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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian Perilaku Politik pemilih pemula di Kota Malang ini 

membutuhkan kajian referensi, maka pada bagian ini akan memuat teori dan 

konsep yang berhubungan dengan pembahasan diatas. Adapun teori dan konsep 

ini bertujuan untuk menyamakan teori dengan realitas dilapangan apakah sesuai 

atau tidak serta sebagai penentu arah pembahasan agar relevan dengan penelitian 

yang akan dibahas. Berikut akan diuraikan teori dan konsep penelitian guna 

pembahasan lebih lanjut. 

A. Penelitian Terdahulu 

 
 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Dumai Tahun 2015 (Randy Helnal Dinata).
37

 Teori Paige menggunakan 

pendekatan deskriptif. Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 adalah partisipasi aktif, KPU berhasil 

memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2015, sehingga kontribusi suara pemilih pemula 

cukup memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai dengan tujuan pilkada 

yang ingin dicapai di Kota Dumai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
Randy Helnal Dinata, Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Dumai Tahun 2015. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016 diunduh pada 18 

Desember 2018 pukul 22.16 WIB. 
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Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 (Rezeky Saputra).
38

 Teori 

Partisipasi Politik menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. partisipasi 

pemilih berjalan dengan baik terlihat dari pemilih yang antusias dalam partisipasi 

voting, karena pemilih pemula sadar untuk memberikan suaranya dalam 

menentukan pemimpin mereka, tetapi tidak ikut dalam kegiatan seperti kampanye 

dan bergabung dengan partai politik karena beberapa faktor seperti kesibukan 

sehari-hari, perasaan tidak mampu dan larangan keluarga. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Primandha 

Sukma Nur Wardhani).
39

 Teori Partisipasi Politik (Sitepu, 2012). Pemilih pemula 

mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai 

macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar 

akan hak politik mereka, dan peran mereka sebagai masyarakat. Para pemilih 

pemula ini berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, 

tidak adanya arahan dari pihak lain, serta tidak adanya suatu hal yang otoriter. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan PILBUB 

Banyumas 2013 di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

(Lisa Retnasari).
40

 Teori Partisipasi Politik Gabriel Almond dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Kembaran 

dalam pelaksanaan Pilbub Banyumas tahun 2013 yaitu bentuk partisipasi 

 

38 
Rezeky Saputra, Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017 diunduh 

pada 18 Desember 2018 pukul 22.20 WIB. 
39 

Primandha Sukma Nur Wardhani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. 

Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial No. 10 – Januari 2018 diunduh pada 18 Desember 2018 pukul 
22.05 WIB. 
40 

Lisa Retnasari, skripsi tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan PILBUB 
Banyumas 2013 di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas diunduh pada 18 

Desember 2018 pukul 22.24 WIB. 
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konvensional meliputi sosialisasi politik, kampanye, pemberian suara dan diskusi 

politik. Faktor yang menentukan partisipasi politik pemilih pemula yakni 

keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa dan partai politik. 

Rasionalitas penggunaan hak pilih pemilih pemula di Desa Kembaran yakni 

dalam bentuk pertimbangan untung rugi dan ketepatan terhadap calon bupati dan 

wakil bupati untuk memimpin Banyumas. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Bupati Ponorogo 

Tahun 2015 (Lena Selvia).
41

 Teori Partisipasi Maribath dan Goel dengan 

menggunakan metode kualitatif. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada 

Bupati Ponorogo dipengaruhi oleh bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya 

apatis, spectator, gladiator, dan pengkritik yang didominasi paling banyak yaitu 

spectator. Faktor partisipasi pemilih pemula yaitu modernisasi, tuntutan, kaum 

intelektual, komunikasi politik. Dari kesekian faktor, modernisasi lah yang 

menjadi pengaruh paling besar pemilih pemula dalam berpartisipasi dalam  

Pilkada Bupati Ponorogo Tahun 2015. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media 

Sosial (Loina Lalolo Karina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal).
42

 Teori 

Komunikasi Politik Campbell dan Kwak menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Media sosial telah digunakan secara massif oleh para pemilih pemula 

karena melalui media sosial mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi tanpa 

memerlukan persiapan fisik maupun keharusan untuk memberhatikan atribut 

kepribadian secara terbuka. Dalam berjejaring, interaksi dan komunikasi hanya 

41 
Lena Selvia, skripsi tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Bupati Ponorogo 

Tahun 2015 diunduh pada 18 Desember 2018 pada pukul 22.27 WIB. 
42 

Loina Lalolo Karina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal, Partisipasi Politik Pemilih Pemula 
dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. Jurna ASPIKOM, Volume 3 Nomor 4, Januari 

2018 diunduh pada 18 Desember 2018 pukul 22.07 WIB. 
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dilakukan dengan orang-orang yang telah dikenal sebelumnya sehingga 

berjejaring tidak bertujuan untuk membuat jaringan baru, tetapi memperkuat 

jejaring lama dalam dunia nyata. Partisipasi politik mereka sangat rendah karena 

para peserta tidak memahami secara mendalam bahwa definisi politik sebenarnya 

menyangkut banyak hal dalam bidang kehidupan. Para peserta hanya mengkaitkan 

politik dengan partai politik dan aktor politik, karena itu mereka belum mengambil peran 

aktif dalam politik, baik secara online maupun offline. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Kupang Tahun 2012 (Zulkhaedir Abdussamad).
43

 Teori Hirarki Partisipasi Politik 

David Roth dan Frank Wilson dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah Kota 

Kupang tahun 2012 yaitu berupa pemberian suara, berdiskusi masalah politik dan 

mengikuti tahap kampanye. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula melalui 

pemberian suara di Kelurahan Oebufu sebesar 492 pemilih setara dengan 81.05 % 

dari 607 pemilih pemula yang terdaftar dalam DPT yang tersebar dalam 21 TPS di 

Kelurahan Oebufu. Sedangkan tingkat golput pemilih pemula di Kelurahan 

Oebufu berjumlah 155 orang pemilih setara dengan 18.94 % pemilih yang tidak 

menggunakan hak suara dalam Pilkada Kota Kupang tahun 2012. 

Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu (Bismar 

Arianto).
44

 Teori Voting Behavior David Moon. Angka masyarakat yang tidak 

memilih atau golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Dari penelitian ini 

 

43 
Zulkhaedir Abdussamad, skripsi tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012 diunduh pada 18 Desember 2018 pukul 22.27 WIB. 
44 

Bismar Arianto, Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik 
dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 - Januari 2011 diunduh pada 7 Juni 2018 pukul 11.00 

WIB. 



33 

 

 

tergambar setidaknya ada lima faktor yang membuat orang tidak memilih mulai 

dengan faktor teknis dan pekerjaan merupakan faktor internal serta faktor 

eksternal yang terdiri dari administratif, sosialisasi dan politik. Kelima faktor ini 

berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput. 

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilukada Putaran 

Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Luma Puluh Kota Tahun 2010 (Faizil 

Aziz). 
45

 Teori Partisipasi Politik Mas‟oed dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Pemberian suara (voting), dengan tingginya penurunan 

tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Harau dari pemilukada putaran 

pertama ke putaran kedua dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan 

pemilih. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih 

untuk ikut memberikan suaranya dibanding masyarakat dengan tingkat pendidikan 

lebih rendah, begitu juga dengan pekerjaan, masyarakat dengan status pekerjaan 

lebih tinggi cenderung lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan 

masyarakat dengan status pekerjaan yang lebih rendah. 

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 

(Bakhrul Khair Amal).
46

 Teori Partisipasi Politik Ramlan Subakti. Pentingnya 

partisipasi politik dalam pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam 

menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu 

memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah 

perkembangan sebuah negara. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam 

45 
Faizil Aziz, skripsi tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilukada 

Putaran Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Luma Puluh Kota Tahun 2010 diunduh pada 23 

Oktober 2018 pukul 14.42 WIB. 
46 

Bakhrul Khair Amal, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014. 
Jurnal Kewarganegaraan, Volume 22 No. 01 – Juni 2014 diunduh pada 7 Juni 2018 pukul 11.22 

WIB. 
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proses penyelenggaraan pemilu harus terus ditingkatkan. Disamping itu peran 

partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik juga sangat menentukan. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan literatur diatas dapat diketahui 

bahwa permasalahan pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula adalah tingkat 

kesadaran dan pengetahuan politik yang rendah sehingga berdampak terhadap 

keikutsertaan pemilih pemula dalam memberikan hak pilihnya pada 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

B. PARTISIPASI POLITIK 

 
1. Partisipasi Politik 

 

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan 

berdemokrasi, partisipasi politik menjadi salah satu tolak ukur akan susksesnya 

perpolitikan, sebab dengan banyaknya partisipasi maka banyak pula tingkat 

keikutsertaan dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada ditengah 

masyarakat melalui politik. 

Myron Weiner menyatakan bahwa terdapat lima penyebab timbulnya 

gerakan kearah partisipasi politik : 

a. Modernisasi 

 

Modernisasi sebagai bentuk dari partisipasi pemilih pemula, 

adanya modernisasi semakin meningkatkan kesadaran pemilih sebagai 

warga negara demokrasi untuk ikut berpartisipasi. Adapun bentuk 

partisipasi dari modernisasi ini yakni partisipasi politik Konvensional 

dan partisipasi politik non konvensional. 
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b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial 

 

Adanya kesamaan struktur kelas sosial bagi pemilih pemula, 

merupakan dampak dari modernisasi yang semakin pesat. Adapun 

faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan dan tingkat 

kehidupan ekonomi bagi pemilih pemula tetap memiliki hak yang 

sama dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini berdasarkan 

pada keyakinan dan kesadaran pemilih pemula tentang kedaulatan 

yang berada di tangan rakyat, dengan cara beraprtisipasi memberikan 

suaranya dalam pemilihan umum untuk kemajuan bangsa yang lebih 

baik. 

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa 

modern 

Pengaruh dari kaum intelektual serta media massa mampu 

melahirkan gagasan-gagasan baru tentang nasionalisme melalui media 

cetak dan media online yang mengarah kepada kesadaran untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik 
 

Pemimpin-pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan 

sering kali mencari dukungan massa untuk mencapai kemenangannya, 

sehingga kandidat pemilihan umum mencari dukungan pemilih pemula 

melalui money politic. 
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e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, 

sosial dan budaya 

Partai politik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah 

berkewajiban dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat. 

Selain itu partai politik terus melakukan pendekatan pada pemilih 

pemula melalui strategi-startegi partai politik dalam kegiatan 

pemerintah sebagai bentuk branding pada pemilih pemula. 

Teori partisipasi politik dari Myron Weiner mengulas bagaimana awal 

partisipasi politik terjadi, mulai dari modernisasi, perubahan kestaraan kelas 

sosial, pengaruh kaum intelektual, dan adanya konflik diantara pemimpin- 

pemimpin politik serta Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur 

ekonomi, sosial dan budaya. Kelima faktor penyebab partisipasi politik menurut 

weiner merupakan bagian dari kehidupan sosial yang mengarah pada politik 

sebagai bentuk keputusan untuk tujuan di tengah masyarakat. Menurut definisi 

beberapa ahli.
47

 

 
 

47 
Sesuai dengan Ramlan Subakti partisipasi politik adalah ciri khas dari modernisasi politik, 

dimana keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mempengaruhi 

kehidupan warga negara, kemudian warga negara berhak ambil alih dan ikut serta dalam 

menentukan keputusan politik. Oleh sebab itu, yang didefinisikan sebagai partisipasi politik adalah 

keikutsertaan warga Negara biasa dalam memutuskan dan menentukan segala bentuk keputusan 

yang menyangkut ataupun mempengaruhi kehidupannya. 

Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin 

negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan 

ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum, mengadakan hubungan atau lobbyying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 

menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action, dan sebagainya. 

Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari 

warga masyarkat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term 

political participation will refer to those volutary activities by which members of a society share in 

the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy). 

Adapun menurut Keith Fauls partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (The active 

engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini 
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Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap 

bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam 

implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga negara 

mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam 

kegiatan-kegiatan politik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada 

umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan 

bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. 

2. Faktor-faktor dan Variabel Partisipasi Politik 

 

Partisipasi politik adalah aktifitas yang tentu saja dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Ramlan Subakti menyebutkan setidaknya ada dua 

variable penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. 

Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). 

Maksudnya adalah kesadaran politik juga meliputi kesadaran hak dan kewajiban 

kita sebagai warga Negara. Seperti hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan 

hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain. Kedua, mengenai 

bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan 

pelaksanaan pemerintahannya.
48

 

Kemudian selain dua faktor diatas ada faktor yang berdiri sendiri (bukan 

variable independen). Maksudnya ketika kedua faktor itu rendah bisa dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan 

 

mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap 

pemerintahan. 

Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang 

bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. 

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara 

damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. 
48 

Ramlan Subakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta : PT Grasindo, 2007) hal 144 
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pengalaman berorganisasi. Status sosial biasanya dilihat dari keturunan, 

pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Berikutnya status ekonomi biasanya dilihat 

dari kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan 

kekayaan. Adapun seseorang yang mempunyai status sosial dan status ekonomi 

yang tinggi biasanya tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi 

memiliki ketertarikan serta perhatian pada politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah.
49

 

Sementara menurut ahli lainnya memberikan alasan mengenai variasi 

partisipasi politik seseorang, yaitu : Pertama, berkenaan dengan penerimaan 

rangsangan politik bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap 

perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media 

massa akan sangat memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam 

kegiatan politik. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat 

disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan 

keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut 

memiliki pengaruh yang relative cukup besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, 

yaitu menyangkut sifat dan system partai tempat individu itu hidup. Seseorang 

yang hidup dalam Negara yang demokratis, partai-partai politik akan cenderung 

mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa,sehingga 

massa akan ikut berpartisipasi dalam politik. Keempat, yaitu adanya perbedaan 

regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap 

 

 

 

 

 
 

49 
Ibid hal 144-145 
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perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula 

yang mendorong perbedaan prilaku politik dan partisipasi politik.
50

 

Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil 

walikota secara langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Kita sebagai pemilih pemula harus mampu 

mempertimbangkan banyak aspek sebelum menggunakan hak pilih, seperti 

mengetahui visi misi kandidat calon walikota yang jelas meskipun tidak ada 

jaminan ketika kandidat terpilih. Selain itu adanya beberapa acuan pemilih kepada 

mereka kandidat yang memberikan uang dan kandidat yang diusung oleh partai 

politik yang dianggap pemilih memang sesuai dengan karakteristinya. 

3. Tipologi Partisipasi Politik 

 

Secara umum tipoligi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan 

menjadi : Pertama, partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses 

input dan output. Kedua, partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya 

pada output, maksudnya hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dan yang Ketiga, golongan putih 

(golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada 

menyimpang dari yang diharapkan.
51

 

Sementara menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik dibedakan 

menjadi beberapa kategori yakni : 

 

 

 

 

50 
Michael Rush dan Althof, “Pengantar Sosiologi Politik”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hal 

168 
51 

A. Rahman H.I, “Sistem Politik Indonesia”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) hal 288 
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1) Partisipasi politik apatis 

 

Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses 

politik. 

2) Partisipasi politik spector 

 

Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan 

umum. 

3) Partisipasi politik gladiator 

 

Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni 

komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis 

partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. 

4) Partisipasi politik pengritik 

 

Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak 

konvensional. 

Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif 

terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada 

outputnya saja. Selain itu juga ada presepsi masyarakat dari sistem politik yang 

ada dinilai menyimpan dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus 

kedalam partisipasi politik yang apatis.
52

 

Memberikan suara dalam pilkada walikota merupakan salah satu bentuk 

partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya memberikan 

suara, namun juga menyangkut semboyan dalam kampanye, bekerja dalam 

membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara (TPS) dan lain-lain. 

 

 

52 
Ramlan Subakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta : PT Grasindo, 2007) hal 142 
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Sedangkan menurut Olsen, memandang partisipasi politik sebagai dimensi 

utama stratifikasi sosial dan membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu 

pemimpin politik, aktifitas politik, komunikator (orang yang menerima dan 

menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga 

masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak 

dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang 

melakukan partisipasi politik).
53

 

Tidak hanya itu, partisipasi politik juga bisa dikategorikan berdasarkan 

jumlah pelaku bisa individu ataupun kolektif. Jika individu contohnya seseorang 

yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah, sedangkan 

contoh partisipasi kolektif seperti kegiatan warga Negara secara serentak untuk 

mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.
54

 

Partisipasi kolektif pun dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif 

yang konvensional seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan 

partisipasi kolektif non konvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, 

melakukan huru-hara, sampai menguasai bangunan umum. Partisipasi politik 

kolektif agresif juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan 

agresif yang lemah. Suatu agresif yang kuat dapat dilihat dari tiga ukuran yaitu 

bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik 

normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan 
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kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan partisipasi kolektif agresif 

yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat diatas.
55

 

4. Bentuk Partisipasi Politik 

 
Menurut Paige, merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan 

kepercayaan pemerintah (system politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, 

partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal dan partisipasi pasif. 

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan 

kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran politik 

dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung 

pasif tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik 

tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila 

kesadaran politik sangat rendah akan tetapi kepercayaan terhadap pemerintah 

sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).
56

 

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagi 

dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non 

konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi partisipasi politik konvensional 

dan partisipasi politik non konvensional sebagai berikut : 

1. Partisipasi politik konvensonal 

 

a. Pemberian suara atau Voteing 

 

b. Diskusi politik 

 

c. Kegiatan kampanye 
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d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

 

e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif 

 

2. Partisipasi politik non konvensional 

 

a. Pengajuan petisi 

 

b. Berdemonstrasi 

 

c. Konfrontasi 

 

d. Mogok 

 

e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, 

pemboman, pembakaran 

f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia : penculikan, 

pembunuhan, penyerangan geriliya, revolusi.
57

 

Kemudian menurut David F. Rofl dan Frank berpendapat bahwa bentuk 

partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah 

sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas 

tertinggi sebagai aktivis. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan 

politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.
58
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Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson. 

 

Menurut Roth dan Frank kelompok paling bawah pada gambar piramida 

partisipasi politik yaitu mereka yang sama sekali tidak terlibat dan tidak 

melakukan kegiatan politik dan disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok 

yang berada di atas apolitisi yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya 

menghadiri rapat umum partai politik, membicarakan politik, mengikuti 

perkembangan melalui media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu 

tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan, pada kelompok ini 

aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif 

partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Terakhir kelompok yang 

paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung 

dalam kelompok ini termasuk sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat 

partai sepenuh waktu, pemimpin partai ataupun pemimpin kepentingan.
59
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5. Perilaku Memilih 

 

Perilaku memilih merupakan kegiatan membuat keputusan yaitu memilih 

atau tidak memilih.
60

 Sedangkan menurut ahli lain perilaku memilih adalah 

keikutsertaan warga dalam pemilihan umum sebagai rangkaian pembuatan 

keputusan.
61

 Secara garis besar perilaku memilih adalah keputusan partisipan 

untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. 

6. Perilaku Politik dan Model Perilaku Politik 

 

Secara mendasar perilaku politik ditafsirkan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan proses pembuatan dan keputusan publik.
62

 Perilaku politik 

merupakan satu kegiatan warga Negara dimana masyarakat ada dalam suatu 

proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik 

juga berhubungan dengan tujuan masyarakat, kebijakan dalam mencapai tujuan, 

dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya otoritas untuk mengatur 

kehidupan masyarakat.
63

 

Setidaknya ada tiga analisis untuk mengkaji terhadap perilaku politik yaitu 

individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang 

dikatakan individu aktor politik adalah aktor politik (pemimpin), aktivis politik 

dan individu warga negara biasa. Kemudian agresi mencakup individu aktor 

secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga bangsa dan kelompok 

kepentingan. Yang terakhir tipologi kepribadian politik adalah tipe kepribadian 

otoriter, machiavelis dan demokrat. 
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Adapun hasil dari ketiga pendekatan diatas mampu menciptakan faktor- 

faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut : 

1. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti system politik, system 

ekonomi, system budaya dan system media massa. 

2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan 

membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan 

kelompok pergaulan. 

3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 

 

4. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang 

mempengaruhi actor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu 

kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, 

suasana kelompok, dan ancaman dalam segala bentuk.
64

 

7. Pendekatan dalam Perilaku Memilih 

 

Prilaku politik warga Negara acapkali dihubungkan dengan aktifitas 

mereka dalam menentukan wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan 

umum yang diselenggarakan oleh Negara yang demokrasi seperti di Indonesia. 

Ada empat pendekatan dalam perlilaku memilih yakni sosiologis, ekologis, 

psikologis sosial dan pilihan rasional. 

Menurut pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 

dalam kaitan dengan konteks social. Maknanya pilihan seseorang  dalam 

pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan social ekonomi, 

jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan 
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agama. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan 

terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unut territorial, seperti desa, 

kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Pendekatan psikologi sosial, salah satu 

penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam 

pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada 

presepsi pemilih atas partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap 

partai tertentu. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai 

produk kalkulasiuntung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih 

dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi 

juga perbedaan dari alternatf berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan 

pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil 

rakyat.
65

 

8. Teori Pilihan Rasional 

 

Teori pilihan rasional oleh James S. Coleman dengan sangat jelas 

menuangkan gagasan dasarnya bahwa keputusan seseorang mengarah jelas pada 

tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Setidaknya ada dua unsur 

utama dalam teori pilihan rasional Coleman, yaitu aktor dan sumberdaya. 

Sumberdaya merupakan suatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh 

aktor.
66

 

Teori rasional berpusat pada aktor. Aktor dianggap sebagai manusia yang 

mempunyai tujuan atau maksud. Maksudnya adalah aktor mempunyai tujuan pada 

upaya untuk mencapai tujuan, bukan hanya itu aktor juga mempunyai nilai dan 
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pilihan. Teori ini tidak melihat apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi 

pilihan sumber aktor. Hal terpentingnya adalah aktor melakukan tindakannya 

sesuai dengan tujuan yang dia inginkan.
67

 

Dalam sudut pandang ahli lainnya menyebutkan bahwa pilihan rasional 

merupakan kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang sangat 

dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat 

mempengaruhi hasil pemilu yang diharapkan, tetapi juga menjadi alternatif bagi 

pilihan yang ada.
68

 

Jika teori pilihan rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka 

pemilih pemula adalah aktor dalam pemilihan walikota dan wakil walikota 

mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Adapun 

tujuannya bermacam-macam bersikap masa bodoh, lebih mementingkan 

kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah ataupun calon 

kandidat yang diusung tidak sesuai dengan keinginannya. 
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C. PEMILIH PEMULA 

 
1. Pemilih Pemula 

 

Adapun menurut undang-undang, pemilih adalah mereka yang mempunyai 

hak memilih merupakan warga Negara Indonesia yang telah didaftar oleh 

penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara 

pemilih genap berumur 17 tahun (tujuh belas) atau lebih atau sudah/pernah 

kawin.
69

 

Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau 

mereka yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum. 
70

 

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan 

penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah 

memenuhi syarat untuk memilih. Syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi 

seorang pemilih adalah (1) Umur sudah 17 tahun, (2) Sudah/pernah kawin, (3) 

Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan (4) Tidak 

dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
71

 

Dalam hal ini partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula biasanya 

berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Adapun partisipasi pemilih 

pemula dalam pilkada walikota bisa berupa ikut bergabung dengan salah satu 

partai politik dan mengikuti kampanye, serta juga bisa hadir dalam diskusi politik 

yang diselenggarakan oleh partai politik. 
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2. Ciri-ciri Pemilih Pemula 

 

Adapun ciri dari pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi 

adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap golongan masyarakat memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda. Pastinya akan menyebabkan pengaruh pada tingkat 

partisipasi politik dalam pilkada walikota serta akan menjadi bagian dalam 

dinamika kegiatan politik. 

Ciri-ciri pemilih pemula sebagai berikut : 

 

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih dan sudah kawin/pernah kawin. 

b. Baru pertama kali mengikuti pemilihan umum dan memberikan hak 

pilihnya sejak pemilihan umum diselenggarakan dengan rentang usia 17- 

21 tahun. 

c. Mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai daftar pemilih oleh KPU dalam 

pilkada 2018. 

D. PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) 

 
1. Arti Pilkada Langsung 

 

Sebelum bergulirnya reformasi, dalam UUD 1945 sebelum diamandemen 

pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” akan tetapi pasca reformasi UUD 1945 

pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian undang-undang baru ini 

menitikberatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi berada ditangan MPR 
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melainkan kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan 

Undang-undang Dasar. 

Amandemen undang-undang ini berdampak pada pemilihan kepala daerah 

baik ditingkat kabupaten/kota sampai ditingkat provinsi dipilih secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemilihan umum kepala daerah 

sehingga terbentuknya pemerintahan pasca pemilihan umum merupakan cerminan 

dari kehendak dan kedaulatan rakyat. 

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mengalami perubahan 

secara luas pasca runtuhnya era orde baru, dengan adanya pemilihan umum kepala 

daerah secara langsung diharap mampu menjadi sarana demokrasi untuk 

menyalurkan aspirasi dalam memilih wakil-wakil mereka didaerah, serta 

pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan juga mampu menjadi 

fasilitas agar warga Negara bisa ikut dalam berpartisipasi pada kegiatan politik. 

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 

Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
72

 

Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini artinya 

mengembalikan semua hak-hak rakyat didaerah untuk memilih kepala daerah 

sesuai kehendak mereka dan juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia 

menjadi Negara demokrasi yang lebih maju. Karna sejatinya pemilihan umum 
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kepala daerah secara langsung mampu mewujudkan demokrasi pada tingkat lokal 

sebagai upaya penguatan demokrasi diranah lokal. 

2. Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

 

Asas pemilihan umum kepala daerah secara langsung diatur dalam pasal 

56 ayat 1 UU No.23 tahun 2004, yang menyatakan “Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil”. 

Asas pemilihan umum kepala daerah sama seperti asas pemilihan umum 

yang meliputi: 

1. Langsung 

 

Artinya Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa 

perantara. 

2. Umum 
 

Artinya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan umum 

yang bersifat umum juga mengandung makna menjamin kesempatan 

bagi seluruh warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. 

3. Bebas 

 

Artinya setiap warga Negara berhak dan bebas menentukan pilihan 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan 
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haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat 

memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. 

4. Rahasia 

 

Artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa 

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan 

apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak 

dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 

5. Jujur 

 

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, 

aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau 

pemilu, pemilih sarta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Adil 

 

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu 

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak 

manapun.
73

 

Penggunaan asas luber dan juridil sebagai asas pemilihan umum kepala 

daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan 

pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran 

dan harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
74
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3. Tujuan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah 

 

Dari sekian banyak tujuan pemilihan umum kepala daerah secara langsung 

salah satunya adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yang pada era orde baru 

memang carut marut, terutama yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. 

Hal ini merupakan arah demokrasi yang menunjukan orientasnya yang jelas, 

dimana penempatan posisi dan kepentingan rakyat diatas semua kekuatan elite 

politik. Elite politik yang selama ini terlihat banyak mendominasi dan bahkan 

terkesan menghegemoni.
75

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebetulnya merupakan kritikan 

konstruktif terhadap pelaksanaan mekanisme demokrasi tidak langsung yang biasa 

disebut demokrasi perwakilan. Secara tidak langsung mengartikan bahwa rakyat 

tidak perlu ikut secara langsung dalam agenda kebijakan public yang dilakukan 

oleh Negara, melainkan mewakilkannya saja kepada sekelompok orang tertentu. 

Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung dilihat sebagai wujud 

demokrasi langsung.
76

 

Secara umum, pilkada serentak bertujuan sebagai sarana menguatkan 

konsoliditas demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat 

tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk 

menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, untuk 

memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. 
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Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka 

menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.
77

 

4. Kelebihan dan Kelemahan dilaksanakannya Pilkada 

 

Pemilu secara langsung bertujuan menghasilkan calon kepala daerah yang 

lebih baik, lebih bermutu, dan memiliki akuntabilitas politik tinggi serta derajat 

legitimasi yang kuat, karna kepala daerah terpilih merupakan pilihan langsung 

dari rakyat. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, dinilai 

mampu menciptakan lima manfaat penting, sebagai berikut : 

1) Menjadi solusi yang baik atas segala kelemahan proses maupun hasil 

pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat dewan perwakilan 

rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Otonomi Daerah 

No.32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak 

guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada 

masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan 

memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan, 

maupun lingkungan kemasyarakatan (civil society). 

2) Pemilihan kepala daerah secara langsung ini bisa menjadi penyeimbang 

arogansi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang selama ini 

acapkali mengklain dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang 

mandat rakyat yang refresentatif. Dewan pemilihan kepala daerah akan 

memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandate 

rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). 
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3) Pemilu kepala daerah menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang 

memiliki justifikasi dan legitimasi yang kuat dimata rakyat. Kepala daerah 

pemenang hasil pemilihan kepala daerah langsung memiliki akuntabilitas 

publik kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, tidak berarti lagi 

yang selama ini terjadi yaitu kepala dewan perwakilan rakyat daerah. 

Dengan begitu maneuver politik para anggota dewan akan berkurang, 

termasuk segala prilaku bad politic-nya. 

4) Pemilihan kepala daerah secara langsung berpotensi menciptakan calon 

kepala daerah yang lebih berkualitas, karena pemilihan secara langsung 

berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala 

daerah yang kredibel dan akuntabel dimata masyarakat daerah, 

menguatkan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem 

pemilihan secara langsung oleh masyarakat dan menguatkan derajat 

legitimasi. 

5) Pemilihan kepala daerah secara langsung juga berpotensi menciptakan 

pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktif dan efektif. Tidak 

gampang digoyahkan oleh ulah-ulah politisi lokal, terhindar dari campur 

tangan yang berlebihan serta intervensi dari pemerintah pusat, tidak mudah 

juga dilanda krisis kepercayaan publik yang sangat berpeluang melayani 

masyarakat secara lebih baik.
78

 

Di dalam menjalankan pemilihan kepala daerah secara langsung, selain 

mendapatkan kelebihan tentu akan terdapat kelemahan. Kelemahan ini ditemukan 

dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam pemilihan kepala daerah secara 

 

78 
Joko J. Prihatmoko, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2005) hal 131-133 



57 

 

 

langsung, banyak sekali ditemukan penyelewengan ataupun kecurangan. 

Penyelewengan dan kecurangan ini biasanya dilakukan oleh para bakal calon 

kepala daerah, seperti : 

1) Money Politic, adanya money politic selalu saja menyertai dalam setiap 

pelaksanaan pemilihan umum. Dengan menggunakan permasalahan 

ekonomi masyarakat yang cenderung rendah, maka dengan mudah calon 

kepala daerah memperalat dengan uang. Money politic dilakukan agar 

rakyat memilih calon kepala daerah yang sudah memberi mereka uang. 

Pada kenyataannya memang uang dapat membeli segalanya. Selain dari 

pada itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka 

dengan sangat mudah orang itu dapat diatur dan diperalat hanya karna 

uang. Jadi amatlah rasional jika untuk menjadi calon kepala daerah harus 

mempunyai modal finansial yang banyak. 

2) Banyaknya intimidasi, sering terjadinya perlakuan intimidari dari anggota 

partai politik ataupun pegawai pemerintahan terhadap warga masyarakat 

dalam menentukan calon kepala daerah yang harus sesuai dengan pilihan 

mereka, hal ini sangat mencederai dari aturan pelaksanaan pemilihan 

umum. 

3) Mencuri start dalam pelaksanaan kampanye, tindakan ini sering kali 

terjadi padahal sudah amat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam 

pemilhan umum tersebut. Berbagai pelanggaran dilakukan mulai dari 

pemasangan spanduk, selebaran sampai dengan pemasangan baliho.  

Sering juga dari bakal calon petahana yang melakukan kunjungan kerja 

keberbagai daerah. Kunjungan kerja ini intensitasnya meningkat ketika 
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mendekati pemilihan umum, berbanding terbalik ketika sedang menjabat. 

Selain itu media sosial maupun media TV sering dimanfaatkan sebagai 

alat berkampanye. Bakal calon kepala daerah biasanya menggunakan 

media ini untuk menyampaikan visi dan misinya dalam acara maupun 

konten media tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum 

dimulai. 

4) Black campaigne atau kita kenal sebagai kampanye hitam atau juga 

kampanye negative dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan bakal calon kepala daerah kepada msayarakat. Dikarenakan 

sebagian masyarakat masih menganggap informasi tidak terlalu penting. 

Alhasil mereka hanya “ikut-ikutan” kepada orang disekitar mereka yang 

dijadikan sebagai panutan. Kampanye hitam ini jika terus dilakukan akan 

memunculkan berbagai macam fitnah yang dapat merusak integritas suatu 

daerah.
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