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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejatinya agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya 

penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang 

demokratis. Catatan ini penting mengingat karakter dan kamampuan 

berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat 

sebenarnya hidup diruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat 

bidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya 

Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan 

tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi.  

Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan 

kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh 

demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. 

Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat 

nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada aras politik lokal. Peluang 

konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya 

mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung mulai tahun 

2004. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level grass root, maka 

momentum Pemilukada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang 

potensi konflik, manipulasi, money politik, dan intimidasi. 



2 

 

Dalam konteks penguatan demokratisasi, Pemilukada langsung sebenarnya 

berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. 

Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam 

menuju lajur demokrasi yang benar. Partisipasi politik merupakan kehendak 

sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan 

kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Miclosky (1991: 9) 

bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat 

melalui di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, 

dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan 

umum.  

Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu sejatinya 

mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam konstest kehidupan 

politik. Partisipasi politik amat urgen dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu 

masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun 

kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan 

warga masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu 

dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan 

kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan 

perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada.  

Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam 

mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi 

pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun 

kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai 
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kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi 

politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat 

partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap 

dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara 

dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter 

dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat. Paling 

tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus 

mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik.  

Pemilukada membawa dampak yang luas terhadap berkembangnya 

demokrasi pada umumnya di daerah-daerah, serta membawa harapan besar untuk 

kesejahteraan rakyat khususnya pada Kabupaten Malang dan kemakmuran pada 

Kecamatan Dau yaitu melalui pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tercantum dalam Undang-Undang No. 

12 tahun 2008 tetang Pemerintahan Dareah bahwa Pemilihan Kepala Daerah 

benar-benar bersifat murni dan konsekuen di mana setiap pasangan calon tersebut 

diajukan oleh partai politik.  

Masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini akan membawa 

perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon 

yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan 

adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang 

pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang terpilih nantinya akan 

memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur 

kepemerintahannya.  
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Harapan terbesar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih 

baik melalui Pimilukada langsung ini. Surbakti (1999: 17) menyebutkan dua 

variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik 

seseorang dalam pelaksanaan Pemilukada. Pertama, adalah aspek kesadaran 

politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewahiban sebagai 

warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat 

perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban 

seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan 

kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya 

terhadap pemerintah, balk terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan 

pelaksanaan pemerintahannya.  

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

kecenderungan menurunnya partisipasi warganegara dalam menggunakan hak 

pilihnya, yaitu (1) daftar pemilih tetap sering tidak valid, (2) apa yang 

diperjuangkan oleh para wakil rakyat tidak mencerminkan aspirasi mereka, (3) 

warganegara merasakan bahwa menggunakan hak pilih atau tidak, ternyata tidak 

ada nilainya atas diri mereka, (4) munculnya apatisme warganegara yang merasa 

bahwa adanya pemilu, partai politik, dan adanya foto-foto pasangan calon, tidak 

akan dapat merubah nasib mereka, (5) kurangnya sosialisasi tentang sistem dan 

mekanisme pelaksanaan pemilu, (6) adanya pihak yang merasa kecewa terhadap 

pemerintah, kemudian mengajak golput, (7) timbulnya kesadaran dan rasionalitas 

pemilih dalam menentukan pilihannya, akibatnya jika partai politik tidak mampu 

mengajukan calon yang sesuai dengan kriteria mereka, maka mereka cenderung 

golput. (Sukemi, Dituliskan tanggal 29 March 2009 http://bk-upy.com/partisipasi-

politik-perilaku-kekerasan-dan-pendidikan-politik-di-indonesia/).  
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Pemilihan Kepala Daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi 

masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga 

masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. 

Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok 

masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa 

pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung 

dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-

kegiatan politiknya, seperti kampanye, sosialisasi Pemilukada, pemberian suara. 

Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun 

kegiatan kampanye dan sosialisasi tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang 

begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat 

dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk 

menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah.  

Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam 

partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang 

stabil. Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang 

dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan 

pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi 

dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun demikian sikap dan perilaku 

anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap 

apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi 

politik mereka dalam pemilihan kepala daerah. Yang akhirnya mereka enggan 

memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan 

politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul di mana-mana lebih-

lebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.  
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Uraian yang dikemukakan tersebut dapat melahirkan suatu kesimpulan 

bahwa pemahaman nilai-nilai politik dalam masyarakat merupakan hal yang 

urgen dalam mewujudan intensitas partisipasi politik warga masyarakat secara 

sukarela dan eksis dalam kegiatan-kegiatan politik. Desa Mulyoagung, Desa 

Landungsari, Desa Sumbersekar suatu tempat sasaran yang menjadi lokasi 

penelitian, berada di kecamatan Dau kabupaten Malang yang memiliki jumlah 

penduduk hak pilih dalam pemilukada sejumlah 68.873 jiwa.  

Adapun pasangan calon yang di usung oleh partai politik dan ditetapkan 

sebagai pasangan calon Pemilukada Kabupaten Malang oleh Komisi Pemilihan 

Umun Daerah Kabupaten Malang sebanyak tiga pasangan calon, ketiga pasangan 

calon itu di antaranya adalah:  

1. Rendra Krisna-Achmad Subhan 

2. Geng Wahyudi-Abdul Rahman 

3. Agus Wahyu Arifin-Abdul Mudzib Sadzaly 

Kondisi politik di desa ini cukup stabil, dan juga pemahaman politik warga 

masyarakat relatif. Namun yang menjadi catatan melalui hasil pengamatan 

peneliti bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2010 mengalami 

beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Pendataan pendaftaran pemilih yang kurang terkoordinir dari PPDP Kecamatan 

Dau sehingga ada warga yang sudah memenuhi syarat tidak didata sebagai 

daftar pemilih pemula dan pemilih sementara.  

2. Terkait masalah domisili atau warga yang bukan penduduk asli di Daerah 

Kecamatan Dau sehingga mempersulit pendataan daftar pemilih. 
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Kendala-kendala tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) 

anggota Panitia pendaftaran Pemilih (PPDP) dan masyarakat Kec. Dau kurang 

rasa tanggung jawab sebagai panitia penyelenggara dan peserta pemilih (2) 

adanya penduduk yang berdomisili tidak tetap di wilayah Kec Dau yaitu 

penduduk pendatang seperti mahasiswa sehingga mempersulit pendataan daftar 

pemilih. Berdasarkan Uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul: “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan 

Dau dalam Pemilukada 2010? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Dau pada pelaksanaan 

Pemilukada 2010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

Kecamatan Dau dalam pelaksanaan Pemilu Kada 2010. 

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Dau dalam pelaksanaan 

Pemilu Kada 2010. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan menguji atau memecahkan 

persoalan, juga dilaksanakan karena hasilnya dapat memberikan kegunaan kepada 

yang membutuhkan. Dalam hal ini kegunaan penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari guna mengembangkan 

dan memahami wawasan khususnya pada bidang politik bagi peneliti dalam 

rangka memenuhi sebagai syarat-syarat dan tugas-tugas sebagimana ketentuan 

Universitas dan Fakultas untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

2. Bagi Jurusan  

Dapat menabah khasanah ilmu pengetahuan dan hasilnya dapat 

dimanfaatkan bagi pengembangan teori bagi pengajar dan mahasiswa-

mahasiswa terutama mahasiswa Civic Hukum agar bisa mengerti dan 

memahami pentinya kegiatan politik bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

3. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan informasi tentang arti pentingnya partisipasi politik 

masyarakat terhadap pelaksanaan PemiluKada 2010 sehingga dapat menjadi 

cerminan untuk melaksanakn Pemilukada lima tahun kedepan agar lebih baik. 

4. Bagi Penyelenggara 

Dapat memberikan masukan-masukan agar suapaya pelaksanaan 

Pemilukada berikutnya dapat lebih baik lagi. 


