang diajukan sebagai calon Wakil Wali Kota oleh Partai Demokrat. 
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Jumlah masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Provinsi Lampung menurut 

data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Jumlah masyarakat etnis Tionghoa di Provinsi Lampung 

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH ORANG 

1 Pringsewu 1.094 

2 Tanggamus 907 

3 Lampung Selatan 1.002 

4 Lampung Timur 752 

5 Lampung Barat 907 

6 Lampung Tengah 1.271 

7 Lampung Utara 1.058 

8 Way kanan 32 

9 Tulang Bawang 254 

10 Pesawaran 434 

11 Mesuji 16 

12 Tulang Bawang Barat 55 

13 Bandar Lampung 29.706 

14 Metro 3.308 

Sumber : (bps.go.id diakses pada 10 januari 2017) 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti melihat ketertarikan untuk 

mengetahui partisipasi politik etnis Tionghoa di Kabupaten-kabupaten yang 

ada di Provinsi Lampung pada saat pilkada. Salah satunya yaitu di Kabupaten 

Pringsewu, hal yang telah sama kita ketahui bahwa Kabupaten tersebut tidak 

lama lagi akan mengadakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala 

Daerah nya untuk periode 2017-2022. Jumlah DPT Kabupaten Pringsewu 

berdasarkan berita yang peneliti kutip adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Jumlah DPT Kabupaten Pringsewu 

KECAMATAN L P 
Dibawah 

17 tahun 

Pemilih 

Pemula 

Diatas 90 

Tahun 

Disab

ilitas 
Jml 

PRINGSEWU 31.054 29.762 - 3.451 147 26 60.816 

GADINGREJO 29.525 27.652 2 3.513 140 31 57.177 

AMBARAWA 14.074 27.195 - 1.656 57 20 27.195 

PARDASUKA 15.477 14.469 - 1.788 40 16 29.946 

PAGELARAN 20.831 19.481 - 2.213 96 20 40.312 

BANYUMAS 8.440 7.887 - 957 36 6 16.327 

ADILUIH 15.043 14.185 - 1.759 107 11 29.228 

PAGELARAN 

UTARA 

6.333 5.711 - 728 23 4 12.044 

SUKOHARJO 20.305 19.305 1 2.462 149 8 39.610 

TOTAL 161.082 151.573 3 18.527 795 142 312.655 

Sumber:(http://kpu-pringsewu.go.id diakses pada 10 Januari 2017) 

 

 

Melihat dari fakta yang ada bahwa jumlah masyarakat etnis Tionghoa hanya 

sebesar 4%  dari jumlah masyarakat Kabupaten Pringsewu berdasarkan data 

BPS yang berjumlah 383.101 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa 

masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu juga tergolong ke dalam 

kaum minoritas. Selain itu berdasarkan hasil pra-riset di salah satu lokasi 

penelitian yaitu di lingkungan tempat tinggal mayoritas berpenduduk 

Tionghoa tepatnya di jalan Mawar I-IV Desa Pringsewu Selatan Kecamatan 

Pringsewu yang diperjelas dengan adanya bangunan Vihara Boedhicita di 

daerah tersebut sehingga memperjelas bahwa di lingkungan tersebut terdapat 

masyarakat etnis Tionghoa berdomisili di sekitar lingkungan tersebut. 

 

Di peroleh keterangan dari salah satu masyarakat etnis Tionghoa yang 

bernama Amon bahwa banyak masyarakat etnis Tionghoa yang masih 

bingung dalam menggunakan hak politiknya karena mereka beranggapan 

bahwa masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap masyarakat etnis 

Tionghoa, misalnya saja pada saat mengajukan izin untuk membangun 

tempat ibadah seperti vihara, beliau merasa bahwa prosesnya perizinannya 

jauh lebih rumit dibandingkan jika akan mendirikan masjid. 

http://kpu-pringsewu.go.id/
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Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimanakah intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pilkada 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017 di tengah masih tingginya tingkat 

diskriminasi terhadap kaum minoritas. 

 

Berkenaan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut 

penelitian terdahulu yang telah penulis sajikan dalam bentuk narasi : 

1. Ari Hervina mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 FISIP Unila. 

Dengan judul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk 

Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 

Lampung Tahun 2015”. Penelitian yang dilakukan terlebih dahulu 

mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa lebih fokus kepada 

partisipasi etnis Tionghoa dari bentuk partisipasi yang ada di Kota 

Bandar Lampung dimana hasil dari penelitian ini yaitu bentuk partisipasi 

politik etnis Tionghoa termasuk kedalam bentuk konvensional yaitu 

hanya sebatas menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, sedangakan 

fokus peneliti pada saat ini adalah melihat partisipasi politik etnis 

Tionghoa dari intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa. 

2. Gamelia Oktavia S mahasiswa Ilmu Pemerintahan  2009 FISIP 

Universitas Riau dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Etnis 

Tionghoa Kota Pekan Baru Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Tahun 2013 (studi Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tapan)”. 

Penelitian yang dilakukan adalah tingkat partisipasi dan faktor-faktor 
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yang mempengaruhi partisipasi politik dengan hasil penelitian yaitu 

tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Pekanbaru masih tergolong 

rendah dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

yaitu : kampanye, nilai budaya masyarakat, popularitas calon, dan media 

massa sebagai penunjang pengenalan serta pemilihan wakil rakyat. 

3. Jurnal penelitian Rizky Hani mahasiswa Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Partisipasi Politik 

Etnis Tionghoa dalam Pemilukada tahun 2009 (Studi Pada Desa Kragan 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang). Jurnal ini membahas 

mengenai bentuk partisipasi politik etnis tionghoa dengan hasil 

penelitian berupa bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa di Desa 

Kragan termasuk dalam bentuk partisipasi pasif, karena warga etnis 

Tionghoa di Kragan hanya memberikan hak suara nya saja tanpa mau 

ikut andil dalam proses terlaksananya pilkada. 

 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, peneliti berasumsi bahwa partisipasi 

politik masyarakat etnis Tionghoa masih dalam bentuk partisipasi politik 

konvensional atau pasif yaitu hanya sekedar menggunakan hak pilih nya 

dalam pemilu tanpa terlibat dalam proses politik yang terjadi pada masa 

pemilu. Maka pada penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimanakah 

intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pilkada Kabupaten 

Pringsewu tahun 2107 ditengah masih tingginya diskriminasi terhadap kaum 

minoritas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat peneliti kemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah intensitas 

partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi mengenai intensitas partisipasi politik khususnya 

etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah serta memberi referensi 

tentang partisipasi politik di Kabupaten Pringsewu. 

b. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

masyarakat mengenai partisipasi politik kaum minoritas yang ada di 

Indonesia khususnya etnis Tionghoa pada pilkada di Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi kasus 

sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi diskriminasi 

politik terhadap kaum minoritas. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Partisipasi Politik  

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, 

tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana 

masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin 

pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa, 

maka dari itu peneliti akan menguraikan definisi partisipasi politik itu sendiri,  

Secara etimologi partisipsi berasal dari bahasa latin, yaitu Pars berarti bagian 

dan capere yang berarti mengambil maka bila digabungkan maka dapat kita 

artikan “mengambil”. Dalam bahasa inggris participate atau participation 

berarti mengambil bagiana atau mengambil peran. Jadi pertisipasi politik 

dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam 

aktivitas atau kegiatan politik suatu Negara (Soehamo, 2004: 102). 

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini 

mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi 

politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, 

melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan 
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keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki 

sistem politik. 

 

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara 

demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan 

politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga 

negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah 

menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu 

merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan yang dilakukan pemerintah. 

 

Partisipasi politik yang meluas adalah ciri khas modernisasi politik. Istilah 

partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan 

dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi 

partisipasi politik. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam 

Handbook of Political Science (1994:4) yaitu: 

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal 

yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi 

pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh 

mereka. (By political participation we refer to those legal activities 

byprivate citizens which are more or less directly aimed at influencing 

the selection of governmental personnel and/or the actions they take)” 

 
Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan 

politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara 

atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan 

kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak 

mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist 

professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya. 

 

Menurut Hutington dan Nelson yang dikutip dari Inu Kencana dalam 

bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, yaitu: “Partisipasi 

politik adalah kegiatan warga Negara sipil (private citizen) yang bertujuan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Kencana, 2002: 

132). 

 
Dalam perspektif lain McClosky dalam International Encyclopedia of the Sosial 

Science dalam Mariam Budiharjo(1998:2) menyatakan bahwa : 

 

”The term “political participation” will refer to those voluntary 

activities by which members of a society share in the selection of rulers 

and, directly or indirectly, in the formation of public policy (partisipasi 

politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui 

makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan 

secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan 

kebijakan umum”  

 

Selanjutnya peneliti akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Miriam 

Budiardjo yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan 

Sobari yang berjudul Pengantar Ilmu Politik yaitu: 

“Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan 

memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo 

dalam Faturahman dan Sobari, 2004:185). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan  
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yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok 

orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan 

politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. 

 

Menurut Soemarsono dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik yang 

dimaksud dengan: 

“Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui 

kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan 

sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan 

masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol 

pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses 

memformulasikan ulang simbol-simbol-simbol komunikasi 

berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun 

secara kelompok (individualreference, social references) yang 

berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku” (Soemarsono, 2002:4.5). 

 

Bertolak dari pendapat di atas bahwa formulasi simbol-simbol merupakan  

faktor terpenting dalam komunikasi baik dilihat secara pribadi maupun secara 

kelompok. Sedangkan menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam 

bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Politik bahwa : 

“Partisipasi politik ialah: keterlibatan individu sampai pada 

bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Yang termasuk 

dalam sistem politik tersebut antara lain: Menduduki jabatan politik 

atau administratif, Mencari jabatan politik atau administrasi, 

Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, Keanggotaan pasif suatu 

organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, 

Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, Partisipasi dalam 

rapat umum, kampaye, dan sebagainya, Partisipasi dalam diskusi 

politik informal minat umum dalam politik, Voting/ Pemberian Suara” 

(Rush dan Althoff: 1992: 124). 

 

Bertolak dari pendapat di atas, keterlibatan individu sampai pada bermacam-

macam tingkatan di dalam semua sistem politik, yang berupa hierarki 

partisipasi yang dapat dilihat dalam menduuki jabatan poitik, mencari jabatan 
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politik, ikut menjadi anggota aktif suatu organisasi,  menjadi anggota pasif 

suatu organisasi politik, ikut dalam rapat umum, ikut dalam diskusi politik 

maupun pemberian suara saat pemilihan baik Pemilihan Umum di tingkat 

pusat maupun Pemilihan Umum di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. 

Sementara itu menurut Rafael Raga Maran dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Sosiologi Politik bahwa: 

“Partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga 

negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan 

mempengaruhi bentuk dan jalanya kebijaksanaan umum. Usaha ini 

dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka 

terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. 

Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, 

yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk 

mendukung kepentingan-kepentingannya” (Maran, 1999:147). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi politik sebagai usaha yang 

terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam 

memilih semua pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan 

serta dapat berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum. Dalam hal ini 

partisipasi politik bukan merupakan mobilisasi politik yang dapat 

menggerakkan masyarakat yang diinginkan para elit politik, sehingga dapat 

mendukung semua keinginan-keinginan dari para elit politik tersebut. 

 

Selanjutnya peneliti akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Kevin R. 

Hardwick yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan 

Sobari yang berjudul Pengantar Ilmu Politik yaitu: 

“Political participation concerns the manner in which citizen interact 

with government, citizens attempt to convey their needs to public 

officials in the hope of having these needs met”( Partisipasi politik 

memberi perhatianpada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan 

pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-
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kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu 

mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut) (Faturohman dan 

sobari, 2004:185). 

 

Menurut pendapat di atas, partisipasi politik merupakan usaha dari warga 

negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya interaksi 

warga negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan 

atau keinginan yang dibutuhkan oleh warga negara yang disampaikan pada 

pemerintah, sehingga kepentingan atau keinginan tersebut dapat terlaksana. 

 

Setiap masyarakat yang sudah tinggal dan menetap di Indonesia serta  sudah 

terdaftar menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang 

sama untuk berpartisipasi politik di negara Indonesia tanpa memandang suku, 

agama, ras, maupun golongan tanpa terkecuali dimaksudkan disini ialah etnis 

Tionghoa. 

 

Melihat dari partisipasi politik etnis Tionghoa dari zaman ke zaman yang 

selalu berubah-ubah, sampai dimana era saat ini partisipasi maupun peran 

etnis Tionghoa diakui keberadaannya di negara Indonesia. Hal ini juga yang 

mendorong para warga etnis Tionghoa yang saat ini semakin menunjukkan 

eksistensinya dalam berpartisipasi politik, seperti salah satu contohnya ikut 

memilih dalam suatu pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun 

pemilihan kepala daerah. Ada bebagai macam faktor maupun alasan mengapa 

para warga etnis Tionghoa ikut serta dalam suatu Pemilihan Umum maupun 

Pemilihan Kepala Daerah, faktor maupun alasan yang paling mendasar untuk 

dijelaskan mungkin karena mereka merasa walaupun mereka warga 

keturunan bukan merupakan asli Indoneseia, namun setelah sekian lama 
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mereka dan menetap dan akhirnya menjadi WNI mereka merasa memiliki 

identitas yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya. 

 

Melihat dari kesamaan identitas mereka dengan warga lainnya hal itulah yang 

meyakinkan mereka, bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban sama 

dalam partisipasi politik, serta menimbulkan kesadaran politik ditengah-

tengah masyarakat etnis Tionghoa sebagai rasa tanggung jawab mereka 

sebagai warga negara Indonesia dalam hal partisipasi politik dalam hal ini 

ikut memberikan hak suaranya dalam suatu pemilihan umum maupun 

pemilihan kepala daerah. 

 

1. Intensitas Partisipasi Politik  

Roth dan Wilson dalam Damsar (2010:184), menguraikan bentuk 

partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas 

terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai 

partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila 

dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut 

membentuk segitiga sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik 

Apolitis 
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a. Aktivis 

Pada dasarnya tingkat partisipasi politik pada tingkat kategori aktivis 

seperti para pejabat politik serta pimpinan partai politik atau 

kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang 

memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka 

memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan contacting dengan 

pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk 

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat 

efektif. 

Terutama bagi pejabat politik, secara politis mereka memiliki peluang 

yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat 

oleh pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara 

langsung. Pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam praktik-

praktik partisipasi politik ditingkat kategori aktivis, jumlahnya sangat 

terbatas, hanya diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit 

politik) yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik 

dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.  

 

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik di tingkat kategori 

aktivis, bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal dan 

prosedural atau mengikuti peraturan yang ditetapkan. Hal ini di 

karenakan juga terdapat warga negara yang berupaya mempengaruhi 

proses politik dengan cara-cara yang non-formal, tidak mengikuti jalur 

yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindak kekerasan. 
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b. Partisipan 

Partisipan pada tingkat kategori partisipan adalah seperti menjadi 

petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok 

kepentingan, serta aktif dalam proyek-proyek sosial. Pada tingkat 

kategori partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi 

politik seseorang, maka semakin tinggi intensitasnya dan semakin 

kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka 

semakin kecil intensitasnya dan semakin besar luas cakupannya. 

 

c. Pengamat 

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat seperti menghadiri 

rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai 

politik atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, 

dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak 

dilakukan oleh warga negara. Artinya lingkup jumlah orang yang 

terlibat didalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas 

partisipasi politiknya, terutama jika dikaitkan dengan arti pentingnya 

dalam sistem politik. Praktek-praktek tersebut memiliki tingkat 

efektifitas yang rendah dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat 

pemerintah, selain itu membutuhkan waktudan sumberdaya yang 

cukup banyak. 
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d. Apolitis 

Apolitis adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak 

terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk 

dalam kategori ini cenderung tidak perduli terhadap sesuatu yang 

berhubungan dengan politik. Melihat piramida partisipasi politik di 

atas penulis sedikit menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat dan 

aktivitas politik seseorang maka semakin kecil kuantitas orang yang 

terlibat didalamnya. Pada penelitian ini piramida partisipasi politik 

diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga 

negara dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Di mana 

kategori intensitas partisipasi politik warga negara dapat ditentukan 

berdasarkan aktivitas-aktivitas politik mereka pada tiap tahap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut. 

 

2. Bentuk Partisipasi Politik  

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Menurut Maran (2007: 148), bentuk partisipasi politik yang 

paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk 

memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. 

Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012: 100) 

mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut : 

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi, 

b. Mencari jabatan politik atau administrasi, 

c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik, 
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d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik, 

e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik, 

f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik, 

g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb, 

h. Partisipasi dalam diskusi politik internal, 

i. Partisipasi dalam pemungutan suara. 

Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007: 289) membedakan 

partisipasi politik menjadi beberapa kategori : 

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari 

proses politik, 

b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih 

dalam pemilu, 

c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik 

misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat, 

d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

tidak konvensional. 

 

Menurut Ramlan Subakti (1999: 142) partisipasi politik dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif 

dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua 

kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan 

umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda 

dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan 

untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam 
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kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa 

partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-

peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan 

pemerintah. Warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi 

keputusan politik. 

Bermacam-macam partisipasi politik yang terja di di berbagai negara dan 

berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional  adalah bentuk partisipasi 

politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional 

seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensi 

partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas 

sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasan politik dan 

kepuasan atau ketidakpuasan warga negara (Sujonostroatmojo,1998:74). 

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang dikutip oleh Mas’oed 

dan Mac Andrew (1981: 44), Almond membedakan bentuk partisipasi 

menjadi dua yaitu: 

a. Konvensional, adapun yang dimaksudkan bentuk partisipasi 

konvensional adalah sebagai berikut : pemberian suara (voting), 

diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung 

dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat 

politik dan administratif. 

b. Non Konvensional, selain bentuk konvensional adapun bentuk non 

konvensional yang diantaranya memberikan contoh sebagai berikut :  
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pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan 

kekerasan perusakan harta benda, tindakan kekerasan terhadap 

manusia, perang gerilya dan revolusi. 

 

3. Sifat Partisipasi Politik  

Menurut Norman Hie beliau membagi 2 sifat-sifat partisipasi yang 

diantaranya meliputi: 

a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi 

masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan 

warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakana umum, 

mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan 

kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk 

meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut srta dalam 

kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. 

b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi 

keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati 

peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap 

keputusan pemerintah.   

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik  

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua 

variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi 

politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah 

(sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah 
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kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak 

ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial 

dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap 

kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.  

 

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). 

Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman 

beroganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang 

berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya 

status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, 

berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status 

sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai 

pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada 

politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 

2006:144-145). 

 

Selanjutnya menurut Surbakti (2006:144) 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, 
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b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap 

pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. 

Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapatmengakomodir 

aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politikselanjutnya akan 

mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. 

 

Menurut Myron Weiner yang dikutip dalam bukunya Mochtar Mas’ud  

dan Colin Mac Andrew dalam bukunya yang berjudul Perbandingan 

Sistem Politik, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan 

timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini 

antara lain: 

1. Pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota 

baru yang buruh, pedagang mempengaruhi nasib mereka sendiri, 

mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.  

2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial, begitu bentuk suatu 

kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah 

selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa 

yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik 

menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam 

pola partisipasi politik.  

3. Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi massa Modern; kaum 

intelektual, sarjana, filsof, pengarang dan wartawan sering 

mengemukakan ide-ide seperti egalitarisme dan nasioalisame 

kepeda masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan 

partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.  
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4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik; kalau 

timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa 

digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah 

mencari dukungan rakyat.  

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi 

dan kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-

bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi 

tindakan-tindakan pemerintahan menjadi semakin menyusup ke 

segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas 

partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya 

menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-

tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas 

pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang 

terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan 

keputusan politik.  

  (Myron dalam Machtar Mas’ud & Colin mac Andrew 1985: 42-45) 

 

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rushdan 

Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi 

seseorang, yaitu:  

Pertama, berknaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath 

menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap 

perangsang politik mela lui kontak - kontak pribadi, organisasi dan melalui 

media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang 

dalam kegiatan politik. 
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Kedua, berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan 

bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan 

(agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor – faktor tersebut memiliki 

pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.  

 

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. 

Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai -partai 

politiknya cenderun mencari dukungan massa dan memperjuangkan 

kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam 

politik.  

 

Keempat , yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan 

aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan 

tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang 

mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. 

 

B. Multikultural  

1. Pengertian Multikulturalisme 

Masyarakat mengenal kata multikulturalisme sebagai sesuatu yang 

beraneka ragam. Terdapat tiga pengertian tentang multikulturalisme 

menurut Liliweri, yaitu :  

 

a. Multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua perbedaan 

dengan makna yang saling berkaitan. Pertama, multikulturalisme 

sebagai kondisi kemajemukan kebudayaan atau pluralisme budaya 
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dari suatu masyarakat. Kondisi ini diasumsikan dapat membentuk 

sikap toleransi. Kedua, multikulturalisme merupakan seperangkat 

kebijakan pemerintah pusat yang dirancang sedemikian rupa agar 

seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan 

dari semua kelompok etnik atau suku bangsa. Hal ini beralasan 

karena, bagaimanapun juga semua kelompok etnik atau suku bangsa 

telah memberi kontribusi bagi pembentukan dan pembangunan 

bangsa.  

b. Sebagian besar negara, multikulturalisme merupakan konsep sosial 

yang diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat 

menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. Rasionalisasi masuknya 

multikulturalisme dalam perumusan kebijakan pemerintahan karena 

hanya pemerintah yang dianggap sangat representatif ditempatkan di 

atas kepentingan maupun praktik budaya dari semua kelompok etnik 

dari suatu bangsa. Akibatnya setiap kebijakan pemerintah diharapakn 

mampu mendorong lahirnya sikap apresiasif, toleransi, prinsip 

kesetaraan antara berbagai kelompok etnik termasuk kesetaraan 

bahasa, agama, maupun praktik budaya lainnya. 

c. Pendidikan multikulturalisme (multicultural education). 

 Multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan 

keragaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah 

satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat 

bermanfaat sekurang-kurangnya dari sekolah sebagai lembaga 

pendidikan, dapat terbetuk pemahaman bersama atas konsep 
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kebudayaan, keseimbangan dan demokrasi dalam artian luas (Liliweri, 

2005:68).  

 

Perkembangan masyarakat yang modern belakangan ini menumbuhkan 

semangat para kaum minoritas untuk menuntut pengakuan atas identitas 

dan kebudayaan mereka yang berbeda. Masyarakat multikultural 

merupakan masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan 

sistem norma dan kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural 

merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari 

berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. 

 

Penguatan dan pengembangan wawasan multikulturalisme diyakini bisa 

menjadi alternatif terhadap penguatan politik identitas. Sebab, dalam 

perspektif multikulturalisme, keragaman dan perbedaan tidak saja diakui, 

tapi juga dirayakan sebagai berkah kehidupan. Dalam menyelesaikan 

segala macam persoalan, multikulturalisme menawarkan dialog, 

keterbukaan, sikap toleran dan penolakan terhadap berbagai bentuk tindak 

kekerasan. Dalam hal ini, multikulturalisme adalah titik tolak bagi 

terciptanya perdamaian.  

 

Menurut Parekh dalam Munir, terdapat lima macam multikulturalisme, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada kehidupan 

masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok kultural secara 

otonom. Keragaman diterima, namun masing-masing kelompok 
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berusaha mempertahankan identitas dan budaya mereka secara 

terpisah dari masyarakat umum lainnya.  

b. Multikulturalisme akomodatif yaitu sebuah masyarakat plural yang 

memiliki kultur dominan, namun yang dominan juga memberikan 

ruang bagi kebutuhan kultur yang minoritas. Antara yang dominan 

dan minoritas saling hidup berdampingan, tidak saling menentang dan 

tidak saling menyerang. Jembatan akomodasi tersebut biasanya 

dengan merumuskan dan menerapkan hukum, undang-undang atau 

peraturan lainnya.  

c. Multikulturalisme otonomis, dalam masyarakat ini, setiap kelompok 

masyarakat kultur berusaha mewujudkan equality (kesetaraan) dengan 

budaya yang dominan serta berusaha mencapai kehidupan otonom 

dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Tujuan 

akhir dari kelompok ini adalah setiap kelompok dapat tumbuh eksis 

sebagai mitra sejajar.  

d. Multikulturalisme kritikal dan interaktif. Dalam masyarakat ini 

mengutamakan upaya tercapainya kultur kolektif yang dapat 

menegaskan dan mencerminkan perspektif distingtif mereka. Dalam 

pelaksanaannya, biasanya terjadi pertentangan antara kelompok 

dominan dengan kelompok minoritas.  

e. Multikulturalisme kosmopolitan. Dalam masyarakat ini akan berusaha 

menghilangkan sama sekali batas-batas kultur sehingga setiap anggota 

secara individu maupun kelompok tidak lagi terikat oleh budaya 

tertentu. Kebebasan menjadi jagoan utama dalam keterlibatan dan 
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eksperimen pengetahuan intelektual serta mengembangkan kehidupan 

kulturalnya masing-masing secara bebas (Munir, 2008: 110).  

 

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berbeda dalam 

kelompok sosial, budaya, dan suku. Meskipun berbeda kelompok sosial, 

budaya, dan sukunya, masyarakat multikultural sangat menjunjung tinggi 

perbedaan serta hak dan kewajiban dari setiap perbedaan yang ada. 

Masyarakat multikultural sangat memperjuangkan kesederajatan 

kelompok minoritas dan mayoritas baik secara hukum maupun sosial.  

 

Multikulturalisme adalah suatu gerakan pembacaan untuk penyadaran 

terhadap bentuk-bentuk penghargaan atas perbedaan yang di dalamnya 

politik identitas bisa lebih leluasa bermain (Abdilah S, 2002). 

Relevansinya dengan konteks Malaysia adalah bahwa Malaysia 

merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang terdiri dari bergam 

suku, etnis, budaya, dan agama yang berbeda yang ingin disatukan 

menjadi satu kesatuan.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan jika 

multikulturalisme menurut peneliti adalah keanekaragaman masyarakat 

yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, budaya, etnis dan agama yang 

berbeda yang harus dijunjung tinggi serta diperlakukan sama di dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun di dalam pemerintahan.  

 

Masyarakat multikultural tidak bedanya dengan masyarakat yang plural, 

yaitu masyarakat yang hidup dengan segala perbedaan. Masyarakat 
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multikultural adalah masyarakat yang mampu menampung seluruh 

perbedaan yang ada secara sama, sehingga mampu membentuk integrasi 

sosial yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Pengertian Etnis 

Menurut Em Zul Fajri dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa 

etnis berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau 

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, 

agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ariyuno Sunoyod 

alam Kamus Antropologi (1985: 150),bahwa Etnis adalah suatu kesatuan 

budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan dapat digambarkan kedalam 

suatu peta etnografi. 

Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan 

antara satu kelompok etnis dengan etnis lainnya. Menurut 

Koentjaraningrat (1982:58), konsep yang tercakup dalam istilah etnis 

adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan 

kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali 

dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. 

 

Menurut Arifin bahwa ada 3 definisi kelompok etnik, diantaranya: 

Pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan 

sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu 

identitas sebagai suatu sub kelompok dalam suatu masyarakat yang luas. 

Kedua, suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang 

berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam sub 
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kultur yang sama. Ketiga, etnik merupakan suatu kelompok yang 

memiliki domain tertentu, yang kita sebut dengan ethnic domain. 

(Muhammadarifin7.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.html?m=1) 

Menurut Payung Bagun (1998: 68),  Suku bangsa yang sering disebut 

etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri 

karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari: 

a. Memiliki wilayah sendiri, 

b. Mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan 

pengaturan kekuasaan yang ada, 

c. Adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi, 

d. Mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita 

rakyat, seni ragam hias dengan pola khas tersendiri), 

e. Seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman, 

f. Sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap dan 

tindakan, 

g. Mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri. 

Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya 

tetapi keberadaannya terjadi secara bertahap. Pengertian etnisitas berasal 

dari Etnis bahasa Yunani kuno, yang pada dasar pengertiannya adalah 

sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya 

dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama. 

 

Handelman membedakan empat tingkat perkembangan yang 

dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia, yakni : Pertama, 

Kategori etnis, keterhubungan seseorang dengan masyarakat merupakan 
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suatu ikatan yang agak longgar dan sekadar suatu gambaran adanya 

perbedaan budaya antara kelompoknya dengan dunia luar. Contoh 

kelompok etnis yang ikatannya telah longgar namun tetap masih menjaga 

ikatan etnisnya adalah daerah Tapanuli, Aceh dan Sulawesi Selatan, 

Kedua, Jaringan etnis sudah terdapat interaksi yang teratur antara anggota-

anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan tersebut terjadi distribusi 

sumber-sumber antara anggotanya. 

 

Pada tingkat asosiasi etnis, para anggotanya telah mengembangkan minat 

yang sama dan membentuk organisasi-organisasi politik dalam 

pernyataan-pernyataan kolektif, contohnya Persaudaraan Saudagar Bugis-

Makassar yang sudah mempunyai agenda kegiatan rutin, Ketiga pada 

tingkat Masyarakat Etnis (ethnic community) kelompok masyarakat 

tersebut telah memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi 

politiknya seperti misalnya yang terlihat di dalam suatu negara nasional 

(nationstate).  

 

Schermerhorn melengkapinya dengan mengatakan bahwa suatu kelompok 

etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan 

memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarahyang 

sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya didalam satu atau 

beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan 

keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama 

dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, 
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nasionalitas, atau kombinasidari sifat-sifat tersebut yang pada dasarnya 

terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok. 

Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran yang kemudian membedakan 

kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah etnisitas adalah berupa aspek 

kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, 

seperti misalnya adanya kesamaandan kemiripan dari berbagai unsur 

kebudayaan yang dimiliki, ada kesamaan struktural sosial, bahasa, upacara 

adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut, 

dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. 

Dalam kaitannya, etnisitas menjadi persyaratan utama bagi munculnya 

strategi politik dalam membedakan “kita” dengan “mereka”(Ivan A hadar, 

2000.) 

 

Dari beberapa macam argumentasi menganai etnis tersebutdi atas, dapat 

ditarik benangmerah bahwa yang mana etnis adalah sebuah komunitas 

masyarakat yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam kehidupan 

sosio-kulturalnya, kesamaan tersebut yang membedakan mereka dengan 

komunitas-komunitas lainnya dalam masyarakat. Olehnya itu yang muncul 

dalam kehidupan sehara-hari lebih menjurus pada pengklaiman “keakukan 

dan kekitaan”. 

 

Orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya 

mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai 

etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai 
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yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai 

standar untuk menilai dan mengukur budaya lain. 

Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap 

berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (2000: 40) adalah 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosi 

dalam diri individu. Sedangkan menurut Gurungan (1991: 32) Faktor-

faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap ini adalah 

faktor internal dan eksternal individu. 

 

a. Faktor-faktor Internal  

Pengamatan dalam komunikasi melibatkan proses pilihan diantara 

seluruh rangsangan objektif yang ada diluar diri individu. Pilihan 

tersebut berkaitan erat dengan motif-motif yang ada dalam diri 

individu. Selektivitas pengamatan berlangsung karena individu tidak 

dapat mengamati semua stimulus yang ada. 

 

b. Faktor-faktor Eksternal 

Sikap dapat dibentuk dan diubah berdasarkan dua hal, yaitu karena 

interaksi kelompok dan komunikasi. Gerungan juga menambah kan 

apabila sikap sudah terbentuk dalam diri manusia, maka hal tersebut 

menentukan pola tingkah lakunya terhadap objek-objek sikap. 

Pembentukan sikap ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun 

berlangsung dalam interaksi manusia, yaitu interaksi di dalam 



36 
 

kelompok dan diluar kelompok. Pengaruh dari luar kelompok ini 

belum cukup untuk merubah sikap sehingga membentuk sikap baru. 

 

Dalam narasi politik Indonesia masa reformasi 1998 terlihat secara jelas 

bagaimana politik etnis sebagai embrio atau dinamika tersendiri dalam 

perhelatan politik lokal. Seiring dengan dinamika fragmentasi masyarakat 

lokalk edalam berbagaimacam subsistem sosial membuat etnisitas sebagai 

suatu kekuatan politik dalam mendorong percaturan politik, baik Pemilu 

Presiden, DPR dan DPRD maupun Pemilihan Kepala Daerah. 

 

C. Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Banyak para ahli menjelaskan tentang pemilu, antara lain di kemukakan 

oleh Arifin Rahmad (2002: 194), mengatakan bahwa pada hakekatnya 

pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk 

menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan-badan 

Perwakilan Rakyat guna menjalakan kedaulatan rakyat, maka dengan 

sendirinya terdapat berbagai sistem Pemilihan Umum. Sedangkan yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 

yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

 

Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten atau Kota disebutkan pemilihan 
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umum legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana prasarana 

kedaulatan rakyatuntuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili 

aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat 

memegang kedaulatan penuh namun dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh wakil-wakil rakyat oleh lembaga legislatif atau parlemen. 

 

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah  

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung 

oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari 

daerah mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi 

lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyrakat setempat 

dapat terpenuhi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab 

langsung oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka 

masing-masing. 

 

Menurut Cangara (2011: 210) dalam Pemilihan Kepala Daerah seperti 

Gubernur dan Bupati/Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

harus dilakukan pemilihan langsung.  

 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai 

pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan 

berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan 

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan 
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mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh 

lapisan masyarakat. 

 

Menurut pendapat Amirudin (2003: 183), Pemilihan Kepala Daerah yaitu: 

“Kesempatan bagi masyarakat didaerah untuk memilih pejabat-

pejabat pemerintah dan menentukan apakah yang mereka inginkan 

untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusan itu 

para warga Negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka 

inginkan untuk dimiliki” 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa: 

“Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut pilkada 

adalah sarana pelaksanaan kedudukan rakyat di wilayah Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Negara Republik Indonesia Tahun 1994 untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 

Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta 

Wakikota dan Wakil Walikota untuk Kota” 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang 

dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara 

dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena 

itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada Pemilihan Kepala Daerah 

hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam 

menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya 

menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat 

daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah ini. 
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Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya 

demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah 

merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan 

Kepala Daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki 

jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang 

dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam Pemilihan Umum untuk 

memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan 

pemerintahan. 

 

3. Asas Pemilihan Umum 

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indoneisa tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil: 

a. Langsung, yaitu rakyat sebagaipemilihmempunyaihakuntuksecara 

langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, 

tanpa perantara, 

b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

minimal dalam usia, yaitusudah berumur 17 tahun atau telah pernah 

kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah 

berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi 

(pengecualian), 

c. Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Dalam 

melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, 
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sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan 

kepentingannya, 

d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa 

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara 

apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak 

dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan 

diberikan, 

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara atau 

pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, 

pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak 

yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur 

sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, 

f. Adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol 

perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

 

4. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

pada pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 pelaksanaan pilkada meliputi sebagai 

berikut: 

a. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah 

bila dilihat dari pasal 5 ayat 2 meliputi sebagai berikut: 

1) Perencanaan program dan anggaran, 

2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, 
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3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara 

dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, 

4) Pembentukan PPK, PPS,dan KKPS, 

5) Pembentukan Panwas Kabupaten atau Kota, Panwas Kecamatan, 

PPL, dan Pengawas TPS, 

6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 

7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 

 

b. Adapun tahap penyelenggaraan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 

meliputi:  

1) Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati dn Calon 

Walikota, 

2) Uji Publik, 

3) Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan 

Calon Walikota, 

4) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota, 

5) Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon 

Walikota, 

6) Penetapan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota, 

7) Pelaksanaan kampenya, 

8) Pelaksanaan pemungutan suara, 

9) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Penetapan calon terpilih, 

10)  Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilihan, dan 

11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 
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D. Kerangka Pikir 

Melihat sejarah partisipasi politik etnis Tionghoa dari masa ke masa yang kita 

telah pahami bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa sudah mulai 

berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri jalan masyarakat etnis Tionghoa 

sebagai kaum minoritas di Indonesia untuk bisa memperoleh hak yang sama di 

segala bidang termasuk bidang politik dan pemerintahan sebagai warga negara 

Indonesia pada kenyataannya memang tidak dapat semulus masyarakat 

pribumi. 

 

Masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan 

bukti bahwa belum kokohnya dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum minoritas. 

Diskriminasi terhadap kaum minoritas tidak hanya terjadi pada tingkat 

nasional, tapi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia baik itu di Provinsi, 

maupun Kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh negeri, yang dimaksudkan 

disini adalah Kabupaten Pringsewu, salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung. 

 

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di daerahnya yaitu Kabupaten 

Pringsewu, masyarakat etnis Tionghoa merasa masih belum belum yakin 

ataupun bingung dalam menggunakan hak politiknya, dimana dalam hal ini 

mereka beranggapan bahwa masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap 

masyarakat etnis Tionghoa. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba 

mengungkapkan intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam 

menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2017. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

Partisipasi Politik 

EtnisTionghoa dalam 

Pemilihan Kepala Daerah 

Pringsewu Tahun 2017 

Dilihat Dari Aspek Intensitas 

Partisipasi 

Politik Menurut Roth dan 

Wilson  

 

 

1. Aktivis 

a. Mencalonkan 

diri dalam suatu 

pemilihan umum. 

 

b. Terlibat 

menjadi aktivis 

politik seperti 

pejabat politik, 

pemimpin parpol 

dan LSM. 

2. Partisipan 

a.  Terlibat 

sebagai tim 

sukses ada juru 

kampanye. 

b. Aktif di 

dalam parpol, 

LSM, atau 

kegiatan sosial. 

3. Pengamat 

a. Ikut memberikan 

suara dalam pemilu 

b. Mengikuti berita 

politik pada media 

massa. 

c. Menghadiri 

kampanye dalam 

suatu pemilihan 

umum. 

4. Apolitis 

a. Tidak terlibat 

sama sekali 

dalam kegiatan 

politik 

 

b. Tidak pernah 

membahas 

tentang politik. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus data yang 

utama adalah wawancara dan observasi (sumber data primer) dan 

dokumentasi (sumber data sekunder). Penelitian deskriptif dalam penelitian 

ini digunakan untuk memaparkan bagaimana partisipasi politik Etnis 

Tionghoa dalam pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017.  

 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Argumen peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif 

adalah karena dibutuhkannya wawancara dan observasi untuk menggali 

sejauh manakah intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa 

Kabupaten Pringsewu pada saat ini. 
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B. Fokus Penelitian 

Menurut Moloeng (2000) fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi 

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar 

tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, 

walaupun data itu menarik, oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah intensitas  partisipasi politik etnis 

Tionghoa dalam pilkada Pringsewu tahun  2017. 

 

Berdasarkan hal di atas maka indikator penelitian ini adalah intensitas partisipasi 

politik menurut Roth dan Wilson dalam Damsar (2010:184) yaitu : 

1. Aktivis 

Tingkat partispasi politik pada kategori aktivis yaitu :  

a. Mencalonkan diri dalam suatu pemilihan umum. 

b. Menduduki jabatan dalam partai politik, LSM, atau organisasi lainnya.. 

2. Partisipan  

Tingkat partisipasi politik pada kategori partisipan yaitu : 

a. Terlibat sebagai petugas kampanye, anggota aktif partai politik, LSM, 

dan proyek sosial. 

b. Aktif di dalam partai politi, LSM, atau aktif dalam kegiatan sosial. 

3. Pengamat 

Tingkat partisipasi politik pada kategori pengamat yaitu : 

a. Ikut memberikan suara dalam pemilu. 

b. Mengikuti berita politik pada media massa. 

c. Menghadiri kampanye dalam suatu pemilihan umum. 
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4. Apolitis 

Tingkat partisipasi politik pada kategori apolitis yaitu : 

a. Tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik. 

b. Tidak pernah membahas tentang politik.  

  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

(purposive) yaitu Kabupaten Pringsewu, tepatnya di sekitar kompleks 

perdagangan atau sentra bisnis yang ada di Kabupaten Pringsewu dan juga 

lingkungan tempat tinggal mayoritas berpenduduk Tionghoa. Argumen 

peneliti menggunakan penentuan lokasi secara purposive karena dalam 

pertimbangan pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil pra-riset bahwa 

mayoritas masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Pringsewu 

berprofesi sebagai pedagang atau wirausahawan dan juga tinggal secara 

berkelompok atau berada di kawasan-kawasan tertentu saja.  

 

Berdasarkan keadaan di lapangan, penelitian dilakukan di Kecamatan 

Pringsewu karena mayoritas masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten 

Pringsewu bertempat tinggal dan membuka usaha di Kecamatan Pringsewu, 

oleh karena itu penelitian dilakukan di kompleks pasar dan pertokoan di 

Kecamatan Pringsewu, dan di Kelurahan Pringsewu Timur tepatnya jalan 

mawar, jalan melati, dan pringombo sebagai lokasi tempat tinggal mayoritas 

masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu. 
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D. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan 

dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto (Neuman, 2014:477). 

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder (Morse dalam Flick, 2014:166). 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

Pada penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dan 

observasi terhadap beberapa masyarakat etnis Tionghoa yang telah 

terdaftar sebagai DPT. Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai 

dan observasi dilakukan dengan cara snowball sampling dimana 

pertama-tama akan diidentifikasi orang yang dapat memberi informasi 

untuk diwawancara. Kemudian, orang ini dijadikan sebagai informan 

untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi 

informasi dan orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk 

mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dianggap dapat 

memberi informasi. Demikian proses ini berlangsung hingga data yang 

diperoleh sudah dirasa cukup dan valid. 

Berdasarkan teknik snowball sampling ini dipilih kepala LK 1 di 

Kelurahan Pringsewu Timur yang akan menunjuk siapakah masyarakat 
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etnis Tionghoa yang akan menjadi key informan untuk selanjutnya 

memberikan petunjuk siapa masyarakat etnis Tionghoa yang akan 

dijadikan informan. Argumen peneliti menjadikan kepala LK sebagai 

penunjuk key informan karena kepala LK adalah salah satu orang yang 

mengetahui tentang masyarakat di lingkungan tersebut. Berikut adalah 

daftar informan pada penelitian ini : 

1. Rubiman selaku kepala LK 1 Kelurahan Pringsewu Timur 

2. Amon selaku masyarakat etnis Tionghoa 

3. Hedrik (Anyun) selaku masyarakat etnis Tionghoa  

4. Apen selaku masyarakat etnis Tionghoa 

5. Bambang Hartawan (Ahun) masyarakat etnis Tionghoa 

6. Budi BHT selaku masyarakat etnis Tionghoa 

7. Frederick Darmawan selaku masyarakat etnis Tionghoa 

8. Hendra selaku masyarakat etnis Tionghoa 

9. Kurniawan H (Asiong) selaku masyarakat etnis Tionghoa 

10. Dewi selaku pegawai PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa) 

Lampung 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui catatan-catatan lapangan, 

dokumentasi dan publikasi, serta sumber-sumber lainnya  yang relevan 

dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain : dokumen KPU 

Kabupaten Pringsewu, dokumentasi peneliti, data BPS Kabupaten 

Pringsewu, kpu.pringsewu.go.id, www.rubikmedia.com, dan 

http://nasional.kompas.com. 

http://www.rubikmedia.com/
http://nasional.kompas.com/
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E. Teknik Pengumplan Data 

1. Teknik Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan agar memeroleh 

data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari 

narasumber yang bersangkutan sehingga data yang dibutuhkan dapat 

diperoleh secara langsung secara timbal balik. Teknik wawancara yang 

dipakai adalah wawancara terbuka dimana peneliti dapat 

mengembangkan pertanyaan dan dapat langsung disesuaikan dengan 

jawaban yang didapat. Di dalam teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung  dengan 

subjek yang bersangkutan yaitu masyarakat etnis Tionghoa yang telah 

terdaftar sebagai DPT dengan fokus penelitian yang peneliti teliti. 

 

2. Teknik Observasi  

Dalam Sugiyono (2008), pengamatan dikenal tiga jenis metode yaitu 

yang pertama pengamatan biasa, kedua pengamatan terkendali dan 

pengamatan partisipatif/terlibat. Dalam penelitian ini observasi bertujuan 

untuk menarik inferensi tentang makna dan pemahaman yang tidak  

terucap  (tacit understanding) yang tidak didapatkan baik pada  

wawancara ataupun dokumentasi. 

 

3. Dokumentasi 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi dengan dokumen berupa catatan-catatan lapangan, 

dokumentasi dan publikasi, serta sumber-sumber lainnya yang relevan 
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dan berkaitan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai 

pendukung hasil wawancara dan observasi. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Berikut tahapan-tahapan dalam mengolah data: 

1. Editing 

Tahap editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data 

yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi agar 

menghindari kekeliruan dan kesalahan. Di dalam tahap ini peneliti 

berusaha mengolah data dengan cara memilah dan memilih data yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan juga dokumentasi 

manakah yang sesuai dengan fokus penelitian. 

 

2. Interprestasi Data 

Tahap interprestasi data yaitu upaya untuk memeroleh arti dan makna 

yang lebih mendalam dan luas. Interprestasi dalam penelitian ini yaitu 

pembahasan hasil penelitian mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa 

dalam pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan di 

lapangan kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dengan 

dilengkapi keterangan-keterangan yang mendukung dalam memeroleh 

kesimpulan. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang 

didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan 

agar data yang didapat lebih terfokus pada partisipasi politik etnis 

Tionghoa dalam pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017. 

 

2. Penyajian Data (display) 

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks 

naratif yang disertai dengan bagan dan tabel yang sesuai dengan 

penelitian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan analisis yang terakhir. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara memverifikasi kesimpulan-

kesimpulan selama penelitian berlangsung. Secara teknis proses 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mendiskusikan data-data empirik hasil penemuan di lapangan dengan 

teori-teori yang diusulkan dalam bab tinjauan pustaka, ataupun teori-teori 

lain yang juga relevan dengan permasalahan penelitian yang akan 

ditemukan kemudian. 
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H. Triangulasi Data 

Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data dengan memanfaatkan 

triangulasi data berdasarkan sumber data yang berbeda-beda. Teknik 

triangulasi data bertujuan untuk mengecek keabsahan data, guna 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Keabsahan data 

diperlukan untuk memerkuat hasil penelitian, dalam sebuah penelitian 

diperlukan data yang sesuai antara hasil wawancara dan objek penelitian agar 

penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan dari Moloeng (2004:330) pengertian triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  



 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kabupaten Pringsewu 

 

 

Gambar 3. Kabupaten Pringsewu 

Sumber : BPS Kabupaten pringsewu tahun 2016 

 

 

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. 

Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR 

tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. 

Kabupaten ini Terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibukota 

provinsi. Saat ini Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena 

perkembangannya yang bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf 

ekonomi maupun pendidikan penduduk. Mata pencaharian yang utama di 

Pringsewu adalah bertani dan berdagang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanggamus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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1. Geografi 

Secara geografis Wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 

104°42’ – 105°8’ Bujur Timur dan antara 5° 8’ – 6°8’ Lintang Selatan. 

Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

 

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas Wilayah daratan 625 km
2
, yang 

hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam 

yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertanian. 

 

Gambar 4. Peta Kabupaten Pringsewu 

Sumber : Pringsewukab.bps.go.id diakses pada 12 maret 2017 
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2. Administrasi Pemerintahan 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung yang 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 

2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

 

Selanjutnya yang ditunjuk sebagadi Pj. Bupati Pringsewu untuk yang 

pertama kali adalah Ir. H. Masdullhaq, yang memimpin pemerintahan di 

Kabupaten Pringsewu yang kemudian digantikan oleh H. Helmi 

Machmud, dan digantikan kembali oleh Sudarno Edi, dan Bupati 

Pringsewu saat ini dijabat oleh Hi. Sujadi Saddat. 

 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan ) Wilayah Kecamatan. 

Kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pringsewu: 

 

Tabel 3. Kecamatan di Kabupaten pringsewu 

NO Nama Kecamatan Ibukota 

1 Pardasuka Pardasuka 

2 Ambarawa Ambarawa 

3 Pagelaran Gumuk Mas 

4 Pagelaran Utara Fajar Mulya 

5 Pringsewu Pringsewu 

6 Gadingrejo Gadingrejo 

7 Sukahorjo Sukoharjo 

8 Banyumas Banyumas 

9 Adiluwih Adiluwih 

(Sumber : pringsewukab.bps.go.id diakses pada 12 maret 2017) 
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Wilayah Kabupaten Pringsewu mulai tahun 2013 terdiri dari 5 Kelurahan 

serta 126 Pekon (desa). Pada Tahun 2013, jumlah Kecamatan di 

Kabupaten Pringsewu menjadi sembilan kecamatan. 

 

3. Penduduk 

Berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu jumlah penduduk 

Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa. Banyaknya 

Penduduk Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada 

tahun 2015 tercatat sebanyak 383.101 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

196.408 jiwa dan perempuan 186.693 jiwa. Sex Ratio penduduk atau 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 

105,20 yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan 

terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata 

sekitar 613 jiwa per kilometer persegi. 

 

B. Masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu 

 

Masyarakat etnis Tionghoa Kabupaten Pringsewu berdasarkan data BPS 

Provinsi Lampung berjumlah 1.094 jiwa, namun karena minimnya informasi 

mengenai asal mula dan perkembangan masyarakat etnis Tionghoa di 

Kabupaten Pringsewu, maka peneliti akan mendeskripsikan masyarakat etnis 

Tionghoa di Kabupaten Pringsewu berdasarkan informasi yang peneliti 

peroleh pada saat peneliti melakukan riset di lapangan.  

 

Masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu mayoritas bertempat 

tinggal di Kecamatan Pringsewu, tepatnya di Kelurahan Pringsewu Timur 
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yaitu di Jalan Mawar I-IV, Jalan Melati I-III dan Pringombo, selain itu ada 

pula yang bertempat tinggal di Kecamatan lain seperti di Kecamatan 

Gadingrejo, Pagelaran namun hanya beberapa karena mayoritas masyarakat 

etnis Tionghoa Kabupaten Pringsewu bertempat tinggal di Kecamatan 

Pringsewu yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Pringsewu sekaligus 

pusat sentra bisnis Kabupaten Pringsewu sehingga mayoritas masyarakat 

etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai wirausahawan memilih bertempat 

tinggal di Kecamatan Pringsewu karena dekat dengan lokasi mereka 

membuka tempat usaha.  

 

Partispasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kabupaten Pringsewu sendiri 

berdasarkan hasil dari penelitan masih hanya sebatas menggunakan hak 

pilihnya saja dalam pilkada, dari data KPU Kabupaten Pringsewu tentang 

pengguanaan hak suara dalam pilkada tahun 2017, 60% pemilih di Kelurahan 

Pringsewu Timur yang merupakan daerah tempat tinggal mayoritas 

masyarakat etnis Tionghoa menggunakan hak pilihnya pada pilkada kemarin. 

 

Tabel 4. Data pemilih dan penggunaan hak pilih 

NO DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 
Pringsewu 

Timur 

1 DATA PEMILIH  

 1. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 5.824 

 2. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh)  2 

 3. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan 

(DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau surat keterangan 

333 

 Jumlah pemilih (1+2+3) 6.159 orang 

2 PENGGUNA HAK PILIH  

 1. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 3.294 

 2. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) 2 

 3. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan 

(DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau surat keterangan 

333 

 Jumlah pemilih (1+2+3) 3.629 orang 

Sumber : KPU Kabupaten Pringsewu tahun 2017 
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Berbagai alasan di kemukakan oleh masyarakat etnis Tionghoa Kabupaten 

Pringsewu tentang mengapa mereka hanya berpartisipasi politik sebatas 

menggunakan hak pilihnya saja, diantara mereka berasalan bahwa sudah 

terlalu sibuk mengurusi usaha dan memang tidak ada pikiran atau niat untuk 

berpartisipasi politik di tingkat yang lebih tinggi lagi. 



 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017 tidak tergolong kedalam kategori aktivis, 

karena tidak ada masyarakat etnis Tionghoa yang mencalonkan diri dalam 

pilkada kemarin dengan alasan bahwa dibutuhkannya pengetahuan yang baik 

tentang berbagai bidang agar dapat mencalonkan diri dan juga adanya 

anggapan bahwa politik itu adalah sesuatu yang kejam, selanjutnya intensitas 

partisipasi politik etnis Tionghoa juga tidak tergolong kedalam kategori 

partisipan, karena belum ditemukannya masyarakat etnis Tionghoa yang 

menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon ataupun aktif di dalam 

parpol. Adapun peneliti menemukan masyarakat Tionghoa yang aktif di 

dalam suatu komunitas namun tidak dapat digolongkan kedalam kategori 

partisipan dikarenakan komunitas tersebut tidak ada kaitannya dengan politik 

maupun pilkada. 

Intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam pilkada 

Kabupaten Pringsewu tahun 2017, rata-rata tergolong ke dalam kategori 

pengamat, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian rata-rata masyarakat 

etnis Tionghoa yang berlatar belakang sebagai wirausahawan menggunakan 

hak pilihnya pada pilkada kemarin. Berdasarkan data KPU Kabupaten 
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pringsewu tahun 2017, 60% masyarakat di kelurahan Pringsewu Timur yang 

merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa menggunakan 

hak pilihnya pada pilkada kemarin, 

 

Alasan masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu menggunakan 

hak pilihnya pada pilkada tahun 2017 adalah bahwa adanya harapan agar 

pemimpin yang mereka pilih kelak dapat membawa perubahan bagi 

Pringsewu, selain itu karena hal tersebut merupakan kewajiban mereka 

sebagai warga negara Indonesia. Adapun masyarakat etnis Tionghoa di 

Kabupaten Pringsewu yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan 

pribadi dan juga anggapan bahwa satu suara mereka tidak akan 

mempengaruhi hasil dari pilkada itu sendiri.  

 

Masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu juga masih mengikuti 

berita politik mengenai pilkada di Kabupaten Pringsewu dengan alasan bahwa 

hal tersebut merupakan peristiwa politik yang terjadi di daerah mereka 

sehingga menarik untuk diikuti, dan secara tidak langsung iklan politik 

berupa banner dan baliho dari pasangan calon yang terpasang selama pilkada 

turut mempengaruhi minat masyarakat etnis Tionghoa dalam mengikuti 

pemberitaan terkait pilkada, namun memang belum di temukannya 

masyarakat etnis Tionghoa yang pernah menghadiri kampanye salah satu 

pasangan calon karena alasan kesibukan dan adanya anggapan bahwa hal 

tersebut hanya buang-buang waktu, selain itu adanya rasa takut dari 

masyarakat Tionghoa bahwa kegiatan politik seperti kampanye rawan akan 

terjadinya bentrokan. 
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Terakhir intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di 

Kabupaten Pringsewu juga tidak tergolong ke dalam kategori apolitis, karena 

mereka masih tertarik dan juga masih membahas tentang peristiwa politik 

yang terjadi di daerahnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai intensitas partisipasi 

politik masyarakat minoritas seperti etnis Tionghoa yang ada di 

Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini pemerintah harusnya dapat 

memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan kaum 

minoritas seagai bagian dari warna negara Indonesia agar dapat lebih 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. 

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, 

dan sarana pendidikan politik harus lebih memperhitungkan keterlibatan 

kaum minoritas seperti etnis Tionghoa di dalam berbagai kegiatan partai 

politik karena dengan hal tersebut maka aspirasi dari kaum minoritas 

juga dapat tersalurkan dengan baik. 

3. Masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu harus lebih perduli 

terhadap aktivitas politik yang terjadi di sekitarnya sehingga diharapkan 

pada pilkada mendatang dapat meningkatkan intensitas partisipasi politk 

mereka baik di tingkat lokal maupun nasional. 
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