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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perilaku Pemilih 

 

Keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian 

kegiatan memubuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih 

dalam pemilihan umum.  Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu 

adalah respons psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk 

tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara 

mencoblos surat suara. Menurut Kristiadi (1996:76), perilaku pemilih adalah 

keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum 

berdasarkan faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional.    

 

1. Pendekatan Sosiologis (Mashab Columbia) 

 

Mengenai mashab sosiologis, Marbawi (Lubang media group), seperti yang 

dikutip oleh Mahendra (2005:75), menyatakan bahwa: Latar belakang pilihan 

atas partai, calon dan isu, ditentukan oleh karakteristiksosial pemilih.  Misalnya 

agama etnik atau kedaerahan. Seseorang akan memilih partai atau figur 

tertentu, karna ada kesamaan karakteristik sosial antara si pemilih dan 

karakteristik sosial figur atau partai. 

 



12 
 

Sedangkan menurut Adman Nursal (2004:55), mengungkapkan bahwa, 

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial 

dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.  Pengelompokan sosial seperti 

umur (tua, muda), jenis kelamin, agama dan semacamnya, dianggap 

mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku 

pemilih.  Latar belakang pilihan atas partai atau calon, menurut model 

sosiologis dikembangkan dari asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh 

karakteristik sosial pemilih.  

 

2. Pendekatan Psikologis (Mashab Michigan) 

 

Mengenai pendekatan psikologis, Mahendra (2005:76), mengungkapkan 

bahwa: Faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak 

fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk 

persepsi dan sikap pribadi si pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun 

terhadap faktor sosial yang dilekatkan pada partai, atau calon tertentu. Harus 

sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu 

golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri 

yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan 

kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka. 

 

Menurut Adam, (1999:34)model ini, masyarakat dalam menentukan pilihannya 

dalam suatu proses pemilu lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis 

yang berkembang dalam dirinya sendiri. Model psikologis menggunakan 

identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti “rasa 
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keterikatan individu terhadap partai”, sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu 

tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua atau lingkungan keluarga. Bagi 

orang yang tidak peduli dengan program partai, figur seorang pemimpin sangat 

menentukan.  

 

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya, yang semuanya itu 

merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi yang panjang. Melalui proses 

sosialisasi inilah, akan berkembang suatu ikatan yang kuat dengan partai 

politik atau organisasi masyarakat lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut 

sebagai indentifikasi partai sebuah variabel inti untuk menjelaskan pemilih 

berdasarkan Mashab Michigan. 

 

3. Pendekatan Ekonomi (Rasional) 

 

Menurut Kristiadi (1996:76) mengungkapkan bahwa : teori voting behavior 

dengan menggunakan pendekatan ekonomi atau rasional menekankan bahwa 

pemberian suara ditentukan berdasarkan perhitungan untung rugi atau rasional 

berfikir pemilih. 

 

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni 

orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstuan dengan pemilu 

bersangkutan terutama peristiwa dramatis sementara itu pendekatan rasional 

terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan informasi, prestasi dan 

popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

oraganisasi, kesenian, olahraga dan politik. Pendekatan rasional mengantarkan 
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pada kesimpulan bahwa pemilih benar-benar rasional, para pemilih melakukan 

penilaian yang valid terhadap tawaran partai.  

 

Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo dalam Adman Nursal (2004:66) 

menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih 

rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi 

yang cukup, tindakan mereka bukanlah bukanlan faktor kebetulan atau 

kebiasaan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan umum 

menurut pikiran dan pertimbangan logis. 

 

Perilaku pemilih dapat disimpulkan bahwa memilih atau tidaknya seseorang 

dari 3 pendekatan diatas dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan 

yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor rasional yang satu sama lain 

saling melengkapi. Perilaku pemilih seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap 

seseorang yang terbentuk dari sosialisasi panjang yang terdiri dari latar 

belakang keluarga, ruang lingkup pekerjaan, agama atau kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok formal dan informal. Sikap seseorang tersebut akan 

memberikan pemahaman terhadap isu kebijakan dan kandidat.  

 

B. Konsep Reward Votes dan Punishment Votes 

 

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat 

bergantung pada aparatur negara yang menjalankannya baik itu dalam lembaga 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara historis, partai politik dibentuk 

sebagai sarana penyaluran partisipasi politik warganegara karena melalui partai 

politik warga negara dapat menyalurkan segala bentuk aspirasi politik mereka 
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sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Untuk melakukan aktivitas-

aktivitasnya sehari-hari partai politik membentuk semacam birokrasi yang 

dipimpin oleh kaum elite partai.  

 

Hal ini guna menjaga hubungan dengan masyarakat ditingkat basis, calon 

kepala daerah harus membangun komunikasi politik yang baik dengan para 

anggota, kader, simpatisan maupun publik secara luas. Komunikasi politik 

biasanya dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari rapat, seminar, konvensi, 

penyampaian informasi melalui media massa secara berkala hingga kampanye 

menjelang saat-saat pemilihan. Pesan yang disampaikan calon kepada publik 

pada umumnya menyangkut garis ideologi, kebijakan dan program yang akan 

dilakukan calon kepala daerah. Publik merespon komunikasi partai dengan cara 

berpartisipasi sebagai anggota, kader atau sekedar memberikan suara pada saat 

pemilihan umum. 

 

Selama berabad-abad partai politik telah memainkan peran sebagai sarana 

partisipasi politik warga, terutama di negara-negara demokratis. Partai politik 

adalah juga sarana yang paling efektif dalam memberikan identitas ideologis 

kepada warganegara. Banyak di berbagai negara,  pemimpin secara efektif 

mengintegrasikan warga  ke dalam suatu wadah ideologis menggatikan 

loyalitas primordial seperti etnis, ras, agama, kedaerahan, dan kekerabatan. Di 

negara-negara yang pluralistik, pemimpin relatif berhasil mengintegrasikan 

rakyat kedalam suatu negara-bangsa (nation-state) guna memperkuat eksistensi 

dan kesatuan negara tersebut. 
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Perkembangan selanjutnya sejumlah pengamat menyatakan bahwa citra dan 

popularitas calon di hadapan publik cenderung semakin pudar. Di banyak 

negara maju dan berkembang, berbagai organisasi politik yang bergaya 

gerakan mulai menarik minat warganegara untuk melakukan partisipasi politik 

dalam bentuk advokasi, kampanye nilai atau norma tertentu (perlindungan hak 

asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, kerjasama antar agama dan 

sebagainya).  

 

Berorganisasi misalnya, pemberlakuan metode Reward And Punishment 

merupakan hal yang penting untuk membentuk pribadi dari warga organisasi 

tersebut. Jika Punishment menghasilkan efek jera, maka Reward akan 

menghasilkan efek sebaliknya yaitu ketauladanan, untuk membuat Reward dan 

Punishment dapat berjalan dengan baik diperlukan nya konsistensi yang dapat 

menjamin bahwa reward yang diberikan haruslah bersifat konkrit (bermanfaat), 

dan Punishment yang diberikan bersifat keras dan tidak pandang bulu. 

 

Secara teori, penerapan reward dan punishment secara konsekuen dapat 

membawa pengaruh positif, antara lain: 

- Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisai menjadi lebih baik, karena 

adanya tolak ukur kinerja yang jelas. 

- Kinerja individu dalam suatu organisasi semakin meningkat, karena adanya 

sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran. 

- Adaya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun 

kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi. 

 

 



17 
 

1. Reward Votes (Suara Penghargaan) 

 

Berbagai definisi reward dikemukakan oleh para ahli, seperti Nugroho 

(2006:5) mendefinisikan bahwa reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan 

atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang dipakai. Sedangkan 

menurut Simamora (2004:514) reward adalah insentif yang mengaitkan 

bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas guna mencapai 

keunggulan yang kompetetif. Dengan adanya pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar 

seseorang mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

 

Ada tiga fungsi atau tujuan penting dari penghargaan yang berperan besar bagi 

pembentukan tingkah laku yang diharapkan: 

1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi 

2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. 

3.  Bersifat Universal 

 

2. Punishment Votes (Suara Penghukuman) 

 

Dalam menjalankan organisasi diperlukan sebuah aturan dan hukum yang 

berfungsi sebagai alat pengendali agar kinerja pada organisasi tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Jika aturan dan hukum dalam suatu organisasi tidak 

berjalan baik maka akan terjadi konflik kepentingan baik antar individu 

maupun antar organisasi. Ware (1996 : 70) menyatakan bahwa insentif yang 

diberikan partai politik kepada para anggota, kader maupun simpatisannya, 
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bersifat “purposive” yakni menyangkut keyakinan seseorang untuk bergabung 

karena ideologi, platform maupun program yang dijalankan partai tersebut 

memang sesuai dengan hati nuraninya. “Purposive incentives” yang 

ditawarkan partai politik sangat bervariasi sesuai tingkat perkembangannya 

partai itu sendiri.  

 

Bagi partai-partai “modern”, Purposive incentives yang paling atraktif bagi 

para pendukungnya adalah basis ideologi yang jelas serta berbagai kebijakan 

sosial, politik dan ekonomi yang mencerminkan dasar ideologi yang dianutnya. 

Sementara itu, bagi partai-partai yang bernuansa “tradisional”, Purposive 

incentives yang mereka andalkan untuk mengumpulkan pendukung adalah 

loyalitas primordial seperti etnis, ras dan agama. Di Indonesia, masih banyak 

partai politik yang mengandalkan loyalitas primordial ini sebagai Purposive 

incentives.  

 

Faktor yang dapat mengubah pendirian seseorang terhadap Purposive 

incentives yang ditawarkan partai sesungguhnya lebih besar dari sekedar 

ketidakpuasan terhadap unsur kepemimpinan tertentu. Konteks ini 

menjelaskan, sikap kritis para pemilih dalam menilai kinerja partai (yang 

diukur dari kinerja figur-figur penting mereka pada jabatan kenegaraan) 

tampaknya lebih mampu mendorong pemilih untuk memutuskan kemana suara 

akan diberikan. Negara-negara demokrasi yang sudah mapan, ketidakpuasan 

terhadap kinerja partai sering kali direflesikan kedalam apa yang lazim disebut 

dengan “suara penghukuman” (punishment votes), yakni para pemilih beramai-
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ramai memberikan suaranya kepada partai lain untuk menghukum partai 

tertentu yang dianggap tidak memiliki kinerja yang baik. 

 

Menurut Matteson (2006:226) punishment didefinisikan sebagai tindakan 

menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau diinginkan sebagai 

hasil dari dilakukannya perilaku tertentu. 

 

Ada tiga fungsi atau tujuan penting dari hukuman yang berperan besar bagi 

pembentukan tingkah laku yang diharapkan: 

1. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan 

tingkah laku yang tidak diharapkan. 

2.  Bersifat mendidik. 

3. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang 

tidak diharapkan. 

 

Menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pemilihan umum 

yang demokratis, berhasil atau tidaknya calon kepala daerah mengisi jabatan-

jabatan politik tertentu sangat ditentukan oleh suara kaum pemilih. Dengan 

demikian, pemilih berhak untuk mendapat jaminan kinerja calon kepala daerah 

melalui serangkaian rencana kebijakan dan program yang didasarkan pada 

basis ideologi yang jelas. Apabila calon kepala daerah tertentu mampu 

memberikan jaminan kepada publik bahwa jika terpilih sebagai pemenang 

pemilihan umum, mereka akan menjalankan sejumlah kebijakan, program 

maupun rencana tindakan (action plan) yang telah dirumuskan didalam 

rencana kerja mereka maka calon kepala daerah tersebut bisa mendapatkan 

suara penghargaan (reward votes).  
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Seorang calon yang berkuasa, adalah tugas dan kewajiban mereka untuk 

memuaskan para pemilih dengan menunjukkan kinerja yang baik. 

Ketidakmampuan untuk menjaga kinerja akan berakibat fatal karena pemilih 

akan beramai-ramai untuk melakukan hukuman dengan cara memberikan 

suaranya kepada calon kepala daerah lain atau mereka akan memberikan calon 

kepala daerah tersebut suara penghukuman (punishment votes). Negara-negara 

maju, indikator ekonomi (pertumbuhan, tingkat inflasi, angka pengangguran, 

dan sebagainya) dan kesejahteraan sosial (baik-buruknya jaminan kesehatan, 

biaya pendidikan, tunjangan sosial, dan lain-lain) seringkali dijadikan acuan 

untuk mengukur kinerja calon yang berkuasa. 

 

Berkenaan dengan 3 pendekatan dalam perilaku pemilih peneliti memfokuskan 

pada perilaku pemilih dengan pendekatan rasional, yang berkaitan dengan 

punishment votes (suara penghukuman). Dijelaskan bahwa perilaku pemilih 

rasional menekankan bahwa pemberian suara ditentukan berdasarkan 

perhitungan untung rugi atau rasional berfikir pemilih, artinya perilaku pemilih 

rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemilih benar-benar 

melakukan penilaian yang valid terhadap calon.  

 

Kaitannya dengan punishment votes (suara penghukuman) yaitu penilaian 

seorang pemilih dapat mengalihkan pilihannya ke calon lain atau memberikan 

suara penghukuman terhadap calon tersebut apabila calon tersebut tidak 

mampu untuk menjaga kinerja pada periode sebelumnya, yang dinilai dari 3 

aspek yaitu melalui serangkaian rencana kebijakan, program, proses pelaksaan 

kinerja berdasarkan basis ideologi yang jelas. Seperti yang telah dikemukakan 



21 
 

oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam jurnal Pragmatisme rasional Pemilih Kota 

Bandung dalam Pemilihan Umum 2004 (2004:270) 

 

C. Tinjauan Tentang Kinerja  

 

1. Pengertian Kinerja  

 

Menurut Wibowo (2010:7), kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Selain itu, menurut 

Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2010:7), kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.  

 

Menurut Mahsun (2006:25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok 

individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu 

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan 

ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. 

Menurut Tika (2006:212), kinerja merupakan hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan sesorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

periode tertentu. Fungsi kegiatan atau pekerjaan yang disini adalah pelaksanaan 
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hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi 

wewenang dan tanggungjawabnya dalam suatu organisasi.  

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja menurut Tika (2006:12) 

terdiri dari:  

1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan;  

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai, 

seperti:    motivasi, kecakapan,presepsi peranan, dan sebagainya;  

3. Pencapaian tujuan organisasi ;  

4. Periode waktu tertentu.   

 

Menurut Pasalong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan 

kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. 

Kinerja pegawai dan kinerja oraganisasi keterkaitannya sangat erat. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang 

berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 

  

Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja/tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan dalam 

periode tertentu.  
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2. Pengertian Kinerja Organisasi Publik  

 

Menurut Mahsun (2006:1), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok 

orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang telah terstruktur 

untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan 

bersama. Sedangakan menurut Mahmudi (2010:33) oraganisasi publik 

merupakan organisaisi birokrasi pemerintahan yang menerapakan kewenangan 

dan kekuasaan yang legal (formal) dengan adanya kualitas keahlian dalam pola 

struktur yang hirarkris.  

 

Pasalong (2010:175), kinerja organisasi adalah sebagai totalitas hasil kerja 

yang dicapai suatu organisasi, sedangkan menurut Wibawa dalam Pasalong 

(2010:176), mengemukakan bahwa kinerja organiasasi adalah sebagai 

efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk keluhan yang ditetapkan dari 

kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai 

kebutuhannya secara efektif.  

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, kinerja adalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu individu atau organisasi sebagai 

efektifitas secara menyeluruh berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik 

dan meningkatkan kemampuan secara terus menerus untuk mencapai tujuan.  

 

3. Pengukuran Kinerja  

 

Kinerja organisasi publik butuh untuk diukur agar dapat dinilai kualitas 

layanan publik yang mereka berikan. Menurut Mahmudi (2010:12), 



24 
 

pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan suatu organisasi. 

Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan 

digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat 

akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan 

organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan 

berkualitas.  

Selain itu Mahsun (2006:26) mengungkapkan bahwa, pengukuran kinerja 

merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai 

pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi 

sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Dalam bukunya Mahsun (2006:34) 

mengungapkan bahwa pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan 

merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efesien dan terjadi 

peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa 

yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus 

dilakukan.  

 

Menurut Wibowo (2010:230) Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan 

dengan cara:  

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi;  

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;  

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja;  

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

prioritas perhatian;  
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5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;  

6. Mempertimbangkan pengguanaan sumber daya;  

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.  

 

Sedarmayanti (2007:195) menjelaskan bahwa, pengukuran kinerja digunakan 

untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan atau 

program. Kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Jadi sudah merupakan 

suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk 

mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi. Untuk dapat menjawab tingkat 

keberhasilan organisasi, maka seluruh aktifitas organisasi tidak semata-mata 

kepada input dari program organisasi, tetapi lebih ditekankan kepada output, 

proses, manfaat, dan dampak program organisasi. 

 

Terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisnya, menurut Sedarmayanti 

(2007:195) setiap organisasi biasanya cenderung untuk tertarik pada 

pengukuran kinerja aspek berikut ini:  

1. Aspek finansial  

Meliputi anggaran suatu organisasi, karena aspek finansial dapat 

dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, aspek finansial 

merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatian dalam pengukuran 

kinerja. 

  

2. Kepuasan pelanggan  

Dalam globalisasi perdaganagan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial 

dalam penentuan strategi perusahaan. Dengan semakin banyaknya tuntutan 
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masyarakat akan pelanggan yang berkualitas, maka organisasi dituntut 

untuk terus menerus memberi pelayanan yang berkualitas. Untuk itu, 

pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan dapat memperoleh 

informasi relevan atas tingkat kepuasan konsumen. 

  

3. Operasi bisnis internal  

Informasi operasional bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa 

seluruh kegiatan operasi sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi seperti tercantum dalam rencana strategis. Informasi operasional 

bisnis internal diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atau 

efesien dan efektifitas operasional organisasi.  

 

4. Kepuasan karyawan  

Karyawan merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, apalagi dalam 

organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis karyawan sangat 

nyata. Apabila karyawan tidak terkelola dengan baik, maka kehancuran 

organisasi sulit dicegah.  

 

5. Kepuasan komunitas dan shareholder/stakeholder  

Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang 

menruh kepentingan terhadap keberadannya. Untuk itu informasi dari 

pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para 

stakeholder.  
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6. Waktu  

Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain 

pengukuran kinerja. Kita sering membutuhkan informasi untuk mengambil 

keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima, terkadang sudah tidak 

relevan/kadaluarsa. 

 

Menurut Wibowo (2010:246) ukuran kinerja dibagi menjadi tiga ukuran yaitu:  

1. Ukuran individual  

Ukuran kinerja bagi invidu berhubungan dengan akuntabilitas dalam kriteria 

kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan efektifitas biaya.  

 

2. Ukuran Tim  

Ukuran kinerja tim dapat dihubungkan dengan output tim, proses tim, 

hubungan tim dengan pelanggan, standar kualitas, kecepatan responden atau 

waktu pengiriman, hasil keuanagan dan pengawasan biaya.  

 

3. Ukuran Organisasional  

Ukuran organisasi berhubungan dengan tingkat keberhasilan organiasasi 

dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi berkewajiban meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya baik berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, maupun pengembangan sifat dan prilaku produktifnya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan organisasi.  

 

Sedarmayanti (2009:51), menjelaskan bahwa terdapat lima aspek utama dalam 

penilaian kinerja yaitu:  
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1. Kualitas Kerja (quality of work)  

Merupakuan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang 

ditentukan. Untuk menentukan suatu kualitas kerja karyawan maka dapat 

diukur dengan hasil yang diperoleh, kesesuaian hasil kerja dengan tujuan 

organisasi, dan manfaat hasil kerja tersebut.  

 

2. Ketepatan waktu (Promptness)  

Ketepatan waktu sangat di utamakan dalam menjalankan usaha karena ini 

menyangkut kepercayaan konsumen. Ketepatan waktu dapat diukur dengan 

penataan rencana kegiatan, ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja, dan 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.  

 

3. Inisiatif (inisiative)  

Inisiatif memiliki peran dalam menentukan aspek kinerja seseorang 

karyawan, dan karyawan yang memiliki inisiatif yang tinggi sangat 

dibutuhkan dan masuk sebagai aset sumber daya manusia perusahaan yang 

berharga. Inisiatif karyawan adalah memiliki ide atau gagasan dalam 

berorganisasi, inisiatif yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan 

masalah kerja yang dihadapi.  

 

4. Kemampuan (capability)  

Perusahaan dalam melakukan penerimaan karyawan tentunya mendalami 

terlebih dahulu hal lain yang dimiliki oleh karyawan seperti keterampilan, 

karena hal tersebut menunjang perusahaan dengan dibantu kemampuan 

karyawan. Keterampilan karyawan tersebut dapat diukur dengan 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti 
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menggunakan alat, membuat laporan, bernegoisasi dengan konsumen dan 

lain-lain.  

 

5. Komunikasi (communication)  

Komunikasi bertujuan memperlancar kerja dan juga hubungan antar 

individu, komunikasi yang baik akan membuat karyawan merasa bahwa 

orang-orang dalam perusahaan adalah keluarganya sehingga membuatnya 

semakin nyaman. Dalam penilaian kerja, indikator komunikasi karyawan 

adalah komunikasi kepada pemimpin, sesama rekan kerja dan kerjasama 

dalam pelaksanaan tugas. 

  

Menurut Mahmudi (2010:14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting 

dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. 

Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan 

sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat 

perbedaan.  

 

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja disektor publik menurut Mahmudi 

(2010:14) adalah:  

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;  

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;  

3. Memperbaikai kinerja periode berikutnya;  

4. Memberikan pertimbangan dan sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment;  

5. Memotivasi pegawai;   

6. Menciptakan akuntabilitas publik.  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk 

mengetahui atau menilai sejauah mana tujuan, sasaran atau program dari suatu 

organisasi bisa tercapai. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan suatu 

kinerja oragnisasi. 

 

4. Indikator Kinerja  

 

Menurut Mahmudi (2010:155), indikator kinerja merupakan sarana atau alat 

(means) untuk mengukur hasil suatu aktifitas, kegiatan, atau proses, dan bukan 

hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi 

sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau 

pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.  

 

Secara umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain:  

a. Membantu memperbaiki praktik manajemen;  

b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan 

tanggungjawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan 

atau kegagalan;  

c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan 

pengendalian;  

d. Memberikan informasi yang esensial kepada menajemen sehingga 

memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja 

disemua level organisasi;  

e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf.  
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Menurut Sedarmayanti (2007:198), indikator kinerja adalah ukuran kuntitatif 

dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan 

bahwa kinerja hari demi hari oraganisasi/unit kerja yang bersangkutan 

menunjukkan kemampuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

  

Sementara itu, menurut Mahsun (2006:71), indikator kinerja (performance 

indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance mensure). 

Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengkuran kinerja, 

terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaia kinerja 

secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-

indikasi kinerja sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran 

kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara 

langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. 

 

Beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi 

publik menurut Dwiyanto dalam Pasalong (2010:178), antara lain yaitu:  

1. Produktivitas  

Produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur 

efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio 

antara input dan output. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan 

satu ukuran produkvifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa 

besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu 
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indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud produktivitas 

menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang 

selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.  

 

2. Kualitas Layanan  

Kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat 

dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama 

menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah 

informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah 

dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap terhadap 

kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi 

publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran 

kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.  

 

3. Responsivitas  

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas 

disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 
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dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan 

sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 

menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan 

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas 

yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah 

dengan sendirinya memiliki kinerja yang tidak baik. 

4. Responsibilitas  

Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab 

itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 

responsivitas.  

 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 

rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. 

Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten 

dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat 

dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau 

pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari 
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ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat.  

Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau 

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 

yang berkembang dalam masyarakat. 

Menurut Pasalong (2010:180), beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain yaitu:  

1. Efisiensi   

Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan fator-faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.  

 

2. Efektifitas  

Efektifitas yaitu apakah tujuan yang didirikan pelayanan pubik tersebut 

tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 

tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.  

 

3. Keadilan  

Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya 

dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.  

 

4. Daya Tanggap  
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Daya tanggap yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh 

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya 

tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. 

 

5. Faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja 

 

Kinerja merupakan suatu kontrak multidimensional yang mencakup banayak 

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2010:20) faktor –faktor 

yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1. Faktor personal/individual  

Faktor ini meliputi pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap 

individu;  

 

2. Faktor kepemimpinan  

Dalam faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan doronga, semangat, 

arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau team leader 

 

3. Faktor tim  

Faktor ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan 

keeratan anggota tim;  

  

4. Faktor sistem  

Meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;  
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5. Faktor konstektual (situasioanal)  

Pada faktor ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal. 

 

Pasalong (2010:186), mengemukakan pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja suatu oraganisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

1.  Kemampuan  

Pada dasarnya kemampuan dalam Pasalong (2010:186) adalah suatu 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, antara lain yaitu:  

a. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan mental  

b. Kemampuan fisik, yaitu kemampuan untuk diperlukan tugas-tugas yang 

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilam.  

 

Kemampuan dalam suatu biadang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang 

memiliki bakat dan kecerdasan (intelegensi) yang mencukupi. Sedangkan 

bakat biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan 

pengembangan pengetahuan melalui tiga hal yaitu pendidikan, pelatihan, 

dan pengalaman kerja.  

 

2.  Kemauan  

Kemauan atau motivasi menurut Pasolong (2010:186) adalah kesedian 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. 
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Kemauan atau memotivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu:  

 

a. Pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki 

lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi 

udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan 

sebaiknya ada musik.  

b. Pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan 

saja, tetapi juga mengaharapkan penghargaan oleh pegawai lain, pegawai 

lebih berbahagia apabila menerima dan membantu pegawai lain.  

 

3.  Energi  

Energi menurut Pasalong (2010:186) adalah pemercik api yang menyalakan 

jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, maka perbuatan 

kretif pegawai tersebut terhamabat.  

 

4.  Teknologi  

Teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh individu 

atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekaniakal, untuk membuat 

beberapa perubahan terhadap suatu objek. Teknologi menurut Pasalong 

(2010:186-189), mengatakan bahwa teknologi adalah penerapan 

pengetahuan untuk melakukan pekerjaan.  
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5.  Kompensasi  

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa 

kinerja dan bermanfaat baginya.  

 

6.  Kejelasan tujuan  

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian 

kinerja, oleh karena itu pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan 

pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan 

atau kurang efektif.  

 

7.  Keamanan  

Keamanan pekerjaan menurut Pasalong (2010:186) adalah sebuah 

kebutuhan manusia yang fundamental, karen apada umumnya orang 

menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan 

pangkat.  

 

Tangkilisan (2007:180), mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi 

birokrsi dimasa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor antar lain:  

 

a. Struktur organisasi, sebagi hubungan internasional yang berkaitan dengan 

fungsi menjalankan aktifitas organisasi.  

b. Kebijakan peneglolan, berupa visi dan misi organisasi.  

c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk 

bekerja dan berkarya secara optimal.  

d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data 

base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.  
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e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan 

teknologi bagi penyelenggaraan oraganisasi.  

 

Tangkilisan (2007:181), menjelaskan bahwa kinerja suatu organisasi suatu 

oraganisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, 

meliputi:  

 

1. Faktor eksternal yang terdiri dari:  

a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang 

akan mempengaruhi ketenangan organisasi berkarya secara maksimal.  

b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 

untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem 

ekonomi yang besar.  

c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang ditengah 

masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja 

yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.  

 

2. Faktor internal yang terdiri dari:  

a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi.  

b. Struktur organisasi, sebagai hasil disain antara fungsi yang akan 

dilaksanakan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.  
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c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelola anggota organisasi 

sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.  

d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola 

kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.  

 

D. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung 

 

  Penyelenggaraan pilkada dan seluruh elemen yang erat kaitannya terhadap 

momentum Pilkada seperti KPUD, Panwaslu, Papol, dan lain sebagainya, tidak 

hanya memposisikan masyarakat menjadi penonton utama dalam momentum 

Pilkada. Tetapi proaktif memberikan pentingnya voter education & politic bagi 

masyarakat yang menekankan pada ranah kesadaran kritis, kesadaran berpolitik 

rakyat dan lebih mendasar yakni pentingnya partisipasi.  Pilkada langsung 

dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa 

prinsip, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekruitmen politik 

yang terbuka, seperti pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil 

Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

 

1. Pilkada 

 

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung 

menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional. 

Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi 

karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan 

pemerintah atau pejabat negara. Pilkada secara langsung merupakan disain 

kelembagaan untuk mempercepat proses pematangan demokrasi di daerah. 
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Kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lahan praktek bagi mewujudkan 

semangat multikulturalisme yang sangat dibutuhkan bagi terwujutnya 

harmonisasi dalam etnis pada pemerintahan demokratis. 

 

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat 

daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti 

kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu 

dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara 

konsisten menjalin hubungan dengan konstituen yang salah satunya 

diwujudkan melalui optimalisasi anggaran daerah bagi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 

Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung 

menurut Firmanzah (2008:160), Marketing Politik Antara Pemahaman dan 

Realitas, sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan 

Pilkada 2005. Pertama, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara 

luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuatterhadap 

arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Kedua, terjadinya kontrak 

sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan 

akuntabilitas pemerintah lokal. 

 

Ketiga, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan 

calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang 

kuat) dan legitimate di mata masyarakat. Mengingat besarnya manfaat pilkada 

langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik dan percepatan 

mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat lokal. 
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2. Landasan Hukum Pilkada 

 

Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang 

diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Pada tahun 2004 telah 

dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat 

serta presiden dan wakilnya. Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan 

rakyat, awal bulan Juni 2005 telah diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah 

atau sering disebut pilkada langsung. Ada lima pertimbangan penting 

penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia: 

 

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena 

pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa 

selama ini telah dilakukan secara langsung. 

 

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. 

Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati 

dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal initelah diatur 

dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

 

3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi 

rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik 

berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran 
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kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang 

benar sesuai nuraninya. 

 

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. 

Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin 

lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada 

langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan 

tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi 

masyarakat agar dapat diwujudkan. 

 

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi 

kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional 

amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, 

jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka 

sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 

2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari 

pilkada langsung ini.  

 

E. Kerangka Pikir 

 

Pemilihan umum kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan 

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan 

perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia dengan asas 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada hari pelaksanaan 

pemilihan agar pemilih menjatuhkan pilihan politiknya, maka dibutuhkan suatu 

strategi.  

 

Dalam suatu pilkada langsung masyarakat dihadapkan kepada pilihan-pilihan 

calon pemimpin yang disukainya, dengan demikian kompetensi diantara 

masing-masing calon pemimpin sangat kuat terjadi di pilkada. Selanjutnya 

upaya-upaya untuk memenangkan kompetisi tersebut menjadi hal yang sangat 

signifikan dalam penentuan kemenangan bagi kandidat  yang bertarung dalam 

arena politik tersebut. 

 

Perilaku pemilih mempunyai peran yang penting dalam suatu pemilihan umum. 

Pemilih yang rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan informasi 

yang cukup, tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan, bukan untuk diri 

sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan 

logis. Perilaku pemilih yang rasional menekankan bahwa pemberian suara 

berdasarkan perhitungan untung rugi atau rasional berfikir pemilih, artinya 

perilaku pemilih rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemilih benar-

benar melakukan penilaian yang valid. 

 

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan punishment vote (suara penghukuman) 

artinya penilaian seorang pemilih dapat mengalihkan pilihannya ke calon lain 

atau memberikan suara penghukuman terhadap calon tersebut apabila calon 

tersebut tidak mampu untuk menjaga kinerja pada periode sebelumnya.  
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Berhasil atau tidaknya calon kepala daerah mengisi jabatan-jabatan politik 

tertentukan ditentukan oleh suara kaum pemilih. Artinya pemilih berhak untuk 

mendapatkan jaminan kinerja seorang calon kepala daerah melalui serangkaian 

kebijakan dan program yang didasarkan pada basis ideologi yang jelas. 

Ketidakmampuan untuk menjaga kinerja akan berakibat fatal karena pemilih 

akan melakukan hukuman dengan cara memberikan suaranya kepada calon 

kepala daerah yang lain atau mereka akan memberikan suara penghukuman 

(punishment vote). 

 

Keikutsertaan incumbent pada pemilihan secara langsung menjadi hal yang 

fenomenal, yang menghasilkan sebuah kemenangan atau kekalahan bagi 

incumbent tersebut. Untuk meraih simpati agar mendapatkan suara terbanyak 

maka diperlukan pemikiran cerdas dan cara yang elegan oleh incumbent . 

Bertitik tolak dari semua pemikiran tersebut, maka penulis ingin 

menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Pilkada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 

Hasil Perolehan Suara: 

Zainal Abidin dan Anshori Djausal 38,51% 

Agung Ilmu Mangkunegara dan Paryadi 49,19% 

Ketidakmampuaan menjaga kinerja 

Perilaku Pemilih  

Punishment Vote (Suara Penghukuman) 


