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Penelitian ini berupaya melihat kecenderungan memilih masyarakat dalam
tiap pemilu. Setidaknya terdapat dua tujuan utama yang dijawab dalam penelitian
ini, yaitu (1) mengidentifikasi prilaku sosial masyarakat, serta mendeskripsikan
proses prilaku sosial dalam mempengaruhi pemahaman dan prilaku politik
masyarakat, dan (2) mengidentifikasi prilaku politik masyarakat, serta
mendeskripsikan

bagaimana

prilaku

politik

dapat

mendorong

ataupun

menghambat tingkat partisipasi pemilih.Diharapkan, hasil yang telah disusun
dapat berkontribusi secara praktis dalam meningkatkan kwalitas dari hasil
pemilu.Meskipun memiliki banyak keterbatasan yang mempengaruhi hasil analisa
dan kajian, namun setidaknya dua tujuan utama dalam penelitian dapat terjawab.
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Hasymi Rinaldi
(Ketua Tim Peneliti)
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ABSTRAK
Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan
pilihan ataupun terlibat maupun tidak terlibat dalam pemilu. Secara teoritis,
banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa prilaku memilih masyarakat
menunjukkan prilaku politik masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi
prilaku politik masyarakat, salah satunya, adalah prilaku sosial.
Untuk mengidentifikasi prilaku sosial masyarakat, penelitian ini melakukan
kajian interaksi individu dalam keluarga dan lingkungan sekitar individu,
termasuklah tempat kerja. Melalui identifikasi tersebut, penelitian ini berupaya
melihat karakteristik individu dan melihat pengaruh interaksi tersebut dalam
prilaku politik individu.
Penelitian yang dilakukan bersifat kwalitatif dengan pendekatan
konstruktivisme, yaitu berupaya mengidentifikasi realita yang terbentuk, tidak
hanya berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui sumber data primer.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya relasi antara prilaku sosial,
prilaku politik, dan prilaku memilih individu.
Kata Kunci: Pemilu, Partisipasi, Prilaku Politik, Prilaku Sosial
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BAB I. PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Relatif tingginya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dapat

diakibatkan oleh banyak faktor, semisal dampak yang dihasilkan pemilu tidak
sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, perbaikan dan peningkatan
kesejahteraan yang terjadi sebelum dan paska pemilu tidak terjadi secara
signifikan, ataupun tidak aksesibelnya perangkat pemungutan suara. Beranjak dari
pemahaman tersebut, maka rendahnya partisipasi pemilih tidak dapat dianggap
sebagai wujud dari rendahnya kedewasaan berpolitik masyarakat.
Masyarakat tidak secara otomatis menarik diri dari isu-isu politik dan
mengabaikan segala hal yang bernuansa politik pemerintahan. Pada banyak hal,
prilaku politik masyarakat masih berlangsung dan bahkan mungkin mengalami
peningkatan. Namun, prilaku politik yang ditunjukkan tidak lagi melalui saluransaluran yang disediakan oleh pemerintah. Semisal terbentuknya serikat tani
dibeberapa desa, masih berlangsungnya kelompok-kelompok majelis taklim,
pengakuan terhadap keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis
sebuah organisasi, dan banyak hal lainnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang
terorganisir tersebut terbentuk secara mandiri dalam menghadapi isu tertentu.
Muncul kesadaran ditingkat masyarakat bahwa terdapat ancaman yang hanya
dapat diatasi ketika jalur-jalur partisipasi politik yang tersedia tidak dapat
sepenuhnya diandalkan. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk mengandalkan
cara-cara unkonvensional (Munroe 2002, 4).
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B.

Rumusan Masalah
Beranjak dari fenomena yang melatar belakangi permasalahan penelitian

diatas, maka beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi rumusan masalah
adalah:
1.

Bagaimana prilaku sosial masyarakat mempengaruhi pemahaman dan
prilaku politik masyarakat?

2.

Bagaimana prilaku politik masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi
pemilih dalam pemilu?

C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut, maka tujuan yangingin

dicapai dari penelitian ini adalah:
1.

Mengidentifikasi prilaku sosial masyarakat, serta mendeskripsikan proses
prilaku sosial dalam mempengaruhi pemahaman dan prilaku politik
masyarakat.

2.

Mengidentifikasi prilaku politik masyarakat, serta mendeskripsikan
bagaimana prilaku politik dapat mendorong ataupun menghambat tingkat
partisipasi pemilih.

D.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah:

1.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan

dalam

merumuskan

kebijakan

meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.
2

dan

program

dalam

2.

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan
keilmuan dan kajian politik, khususnya prilaku politik masyarakat

E.

Kerangka Konsep

E.1. Relasi antara Prilaku Politik dengan Prilaku Sosial
Prilaku politik didefinisikan oleh Munroe (2002, 3) sebagai segala tindakan
yang terkait dengan kekuasaan pada umumnya, ataupun pemerintahan pada
khususnya. Kekuasaan yang dimaksud dapat muncul dalam banyak bentuk,
namun akan lebih mudah teridentifikasi sebagai kekuasaan pemerintahan.
Mengacu pada definisi tersebut, maka prilaku politik akan muncul ketika
masyarakat melakukan sesuatu yang berhubungan langsung ataupun tidak
langsung dengan pemerintah diberbagai lini. Beranjak dari pemahaman tersebut,
tiap individu tidak dapat menghindari ataupun menyembunyikan prilaku politik
dalam kesehariannya.
Terlebih, ketika Munroe (2002, 3) menambahkan bahwa prilaku politik
bukan merupakan variabel bebas. Prilaku politik memiliki keterkaitan dengan
prilaku ekonomi dan prilaku sosial. Prilaku sosial muncul ketika individu
berinteraksi dengan pihak lain yang tidak mencerminkan prilaku ekonomi maupun
prilaku politik (Munroe 2002, 3). Keterkaitan antar prilaku tersebut menunjukkan
bahwa prilaku politik individu tidak terlepas dari peristiwa yang ada disekitarnya.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Zuckerman (2005, 8) bahwa manusia saling
bergantung satu sama lain, dan terdapat hubungan yang cukup rumit antar
individu, komunitas, dan kelompok yang lebih luas. Herbert Simon (dalam
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Zuckerman 2005, 10) juga menjelaskan bahwa lingkungan sosial merupakan
sumber awal dari pilihan politik seseorang.
Hasil studi Festinger (dalam Zuckerman 2005, 9) menjelaskan bahwa
seseorang yang berada dalam satu kelompok yang sama cenderung menghasilkan
perubahan dan sikap yang mengarahkan pada keseragaman dalam group. Dalam
hal ini Festinger menegaskan bahwa seseorang cenderung menyesuaikan
prilakunya berdasarkan nilai-nilai yang diterima oleh kelompok masyarakat
disekitarnya.
Kondisi yang digambarkan Festinger tersebut hanya terjadi pada masyarakat
yang homogen dan cenderung tertutup. Masyarakat cenderung mengkonsumsi
jenis informasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dalam kelompok
tersebut. Informasi yang beredar ditingkat masyarakat tersebut saling mendukung
satu sama lain dan sangat jarang sekali muncul bantahan terhadap informasi yang
dianggap

sesuai

dengan

nilai-nilai

yang

disepakati.

Keadaan

tersebut

mengakibatkan sulitnya terjadi perubahan pandangan politik.
Keadaan tersebut tidak dapat disamakan ketika kelompok masyarakat
bersifat terbuka dan heterogen. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya
perubahan prilaku politik. Mc Phee (dalam Huckfeldt, Johnson dan Sprague 2005,
21) menjelaskan bahwa ketidaksepakatan dalam politik memberi peluang terhadap
perubahan politik. Penjelasan tersebut mengindikasikanbahwa semakin heterogen
dan terbukanya sebuah komunitas, maka semakinbesar perubahan prilaku individu
yang ada dalam kelompok tersebut.
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Dari beragam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prilaku politik
seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial disekitarnya. Munroe (2002,
25) menjelaskan bahwa prilaku politik seseorang dipengaruhi oleh beberapa
lapisan. Pada lapisan pertama terdiri dari dua agen yaitu keluarga dan teman.
Selanjutnya, pada lapisan kedua terdiri dari tiga agen yaitu lembaga pendidikan,
lembaga keagamaan, media massa, partai politik.
E.2. Partisipasi Politik dan Partisipasi Memilih dalam Pemilu
Rosanvallon (2008, 20) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pemilihan telah memenuhi seluruh dimensi demokrasi, yaitu ekspresi,
keterlibatan, dan intervensi. Dalam pemilihan umum, masyarakat bersepakat
melalui pemungutan suara untuk mencapai keinginan bersama, dan keinginan
tersebut terpenuhi oleh suara terbanyak. Jika penyelenggaraan pemilu berlangsung
sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, maka tidak akan muncul
alternatif lain dalam melakukan partisipasi politik selain menggunakan jalur-jalur
yang telah disediakan oleh negara.
Dalam pemilihan umum, Masyarakat cenderung memilih partai yang
reliabel, artinya partai yang dianggap dapat mengusung kepentingan masyarakat
dan prilaku partai dapat diprediksi dalam mengusung isu tertentu (Stokes 2004, 78). Permasalahannya, sikap partai yang cenderung mengalami perubahan akibat
kepentingan tertentu mengakibatkan sulitnya menentukan partai yang reliabel.
Perubahan yang terjadi ditingkat elit politik mendorong terjadinya perubahan
ditingkat masyarakat. Perubahan sosial berkontribusi dalam meningkatkan
kecurigaan satu sama lain ditingkat masyarakat (Rosanvallon 2008, 10-
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11).Kecurigaan interpersonal, dipertegas oleh Rosanvallon, juga dipengaruhi oleh
rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat saluran partisipasi yang
telah disediakan oleh pemerintah, termasuklah pemilu.
Menurunnya partisipasi pemilih menunjukkan adanya ketidak percayaan
masyarakat terhadap institusi-institusi politik. Pemilu yang telah dilaksanakan
tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Namun,
menurunnya partisipasi pemilih bukan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki
sikap apatis terhadap politik, ketika disisi lain masyarakat menggunakan cara-cara
yang unkonvensional dalam berpartisipasi (Rosanvallon 2008, 19).
Fenomena munculnya banyak kelompok masyarakat sipil yang terorganisir
membantah bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
mengindikasikan ketidakdewasaan berpolitik, ataupun rendahnya pemahaman
terhadap politik.
Rosanvalon (2008, 19) menjelaskan bahwa terjadi perubahan bentuk dalam
kepedulian terhadap politik. Masyarakat memiliki cara-cara unkonvesional yang
menunjukkan tingkat partisipasi politik cukup tinggi disaat partisipasi memilih
mengalami penurunan. Dalam hal ini, Munroe (2002, 4) membagi partisipasi
politik menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan unkonvensional.
Dijelaskan oleh Munroe bahwa partisipasi politik konvensional terjadi ketika
masyarakat melakukan rutinitas dan kebiasaan dalam sistem politik sebuah
negara. Masyarakat menggunakan saluran yang sudah disediakan oleh negara
dalam berpartisipasi. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi politik
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unkonvensional terjadi ketika masyarakat secara mandiri menggunakan cara-cara
yang dinilainya efektif dan tidak mengandalkan jalur yang disediakan pemerintah.
Beranjak dari definisi yang dijelaskan oleh Munroe, partisipasi pemilih
dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik
konvensional. Masyarakat menggunakan jalur yang disediakan negara dalam
memenuhi seluruh dimensi demokrasi sebagaimana halnya yang dijelaskan
Stokes. Permasalahannya, menurut Munroe (2002, 6) partisipasi politik
konvensional dan partisipasi politik unkonvensional berbanding terbalik. Ketika
partisipasi politik konvensional mengalami peningkatan, maka secara otomatis
partisipasi politik unkonvensional mengalami penurunan. Dan kondisi tersebut
berlaku sebaliknya.

F.

Metodologi Penelitian

F.1. Jenis dan Sifat Penelitian
penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan memetakan prilaku
masyarakat, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah kwalitatif.
Disamping itu, menurut Snape dan Spencer (2003, 4), bahwa penelitian kwalitatif
memiliki perspektif antara lain mengamati kehidupan sosial sebagai sebuah
proses, bukan kejadian yang statis, dan menyediakan perspektif yang menyeluruh
sesuai dengan konteks penelitian. Beranjak dari pertimbangan tersebut, maka
penelitian yang akan dilakukan berupaya mencapai tujuan sesuai dengan yang
dijelaskan oleh Snape dan Spencer.
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Mengacu pada tujuan penelitian yang berupaya menjawab prilaku sosial,
prilakupolitik, dan partisipasi memilih, maka penelitian ini bersifat explanatory
research. Menurut Ritchie (2003, 28) menjawab permasalahan mengapa sebuah
fenomena terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi fenomena tersebut.
Ritchie memperjelas bahwa dalam explanatory research dapat mengidentifikasi
input dan output dari sebuah fenomena dan pengaruh terhadap fenomena lainnya
sesuai dengan konteks penelitian.
F.2. Populasi, Sampel, dan Subjek Penelitian
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemilih yang menjadi
penduduk Kota Pontianak, sedangkan yang dijadikan sampel adalah masyarakat
pada kecamatan yang dianggap dapat mewakili konteks penelitian. Pemilihan
sampel bersifat non-probability sampling mengingat jenis penelitian bersifat
kwalitatif. Dalam pemilihan sampel berbasiskan kriteria, artinya sampel yang
dipilih memiliki karakteristik tertentu yang dianggap dapat menjawab tujuan
penelitian.
Karakteristik sampel berbasiskan pada kelurahan, dan kriteria kelurahan
terpilih adalah:
1.

Satu kelurahan pada kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi pemilih
terendah pada pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih terendah pada
pemilu 2014

2.

Satu kelurahan pada kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi pemilih
tertinggi pada pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi pemilu
2014
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3.

Satu kelurahan yang sama dengan perguruan tinggi negeri

4.

Satu kelurahan yang memiliki jarak terjauh dengan perguruan tinggi negeri.
Tingkat partisipasi tertinggi dan terendah yang dimaksud pada kategori 1

dan 2, merupakan persentase tertinggi dan terendah dari pemilih yang
berpartisipasi di kelurahan tertentu terhadap jumlah populasi pemilih di Kota
Pontianak.Sehingga, meskipun pada kelurahan tertentu tingkat partisipasi pemilih
cukup tinggi, namun dapat menjadi rendah ketika angka partisipasi pemilih pada
kelurahan tersebut dihadapkan dengan jumlah populasi pemilih di Kota Pontianak.
Pertimbangan yang dilakukan dengan menggunakan metode ini mengingat tidak
adanya data tentang individu-individu yang berpartisipasi dalam pemilu ataupun
tidak dikarenakan informasi tersebut bersifat rahasia. Sehingga, untuk
mempermudah proses memperoleh sampel yang diinginkan (individu yang
berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam pemilu), maka persentase pemilih
terbanyak dan terkecil dalam kelurahan tertentu terhadap jumlah populasi pemilih
dijadikan sebagai basis data untuk memperoleh sampel.
Berdasarkan keempat kategori tersebut, terangkum tiga titik yang menjadi
sampel, yaituKelurahan Bansir Laut (kategori 1 dan 3), Kelurahan Batu Layang
(kategori 4), dan Kelurahan Sui Bangkong (kategori 2). Dari masing-masing
sampel tersebut, subjek penelitian yang dipilih adalah Ketua RT setempat, Aktivis
Lokal, dan masyarakat yang cenderung apatis dalam aktivitas sosial dan politik
ditingkat lokal.
F.3. Metode Pengumpulan Data
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Data akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara
mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi akan difokuskan pada rutinitas
masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan politik pada beberapa tempat
yang dijadikan sampel. Sedangkan wawancara mendalam akan ditujukan pada
masing-masing subjek penelitian.
Studi dokumentasi merupakan pendukung terhadap data-data yang
diperoleh melalui wawancara dan observasi. Studi dokumentasi akan difokuskan
pada dokumen-dokumen yang dimiliki desa yang menjelaskan tentang prilaku
sosial dan prilaku politik masyarakat setempat. Disamping itu, studi dokumentasi
pun akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan
olehmedia massa setempat terkait dengan tujuan penelitian pada wilayah-wilayah
yang menjadi sampel penelitian.
F.4. Pendekatan/Model Analisis
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme,
yaitu dengan menampilkan realitas yang terkonstruksi melalui proses pencarian
data (Snape dan Spencer 2003, 12). Data yang diperoleh tidak hanya berasal dari
satu sumber dan beranjak dari satu fenomena, namun terkonstruksi berdasarkan
rangkaian peristiwa yanghadir sesuai dengan konteks penelitian. Informasi yang
diterima dari subjek penelitian.
Sedangkan pendekatan dalam melakukan analisa adalah pendekatan induktif
dengan tidak memberlakukan hipotesis sebelum penelitian dilaksanakan.Data
yang diperoleh tidak dikelompokkan secara baku berdasarkan kategori yang telah
ditentukan sebelum penelitian, namun dapat mengalami perubahan dan
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perkembangan sesuai dengan informasi yang diperoleh ketika penelitian
berlangsung.
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BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Wilayah
Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat dengan luas

wilayah 107.82 Km2dan berada pada posisi 00 02’24” LU-00 5’ 37” LS dan 109
16’ 25 BT-109 23’ 04 BT(LKPJ Walikota Pontianak 2014). Secara administratif,
Kota Pontianak berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya (pada bagian selatan,
barat, dan timur) dan Kabupaten Mempawah (pada bagian utara).Rincian batas
wilayah administratif Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 1. Batas Wilayah Administratif

No
1

Uraian
Sebelah
Utara

2

Sebelah
Selatan

3

Sebelah
Timur

4

Sebelah
Barat

5

Sebelah
Tenggara

Batas Wilayah
Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu)
Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa
Mega Timur & Desa Jawa Tengah)
Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur
Kecil), danKecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega
Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan
Sungai Raya) Kab. Kubu Raya
Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas)
Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak
Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai
Raya(Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan
Pontianak Timur dan Selatan

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun Anggaran
2014

Secara administratif, wilayah Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan,
dengan wilayah terluas berada pada kecamatan Pontianak Utara dan kecamatan
tersempit adalah kecamatan Pontianak Timur. Rincian tentang luas wilayah
administratif kecamatan di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. Luas Wilayah Administratif per Kecamatan

No
1
2
3
4
5
6

Luas

Kecamatan

Km2
15.14
14.22
8.78
16.47
15.98
37.22
107.81

Pontianak Selatan
Pontianak Tenggara
Pontianak Timur
Pontianak Barat
Pontianak Kota
Pontianak Utara
TOTAL

%
14%
13%
8%
15%
15%
35%
100%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun Anggaran
2014

B.

Kependudukan
Jumlahpopulasi di Kota Pontianak sebanyak 587.169 jiwadengan tingkat

kepadatan rata-rata 5.446 jiwa per km2 (Badan Pusat Statistik 2014).Untuk lebih
jelas tentang disteribusi penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel
dibawah:
Tabel 3. Luas dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Luas
No

Kecmatan

Km2

1
Pontianak Selatan
15.14
2
Pontianak Tenggara
14.22
3
Pontianak Timur
8.78
4
Pontianak Barat
16.47
5
Pontianak Kota
15.98
6
Pontianak Utara
37.22
Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2014

Penduduk
%

Jumlah

%

14.04
13.19
8.14
15.28
14.82
34.52

86.601
47.474
87.199
130.202
116.543
119.150

14.75
8.09
14.85
22.17
19.85
20.29

Kepadatan
Penduduk
(orang/km2)
5,720
3.339
9.932
7.905
7.293
3.201

Jika melihat tabel 3 diatas, dapat terlihat bahwa kecamatan yang memiliki
tingkat kepadatan tertinggi berada dikecamatan Pontianak Timur dengan tingkat
kepadatan 9.932. Meskipun bukan merupakan kecamatan dengan populasi
tertinggi, namun sempitnya wilayah mengakibatkan tingkat kepadatan yang
tinggi. Sedangkan populasi terbanyak berada pada kecamatan Pontianak Barat
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dengan angka 130.202, atau sebanyak 22% lebih dari total penduduk di Kota
Pontianak.
Namun, jika dilihat dari trend pertumbuhan penduduk, terjadi peningkatan
pertumbuhan yang cukup tinggi pada kecamata Pontianak Kota. Berdasarkan data
yang diperoleh dari BPS (2014), laju pertumbuhan selama 10 tahun (2000-2010)di
kecamatan PontianakKota mencapai tingkat 4,2%. Untuk lebih jelas tentang laju
pertumbuhan penduduk, dapat dilihat pada tabel 4 dibawah.
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan

Jumlah Penduduk

2000
2010
Pontianak Selatan
78.232
81.821
Pontianak Tenggara
35.812
44.856
Pontianak Timur
60.895
82.370
Pontianak Barat
121.594
123.029
Pontianak Kota
72.682
110.111
Pontianak Utara
95.319
112.577
Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2014

2013
86.601
47.474
87.199
130.202
116.543
119.150

Laju
Pertumbuhan
2000-2010
0.4
2.3
3.1
0.1
4.2
1.7

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4 diatas, dapat terlihat
kecamatan Pontianak Kota mengalami laju pertumbuhan tertinggi. Sedangkan laju
pertumbuhan terendah berada pada Pontianak Utara. Jika dibandingkan antara
data pada tabel 3 dan tabel 4, maka dapat terlihat pada kecamatan Pontianak
Utara, bahwa akan terjadi tingkat kepadatan yang sangat rendah, mengingat secara
geografis, wilayah Pontianak Utara merupakan kecamatan dengan luas tertinggi.
Sedangkan Pontianak Timur, meskipun berada pada urutan kedua untuk laju
pertumbuhan, namu mengingat terbatasnya luas wilayah akan berakibat pada
peningkatan kepadatan penduduk per km persegi.
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Sedangkan untuk komposisi jenis kelamin perkelurahan, sebaran ditiap
kecamatan cenderung merata. Detail komposisi jenis kelamin per kecamatan dapat
dilihat pada tabel 5 dibawah:
Tabel 5. Komposisi Jenis Kelamin per Kecamatan

No
1
2
3
4
5
6

Kecamatan
Pontianak Selatan
Pontianak Tenggara
Pontianak Timur
Pontianak Barat
Pontianak Kota
Pontianak Utara
TOTAL

L
43.686
23.705
44.481
66.361
59.146
61.31
298.689

Jenis Kelamin
P
Total
44.269
87.955
24.941
48.646
44.28
88.761
66.878
133.239
59.128
118.274
59.912
121.222
299.408
598.097

Rasio
L
50
49
50
50
50
51
50

P
50
51
50
50
50
49
50

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun Anggaran
2014

Pada tabel 5 diatas dapat terlihat bahwa secara keseluruhan di Kota
Pontianak, komposisi antara laki-laki dan perempuan berimbang hingga ketingkat
kecamatan. Meskipun tidak memperoleh angka 50:50, namun selisih angka tidak
terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 1%.
C.

Pendidikan

Dari sebanyak 587.169 jiwa jumlah populasi, sebanyak 98% penduduk yang
berusia 7-12 tahun mengikuti jenjang pendidikan pada fasilitas pendidikan (negeri
maupun swasta) di Kota Pontianak. Sedangkan untuk yang berusia 13-15 tahun,
sebesar 89% merupakan penduduk yang berpartisipasi dalam mengikuti
pendidikan yang tersedia. Untuk lebih jelas tentang gambaran tingkat partisipasi
sekolah di Kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel 6 dibawah:
Tabel 6. Angka Melek Huruf dan Partisipasi Sekolah

Angka Melek Huruf
Angka Partisipasi Sekolah
15-24 Th
15-55 Th
7-12 Th
13-15 Th
2010
96.67
84.95
100
77.78
2011
97.95
96.42
100
91.71
2012
99.57
97.37
100
90.06
2013
99.40
97.31
97.82
89.44
Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka 2014
Tahun
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Seperti yang terlihat pada tabel 6 diatas, meskipun angka yang ditampilkan
pada tahun 2013 cukup tinggi tentang jumlah jiwa yang berpartisipasi dalam
pendidikan formal, namun untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun menunjukkan
adanya penurunan. Dari sebelumnya sebanyak 100% penduduk menjadi 97.82%.
Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada penduduk usia 13-15 tahun. Angka
yang ditampilkan pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya.
D.

Perekonomian
Berdasarkan data yang diperoleh dari LKPJ Walikota (2014) terjadi

peningkatan perekonomian dari tahun 2013 ke tahun 2014, meskipun tingkat
pertumbuhannya mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan perekonomian
ditahun 2013 yaitu sebesar 6,92%, dan terjadi peningkatan ditahun 2014, yaitu
sebesar6,52%.Tiga sektor tertinggi yang mendorong pertumbuhan ekonomi
adalah (1) pengangkutan dan komunikasi, (2) Perdagangan, Hotel, dan Restoran,
(3) Bangunan.
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Jasa-jasa

0,65

Keuangan, Persewaan & jasa…

0,64

Pengangkutan dan Komunikasi

1,89

Perdagangan, Hotel, Restoran

1,67

Bangunan

1,35

Listrik dan Air Minum

0,03

Industri Pengolahan
Pertambangan dan Penggalian

0,22
0,00

Pertanian

0,06
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Gambar 1. Kontribusi Pertumbuhan Sektoral

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun
Anggaran 2014

Seperti yang ditampilkan pada gambar 1 diatas, dapat terlihat kontribusi tiga
sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Selisih
kontribusi dari tiga sektor utama tersebut cukup signifikan jika dibandingkan
dengan kontribusi dari lima sektor lainnya.
Kontribusi dari masing-masing sektor seperti yang ditampilkan pada
diagram 1 mempengaruhi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ditahun 2014 yang mencapai 21,17 Trilyun Rupiah. Terjadi peningkatan sebesar
sebesar 3,08 Trilyun Rupiah sejak tahun 2013. Untuk lebih jelas tentang
pertumbuhan nilai PDRB Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel dibawah:
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Tabel 7. Pertumbuhan PDRB per Sektor
Nilau PDRB Kota Pontianak Tahun 2009-2014
Atas Dasar Harga Berlaku ( Juta Rp)
Sektor
(1)
1. Pertanian

2009
(2)
173.190,60

2010
(3)
183.532,62

2011
(4)
201.827,19

2012
(5)
226.668,41

2013
-6
256.971,70

2014***
(8)
299.247,58

-

-

-

-

-

-

3. Industri Pengolahan

928.042,68

970.210,03

1.018.686,09

1.102.506,96

1.232.515,76

1.436.352,07

4. Listrik dan Air Bersih

62.148,03

65.692,50

70.173,47

76.340,86

86.843,68

101.578,43

5. Bangunan

2.098.743,43

2.455.471,44

2.718.010,13

3.113.355,55

3.612.923,98

4.248.520,76

6. Perdag, Hotel & Restoran

2.618.791,70

3.080.804,65

3.541.953,16

4.099.401,92

4.862.804,02

5.707.196,11

7. Pengangkutan & Kom

2.001.903,32

2.276.931,47

2.554.660,61

2.903.983,00

3.313.661,19

3.874.413,13

8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh

1.093.283,78

1.183.848,59

1.283.783,64

1.417.487,33

1.588.803,21

1.852.436,46

9. Jasa Jasa

2.198.512,69

2.351.375,47

2.524.187,90

2.783.346,71

3.131.553,42

3.650.575,94

2. Pertambangan & Penggalian

PDRB

11.174.616,23 12.567.866,77 13.913.282,19 15.723.090,73 18.086.076,95 21.170.320,48

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun Anggaran
2014

E.

Partisipasi Pemilih
Pada 2014, terdapat dua kali pemilu yang telah diselenggarakan, yaitu

pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pada dua kali pemilihan tersebut, pemilih
yang berpartisipasi pada dua pemilu tersebut berada pada angka lebih dari 70%.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan pada pemilu sebelumnya (pemilihan
walikota 2013) yang memiliki tingkat partisipasi sebesar 64%.Untuk lebih jelas
tentang tingkat partisipasi pemilih pada pemilu ditahun 2013 dan 2014, dapat
dilihat pada tabel 8 dibawah:
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Tabel 8. Angka Partisipasi Pemilih
Kecamatan
Pontianak
Selatan
Pontianak
Tenggara
Pontianak
Timur
Pontianak
Barat
Pontianak
Utara
Pontianak
Kota

PILWAKO 2013
Partisipasi
DPT
Jml
%

PILEG 2014
Partisipasi
DPT
Jml
%

PILPRES 2014
Partisipasi
DPT
Jml
%

60,898

37,117

9%

60,902

41,239

10%

61,160

44,680

11%

31,460

18,922

5%

31,215

21,636

5%

31,546

22,546

5%

59,789

39,677

10%

59,710

45,499

11%

60,749

43,435

10%

91,423

59,645

14%

91,007

69,354

17%

92,148

67,114

16%

86,914

56,780

14%

86,777

66,367

16%

87,881

62,500

15%

84,434

52,031

13%

83,461

60,905

15%

83,249

60,682

15%

414,918

264,172

64%

413,072

304,999

74%

416,733

300,956

72%

Sumber: KPU Kota Pontianak

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 8 diatas dapat terlihat bahwa
terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2013 dan 2014. Terlepas dari
karakteristik masing-masing pemilu yang berbeda, angka yang ditampilkan
menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2014 masih relatif tinggi,
yaitu berada pada angka 70%. Namun, dari data yang ditampilkan, bahwa tingkat
partisipasi terendah, secara konsisten berada pada kecamatan Pontianak Tenggara,
yaitu hanya sebesar 5%. Sebaliknya, tingkat partisipasi tertinggi, secara konsisten
ditunjukkan pada kecamatan Pontianak Barat.
Untuk lebih jelas tentang partisipasi pemilih di Kota Pontianak per
kelurahan, dapat dilihat pada tabel 9 dibawah.
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Tabel 9.Tingkat Partisipasi Pemilih Perkelurahan

No

Kecamatan

PILEG 2014
Daftar
Pemilih
Partisipasi
Tetap (DPT)

PILPRES 2014
Daftar
Pemilih Tetap Partisipasi
(DPT)

1
2
3
4
5

PONTIANAK
SELATAN
Parit Tokaya
Benua Melayu Darat
Benua Melayu Laut
Akcaya
Kota Baru

6
7
8
9

PONTIANAK
TENGGARA
Bangka Belitung Darat
Bangka Belitung Laut
Bansir Darat
Bansir Laut

10
11
12
13
14
15
16

PONTIANAK TIMUR
Tanjung Hulu
Tanjung Hilir
Saigon
Banjar Serasan
Tambelan Sampit
Dalam Bugis
Parit Mayor

59,710
12,443
7,466
10,975
7,334
5,286
12,942
3,264

76.21%
70.82%
78.75%
73.95%
77.96%
79.18%
78.90%
78.95%

60,749
12,532
7,511
11,329
7,355
5,341
13,084
3,597

71.51%
70.65%
67.15%
73.22%
73.82%
72.62%
71.24%
72.65%

17
18
19
20

PONTIANAK BARAT
Pal Lima
Sui Jawi Dalam
Sui Jawi Luar
Sui Beliung

91,007
8,870
21,540
27,158
33,439

76.22%
76.04%
74.56%
74.51%
78.69%

92,148
8,976
21,828
27,381
33,963

72.83%
71.93%
74.24%
71.91%
72.91%

21
22
23
24

PONTIANAK UTARA
Siantan Hilir
Siantan Tengah
Siantan Hulu
Batu Layang

86,777
20,593
25,016
27,431
13,737

76.48%
76.93%
76.37%
75.79%
77.38%

87,881
20,759
24,914
28,054
14,154

71.12%
71.26%
70.23%
70.42%
73.86%

25
26
27
28
29

PONTIANAK KOTA
Sui Bangkong
Darat Sekip
Tengah
Mariana
Sui Jawi

83,461
35,021
8,894
6,223
6,825
26,498
413,072

73.01%
73.84%
59.52%
67.40%
70.67%
78.25%

83,249
34,351
8,898
6,240
6,857
26,903
416,733

72.93%
74.71%
63.71%
68.01%
68.93%
75.75%

60,902

67.74%

61,160

73.06%

11,509
20,980
7,015
11,625
9,773

67.89%
62.34%
67.83%
70.77%
75.32%

11,561
20,864
6,947
11,722
10,066

72.12%
69.65%
72.65%
77.84%
75.89%

31,215

69.27%

31,546

72.06%

8,537
10,304
5,106
7,268

64.46%
70.13%
73.61%
70.83%

8,614
10,328
5,278
7,326

70.11%
71.73%
71.32%
72.81%
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Sumber: KPU Kota Pontianak 2014

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 9 diatas dapat terlihat bahwa
pada pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih sesungguhnya cukup tinggi, yaitu
diatas angka 70%. Dari data diatas, dapat terlihat bahwa kecamatan dengan
tingkat partisipasi terendah adalah kecamatan Pontianak Selatan, khususnya pada
kelurahan Benua Melayu Darat. Sedangkan kecamatan dengan tingkat partisipasi
tertinggi adalah kecamatan Pontianak Utara untuk pemilihan legislatif 2014,
khususnya pada kelurahan Batu Layang, dan Kecamatan Pontianak Selatan untuk
pemilihan presiden 2014, khususnya pada Kelurahan Akcaya1.
F.

Pemilu Legislatif 2014
Sebanyak 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak terbagi menjadi 5 daerah

pemilihan (dapil) dengan susunan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 10
dibawah.
Tabel 10. Daerah Pemilihan pada Pemilu 2014

No
1
2
3
4
5
6

Kecamatan
Daerah Pemilihan
Pontianak Kota
Kota Pontianak 1
Pontianak Barat
Kota Pontianak 2
Pontianak Utara
Kota Pontianak 3
Pontianak Timur
Kota Pontianak 4
Pontianak Selatan
Kota Pontianak 5
Pontianak Tenggara
JUMLAH KURSI

Jumlah Kursi
9
10
10
6
10
45

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat terlihat bahwa terdapat dua kecamatan
yang digabung menjadi satu daerah pemilihan, yaitu Pontianak Selatan dan
Pontianak Tenggara. Jumlah total kursi dari keseluruhan dapil sebanyak 45
1

Data tingkat partisipasi dalam pemilihan sampel tidak mengacu pada persentase tingkat
partisipasi pemilih perkelurahan terhadap jumlah populasi dikelurahan bersangkutan,
namun mengacu pada persentase kelurahan terhadap jumlah populasi pemilih di Kota
Pontianak (lihat metode pemilihan sampel).
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dengan distribusi kursi pada masing-masing dapil dapat dilihat pada tabel 10
diatas.
Dari masing-masing dapil yang tersebar di 6 kecamatan, jumlah kursi
terbanyak dimiliki oleh Parta Nasdem dan PDI Perjuangan, yaitu masing-masing
6 kursi. Untuk lebih jelas tentang perolehan kursi dari masing-masing dapil yang
dimiliki oleh peserta pemilu legislatif 2014, dapat dilihat pada tabel 11 dibawah.
Tabel 11. Jumlah Perolehan Kursi per Dapil
JUMLAH PEROLEHAN KURSI
PER DAPIL
1

Partai Nasdem

3

Partai Keadilan Sejahtera

5

Partai Golongan Karya

7

Partai Demokrat

9

Partai Persatuan
Pembangunan

14

Partai Bulan Bintang

2

Partai Kebangkitan Bangsa

4

PDI-Perjuangan

6

Partai Gerindra

8

Partai Amanat Nasional

10

Partai Hati Nurani Rakyat

15

Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia

Dapil
I

Dapil
II

Dapil
III

Dapil
IV

Dapil
V

Jumlah

1

1

2

1

1

6

-

-

-

-

-

0

JUMLAH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

-

1

9

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

10

-

1
10

1
-

6

1
1
1
1
1
-

10

5
6
5
4
3
5
4
3
2
2

45

Sumber: KPU Kota Pontianak

Dari masing-masing kursi per dapil, jumlah suara sah terbanyak berada pada
Dapil II, yaitu Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah suara sah yaitu sebesar
68,514. Sedangkan untuk dapil dengan suara sah terkecil adalah dapil IV, yaitu
sebesar 45,089. Untuk lebih jelas tentang jumlah perolehan suara sah per dapil
dapat dilihat pada tabel 12 dibawah.
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Tabel 12. Perolehan Suara Sah per Dapil
No

Partai

Dapil
I

Dapil
II

Dapil
III

Dapil
IV

Dapil
V

Jumlah

1

Partai Nasdem

6,370

4,895

10,287

7,467

4,747

33,766

2

Partai Kebangkitan Bangsa

6,072

5,708

7,401

4,971

3,298

27,400

3

Partai Keadilan Sejahtera

3,335

3,025

3,101

2,404

3,044

14,909

4

PDI-Perjuangan

7,430

5,698

6,987

5,315

9,442

34,872

5

Partai Golongan Karya

5,832

7,308

7,912

6,081

6,078

33,211

6

Partai Gerindra

5,228

7,087

4,281

2,838

5,198

24,632

7

Partai Demokrat

3,456

3,080

3,438

1,419

8,573

19,966

8

Partai Amanat Nasional

6,711

6,827

3,617

6,272

6,828

30,255

9

Partai Persatuan
Pembangunan

3,895

6,548

3,239

3,685

5,540

22,904

10

Partai Hati Nurani Rakyat

2,836

7,317

6,609

2,423

5,212

24,397

14

Partai Bulan Bintang

1,031

6,564

5,491

762

1,419

15,267

15

Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia

7,334

4,457

3,204

1,502

3,165

19,662

59,530

68,514

65,567

45,089

62,544

301,244

JUMLAH

Sumber: KPU Kota Pontianak
G.

Pemilu Presiden 2014
Pada pemilu presiden 2014 lalu, terdapat dua pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu, yaitu pasangan H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M.Hata Rajasa
dengan nomor urut 1, dan pasangan Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M. Yusuf Kalla
dengan nomor urut 2. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pasangan nomor urut 1
merupakan pasangan pemenang pemilu di Kota Pontianak dengan perolehan suara
sebesar 59.12%. Untuk lebih jelas tentang perolehan suara pada pemilu presiden
2014 lalu, dapat dilihat pada tabel 13 dibawah.
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Tabel 13. Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Presiden 2014

No

1
2
3
4
5
6

Kecamatan

Pontianak Kota
Pontianak Barat
Pontianak Utara
Pontianak Timur
Pontianak Selatan
Pontianak Tenggara
JUMLAH

No. Urut 1
H.Prabowo Subianto
dan Ir.H.M.Hata
Rajasa
Suara
%
Sah
37,525
60.01
45,640
66.57
34,513
54.32
31,481
71.19
19,200
41.34
14,293
60.47
182,652
59.12

No. Urut 2
Ir.H.Joko Widodo
dan Drs.H.M. Yusuf
Kalla
Suara
%
Sah
25,009
39.99
22,915
33.43
29,021
45.68
12,740
28.81
27,429
58.66
9,343
39.53
126,277
40.88

Jumlah
Suara
Sah
62,534
68,555
63,534
44,221
46,449
23,636
308,929

Sumber: KPU Kota Pontianak
Berdasarkan data pada tabel 13 diatas, masyarakat pada kelurahan
Pontianak Timur memiliki dukungan tertinggi pada pasangan nomor urut 1
sebagai pemenang pemilu di Kota Pontianak. Meskipun berdasarkan persentase
per kelurahan, sebanyak 71,19%, namun kontribusi terbesar dalam memenangkan
pasangan nomor urut 1 adalah dari kecamatan Pontianak Barat, dengan jumlah
suara sebesar 45,640 suara sah.
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Prilaku Sosial dan Pengaruhnya terhadap Pemahaman dan Prilaku
Politik Masyarakat

A.1. Prilaku Sosial
Untuk melihat karakteristik pemahaman dan prilaku politik masyarakat,
penting untuk dikaji terlebih dahulu prilaku sosial masyarakat. Seperti halnya
yang dikemukakan Munroe (2002, 3) bahwa prilaku politik bukanlah merupakan
variabel mandiri, namun dapat dipengaruhi oleh prilaku sosial dan ekonomi
masyarakat. Pernyataan Munroe bukannya tak berdasar, banyak fenomena serupa
yang ditunjukkan oleh banyak ilmuwan sosial lainnya, seperti Zuckerman (2005),
Festinger (dalam Zuckerman 2005), Huckfeldt, Johnson dan Sprague (2005).
Sesungguhnya, untuk melihat prilaku sosial masyarakat dapat dipengaruhi
oleh banyak hal, semisal pekerjaan, identitas, dan variabel pengaruh lainnya.
Namun, dalam riset ini, prilaku sosial hanya dipahami sebagai interaksi antar
individu ataupun kelompok individu yang tidak mencerminkan prilaku ekonomi
dan prilaku politik (Munroe 2002, 3). Untuk melihat prilaku sosial masyarakat
yang berpotensi mempengaruhi pemahaman dan prilaku politik masyarakat,
dilihat dari interaksi dengan keluarga, lingkungan kerja, masyarakat dilingkungan
tempat tinggal, dan masyarakat diluar lingkungan tempat tinggal.
A.1.1. Interaksi di Keluarga
Interaksi dengan keluarga inti dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam
mempengaruhi prilaku sosial individu dengan mempertimbangkan bahwa waktu
terbanyak dihabiskan ketika seseorang berada dirumah. Seperti halnya yang
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dikemukakan oleh Munroe (2002, 25) bahwa agen primer yang mempengaruhi
prilaku seseorang adalah keluarga ataupun unit rumah tangga.
Permasalahannnya, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola
interaksi seseorang dengan mengubah kontak fisik melalui berbagai media yang
ditawarkan, ataupun menawarkan beragam perangkat yang menghindari seseorang
untuk melakukan komunikasi. Resikonya, anggota keluarga berpotensi tidak
melakukan komunikasi meskipun dalam berada dalam ruang yang sama.
Bagi masyarakat Kota Pontianak, akses untuk memperoleh beragam
perangkat teknologi tersebut cukup terjangkau. Setidaknya, keseluruhan informan
yang diwawancarai memiliki perangkat teknologi seperti televisi dan telepon
seluler. Perangkat tersebut dianggap sebagai hal yang primer dan dianggap
sebagai kebutuhan dalam menunjang kehidupan keluarga. Meskipun waktu
terbanyak yang dimiliki seseorang adalah berada dirumah (selain ditempat kerja),
namun pengaruh keluarga relatif kecil ketika banyak individu yang menghabiskan
waktunya bersama perangkat teknologi tersebut.
Keberadaan perangkat teknologi mempengaruhi intensitas komunikasi antar
anggota keluarga, namun sebagian besar informan mengakui bahwa waktu
terbanyak yang digunakan ketika berada didalam rumah adalah berkomunikasi
dengan anggota keluarga. Meskipun individu bersangkutan tidak menyadari
bahwa komunikasi yang dilakukan dengan anggota keluarga mempengaruhi
prilaku, namun setidaknya sebagian besar individu beranggapan bahwa ada nilainilai yang harus ditumbuhkan dalam rumah tangga. Nilai-nilai tersebut diharapkan
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dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya, khususnya penerus/anak dalam
keluarga.
Kondisi ini teridentifikasi ketika sebagian besar informan mengakui bahwa
waktu

terbanyak

dihabiskan

bersama

dengan

anak

dengan

beragam

tujuan/kepentingan. Sebagian beranggapan bahwa dengan melakukan komunikasi
dengan tujuan untuk membentuk karakter anak dengan cara yang dinilai tepat
secara subjektif. Sebagian lagi melakukan komunikasi dengan anak tanpa tujuan
dimana interaksi terjadi secara otomatis tanpa mengetahui siapa yang memulai.
Informan hanya merasa nyaman dan dapat menghilangkan kekhawatiran ketika
melakukan interaksi bersama anak. Meskipun komunikasi merupakan waktu
terbanyak yang dimanfaatkan seseorang dalam rumah tangga, namun komunikasi
yang dilakukan dengan anak belum dapat mempengaruhi pandangan dan prilaku
seseorang. Kondisi ini mempertimbangkan kultur masyarakat yang cenderung
beranggapan bahwa anak adalah objek pasif yang hanya menerima nilai yang
dikirimkan oleh orang tua. Gambaran tentang proses interaksi yang berlangsung
didalamkeluarga dapat dilihat pada skema dibawah:

Komunikator
(Dewasa)

Intensitas tatap muka

Komunikan

Rasa aman dannyaman

Anak

Kesediaanmasingmasingpihakdalamme
mbangunkomunikasi

Pasangan

KOMUNIKASI
(cenderungsearah)

27

Skema 1. Proses interaksi dalam keluarga

Seperti yang ditampilkan pada skema 1 diatas, dapat terlihat bahwa peluang
melakukan interaksi terbesar adalah antara orang tua dengan anak. Setidaknya
terdapat 3 hal yang mendorong terjadinya interaksi, yaitu (1) intensitas tatap
muka, (2) rasa aman dan nyaman, (3) kesediaan dari salah satu pelaku untuk
membangun komunikasi. Dari ketiga hal tersebut, komunikasi bersama dengan
anak lebih memiliki peluang dalam mendorong terjadnya interaksididalam rumah
tangga, dibandingkan dengan komunikasi bersama pasangan. Namun, gambaran
tersebut tidak dapat diartikan bahwa tidak terjadi komunikasi antara suami dan
isteri.
Disamping anak, anggota keluarga lain yang cukup dekat adalah pasangan
(suami/isteri). Potensi kedekatan pasangan terhadap informan setidaknya
mempengaruhi pemahaman dan prilaku individu. Stoker dan Jennings (2005, 51)
menjelaskan bahwa pasangan hidup merupakan rekan yang paling dekat dan
menonjol dalam percakapan. Namun asumsi tersebut belum tentu terjadi ketika
waktu terbanyak yang dimanfaatkan dalam berinteraksi adalah dengan anak,
disamping melakukan aktivitas individual, seperti menonton televisi, mengerjakan
pekerjaan rumah, dan lain sebagainya.
Sebagian informan beranggapan bahwa pasangan hidup merupakan pihak
yang tepat dalam memecahkan permasalahan dengan anggapan bahwa pasangan
merupakan individu dewasa dan telah memiliki penilaian tertentu. Menariknya,
anggapan tersebut justru berasal dari pria yang menempatkan pasangan
perempuannya (isteri) sebagai pihak yang tepat dalam memecahkan masalah, atau
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setidaknya tempat yang nyaman untuk berbagi permasalahan. Meskipun tidak
semua permasalahan dapat dipecahkan melalui proses berbagi informasi tersebut,
namun setidaknya beban yang dimiliki berkurang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa keberadaan perempuan dalam rumah tangga dianggap memiliki posisi
strategis oleh pasangannya.
Berbeda halnya dengan perempuan yang cenderung untuk menyimpan
beberapa permasalahantertentu dan merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan
pihak lain (seperti halnya saudara kandung, teman akrab, orang tua). Keadaan
tersebut bukannya menunjukkan bahwa perempuan mengabaikan keberadaan
pasangannya (suami) dengan asumsi bahwa suami tidak memiliki kapasitas dalam
menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Kondisi ini lebih diakibatkan
kekhawatiran isteri akan semakin dipojokkan akibat masalah yang telah
ditimbulkan. Disamping itu, isteri cukup sulit mengidentifikasi waktu yang tepat
dalam berbagi masalah dengan pasangan. Namun, untuk hal-hal yang tidak terlalu
sensitif (seperti kondisi rumah, lingkungan, tetangga, dan lain sebagainya), isteri
lebih memilih suami sebagai lawan bicara dibandingkan orang lain didalam
maupun diluar rumah.
Meskipun terdapat ruang komunikasi antara suami-isteri, namun ruang
tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Antara pasangan dan anak, individu
memberikan ruang yang lebih besar dalam membangun komunikasi dengan anak.
Meskipun intensitas komunikasi dengan anak relatif besar dibandingkan dengan
pasangan, namun efektifitas komunikasi terjadi dengan pasangan.
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Sedangkan antara suami dan isteri, keberadaan isterimemiliki posisi yang
lebih strategis dalam mempengaruhi nilai-nilai yang ditumbuhkan dalam keluarga.
Hal tersebut berdasarkan bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh suami dapat
dipengaruhi isteri melalui interaksi yang dibangun dalam kondisi tertentu (dalam
masalah ataupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan tertentu).
Sedangkan isteri tidak melakukan hal serupa, sehingga nilai-nilai tertentu yang
diperoleh isteri sangat bergantung dengan interaksi yang dibangun bersama
dengan pihak lain diluar rumah tangga.Untuk lebih jelas tentang gambaran
interaksi antara suami isteri dalam rumah tangga, dapat dilihat pada skema 2
berikut:

Pihak Lain

Suami

Keputusan/Permasalaha
n
TransaksiNilai

TransaksiNil
ai
Isteri

Anak
Skema 2. Interaksi antara Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Skema 2 diatas menunjukkan bahwa prilaku suami terhadap isteri, berbeda
dengan prilaku isteri terhadap suami. Peluang isteri untuk dilibatkan dalam
komunikasi tertentu (khususnya dalam hal permasalahan tertentu, ataupun
keputusan tertentu) lebih besar dibandingkan isteri terhadap suami. Akibatnya
dengan besarnya peluang untuk dilibatkan dalam komunikasi dirumah tangga
mengkondisikan keberadaan isteri lebih strategis dalam mempengaruhi nilai-nilai
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dalam keluarga. Nilai-nilai yang muncul dalam keluarga dapat sebagai nilai baru
hasil interaksi, ataupun nilai-nilai dari pihak tertentu yang mendominasi
komunikasi. Meskipun keputusan akhir dapat berada ditangan suami, namun
setidaknya pertimbangan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh
komunikasi yang dibangun dengan isteri.

A.1.2. Interaksi dengan Lingkungan
Masing-masing informan mengakui bahwa waktu terbanyak dihabiskan
didalam rumah tangganya, namun interaksi yang terjadi dalam rumah tangga tidak
berimbang, khususnya antara suami dan isteri. Keberadaan suami memiliki
kontribusi terbesar dalam mempengaruhi prilaku tiap individu dalam rumah
tangga (dengan mengabaikankeberadaan keluarga dengan orang tua tunggal).
Permasalahannya, nilai-nilai yang mempengaruhi prilaku suami dalam rumah
tangga, meskipun dapat dipengaruhi oleh pasangan ataupun hasil interaksi dalam
keluarga, namun nilai-nilai tersebut dapat terbentuk melalui interaksi diluar rumah
tangga.
Untuk melihat prilaku sosial masyarakat, disamping interaksi dalam
keluarga, penting juga untuk melihat interaksi masyarakat dengan lingkungan
tempat tinggalnya. Berdasarkan data yang diperoleh, karakteristik masyarakat
sangat beragam dilihat dari interaksi dengan masyarakat disekitar tempat tinggal,
kepekaan terhadap masalah lingkungan, dan kecenderungan dalam membangun
interaksi. Keberagaman data tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, semisal
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lingkungan tempat tinggal, termasuklah nilai-nilai yang diusung, mata
pencaharian dominan, tingkat pendidikan dominan, dan banyak hal lainnya.
Secara umum, pola interaksi yang berlangsung sangat beragam. Jika
mengacu pada pola interaksi yang paling sering terjadi, kelompok individu dapat
dikatakan cukup pasif, dimana tiap individu melakukan interaksi yang sifatnya
kebetulan dan tanpa perencanaan. Komunikasi tersebut biasanya berlangsung
cukup singkat. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan untuk menjaga
hubungan baik dengan pihak lain disekitar tempat tinggalnya. Tiap individu
mengupayakan dirinya merespon aksi yang diberikan pihak lain, meskipun
mengetahui bahwa aksi dan reaksi yang muncul tidak akan berdampak apapun
bagi dirinya maupun lawan bicara. Aksi tersebut biasanya dalambentuk sapaan
nama, pertanyaan singkat, dan lain sebagainya. Namun, respon tersebut dianggap
sebagai sebuah keharusan karena dapat menimbulkan resiko jika dengan sengaja
tidak merespon aksi yang diberikan pihak lain. Aksi dan reaksi tersebut dapat
dimulai oleh siapapun yang berlangsung secara alamiah.
Meskipun demikian, keberadaan individu tidak dapat dianggap dengan
sengaja menghindari interaksi yang intensif. Pada beberapa tempat, masyarakat
dapat membangun komunikasi intensif, meskipun hanya pada orang-orang
tertentu. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing
individu. Untuk mempermudah analisa, kelompok individu dibedakan menjadi
kelompok aktivis dan non-aktivis. Kelompok aktivis merupakan kelompok yang
dianggap memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi dengan permasalahan yang
terjadi dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini dapat dilihat dengan
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intensitas partisipasi dalam berbagai kegiatan yang berlangsung ditingkat
RT/Kelurahan. Kontribusi yang diberikan demi perkembangan RT/Kelurahan
dapat berupa pemikiran, tenaga, maupun materi lainnya. Sedangkan kelompok
non-aktivis merupakan warga yang dikategorikan tidak memiliki kepekaan
ataupun kepekaan yang lemah terhadap beragam permasalahan ditingkat
RT/Kelurahan.

Kelompok

masyarakat

ini

dapat

teridentifikasi

dengan

minimnyaintensitas partisipasi dalam beragam kegiatan yang ada disekitarnya,
bahkan cenderung menutup diri terhadap lingkungan disekitarnya.
Pada kelompok aktivis, interaksi yang dibangun pada orang tertentu
dikarenakan keinginan untuk berkomunikasi, dan komunikasi yang dibangun
dapat memenuhi kepuasan dalam memperoleh dan berbagi informasi. Meskipun
terdapat indikasi bahwa komunikasi yang dibangun berdasarkan kenyamanan
untuk memperoleh dan berbagi informasi, namun intensitas komunikasi tersebut
cukup rendah jika dibandingkan dengan komunikasi yang dibangun untuk
mencapai kepentingan tertentu. Individu aktivis

cenderung membangun

komunikasi berdasarkan perencanaan dan menularkan ide tersebut kepihak lain
yang dianggapnya memiliki kompetensi dalam mencapai tujuan tertentu.
Meskipun terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menjadi komunikan
adalah individu yang berbeda, namun kelompok individu aktivis cenderung
memilih pihak yang dapat membuatnya nyaman dalam berkomunikasi untuk
mencapai kepentingan bersama. Namun, jika dianggap bahwa pihak yang dapat
membuat nyaman tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi dalam mencapai
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tujuan tertentu, maka kelompok aktivis ini akan pindah ke individu lain yang
dianggapnya mampu mencapai tujuan tersebut.
Sedangkan pada kelompok non-aktivis, keinginan untuk membangun
komunikasi yang intensif pada orang tertentu cukup rendah. Jika pun ada,
komunikasi yang terbangun bukan berdasarkan inisiatif, namun dikondisikan oleh
situasi dan kondisi, semisal kesamaan tempat kerja, rumah yang berdekatan, dan
kesamaan lainnya. Bahkan komunikasi yang dibangunpun cenderung tanpa
perencanaan dan tidak membutuhkan tindak lanjut.
Namun, perbedaan karakteristik kedua kelompok tersebut juga dipengaruhi
oleh nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat
bersumber dari banyak hal, semisal budaya dan tradisi pada identitas yang
melekat pada mayoritas masyarakat dilingkungan tertentu, semisal agama, etnis,
dan nilai-nilai lainnya.
Berdasarkan sampel yang diambil, terdapat tiga kelompok yang dibedakan
oleh etnis mayoritas, yaitu tionghoa (kelurahan sui bangkong), melayu (kelurahan
bansir laut), dan madura (kelurahan batu layang).
Terdapat perbedaan pola interaksi yang cukup mendasar dari masingmasing tempat tersebut. Pada lingkungan yang mayoritas Tionghoa (Sui
Bangkong), sikap tertutup masyarakat cukup tinggi dalam melakukan interaksi,
khususnya pada pihak luar. Kehati-hatian dalam mengekspresikan ide dan
gagasan dapat teridentifikasi melalui struktur bahasa yang tidak terlalu tegas
dalam menjawab pertanyaan, bahkan berupaya untuk tidak menjawab pertanyaan
dengan melontarkan pertanyaan baru.
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Sikap tertutup individu tionghoa ini berbeda dengan dua kelurahan lainnya
yang mayoritas etnis melayu dan madura. Meskipun prilaku sosial cenderung
bersifat pasif, namun membangun komunikasi intensif pada orang tertentu tetap
dianggap sebagai kebutuhan. Meskipun komunikasi tersebut tanpa perencanaan
dan topik yang dibicarakan pun dapat diulang-ulang pada pertemuan-pertemuan
berikutnya. Bahkan, untuk individu madura cenderung bersifat terbuka, bahkan
pada pihak luar sekalipun. Komunikasi yang dibangun seringkali mengalami
perubahan tema akibat banyaknya informasi yang ditransaksikan pada interaksi
tersebut.

Aktivis
Terbuka

Aktif

Tertutup

Pasif
Non Aktivis

Skema 3. Pola Interaksi Individu Aktivis dan Non Aktivis

Untuk menyederhanakan pemahaman terhadap prilaku sosial antara dua
kelompok yang berbeda tersebut dapat dipisahkan berdasarkan pola interaksi yang
berlangsung, yaitu terbuka/tertutup dan aktif/pasif. Prilaku sosial yang terbuka
mengkondisikan seseorang berada dalam komunikasi yang intensif, meskipun
tema yang dibangun dalam komunikasi tersebut mengalir tanpa perencanaan.
Interaksi yang terbangun dapat dimulai oleh pihak manapun, tergantung seberapa
aktif ataupun pasif salah satu pihak berinisiatif membangun interaksi.Namun
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sebaliknya, pola prilaku sosial yang tertutup mendorong seseorang untuk
menghindari terjadinya komunikasi dengan berbagai cara. Sehingga komunikasi
yang terbangun, umumnya berlangsung singkat, meskipun masing-masing pihak
berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan saling merespon komunikasi yang
telah terbangun tersebut.
Berdasarkan pola yang ditampilkan pada skema 3 diatas, dapat terlihat
kecenderungan prilaku sosial kelompok individu aktivis yang terbuka. Hal ini
menunjukkan bahwa kelompok individu aktifis dapat berada dalam komunikasi
yang

intensif

dengan

pihak

tertentu.

Sedangkan

aktif

menunjukkan

kecenderungan inisiatif dalam membangun komunikasi. Sedangkan pada
kelompok non aktivis, meskipun tidak semuanya tertutup, namun kencenderungan
untuk membangun komunikasi yang intensif sangat jarang terjadi.
Berdasarkan fenomena diatas, meskipun intensitas interaksi dengan pihak
diluar rumah tangga terbatas, namun peluang untuk saling mempengaruhi
terhadap nilai-nilai tertentu terbuka. Artinya satu sama lain dapat saling
mempengaruhi

melaluikomunikasi

yang

dibangun.

Perihal

siapa

yang

mempengaruhi siapa, sangat tergantung pada tingkat aktivitas individu
dilingkungan sekitar. Terjadi kecenderungan kelompok aktivis membangun
komunikasi berdasarkan perencanaan. Sehingga peluang untuk mempengaruhi
pihak lain cukup besar dibandingkan dengan individu lainnya. Terlebih, ketika
kelompok individu aktivis cenderung menindak lanjuti pembicaraan yang
dianggap belum tuntas pada pertemuan sebelumnya.
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Disamping peluang untuk saling mempengaruhi nilai-nilai tertentu dapat
dikarenakan tingkat aktivitas individu, dapat juga dipengaruhi oleh nilai-nilai
yang beredar dilingkungan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh
identitas dominan pada sebagian besar masyarakat dilingkungan tersebut.
Secara umum, beberapa hal yang teridentifikasi dapat menghambat interaksi
dilingkungan sekitar tempat tinggal antara lain;
1) Rendahnya peluang melakukan interaksi
Peluang untuk bertemu secara fisik antar individu terbatas oleh waktu yang
tersedia. Masing-masing individu cenderung menghabiskan waktunya
ditempat kerja dan keluarga. Kebutuhan untuk melakukan interaksi dengan
niat menjaga silahturahmi tidak muncul secara sukarela. Disamping itu, tidak
hanya waktu, tapi jenis pekerjaan yang beragam mengkondisikan tiap individu
hanya memiliki peluang interaksi pada momen-momen libur bersama.
Permasalahannya, peluang bersama tersebutpun tidak dimanfaatkan secara
optimal. Peluang interaksi hanya dimanfaatkan ketika terdapat momen
bersama terkait dengan kebijakan ataupun kepentingan pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintahan RT/Kelurahan setempat, seperti halnya
rapat, gotong royong, dan agenda lokal lainnya.
Meskipun disisi lain, terdapat ruang-ruang publik dilingkungan sekitar yang
dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, namun ruang tersebut tidak selalu
diminati oleh kelompok informan ini. Individu pada kelompok aktivis
cenderung menggunakan ruang lain yang lebih tertutup ketika berkeinginan
untuk membangun komunikasi denganseseorang. Hal ini pun dikarenakan
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topik/tema pembicaraan telah direncanakan dan berdasarkan kepentingan
tertentu.
2) Prasangka terhadap individu lainnya
Hal ini teridentifikasi ketika mayoritas individu memiliki keengganan untuk
membangun interaksi berdasarkan inisiatif. Kondisi ini diakibatkan oleh
penafsiran informan terhadap pengalaman ketika melakukan kontak dengan
individu lainnya (terlepas dari reaksi yang diberikan oleh komunikan
disengaja ataupun tidak). Meskipun berdasarkan pengakuan informan bahwa
hubungan yang terjadi selama ini cukup baik, namun informan tidak
berkeinginan untuk meningkatkan intensitas interaksi karena kekhawatiran
akan beresiko terhadap hubungan baik yang telah terjaga.
3) Eksklusif
Prasangka terhadap individu lainnya mendorong kelompok ini untuk
membatasi interaksi dengan individu lainnya. Permasalahannya, komunikasi
tetap dianggap sebagai sebuah kebutuhan, untuk memperoleh dan berbagi
informasi tertentu ataupun sekedar sarana untuk mengurangi beban terhadap
beragam permasalahan ditingkat lokal maupun ditingkat yang lebih luas.
Untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, individuindividu cukup selektif dalam menentukan pihak yang dianggap pantas
sebagai lawan bicara, yaitu pihak yang dianggap nyaman untuk berdiskusi dan
memiliki kepentingan yang sama.
Agar komunikasi yang berlangsung dapat dirasa nyaman, maka masingmasing informan cenderung memilih pihak lain yang minimal memiliki
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kesamaan suku dan agama.Meskipun hal tersebut berlangsung tanpa disadari,
namun ada kepercayaan lebih terhadap orang tertentu yang memiliki
kesamaan suku dan agama tersebut. Namun, seperti halnya yang telah
disebutkan pada poin 2, bahwa tidak semua yang memiliki kesamaan suku dan
agama dapat diterima oleh kelompok ini.
4) Orientasi kenyamanan/kepuasan dan kepentingan pribadi
Keinginan untuk membangun komunikasi intensif pada orang tertentu
diakibatkan kebutuhan untuk berkomunikasi, dan komunikasi yang dibangun
dapat memenuhi kepuasan dalam memperoleh dan berbagi informasi.
Meskipun terdapat indikasi bahwa komunikasi yang dibangun berdasarkan
kenyamanan untuk memperoleh dan berbagi informasi, namun intensitas
komunikasi tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan komunikasi yang
dibangun untuk mencapai kepentingan tertentu.
Individu aktivis cenderung membangun komunikasi intensif berdasarkan
perencanaan dan menularkan ide tersebut kepihak lain yang dianggapnya
memiliki kompetensi dalam mencapai tujuan tertentu. Meskipun terdapat
kemungkinan bahwa pihak yang menjadi komunikan adalah individu yang
berbeda, namun kelompok individu aktivis cenderung memilih pihak yang
dapat

membuatnya

nyaman

dalam

berkomunikasi

untuk

mencapai

kepentingan bersama. Namun, jika dianggap bahwa pihak yang dapat
membuat nyaman tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi dalam
mencapai tujuan tertentu, maka kelompok aktivis ini akan pindah ke individu
lain yang dianggapnya mampu mencapai tujuan tersebut.
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A.2. Pengaruh Prilaku Sosial terhadap Pemahaman dan Prilaku Politik
Munroe (2002, 3) mendefinisikan prilaku politik sebagai segala tindakan
yang terkait dengan kekuasaan pada umumnya, ataupun pemerintahan pada
khususnya. Mengacu pada definisi tersebut, maka prilaku politik dapat berwujud
pada banyak bentuk, meskipun prilaku tersebut tidak selalu bersifat tangible
melalui tindakan. Prilaku politik dapat berupa tindakan ataupun tidak berbentuk
tindakan sama sekali. Dalam memahami prilaku politik masyarakat, maka perlu
untuk memahami budaya politik masyarakat. Yang dimaksud dengan budaya
politik yaitu seperangkat nilai, ide, ataupun gagasan yang dimiliki seseorang
terkait dengan kekuasaan ataupun pemerintahan (Munroe 2002, 8). Beranjak dari
pemahaman tersebut maka perlu untuk memahami pemahaman politik kelompok
masyarakat di Kota Pontianak yang terangkum dalam budaya politik masyarakat.
Terlebih ketika keberadaan politik, yang memiliki keterkaitan erat dengan
kekuasaan, tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari tiap individu (Aristotle
1973, 6). Untuk melihat seperangkat nilai, ide, ataupun gagasan tentang politik
dilakukan dengan mengidentifikasi kepekaan masyarakat terhadap politik,
dorongan dalam melakukan ataupun tidak melakukan tindakan, dan pemahaman
dan tindakan dalam memenuhi hak dan kewajiban.
Untuk melihat tingkat kepekaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang
terjadi disekitarnya, terjadi perbedaan yang mencolok antara kelompok individu
aktivis dan non-aktivis. Individu aktivis memiliki tingkat kepekaan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan individu lainnya dalam melihat beragam fenomena
dilingkungan sekitar. Kepekaan tersebut teridentifikasi dengan kemampuan dalam
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melihat beragam permasalahan yang cenderung dianggap biasa oleh banyak
orang. Umumnya, kebanyakan individu beranggapan bahwa hal yang seringkali
terjadi secara rutin dan terus menerus merupakan sesuatu yang lumrah.
Masyararakat akan melakukan penyesuaian diri jika terjadi perubahan yang ada
disekitarnya agar tetap dapat bertahan dan mengembangkan diri pada lingkungan
tersebut. Tentunya, penyesuaian dilakukan agar masyarakat dapat merasa
senyaman mungkin dalam lingkungan tersebut dengan segala keterbatasannya.
Permasalahannya, sangat sedikit individu yang menyadari bahwa perubahan
memungkinkan untuk dilakukan kembali, bahkan ketika masyarakat dianggap
telah melakukan adaptasi dan nyaman dengan keadaan yang biasa tersebut.
Pada kelompok individu aktivis, kepekaan terhadap lingkungan sekitar
dapat teridentifikasi dengan beranggapan bahwa keadaan sekitar seharusnya dapat
menjadi lebih baik. Meskipun kebutuhan dalam bertahan dan mengembangkan
diri telah difasilitasi oleh lingkungan sekitar, namun individu pada kelompok ini
beranggapan bahwa keadaan tersebut masih dapat diperbaiki menjadi lebih baik.
Contohnya, jalan yang sudah diaspal masih belum cukup ketika luas jalan masih
menganggu keleluasaan pengguna jalan tersebut.
Kepekaan tersebut umumnya bersumber dari pengalaman pribadi ketika
berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dianggap belum memuaskan,
ataupun reaksi terhadap banyaknya keluhan yang bersumber dari pihak lain.
Meskipun pada identifikasi prilaku sosial menunjukkan kecenderungan informan
membatasi interaksi, namun tidak secara otomatis individu pada kelompok aktivis
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tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekitar yang diekspresikan
secara langsung maupun tidak secara langsung.
Keadaan tersebut tidak muncul pada kelompok non-aktivis. Individu pada
kelompok ini beranggapan bahwa apa yang terjadi disekitarnya merupakan hal
yang biasa dan tidak membutuhkan perubahan. Masyarakat dianggap telah merasa
nyaman terhadap situasi yang sedang terjadi dilingkungan tempat tinggal,
meskipun tetap memiliki keinginan untuk membuat lingkungan menjadi lebih
baik. Ketidak mampuan mengidentifikasi keberadaan sumber daya yang ada
dilingkungan sekitar untuk dapat dioptimalkan diakibatkan oleh rendahnya tingkat
kepekaan.
Tingkat kepekaan yang dimiliki oleh masing-masing individu dipengaruhi
oleh intensitas interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun
hampir semua individu pada lokasi tertentu pernah memanfaatkan fasilitas
tertentu, namun tidak semuanya memiliki tingkat kepekaan yang sama dalam
merespon lingkungan. Sebagian masyarakat dapat mengidentifikasi bahwa
fasilitas ataupun sumber daya tertentu yang ada disekitarnya dapat lebih
dioptimalkan, namun sebagian lagi tidak dapat mengidentifikasinya. Dan
menariknya, individu-individu tersebut berada pada lingkungan yang sama,
meskipun dapat memiliki penafsiran berbeda terhadap lingkungan disekitarnya.
Jika mengacu pada fenomena tersebut, maka prilaku sosial tidak
membentuk tingkat kepekaan seseorang. Tingkat kepekaan seseorang telah
dimiliki oleh individu tertentu yang dapat bersumber dari banyak hal. Namun,
prilaku sosial mendorong seseorang untuk lebih sensitif terhadap beragam
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fenomena disekitarnya. Dua kelompok aktivis dan non-aktivis memiliki dua
prilaku sosial yang berbeda dan berakibat pada tingkat sensitivitas yang berbeda
pula dalam merespon lingkungan disekitarnya. Sikap lebih terbuka dan
berkeinginan untuk menjalin interaksi (dengan beragam kepentingan) membuat
kelompok aktivis memiliki peluang lebih banyak dalam memperoleh informasi
dari banyak sumber. Informasi-informasi yang diterima mempengaruhi pola pikir
dan memperkuat kepekaan yang telah dimiliki.
Disamping dapat mempertajam tingkat kepekaan seseorang, prilaku sosial
seseorang pun dapat mendorong seseorang lebih memahami hak dan kewajiban
sebagai warga negara, dan bertindak untuk memastikan, setidaknya hak individu
bersangkutan, dapat diperoleh. Meskipun tiap informan memiliki kesulitan dalam
mendefinisikan hak dan kewajiban, ataupun membuat daftar hak dan kewajiban
sebagai warga negara, namun individu aktivis akan memberikan reaksi dalam
bentuk tindakan jika memperoleh hal-hal yang dianggapnya ganjil. Kepekaan
yang dimiliki kelompok aktivis mengkondisikan dirinya tahu dan mencoba untuk
mencari

tahu

tentang

bagaimana

permasalahan

tersebut

harus

diselesaikan/diperbaiki. Jika terjadi keganjilan dalam proses pelayanan publik,
masyarakat pada kelompok ini cenderung mencari tahu hal-hal yang dirasa ganjil
tersebut, meskipun hasil pencarian tersebut tidak semuanya memuaskan, dan
terkadang tidak menindaklanjuti aksi berikutnya untuk memperoleh kepuasan
tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, masyarakat pada kelompok aktivis dapat
dianggap mengetahui tentang hak dan bagaimana cara memperoleh hak sebagai
warga negara.
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Jika mengacu pada analisa sebelumnya, reaksi untuk memastikan tidak
adanya keganjilan, dapat bersumber dari dua hal, yaitu prilaku sosial dan
kepekaan yang telah dimiliki dan dipertajam oleh prilaku sosial tersebut. Secara
sederhana tentang relasi antara prilaku sosial, kepekaan, dan pemahaman terhadap
hak dan kewajiban dapat dilihat pada skema dibawah:

PRILAKU
SOSIAL

KEPEKAAN

HAK DAN
KEWAJIBAN

Aktivis

Paham

Terbuka dan
Aktif

Tertutup dan
Pasif

Non-aktivis
TidakPaham

Terbuka
namun pasif

Skema 4. Relasi antara Prilaku Sosial, Kepekaan, dan Pemahaman Hak dan Kewajiban

Berdasarkan skema diatas, terdapat kemungkinan individu non-aktivis
memahami tentang hak dan kewajiban. Hal ini diakibatkan bahwa sumber
informasi dapat berasal dari manapun, tidak hanya dipengaruhi oleh prilaku sosial.
Terlebih ketika perkembangan teknologi yang semakin aksesibel dapat
mendorong seseorang untuk memanfaatkan perangkat yang dimiliki untuk
memperoleh informasi tertentu, terlepas informasi tersebut disengaja ataupun
tidak disengaja diperoleh.
Namun yang membedakan antara individu aktivis dan non-aktivis adalah
reaksi yang diberikan terhadap keganjilan ataupun hal-hal yang menurut informan
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patut untuk ditindaklanjuti. Kelompok aktivis cenderung memberikan tindakan
dengan beragam cara yang menurut mereka tepat, semisal mendatangi institusi
publik bersangkutan, menggunakan jasa RT setempat, ataupun cara-cara lainnya
yang aksesibel. Sedangkan bagi individu non-aktivis, terlepas dari paham ataupun
tidak paham terhadap hak dan kewajiban, cenderung membiarkan keadaan
tersebut.
Menariknya, meskipun individu aktivis dapat mengetahui hak-hak sebagai
warga negara, namun masyarakat tidak dapat mengidentifikasi hak-haknya
sebagai warga dalam lingkungan RT. Masyarakat pada kelompok ini merasa lebih
mudah mengidentifikasi kewajiban warga dalam lingkungan RT dibandingkan
hak yang seharusnya diperoleh. Bahkan, semisal rapat, gotong royong, dan agenda
RT lainnya dianggap sebagai sebuah kewajiban dan akan menimbulkan resiko jika
kewajiban tersebut diabaikan. Dan sebaliknya, untuk individu non-aktivis lebih
memahami bahwa beragam agenda RT merupakan hak yang tidak harus dipatuhi.
Sehingga berdasarkan pengakuan informan, sudah dapat dipastikan individu mana
saja yang terlibat ataupun tidak terlibat dalam beragam agenda ditingkat RT.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hak dan
kewajiban sebagai warga RT dan warga negara bagi individu aktivis dan individu
non-aktivis lebih dipengaruhi oleh peran yang dimiliki oleh individu
bersangkutan. Peran, didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (n.d.)
sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat. Mengacu pada definisi tersebut, maka peran
merupakan pemberian masyarakat terhadap individu tertentu dengan harapan
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individu tersebut dapat berprilaku sesuai dengan peran yang dimilikinya.
Ditambahkan pula oleh Soekanto (2002, 243) menjelaskan peran sebagai aspek
dinamiskedudukan(status),apabilaseseorangmelaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka iamenjalankansuatuperanan. Dalam hal ini,
peran yang dimiliki seseorang mengandung hak dan kewajiban yang diberikan
oleh masyarakat terhadap individu tertentu.
Peran yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh prilaku sosial.
Individu aktivis merupakan individu yang dianggap aktif dalam pembangunan
lingkungan ataupun setidaknya memiliki kontribusi yang dapat dilihat oleh
masyarakat. Peran yang dimiliki oleh individu aktivis sengaja ditempelkan oleh
banyak individu lainnya dengan harapan seseorang tersebut dapat menjalankan
peran yang diberikan oleh masyarakat. Peran yang diberikan tersebut timbul
akibat prilaku sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu ketika
berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dianggap
memiliki harapan agar dirinya dapat memiliki kontribusi lebih sesuai dengan
kapasitasnya dalam pembangunan lingkungan sekitar. Perasaan tidak enak,
khawatir dicemooh, dan berkurangnya kepercayaan, merupakan salah satu faktor
yang mendorong individu aktivis untuk berprilaku lebih aktif dalam pembangunan
wilayah sesuai dengan peran yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan individu
non-aktivis yang tidak terbeban dengan peran yang dimiliki sebagai warga RT.
Ketidak hadiran individu non-aktivis dalam banyakagenda RT dapat dianggap
permakluman dan dapat ditoleransi. Beranjak dari bedanya peran yang
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ditempelkan tersebut, maka hak dapat berubah menjadi kewajiban bagi individu
aktivis dan tetap menjadi hak bagi individu non-aktivis.

Permasalahan

Aktivis

Non Aktivis
Aksi
Peran

Prilaku Sosial
Skema 5. relasi peran terhadap keberadaan individu

B.

Pengaruh Pemahaman dan Prilaku Politik terhadap Partisipasi
Memilih dalam Pemilu
Salah satu bentuk yang cukup jelas dalam melihat prilaku politik

masyarakat adalah partisipasi pemilih dalam pemilu (Munroe 2002, 3). Dengan
menggunakan hak pilih dalam pemilu, masyarakat dapat secara langsung
menentukan siapa yang pantas untuk berkuasa. Permasalahannya, keterlibatan
dalam menentukan kekuasaan tidak selalu dapat diwujudkan melalui pemilihan
dalam pemilu. Dengan tidak memberikan pilihan sekalipun, masyarakat dapat
mempengaruhikekuasaan. Dengan tidak terlibat dalam pemilihan bukan berarti
masyarakat tidak melakukan aktivitas politik. Dalam hal ini, Munroe (2002, 4)
membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu konvensional dan unkonvensional.
Antara partisipasi konvensional dan unkonvensional cenderung berbanding
terbalik, artinya ketika partisipasi konvensional meningkat maka secara otomatis
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partisipasi politik unkonvensional menurun, dan keadaan tersebut berlaku pula
sebaliknya.
Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan bentuk dari partisipasi politik
konvensional. Jika menggunakan logika Munroe, maka menurunnya tingkat
partisipasi pemilih dapat menumbuhkan partisipasi politik unkonvensional, seperti
protes ataupun pemblokiran jalan yang cenderung lebihagresif. Dan sebaliknya,
jika

terjadi

peningkatan

partisipasi

pemilih,

maka

partisipasi

politik

unkonvensional akan mengalami penurunan secara otomatis
Bagian ini berupaya untuk mengidentifikasi peluang munculnya partisipasi
politik konvensional ataupun unkonvensional ditingkat masyarakat, serta mencari
celah bagaimana partisipasi politik unkonvensional tidak mempengaruhi
partisipasi pemilih.
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat perbedaan
prilaku sosial dan politik antara kelompok individu aktivis dan non-aktivis.
Perbedaan tersebut berdampak pula terhadap prilaku memilih dalam pemilu.Jika
mengacu pada pendapat Munroe tentang prilaku politik, sesungguhnya prilaku
memilih merupakan bentuk dari prilaku politik. Namun untuk mempermudah
dalam mengidentifikasi permasalahan, maka prilaku politik dibedakan dengan
prilaku memilih. Prilaku memilih dapat diasumsikan sebagai segala bentuk
aktivitas masyarakat, baik yangberbentuk tindakan ataupun tidak, terkait dengan
partisipasinya dalam memberikan pilihan dalam pemilu.Dengan membedakan
prilaku memilih dengan prilaku politik lainnya dapat membantu dalam
mengidentifikasi prilaku politik masyarakat dan peluang keikutsertaan dalam
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pemilu. Untuk melihat prilaku memilih masyarakat dapat diukur melalui
penggunaan hak pilih dalam pemilu, dan faktor-faktor yang mendorong seseorang
untuk menggunakan hak pilih ataupun tidak.
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat perbedaan tegas antara kelompok
individu aktivis dan non-aktivis dalam memahami pemilu. Secara umum, hampir
tiap individu beranggapan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu adalah
kewajiban. Meskipun anggapan tersebut dapat mengancam semangat demokrasi
dalam penafsiran hak dan kewajiban, namun anggapan tersebut sesungguhnya
dapat mendorong tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Mengingat kewajiban
merupakan keharusan dan akan menimbulkan resiko langsung jika kewajiban
tersebut dilanggar.
Namun anggapan bahwa partisipasi pemilih adalah kewajiban tidak
sepenuhnya dipahami oleh informan. Tindakan yang bertentangan dengan
pernyataan teridentifikasi bahwa tidak semuanya menyepakati bahwa partisipasi
pemilu adalah kewajiban. Hal ini dapat terlihat bahwa sebagian informan pernah
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan meyakini bahwa tindakan
tidak berpartisipasi tersebut tidak akan berdampak negatif secara langsung
terhadap dirinya. Sehingga pemahaman bahwa pemilu sebagai kewajiban
merupakan

kesalahan

penggunaan

istilah.

Meskipun

sebagian

lainnya

beranggapan bahwamemilih dalam pemilu merupakan keharusan.
Perbedaan pemahaman terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilu dapat
terlihat cukup jelas antara kelompok individu aktivis dan non-aktivis. Kelompok
aktivis lebih memahami partisipasi pemilih merupakan sebuah hak dibandingkan
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kewajiban, meskipun pada saat wawancara seringkali menegaskan bahwa memilih
adalah kewajiban. Hal ini dapat terlihat bahwa informan pada kelompok aktivis
tidak selalu menggunakan hak pilihnya pada tiap pemilu dengan beragam alasan.
Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa individu pada kelompok
ini memberikan pilihan berdasarkan keyakinan. Meskipun tidak menutupi adanya
beberapa kecurangan menjelang pemilu, namun pilihan yang dilakukan tetap
berdasarkan keyakinan terhadap peserta pemilu.
Jika dibandingkan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,
individu pada kelompok ini memiliki harapan yangcukup besar pada hasil pemilu
legislatif dibandingkan pemilihan presiden. Akibatnya, banyak informan pada
kelompok aktivis yang lebih menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif,
namun tidak menggunakannya pada pemilihan presiden (meskipun terdapat pula
yang melakukan sebaliknya, yaitu berpartisipasi pada pemilihan presiden (pilpres)
namun tidak pada pemilihan legislatif (pileg)).Beranjak dari informasi yang
diperoleh, pemilihan yang dilakukan oleh kelompok ini ditentukan oleh seberapa
jauh individu pada kelompok ini mengenal peserta pemilu melalui berbagai
sumber.
Kedekatan terhadap peserta pemilu merupakan faktor pengaruh dalam
partisipasi memilih. Informan yang menggunakan hak pilih pada pileg
beranggapan cukup mengenal calon legislatif yang menjadi peserta pemilu.
Meskipun cukup pesimis terhadap partai yang mengusung calon tersebut, namun
meyakini bahwa calon yang dipilih dapat memperjuangkan keinginan dan
kebutuhan masyarakat. Kedekatan terhadap calon tersebut bukan diakibatkan oleh
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banyaknya baleho, poster, dan alat kampanye lainnya, namun dikarenakan pernah
berinteraksi secara langsung, maupun oleh pihak lain yang mempromosikan calon
tertentu. Kondisi tersebut sama dengan informan yang hanya memberikan pilihan
pada pilpres, namun tidak pada pileg. Kedekatan merupakan faktor utama dalam
menggunakan hak pilihnya. Tidak berpartisipasi dalam pileg dikarenakan tidak
terlalu mengenal banyak calon yang diusung partai peserta pemilu. Banyaknya
media, seperti baleho, poster, stiker, dan alat peraga kampanye lainnya, justru
membuat dirinya sulit untuk menentukan pilihan. Berbeda pada saat pilpres,
meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung, namungencarnya media
massa dan prilaku sosial yang terbuka dapat meyakinkan dirinya cukup mengenal
calon yang dipilih.
Permasalahannyaadalah banyak individu beranggapan bahwa kondisi yang
terjadi saat ini tidak mengalami kemajuan, bahkan sebaliknya, yaitu kemunduran.
Belum adanya perbaikan yang dirasakan masyarakat berpotensi dalam
mempengaruhi partisipasi pemilih pada pemilihan berikutnya. Hampir semua
informan pada kelompok aktivis belum dapat memastikan akan tetap
menggunakan hak pilihnya pada pemilu berikutnya. Bahkan, beberapa
diantaranya memberikan syarat tertentu agar dapat berpartisipasi, seperti peserta
pemilu merupakan orang baru (bukan petahana), orang lokal, dan banyak hal
lainnya.
Pemahaman berbeda terjadi pada kelompok individu non-aktivis. Individu
pada kelompok ini tetap meyakini bahwa pemilu merupakan kewajiban pemilih.
Individu pada kelompok ini beranggapan bahwa dengan tidak mengikuti pemilu
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akan membawa resiko tertentu pada dirinya secara langsung ataupun tidak
langsung sebagai akibat dari hasil pemilihan. Berdasarkan pemahaman tersebut,
maka individu pada kelompok ini selalu menggunakan hak pilihnya pada tiap
pemilu.
Secara sederhana, beberapa hal yang membedakan prilaku memilih antara

AKTIVIS
Terbuka
danaktif

Tinggi

Hak

Tinggi

Prilaku
Sosial

Kepekaan
Sosial dan
Politik

Persepsi terhadap
partisipasi
memilih

Harapan terhadap
hasil pemilu

Tertutup

Rendah

Kewajiban

Rendah

Terbuka
NON - AKTIVIS

kelompok individu aktivis dan non-aktivis dapat dilihat pada skema dibawah:
Skema 6. Relasi antara Prilaku Sosial, Prilaku Politik, dan Prilaku Memilih Individu

Seperti yang ditampilkan pada skema 5 diatas, dapat terlihat bahwa terdapat
hubungan antara prilaku sosial, prilaku politik, dan prilaku memilih masyarakat.
Pada gambar tersebut terlihat bahwa prilaku sosial tidak selalu linear dengan
kesadaran politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian A.2,
bahwa kepekaan tiap individu berbeda, dan keberadaan prilaku sosial hanya
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mendorong kesadaran dan kepekaan politik seseorang. Sehingga individu nonaktivis berpeluang memahami politik secara umum, namun pemahaman tersebut
tidak

menginternalisasi

kecenderungannya

kedalam

individu

prilaku

non-aktivis

politik
memiliki

seseorang.

Sehingga

kepekaan

terhadap

permasalahan disekitar cukup rendah. Berbeda halnya dengan kelompok individu
aktivis yang cenderung linear antara prilaku sosial, prilaku politik, dan prilaku
memilih.
Dalam konteks meningkatkan partisipasi pemilih, fenomena pada kelompok
non-aktivis sesungguhnya mendukung jumlah pemilih untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Permasalahannya, pemahaman tersebut justru mengancam semangat
demokrasi ketika sebagian besar informan tidak cukup yakin terhadap apa yang
dipilihnya. Bahkan cenderung tidak peduli terhadap hasil pemilu, meskipun
sebelum mengakui punya pilihan tertentu. Meskipun mengakui tetap akan
berpartisipasi pada pemilu, namun dapat dipastikan kwalitas terhadap hasil pemilu
justru mengancam keberlangsung demokrasi.
Keberadaan kelompok aktivis dan kelompok non-aktivis, jika menggunakan
sudut pandang teori pilihan rasional, maka kedua kelompok tersebut dapat
dikategorikan sebagai pemilih rasional untuk kelompok aktivis dan pemilih tidak
rasional untuk kelompok non-aktivis. Meskipun keberadaan pemilih tidak rasional
dapat mendukung tingginya tingkat partisipasi pemilih, namun kondisi tersebut
dapat mengancam tujuan demokrasi. Peserta pemilu cenderung bersikap
menyesuaikan prilaku pemilih.Ketika pemilih bersikap rasionaldalam pemilihan,
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maka peserta pemilu akan memaksimalkan segala upaya dengan cara-cara yang
rasional pula (Evans 2004, 72).
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BAB IV. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat relasi yang cukup erat

antara prilaku sosial, prilaku politik, dan prilaku memilih. Meskipun prilaku sosial
tidak selalu linear dengan prilaku politik, namun prilaku sosial individu
berkontribusi dalam menumbuhkan kepekaan seseorang terhadap permasalahan
sosial politik. Namun, terjadi hubungan yang linear antara prilaku politik dan
prilaku memilih
Meskipun partisipasi memilih merupakan bagian dari prilaku politik, namun
untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam memilih seseorang, maka perlu
dibedakan antara prilaku memilih dengan prilaku politik lainnya. Terjadi
kecenderungan bahwa semakin sadar seseorang terhadap politik yang ditunjukkan
pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga, dan juga semakin
sensitif seseorang terhadap kondisi sekitarnya, maka semakin rasional seseorang
dalam melakukan pemilihan. Kondisi sebaliknya pun terjadi, yaitu semakin
rendah pemahaman seseorang terhadap politik, maka semakin tidak rasional
seseorang tersebut dalam melakukan pemilihan.
Permasalahannya adalah pemilih tidak rasional justru berpotensi dapat
meningkatkan angka tingkat partisipasi pemilih. Sedangkan pemilih rasional
justru sebaliknya, sangat berpotensi untuk mengurangi angka tingkat partisipasi
pemilih. Meskipun keberadaan pemilih tidak rasional dapat mendukung angka
tingkat partisipasi pemilih, namun dapat dipastikan mengancam kwalitas dari hasil
pemilu. Keberadaan pemilih tidak rasional dapat mengkondisikanpeserta pemilu
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untuk tidak bersikap rasional dengan melakukan berbagai manipulasi dan
kecurangan.
Rasional ataupun tidaknya seseorang dalam melakukan pemilihan,
dipengaruhi oleh prilaku sosial, yang tidak hanyadilihat melalui seberapa terbuka
dan tertutupnya seseorang, namun juga seberapa aktif seseorang dalam
membangun interaksi dengan tujuan tertentu. Seseorang yang terbuka dan aktif
dalam membangun interaksi cenderung lebih rasional dalam melakukan
pemilihan. Meskipun keterbukaan seseorang dalam interaksi sosial tidak
memberikan jaminan orang tersebut menjadi lebih sensitif dan dapat membangun
pemahaman terhadap politik. Namun, dengan terbukanya seseorang dalam
interaksi terhadap lingkungan dapat mendorong dan membangun tingkat kepekaan
dan pemahaman terhadap politik.
B.

Saran
Agar

dapat

meningkatkan

hasil

pemilu

yang

berkwalitas,

maka

menumbuhkan pemilih yang rasional merupakan prasyarat yang harus dilakukan.
Mengingat terdapat keterkaitan antara prilaku sosial, prilaku politik, dan prilaku
memilih, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah melakukan intervensi
terhadap lingkungansosial masyarakat. Dengan intervensi yang dilakukan
diharapkan dapat mendorong kepekaan masyarakat dalam memahami posisinya
sebagai warga negara dan hubungannya dengan negara.
Ditingkat lokal, beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain
adanya prasangka terhadap pihak lain yang memiliki identitas berbeda. Meskipun
permasalahan tersebut tidak terlihat cukup jelas, namun prilaku sosial
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mengindikasikan adanya pembatasan interaksi yang tanpa disadari muncul dalam
diri banyak individu. Agar interaksi lebih terbuka, maka dibutukan agenda-agenda
yang melibatkan banyak pihak lintas identitas (etnis, agama, jenis kelamin, dan
lain sebagainya). Agenda-agenda tersebut dimulai dari tingkat lokal, mengingat
kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah RT/Kelurahan.
Untuk mempengaruhi prilaku politik masyarakat, pendidikan politik yang
tidak hanya dibatasi pada momen pemilu, cukup penting. Kesadaran terhadap hak
dan kewajiban beserta konsekwensi yang menyertainya penting untuk dipahami
oleh masyarakat. Sedangkan untuk mempengaruhi prilaku memilih, sosialisasi
tentang peserta pemilu penting untuk dipertahankan. Permasalahannya, sosialisasi
dari peserta pemilu justru membuat pemilih bingung dalam menentukan pilihan,
sehingga perlu adanya pembatasan yang lebih jelas dan penegakan yang jelas
dalam sosialisasi yang diberikan peserta pemilu. Disamping itu, ajakan untuk
berpartisipasi justru menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hak
memilih. Sehingga, sosialisasi terhadap rekam jejak peserta pemilu menjadi lebih
penting untuk memperoleh pemilu yang berkwalitas dengan tingkat partisipasi
yang relatif tinggi.
C.

Rekomendasi Kebijakan
Dengan

mempertimbangkan

beragam

permasalahan

yang

telah

teridentifikasi tersebut, maka kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh KPU antara
lain:
1) Perlunya

pendidikan

politik

yang

(RT/Kelurahan).
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berkelanjutan

ditingkat

lokal

Pendidikan politik yang diberikan tidak hanya berlangsung menjelang pemilu
dan tema yang diberikan pun tidak hanya seputar pemilu. Namun pendidikan
tersebut dapat berlangsung tiap waktu dengan agenda yang menyesuaikan
dengan kebutuhan dan isu kolektif ditingkat lokal (RT/Kelurahan).
Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan politik tidak harus dilakukan oleh
KPU ataupun institusi formal lainnya, namun dapat diselenggarakan oleh
masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan institusi
formal lainnya, termasuklah KPU.
2) Perlunya menampilkan informasi secara utuh kepada masyarakat tentang
peserta pemilu.
Rekomendasi ini penting dalam mengatasi permasalahan banyaknya informasi
tentang peserta pemilu yang ditampilkan tidak secara utuh. Dalam tiap kali
pemilu, alat peraga kampanye dari banyak peserta pemilu menampilkan
banyak hal yang cenderung sama dan normatif. Permasalahannya, beragam
informasi tersebut tidak menambah pengetahuan dan keyakinan masyarakat
terhadap peserta pemilu, namun justru berakibat pada bingungnya masyarakat
untuk menentukan pilihan. Sehingga, dengan menampilkan informasi secara
utuh, dapat memberikan peluangbagi masyarakat untuk lebih mengenal
peserta pemilu lebih dari sekedar yang ditampilkan pada alat peraga
kampanye.
3) Perlunya membangunsistem pengaduan yang aksesibel bagi masyarakat
dengan tetap menjaga azas praduga tak bersalah dan kerahasiaan.

58

Kebijakan ini cukup penting, disamping melakukan sosialisasi terhadap
potensi pelanggaran pemilu. Hal ini beranjak dari banyaknya sikap apatis
terhadap pemilu akibat pelanggaran yang ditemukan, namun cenderung
dibiarkan oleh masyarakat.
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Instrumen Penelitian
Panduan wawancara dan observasi
Selamat pagi/siang/sore/malam, kami dari KPU Kota Pontianak sedang melakukan penelitian
tentang “Prilaku Sosial dan Politik Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi
Pemilih.” Bapak/Ibu termasuk sebagai sampel dalam penelitian ini, dan mohon
kerjasamanya.
A.

SETTING PENGAMBILAN DATA

Wawancara dimulai pada jam

:

Wawancara selesai pada jam

:

Hari wawancara

:

Pihak yang berada disekitar informan (jumlah orang) :
Jumlah

:

Hubungan dng Informan

B.

:
:

INFORMAN:

Kategori

:

Tingkat partisipasi pemilih terendah pada pemilu
dengan tingkat partisipasi pemilih terendah
ditahun 2014
Satu kelurahan yang sama dengan perguruan
tinggi negeri

Kelurahan/Kecamatan

:

Alamat

:

Nama Informan

:

Jenis Kelamin

:

Pendidikan Terakhir

:

Pekerjaan Informan

:

Usia Informan

:

Kelurahan Bansir Laut/ Kec. Pontianak Tenggara

Laki-Laki

Perempuan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Tanyakan tentang :
1. Mata Pencaharian Dominan warga setempat
2. Agama dominan
3. Etnis dominan
4. Dokumen-dokumen tentang penduduk setempat yang tersedia
C.

DUKUNGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
1. Hal hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan warga dalam
RT? (Jika jawabannya adalah TIDAK ADA, pertanyaan langsung ke nomor 2)
a. Bagaimana reaksi warga menanggapi ide tersebut?
b. Adakah hambatan (dapat datang dari warga, lingkungan, pemda, dll) dalam
mewujudkan hal tersebut?
c. (Jika ide tersebut sudah direalisasi) apakah hasilnya sesuai dengan yang
diharapkan sebelumnya?
2. Apakah semua kebijakan/keputusan yang menyangkut tentang warga, selalu
dirembukkan bersama warga?
a. Contoh kebijakan/keputusan yang dirembukkan bersama warga?
b. Contoh kebijakan/keputusan yang tidak dirembukkan bersama warga?
c. Antara kebijakan/keputusan yang dirembukkan dan tidak dirembukkan, mana
yang paling sering dilakukan? Kenapa?
d. Antara kebijakan/keputusan yang dirembukkan dan tidak dirembukkan, mana
yang paling cepat pelaksanaannya? Kenapa? Contoh?
e. Antara kebijakan/keputusan yang dirembukkan dan tidak dirembukkan, mana
yang paling baik hasil pelaksanaannya? Kenapa? Contoh?
f. Antara kebijakan/keputusan yang dirembukkan dan tidak dirembukkan, mana
yang paling banyak mendapat dukungan warga dalam pelaksanaannya? Kenapa?

D.

DUKUNGAN MASYARAKAT
1. Apakah tiap ide/gagasan/program RT pernah mendapat hambatan (seperti
penolakan) dari warga? (Jika jawabannya adalah TIDAK ADA, pertanyaan
langsung ke nomor 2)
a. Contoh program yang ditentang warga? Bentuk penentangannya seperti apa
(seperti datang langsung ke RT, menghasut orang lain untuk menggagalkan
program, dll)?
b. Menurut bapak, bagaimana karakter warga yang menentang tersebut?
c. Apakah penentangan terhadap program bapak selalu dilakukan oleh orang yang
sama(kelompok orang yang sama)?

d. Menurut bapak, kenapa masyarakat melakukan penentangan terhadap program
bapak?
e. Apa yang bapak lakukan dalam menyikapi penentangan tersebut(seperti
menghentikan program, melanjutkan program dengan melibatkan yang
menentang, dll)?
2. Ketika program yang dijalankan tidak mendapat penentangan dari masyarakat,
apakah menurut bapak, masyarakat dengan sukarela dan senang menerima
gagasan/program tersebut? Kenapa?
E.

PARTISIPASI PEMILIH
1. Pada saat pemilu, apa saja program yang dilakukan oleh bapak dalam
mensukseskan pemilu?
2. Apakah program-program tersebut merupakan inisiatif dari bapak/ibu, ataukah
hanya sekedar menjalankan instruksi dari pemda/KPU? Contoh (Jika ada)?
3. Pada saat menjalankan program, apakah bapak/ibu melibatkan warga setempat?
Contoh?
4. Pada saat menjalankan program, apakah bapak/ibu pernah dimintai oleh salah satu
peserta pemilu (parpol/tim sukses/caleg) untuk mendukung salah satu peserta
tersebut? (jika jawaban adalah TIDAK ADA, pertanyaan langsung ke nomor 5)
a. Apa kompensasi (imbalan) yang dijanjikan oleh peserta pemilu tersebut?
b. Apa reaksi bapak (menerima/menolak)?
c. Apakah calon/partai yang dijanjikan tersebut, sebelumnya (sebelum diminta
dukungan) merupakan pilihan bapak/ibu? (jika ada) apa yang membuat
bapak/ibu tertarik dengan calon/partai tersebut?
5. Pada saat menjalankan program mensukseskan pemilu, adakah warga
setempat yang melakukan penentangan terhadap program bapak/ibu sedang
lakukan?(jika jawaban adalah TIDAK ADA, pertanyaan langsung ke nomor 6)
a. Menurut bapak/ibu, kenapa warga tersebut melakukan penentangan?
b. Bagaimana bentuk penentangan tersebut dilakukan warga?
6. Pada saat pemilu, adakah sekelompok orang yang bapak anggap melakukan
penentangan (menggagalkan pemilu), tetapi tidak secara langsung menentang
dihadapan bapak? (jika jawaban adalah TIDAK ADA, pertanyaan SELESAI)
a. Bagaimana bapak/ibu mengetahui jika sekelompok orang tersebut melakukan
penentangan terhadap pemilu?
b. Tolong deskripsikan kelompok yang melakukan penentangan tersebut?

F.

REKOMENDASI INFORMAN
1. Tanyakan ke pak RT, siapa aktivis lokal, dan alamatnya untuk jadi informan.

Aktivitas lokal dapat sebagai orang yang menentang banyak program dari RT,
ataupun orang yang terlibat dalam banyak kegiatan RT, dll.
2. Tanyakan ke pak RT, warga yang cenderung tertutup dan hampir tidak pernah
mengikuti semua kegiatan/program RT, dan alamatnya untuk jadi informan.

============ Terima kasih atas partisipasinya ============

Instrumen Penelitian
Panduan wawancara dan observasi
Selamat pagi/siang/sore/malam, kami dari KPU Kota Pontianak sedang melakukan penelitian
tentang “Prilaku Sosial dan Politik Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi
Pemilih.” Bapak/Ibu termasuk sebagai sampel dalam penelitian ini, dan mohon
kerjasamanya.

SETTING PENGAMBILAN DATA
Wawancara dimulai pada jam

:

Wawancara selesai pada jam

:

Hari wawancara

:

Pihak yang berada disekitar informan (jumlah orang) :
Jumlah

:

Hubungan dng Informan

:
:

INFORMAN:
:

Tingkat partisipasi pemilih terendah pada pemilu
dengan tingkat partisipasi pemilih terendah
ditahun 2014

:

Satu kelurahan yang sama dengan perguruan
tinggi negeri

Kelurahan/Kecamatan

:

Kelurahan Bansir Laut/ Kec. Pontianak Tenggara

Alamat

:

Nama Informan

:

Jenis Kelamin

:

Pendidikan Terakhir

:

Pekerjaan Informan

:

Usia Informan

:

Etnis (Suku Bangsa)

:

Kategori

Laki-Laki

Perempuan

Status Informan

:

Jumlah Anak

:

Pendapatan keluarga
perbulan*

:

Pengeluaran keluarga
perbulan*

:

menikah

belum menikah

Keterangan:

* Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh seluruh anggota dalam 1 bulan

OBSERVASI:
Observasi disertakan dengan foto lokasi dan kondisi sekitar lokasi
Kondisi antar rumah
A.1.1. Jarak antar rumah (berdempetan/ berpagar/ berjauhan)
Tempat keramaian/berkumpul
3.1.1.

Titik/tempat yang POTENSIALuntuk berkumpul (warung/ taman/ kursi depan
rumah)

3.1.2.

JUMLAHtitik/tempat berkumpul yang potensial

3.1.3.

Titik/tempat yang SERING DIGUNAKANuntuk berkumpul

3.1.4.

PELAKUyang menggunakan titik tertentu untuk berkumpul (Bapak/Ibu/Pemuda)

3.1.5.

Titik tertentu digunakan pada WAKTUtertentu
Waktu Penggunaan

No

Pelaku

Titik/ Tempat

H. Kerja
Pagi

Bapak

Ibu

Sng

Sore

H. Libur
Mlm

Pagi

Sng

Sore

Mlm

Pemuda

Anak2

WAWANCARA
Gunakan alat perekam
Pekerjaan Informan
4.0.1.

Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan utama?(rutin/teratur
ataukah tidak rutin/melakukan pekerjaan kantor di rumah)

4.0.2. Pada saat istirahat di Kantor/Tempat Bekerja, apakah menghabiskan waktu dengan
mengobrol dengan teman di tempat kerja yang sama? (Jika jawaban D.1.2 adalah
TIDAK, langsung ke nomor D.2)
1. Apakah pembicaraan yang dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri ataukah
dilibatkan (dimulai) oleh orang lain? (mana yang paling sering)
2. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengobrol dalam satu hari?
3. Tema/Topik apa yang paling sering dibicarakan?
4. Apakah wacana pembicaraan yang telah dilakukan diulang kembali pada hari yang
berbeda? (meskipun pembicaraan tidak persis sama, tapi kejadian dan pelaku yang
menjadi topik pembicaraan adalah sama)
5. Dalam 1 hari, berapa orang teman sekantor yang diajak mengobrol lebih dari 30
menit? (bisa jadi pembicaraan tersebut dilakukan secara berkelompok dalam waktu
bersamaan)
a. Apakah orang-orang yang ada pada nomor 4 merupakan orang yang sama pada
pembicaraan keesokan harinya
6. Dari keseluruhan pegawai/karyawan ditempat kerja anda, berapa persen jumlah
orang yang anda kenal namanya?
4.0.3. Apakah pernah merasakan ketidakpuasan terhadap kebijakan atasan ditempat
bekerja? (Jika jawaban D.1.3 adalah TIDAK, langsung ke nomor D.2)
1. Pernahkah mendiskusikan permasalahan/ketidak puasan terhadap kebijakan atasan
dengan teman satu kantor? Contohnya?
a. Apakah teman pada nomor 1 merupakan orang yang seringkali diajak
berdiskusi/mengobrol pada topik yang berbeda (seperti halnya pada nomor D.1.2)

2. Pernahkan ketidak puasan tersebut dinyatakan secara langsung kepada atasan?
(Jika ada berikan contoh dan kapan)?
3. Pernahkah bapak/ibu memberikan usulan/saran/rekomendasi terhadap atasan
(Jika tidak, langsung ke nomor D.2)?
a. Contoh dan kapan dilakukan?
b. Bagaimana anda menyampaikannya? Apakah cara tersebut efektif?
c. Bagaimana reaksi atasan? (positif atau negatif)

Interaksi dalam Keluarga
4.1.1.

Waktu yang digunakan dalam keluarga?
1. Interaksi terbanyak dengan salah satu anggota keluarga (pilih salah satu antara
anak/pasangan/orang tua)
2. Alasan berinteraksi terlama dengan orang pada nomor 1 diatas? (merasa nyaman,
sering jumpa)
3. Pernah/tidak bersama dengan anggota keluarga tapi tidak berinteraksi
(berbincang) secara langsung?
4. Aktivitas tersering yang dilakukan ketika tidak melakukan interaksi dengan
anggota keluarga meskipun bersama dengan anggota keluarga? (semisal main
game, mengerjakan pekerjaan tertentu, dll)
5. Ketika bersama dengan anggota keluarga, mana yang paling sering antara
bercakap/berkomunikasi ataukah tidak berinteraksi?
6. Jika dalam keadaan stress, bingung, galau, siapa diantara anggota keluarga yang
paling enak diajak bicara? Kenapa?
a. Pendidikan terakhir lawan bicara pada nomor 6?
b. Pekerjaan lawan bicara pada nomor 6?
Interaksi dilingkungan sosial

4.2.1.

Berapa lama waktu rata-rata dalam 1 hariwaktu yang dihabiskan diluar rumah
selain melakukan pekerjaan utama?
1. Sebutkan dan jelaskan masing-masing aktivitas diluar rumah yang dilakukan?
2. Berdasarkan aktivitas pada nomor 1 diatas, mana yang PALING SERING dilakukan?
3. Berdasarkan aktivitas pada nomor 1 diatas, mana yang PALING NYAMAN
dilakukan?
4. Apakah aktivitas pada nomor 2 dan 3 merupakan inisiatif (jika tidak dilakukan tidak
menimbulkan resiko) ataukah kewajiban (jika tidak dilakukan menimbulkan resiko)?

4.2.2. Apakah tetangga disekitar (dalam gang yang sama/ RT yang sama) merupakan
tetangga yang baik? Kenapa bisa beranggapan demikian (pengalaman tertentu

dengan tetangga)?(jika kebingungan menjawab, tentukan saja lebih banyak yang baik
ataukah tidak baik)
4.2.3.

Dalam 1 RT yang sama, siapa orang yang paling sering diajak bicara? Kenapa?
1. Apakah pembicaraan tersebut lebih sering berdasarkan inisiatif (dimulai dengan
sengaja) ataukah dimulai oleh lawan bicara? (jika bingung, tentukan yang paling
sering)
2. Kenal sejak kapan dengan lawan bicara?
3. Identitas lawan bicara?
a. Agama
b. Etnis
c. Jenis Kelamin
d. Tingkat Pendidikan
e. Pekerjaan
4. Topik/tema yang paling sering dibicarakan?
5. Apakah pembicaraan yang seringkali dilakukan direncanakan terlebih dahulu
ataukah mengalir tanpa perencanaan?
6. Dalam satu kali pembicaraan, berapa lama waktu yang dihabiskan?

4.2.4. Dalam 1 Kampung/Kelurahan yang sama(lingkungan lebih luas dari RT), siapa orang
yang paling sering diajak bicara? Kenapa?
1. Kenal sejak kapan dengan lawan bicara?
2. Identitas lawan bicara?
a. Agama
b. Etnis
c. Jenis Kelamin
d. Tingkat Pendidikan
e. Pekerjaan
3. Topik/tema yang paling sering dibicarakan?
4. Apakah pembicaraan yang paling sering dilakukan direncanakan terlebih
dahulu ataukah mengalir tanpa perencanaan?
5. Dalam satu kali pembicaraan, berapa lama waktu yang dihabiskan?
4.2.5.

Antara teman di 1 RT (nomor D.3.3) dan teman 1 kampung/kelurahan (D.3.4),
mana yang paling SERINGdiajak bicara? Kenapa?

4.2.6. Antara teman di 1 RT (nomor D.3.3) dan teman 1 kampung/kelurahan (D.3.4), mana
yang paling NYAMAN diajak bicara? Kenapa?

Interaksi dengan Lingkungan (RT/Kampung/Kelurahan)
4.3.1.

Dari keseluruhan kondisi fisik yang ada di RT anda, adakah hal yang perlu
diperbaiki (semisal jalan, parit, tiang listrik, masjid, dll)?(Jika jawaban adalah
TIDAK, langsung ke nomor D.4.4)
1. Kenapa dianggap perlu diperbaiki?
2. Manfaat yang akan diperoleh jika diperbaiki

4.3.2.

Apakah anda secara pribadipernah melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal
tersebut?(Jika jawaban ya ataupun tidak) kenapa?(Jika jawaban adalah TIDAK,
langsung ke nomor D.4.4)
1. Contoh kejadian dan kapan?
2. Bagaimana melakukannya?
3. Dilakukan secara individual (sendirian) ataukah mengajak orang lain?(Jika
jawaban D.1.2 adalah TIDAK, langsung ke nomor D.4.3)
a. Respon yang diberikan oleh teman? (ikut ajakan, membiarkan tanpa melakukan
sesuatu, ataukah menolak secara lisan)
b. Siapa dan berapa orang yang diajak?
c. Bagaimana cara mengajaknya? (melalui pembicaraan tanpa disengaja ataukah
disengaja)

4.3.3.

Pernahkah anda mengusulkan kepada pimpinan wilayah tentang hal/sesuatu yang
harus diperbaiki (seperti pada nomor D.4.1) untuk diperbaiki?(Jika jawaban adalah
TIDAK, langsung ke nomor D.4.4)
1. Berapa kali (lebih dari satu kali/ jarang/ ataukah sering)
2. Contoh kejadian dan kapan?
3. Cara menyampaikan keluhan?
4. Reaksi yang diterima dari instansi tempat mengeluhkan pelayanan?
5. Puas ataukah tidak puas dengan respon yang diberikan instansi?

4.3.4. Pernahkah anda mengeluhkan permasalahan pelayanan publik kepada pihak yang
dianggap bertanggung jawab terhadap pelayanan tersebut, (misalnya jalan ke PU,
listrik ke PLN, kesehatan ke Puskesmas/RS, dll) (Jika jawaban adalah TIDAK,
langsung ke nomor D.4.4)
1. Berapa kali (lebih dari satu kali/ jarang/ ataukah sering)
2. Contoh kejadian dan kapan?
3. Cara menyampaikan keluhan?
4. Reaksi yang diterima dari instansi tempat mengeluhkan pelayanan?
5. Puas ataukah tidak puas dengan respon yang diberikan instansi?
Pemahaman dan Prilaku Politik di Tingkat RT/Desa/Kelurahan
4.4.1.

Sebutkan sebanyak mungkin hak bapak/ibu sebagai warga di RT/Desa/Kelurahan
tempat bapak/ibu tinggal?

1. Dari sekian banyak hak yang sudah disebutkan, apakah sudah diperoleh
sepenuhnya ataukah ada yang tertunda?(Jika jawaban adalah TERPENUHI/YA
maka langsung ke nomor D.5.2)
2. Siapa yang paling bertanggung jawab ketika hak tersebut tidak dapat terpenuhi?
3. Ketika hak tersebut tidak terpenuhi, apakah bapak/ibu akan melakukan sesuatu
agar hak tersebut dapat diperoleh/dipenuhi ataukah membiarkan saja?(Jika
jawaban adalah MEMBIARKAN SAJA maka langsung ke nomor D.5.2)
a. Bagaimana caranya?
b. Apakah upaya memperoleh hak tersebut melibatkan orang lain? Ataukah
dilakukan sendirian?
c. Pernahkah hal tersebut dilakukan?
d. Apakah cara tersebut berhasil dan hak bapak/ibu dapat diperoleh?(Jika
Jawaban adalah YA, langsung ke nomor D.5.2 )
e. Ketika cara tersebut tidak berhasil, apakah bapak/ibu akan terus
memperjuangkannya dengan cara yang sama tetapi melibatkan pihak lain,
ataukah cara yang berbeda ataukah membiarkan hal tersebut?(Langkahi
pertanyaan selanjutnya, dan langsung ke nomor D.5.2)
4. Jika seandainya, terdapat hak yang tidak terpenuhi, siapa yang paling bertanggung
jawab?
5. Jika seandainya, hak tersebut tidak terpenuhi, apakah bapak/ibu akan melakukan
sesuatu agar hak tersebut dapat diperoleh/dipenuhi ataukah membiarkan
saja?(Jika jawaban adalah MEMBIARKAN SAJA maka langsung ke nomor
D.5.2)
a. Bagaimana caranya?
b. Apakah upaya memperoleh hak tersebut melibatkan orang lain? Ataukah
dilakukan sendirian?
c. Pernahkah hal tersebut dilakukan?
d. Apakah cara tersebut berhasil dan hak bapak/ibu dapat diperoleh? (Jika
Jawaban adalah YA, langsung ke nomor D.5.2 )
e. Ketika cara tersebut tidak berhasil, apakah bapak/ibu akan terus
memperjuangkannya dengan cara yang sama tetapi melibatkan pihak lain,
ataukah cara yang berbeda ataukah membiarkan hal tersebut? (Langkahi
pertanyaan selanjutnya, dan langsung ke nomor D.5.2)
4.4.2. Pemahaman terhadap kewajiban
1. Sebutkan sebanyak mungkin kewajiban yang menjadi tanggung jawab anda sebagai
warga pada RT/Desa/Kelurahan ditempat Bapak/Ibu tinggal?
2. Dari sekian banyak kewajiban tersebut, mana saja yang seringkali diabaikan?
Kenapa?
3. Jelaskan kira-kira resiko apa saja yang akan bapak/ibu terima ketika kewajiban
tersebut diabaikan?

4. Adakah hubungan antara hak dan kewajiban?
Pemahaman dan Prilaku Politik secara umum
4.5.1.

Sebutkan sebanyak mungkin hak bapak/ibu sebagai warga negara indonesia?
1. Dari sekian banyak hak yang sudah disebutkan, apakah sudah diperoleh
sepenuhnya ataukah ada yang tertunda? (Jika jawaban adalah TERPENUHI/YA
maka langsung ke nomor D.7)
2. Siapa yang paling bertanggung jawab ketika hak tersebut tidak dapat terpenuhi?
3. Ketika hak tersebut tidak terpenuhi, apakah bapak/ibu akan melakukan sesuatu
agar hak tersebut dapat diperoleh/dipenuhi ataukah membiarkan saja? (Jika
jawaban adalah MEMBIARKAN SAJA maka langsung ke nomor D.7)
a. Bagaimana caranya?
b. Apakah upaya memperoleh hak tersebut melibatkan orang lain? Ataukah
dilakukan sendirian?
c. Pernahkah hal tersebut dilakukan?
d. Apakah cara tersebut berhasil dan hak bapak/ibu dapat diperoleh? (Jika
Jawaban adalah YA, langsung ke nomor D.7 )
e. Ketika cara tersebut tidak berhasil, apakah bapak/ibu akan terus
memperjuangkannya dengan cara yang sama tetapi melibatkan pihak lain,
ataukah cara yang berbeda ataukah membiarkan hal tersebut? (Langkahi
pertanyaan selanjutnya, dan langsung ke nomor D.7)
4. Jika seandainya, terdapat hak yang tidak terpenuhi, siapa yang paling bertanggung
jawab?
5. Jika seandainya, hak tersebut tidak terpenuhi, apakah bapak/ibu akan melakukan
sesuatu agar hak tersebut dapat diperoleh/dipenuhi ataukah membiarkan saja?
(Jika jawaban adalah MEMBIARKAN SAJA maka langsung ke nomor D.7)
a. Bagaimana caranya?
b. Apakah upaya memperoleh hak tersebut melibatkan orang lain? Ataukah
dilakukan sendirian?
c. Pernahkah hal tersebut dilakukan?
d. Apakah cara tersebut berhasil dan hak bapak/ibu dapat diperoleh? (Jika
Jawaban adalah YA, langsung ke nomor D.7 )
6. Ketika cara tersebut tidak berhasil, apakah bapak/ibu akan terus
memperjuangkannya dengan cara yang sama tetapi melibatkan pihak lain, ataukah
cara yang berbeda ataukah membiarkan hal tersebut? (Langkahi pertanyaan
selanjutnya, dan langsung ke nomor D.7)
Pengalaman organisasi informan

4.6.1.

Apakah ditingkat RT/Desa/Kelurahan bapak/ibu merupakan bagian dari organisasi
tertentu?(Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor D.7.2)

1. Jelaskan bagaimana bapak/ibu terlibat dalam organisasi tersebut? (inisiatif
sendiri/diajak teman/dll)
2. Jelaskan alasan kenapa terlibat dalam organisasi tersebut(apa yang diharapkan oleh
bapak/ibu dengan melibatkan diri dalam organisasi tersebut)?
3. Bagaimana sikap pasangan bapak/ibu ataupun keluarga dengan keterlibatan
bapak/ibu dalam organisasi tertentu?
a. Bagaimana bentuk dukungan ataupun penentangan dari pasangan bapak/ibu
ataupun keluarga?
b. Apakah sikap pasangan bapak/ibu ataupun keluarga tersebut mempengaruhi
bapak/ibu dalam beraktivitas di organisasi tersebut?
4. Sebagai apa/posisi/jabatan yang dimiliki dalam organisasi tersebut?
5. Apakah posisi bapak/ibu dalam organisasi tersebut dapat dinilai strategis(organisasi
tidak akan berjalan jika posisi tersebut tidak ada)?
6. Berapa banyak waktu yang anda luangkan dalam 1 hari atau 1 minggu untuk
organisasi tersebut?
7. Apa saja yang anda lakukan dalam organisasi tersebut?
8. Apa hal yang dapat bapak/ibu anggap sebagai prestasi (banggakan) yang pernah
bapak/ibu lakukan dalam organisasi tersebut?
9. Apa tujuan organisasi tersebut?
10. Apakah tujuan organisasi tersebut dapat membawa manfaat bagi orang banyak?
Jelaskan?
11. Apakah tujuan organisasi tersebut dapat membawa manfaat bagi anda dan
keluarga anda? Jelaskan?
12. Apa manfaat yang sudah anda rasakan dengan aktif terlibat dalam organisasi
tersebut?(semisal memperoleh gaji/honor, popularitas, memiliki pengaruh, rasa
bangga, dll)
13. Selain waktu dan tenaga, apa saja yang sudah bapak/ibu berikan pada organisasi
tersebut?
4.6.2. Apakah SELAINditingkat RT/Desa/Kelurahan bapak/ibu merupakan bagian dari
organisasi tertentu? (Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor
D.7.3)
1. Jelaskan bagaimana bapak/ibu terlibat dalam organisasi tersebut? (inisiatif
sendiri/diajak teman/dll)
2. Jelaskan alasan kenapa terlibat dalam organisasi tersebut (apa yang diharapkan oleh
bapak/ibu dengan melibatkan diri dalam organisasi tersebut)?
3. Bagaimana sikap pasangan bapak/ibu ataupun keluarga dengan keterlibatan
bapak/ibu dalam organisasi tertentu?
a. Bagaimana bentuk dukungan ataupun penentangan dari pasangan bapak/ibu
ataupun keluarga?

b. Apakah sikap pasangan bapak/ibu ataupun keluarga tersebut mempengaruhi
bapak/ibu dalam beraktivitas di organisasi tersebut?
4. Sebagai apa/posisi/jabatan yang dimiliki dalam organisasi tersebut?
5. Apakah posisi bapak/ibu dalam organisasi tersebut dapat dinilai strategis
(organisasi tidak akan berjalan jika posisi tersebut tidak ada)?
6. Berapa banyak waktu yang anda luangkan dalam 1 hari atau 1 minggu untuk
organisasi tersebut?
7. Apa saja yang anda lakukan dalam organisasi tersebut?
8. Apa hal yang dapat bapak/ibu anggap sebagai prestasi (banggakan) yang pernah
bapak/ibu lakukan dalam organisasi tersebut?
9. Apa tujuan organisasi tersebut?
10. Apakah tujuan organisasi tersebut dapat membawa manfaat bagi orang banyak?
Jelaskan?
11. Apakah tujuan organisasi tersebut dapat membawa manfaat bagi anda dan
keluarga anda? Jelaskan?
12. Apa manfaat yang sudah anda rasakan dengan aktif terlibat dalam organisasi
tersebut? (semisal memperoleh gaji/honor, popularitas, memiliki pengaruh, rasa
bangga, dll)
13. Selain waktu dan tenaga, apa saja yang sudah bapak/ibu berikan pada organisasi
tersebut?(lompati pertanyaan berikutnya dan langsung ke nomor D.8)
4.6.3. Kenapa bapak/ibu tidak terlibat dalam organisasi tertentu?
1. Adakah pihak tertentu (semisal suami/istri/keluarga/teman) yang mendorong
ataupun menghalangi bapak/ibu terlibat dalam organisasi tertentu?
2. Adakah organisasi sosial yang bapak/ibu tahu cukup ideal dalam memperjuangkan
hal tertentu?
3. Apakah bapak/ibu berniat untuk bergabung dengan organisasi (pada nomor 2)
tersebut? jelaskan
Partisipasi Pemilu Legislatif 2014
Jelaskan ke informan:
“pemilihan merupakan
hak warga negara, artinya keikutsertaan dalam pemilu
tergantung dari keinginan tiap warga tanpa adanya resiko ataupun sanksi bagi yang
tidak memilih”
4.7.1.

Apakah bapak/ibu memilih pada pemilu legislatif 2014 lalu?(Jika jawaban adalah
TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor D.8.2)
1. Apa yang mendorong bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan pada pemilu
2014?
2. Dalam pemilu legislatif, apakah bapak/ibu masih mengingat tiap nama,sebagian,
atau tidak mengingat sama sekalicaleg yang dipilih untuk DPRD

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD? (Jika jawaban adalah
MENGINGAT SEBAGIAN ataupun TIDAK MENGINGAT SAMA SEKALI,
pertanyaan langsung ke nomor 5)
3. Apakah bapak/ibu SEBELUM PEMILU, telah mengenal dengan caleg yang dipilih
pada pemilu legislatif tersebut?(Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan
langsung ke nomor 4)
a. Pernah berkomunikasi secara langsung dengan caleg yang dipilih tersebut?(Jika
jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor 4)
b. Apakah komunikasi yang dilakukan dengan caleg tersebut berlangsung lebih
dari 1 kali, lebih dari 5 kali, ataukah lebih dari 10 kali?
c. Ketika berkomunikasi secara langsung, apa tanggapan bapak/ibu tentang caleg
yang dipilih tersebut?(lompati pertanyaan berikutnya, dan langsung ke
nomor 6)
4. Darimana bapak/ibu mengenal caleg yang dipilih tersebut?(jika menyebutkan lebih
dari 1 sumber informasi, pilih informasi yang paling sering diterima darimana?)
a. Apakah sumber informasi tentang caleg tersebut dapat dipercaya?
b. Setelah memperoleh informasi tentang caleg tersebut, bagaimana tanggapan
bapak/ibu tentang karakter caleg yang dipilih tersebut?
5. Untuk nama-nama caleg yang bapak/ibu TIDAK INGAT, apakah bapak/ibu
mengenal caleg yang dipilih tersebut pada SAAT PEMILU
BERLANGSUNG?(Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke
nomor 6)
a. Darimana bapak/ibu mengenal caleg tersebut?
b. Dari sekian banyak SUMBER INFORMASItentang caleg bersangkutan, mana
yang paling mempengaruhi bapak/ibu dalam memilih caleg tersebut? kenapa?
c. Seberapa yakin bahwa sumber informasi tersebut tentang caleg tersebut adalah
benar?
d. Setelah memperoleh informasi tentang caleg tersebut, bagaimana tanggapan
bapak/ibu tentang karakter caleg yang dipilih tersebut?
6. Jika melihat kondisi sekarang yang bapak/ibu alami/rasakan, apakah bapak/ibu
kecewa ataukah puas dengan pilihan yang sudah diberikan pada pemilu lalu?
Kenapa?
7. Jika seandainya akan dilakukan pemilihan ulang minggu depan dengan peserta dan
nama yang sama, apakah bapak/ibu akan memilih nama-nama dan partai yang
sama ataukah mengganti dengan nama berbedapada pemilu legislatif
sebelumnya?Kenapa?
8. Mana yang lebih utama dalam memilih, partai ataukah caleg? Kenapa?
9. Apakah bapak/ibu pernah dengan sengaja mendatangi TPS pada pemilu tetapi tidak
memilih, ataupun dengan sengaja membuat surat suara tidak sah? Kenapa?
4.7.2. Kenapa bapak/ibu tidak memilih pada pemilu legislatif 2014 lalu?

1. Apakah pada pemilu legislatif berikutnya (tahun 2019), bapak/ibu akan
menggunakan hak pilihnya ataukah tetap tidak memilih? Kenapa?
2. Jika bukan melalui pemilu, apakah ada cara lain yang dapat memperbaiki
kehidupan bapak/ibu maupun lingkungan sekitar?
Partisipasi Pemilu Presiden 2014
4.8.1.

Apakah bapak/ibu memilih pada pemilu presiden 2014 lalu? (Jika jawaban adalah
TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor D.9.2)
1. Apa yang mendorong bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2014
lalu?
2. Apakah bapak/ibu SEBELUM PEMILU, telah mengenal dengan capres yang
dipilih? (Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor 3)
a. Pernah berkomunikasi secara langsung dengan capres yang dipilih tersebut?
(Jika jawaban adalah TIDAK, pertanyaan langsung ke nomor 3)
b. Apakah komunikasi yang dilakukan dengan capres tersebut berlangsung lebih
dari 1 kali, lebih dari 5 kali, ataukah lebih dari 10 kali?
c. Ketika berkomunikasi secara langsung, apa tanggapan bapak/ibu tentang capres
yang dipilih tersebut? (lompati pertanyaan berikutnya, dan langsung ke
nomor 5)
3. Darimana bapak/ibu mengenal capres yang dipilih tersebut? (jika menyebutkan
lebih dari 1 sumber informasi, pilih informasi yang paling sering diterima darimana?)
a. Apakah sumber informasi tentang capres tersebut dapat dipercaya?
b. Setelah memperoleh informasi tentang capres tersebut, bagaimana tanggapan
bapak/ibu tentang karakter capres yang dipilih tersebut?
4. Jika melihat kondisi sekarang, apakah bapak/ibu kecewa ataukah puas dengan
pilihan yang sudah diberikan pada pemilu lalu? Kenapa?
5. Jika seandainya akan dilakukan pemilihan ulang minggu depan dengan capres yang
sama, apakah bapak/ibu akan memilih capres yang sama ataukah mengubah
pilihan? Kenapa?
6. Mana yang lebih utama dalam memilih, partai yang mengusung capres ataukah
figur capres? Kenapa?(Pertanyaan selesai, dan abaikan pertanyaan
berikutnya)

4.8.2. Kenapa bapak/ibu tidak memilih pada pemilu presiden 2014 lalu?
1. Apakah pada pemilu presiden berikutnya (tahun 2019), bapak/ibu akan
menggunakan hak pilihnya ataukah tetap tidak memilih? Kenapa?
2. Jika bukan melalui pemilu, apakah ada cara lain yang dapat memperbaiki
kehidupan bapak/ibu maupun lingkungan sekitar?
============ Terima kasih atas partisipasinya ============

