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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Partisipasi 

Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 72 dan 73 tahun 2005 dan Peraturan 

dalam Negeri (MENDAGRI) tahun 2007, Partisipasi adalah keikutsertaan dan 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

Partisipasi menurut Soerjono Soekanto (1993: 355) merupakan setiap 

proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan 

bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa 

jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial 

merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, 

partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-

pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintahan. 

Menurut Ace. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan 

sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interkasi sosial dalam situasi 

tertentu, dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan 

dirinya dengan atau dengan kelompok, melalui berbagai proses dengan orang lain 

dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawaab 

bersama. 

Partisipasi menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan seseorang 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, 

pemilih dan pengambil keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 
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masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan seseorang dalam 

proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, 

yaitu: 

1. Partisipasi adalah partisipasi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan; 

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukan sendiri; 

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau sekelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 

menggunakan kebebasan untuk menggunakan kebebasan itu; 

5. Partisipasi adalah penempatan dialog antara masyarakat setempat dengan 

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaa, monitoring proyek, agar 

supaya memproleh informasi mengenai koleksi lokal, dan dampak-dampak 

sosial; 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Dari beberapa pendapat pakar diatas yang mengungkapkan defenisi 

partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi 
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secara sukarela dalam pemilihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

 

2.2. Partisipasi Politik 

Menurut Miriam Budiarjo (2012:367), menjelaskan Bahwa Partisipasi 

politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara 

aktif didalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara 

secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(Public Policy). 

Menurut Herbert McClosky Partisipasi Politik adalah “kegiatan-kegiatan 

sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam 

proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

pembentukan kebijakan umum”. (Miriam Budiarjo,2012:367). 

Hungtington dan Nelson (Anwar Arifin, 2015:78) memandang partisipasi 

politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau yang bersifat 

otonomi (autonomous participation), tetapi juga dapat dimobilisasi atau 

digerakkan oleh orang lain (mobilized participation). Lebih lanjut Hungtington 

dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud memengaruhi pembuatan 

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 

terorganisir atau sepontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 

kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi 

politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela. 



13 
 

Pakar komunikasi politik Dam Nimmo (Anwar Arifin, 2015:80) 

menyatakan bahwa partisipasi politik adalah “anggota khalayak” yang tidak acuh 

tak acuh, melaikan aktif, bukan saja memerhatikan pesan politik dari para 

komunikator politik, aktor politik atau politikus, tetapi juga menanggapi dan 

melakukan dialog dengan para politikus itu.  

Menurut James Rosenau (Anwar Arifin, 2015:80) partisipasi politik terdiri 

dari dua bentuk. Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya 

selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan 

pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupaka 

khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, pemirsa televisi), serta 

aktif dalam diskusi politik, seminar, dan memberikan komentar melalui media 

massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan 

komuikasi (lobi) dengan para pemimpim politik atau politikus, baik dipemerintah 

maupun di parlemen dan diluar parlemen. 

Hungtingtun dan Jhon Nelson (Anwar Arifin, 2015:81) membagi 

partisipasi politik dalam beberapa bentuk seperti: 

1. Aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, 

2.  Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau 

pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 

3. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik, 

4. Berusaha membangun jaringan politik, dan 

5. Melakukan tindak kekerasn (violence) dalam bentuk hura-hura, teror, 

kudeta atau pemberontaka. 
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Pakar ilmu politik Hungtington dan Nelason (Anwar Afrifin, 2015:82) 

telah membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (autonomous 

participation) dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakka oleh pihak lain 

(mobilized participation). 

1. Partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) merupakan 

bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang 

dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektirnya sosialisasi politik dan 

komunikasi politik. Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, 

sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya 

bahwa keterlibatanya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat 

dan efek politik (polotical afficacy). 

2. Partisipasi politik yang dimoblisasi (mobilized participation) adalah 

bentuk partisipasi politik yagn tidak sukarela tetapi digerakkan oleh partai 

politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang 

pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari tentang hak dan 

kedaulatan yang dimilikinya, seningga perlu digerakkan. Hal itu dapat 

berbentuk “intimidasi” atau berbentuk “politik uang” (money politik), yang 

sebagaimana yang terjadi diberbagai negar berkembang, termasuk 

indonesia. 

Dussedorp (1994:15), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi 

politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam 

berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan 

sampai dengan penilaian. 
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Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga 

masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga 

kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau 

kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

(Dusseldorp, 1994:16): 

1. Faktor Ekonomi. 

Kondisi Ekonomi meliputi: 

a. Tingkat pendapatan masyaralat. 

b. Pemberian bantuan berupa uang. 

c. Jumlah tanggungan keluarga. 

2. Faktor Sosial. 

Kondisi Sosial meliputi: 

a. Partisipasi Masyarakat. 

b. Kamampuan dalam Partisipasi. 

c. Tingkat pendidikan. 

3. Faktor Politik. 

Faktor politik meliputi: 

a. Komunisasi Politik. 

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai 

konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang 

mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. 
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Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interkasi antar 

dua pihak yang menerapkan etika. 

b. Kesadaran Politik. 

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian 

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat 

kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat 

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau 

pembangunan. 

c. Pengetahun Masyarakat terhdap Proses Pengambilan Keputusan. 

Pengetahun masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan 

akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil. 

d. Kontrol masyarakat terhadap Kebijakan Publik. 

Kontrol masyarakt  terhadap kebijakan publik yakni masyarakat 

menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk 

mengelola suatu objek kebijakna tertentu. 

Harahap (2005:86) juga mengemukakan faktor utama yang menyebabkan 

atau yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Persepsi masyarakat terhadap politik tidah terbangun dengan baik 

akibat minimnya pendidikan politik mempengaruhi kualitas demokrasi 

yang disalurkan lewat pemilihan umum. Pemilu kini identik dengan bagi-

bagi sembako, sumbangan-sumbangan, bantuan sosial, sehingga hasilnya 
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menjadi persoalan yang bersifat materi belaka. Politik yang bermakna 

moralis menjadi jauh dari moralitas. Sebagian besar masyarakat memaknai 

pemilihan umum sebagai kegiatan prosedural. Pemilu sebagai formalitas 

menjalankan siklus pergantian pemimpin semata. Oleh karena itu 

pendidikan politik menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proses 

demoktasi. Para elit sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas 

kepada masyarakat agar kesadaran demokrasi semakin tinggi dari berbagai 

kalangan. 

Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan yang jelas, terkait 

dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemulah 

merupakan segmentasi yang penting dalam upaya melakukan pendidikan 

bagi pemilih pemula, ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. 

Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan 

sedini mungkin, sehingga pemahaman hakekat demokratisasi sudah 

terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula 

sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Pengetahuan tentagn 

substansi dilakukannya pemilu sebagai bentukkedaulatan rakyat dan peran 

masyartakat termasuk pemilih pemula menjadi penting untuk disampaikan 

dalam materi kegiatan pendidikan bagi pemilih, sehingga dapat berperan 

dalam mengambil bagian berpartisipasi pada setiap penyelenggaraan 

pemilu. 
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2. Alasan politis 

Mayoritas masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan adanya 

pemilihan umum ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. 

Masyarakat meyakini hal ini karena sikap apatis yang sangat tinggi. Sikap 

apatis ini bukan tanpa alasan,  masyarakat pada umumnya telah jenuh 

terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut 

mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit 

itu sendiri. Terlebih, ketidakpercayaan masyarakatjuga semakin tinggi 

karena setiap kali diadakanya perubahan kursi kepemimpinan, mereka 

selalu saja disuguhkan dengan adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang 

teramat fulgar dari para kandidat. Fenomena demikian semakin 

meyakinkan masyarakat bahwa setiap kali diadakanya perhelatan 

pemilihan pemimpin semacam pemilihan Gubernur ini, masyarakat hanya 

dijadikan sebuah alat untuk mengantar kandidat untuk menggapai ambisi 

kekuasaannya. Setelah mendapat kekuasaan itu, sebagaimana sebuah alat 

yang sudah terpakai fungsinya, maka akan dibuang begitu saja karena 

sudah hilang nilai manfaatnya. Demikian pula anggapan masyarakat. 

Setelah pemilihan berakhir, maka mereka akan terlupakan begitu saja. 

3. Ekonomi 

Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang begitu susah, 

berketerampilan rendah atau bahkan tidak berpendidikan dan tidak 

memiliki keterampilan sama sekali, yang memiliki pekerjaan tidak 

menjamin, dengan upaya yang rendah dan tidak adanya kemungkinan 
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untuk pemperoleh kedudukan yang lebih baik. Mereka lebih memilih 

untuk bekerja seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

pada mereka mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 

memberikan suaranya yang menurut mereka tidak akan mendapatkan 

keuntungan, terlebih kebanyakan masyarakat tidak sabar duduk di kursi 

antrian terlalu lama menunggu giliran namanya di panggil. Hal inilah yang 

menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat didalam pesta demokrasi 

seperti pemilihan umum. 

Wimer (dalam Soerjono Soekanto, 2004:40), menyebutkan ada lima faktor 

yang mempengaruhi partisipasi politik: 

1. Modernisasi 

Modernisasi disegala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, 

industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat 

pendidikan. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga 

negara. 

2. Terjadi perubahan-perubahan struktur kelas esensial 

Dalam hal ini munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin 

meluas dalam era industrilisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi 

tuntutan-tuntutan baru pada giliranya akan mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah. 

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa 

Ide-ide nasiolisme, liberalisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk 

berpartisipasi dalam pengambila keputusan. 
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4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik 

Pemimpin politik yang saling merebutkan kekuasaan, seringkali untuk 

mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. 

Dalam konteks ini seringkali terjasi partisipasi yang dimobilisasi. 

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, 

ekonomi dan kebudayaan. 

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini sering kali merangsang 

tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta mempengaruhi 

perbuatan keputusan politik. 

Selain itu, Faktor yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan 

aspirasi politiknya dalam pemilihan umum menurut Eep Saefullah Fatah (dalam 

Soerjono Soekanto 2004:35): 

1. Faktor Internal 

Ada dua faktor yang menjadi alasan yang datang dari individu pemilih 

yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Pertama faktor 

teknis adalah kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga 

menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada saat 

pencoblosan pemilih sedang sakit. Kedua faktor pekerjaan, sebagian besar 

faktor pekerjaan ini dilihat dari sektor pekerjaan informal seperti 

perdagangan, industri, serta jasa kemasyarakatan. 

2. Faktor Eksternal 

Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori ini. Pertama faktor 

administrasi: faktor administrasi adalah faktor yang berkaitan dengan 
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aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan 

hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, pemilih tidak 

akan bisa mengguanakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. 

Kedua faktor sosialisai: sosialisasi sangat penting dalam upaya 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ketiga faktor politik: faktor 

ini adalah alasan penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik 

masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, 

tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa 

pemilihan umum akan membawa perubahan dan perbaikan.   

2.3 Masyarakat 

Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hidup bersama dengan orang 

lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental 

yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai 

beberapa nilai (value). Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara 

aman, dan sebagaianya. Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-

kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan 

jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang 

paling pokok adalah keluarga, tetapi masih banyak asosiasi lain yang memenuhi 

bermacam-macam kebutuhan manusi. Misalnya, untuk mengerjakan 

kepentinganya dibidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, 

perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya. Untuk 

memenuhi kebutuhan dibidang spiritual diadakan perkumpulan agama, 

perkumpulan kebatinan, dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan menambah 
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pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus dan sebagainya (Miriam 

Budiarjo, 2012:46). 

Dengan adanya kebutuhan dan kepentingan manusia yang tidak bisa 

dipenuhi seorang diri sehingga membuat ia mengadakan hubungan dan interaksi 

dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan 

asosiasi. Dari berbagai macam kelompok dan asosiasi tersebut maka terbentuklah 

sebuah masyarakat. Diaman pengertian masyarakat secara singkat yang 

dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (2012:46) adalah keseluruhan antara 

hubungan-hubungan antarmanusia. Selain itu Robert M. Mclaver juga 

mengartikan Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. 

(Society means s system of ordered relation). 

Seorang Ahli Antropologi Linton (Hartono dan Arnicun Aziz, 2011:88) 

mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah 

cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat 

mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan 

sosial dengan batas-batas tertentu. 

Hartono dan Arnicun Aziz mengemukakan yang menjadi unsur dari 

masyarakat ialah: 

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak 

jumlahnya, dan mengumpulkan binatang. 

2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam 

daerah yang tertentu. 
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3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, 

untuk maju kepada cita-cita yang sama. 

2.4 Demokrasi 

Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua buah tinjauan, 

yaitu tinjauan bahasa (etimologis) dan tinjauan istilah (terminiligis). Secara 

etimologis “ demokrasi “ terdiri dari dua kata yang berasal dari bahas Yunani 

yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “createin” 

atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahas  demos-

cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam 

sistem pemerintahanya kedaulatan berad ditangna rakyat, kekuasaan tertinggi 

berada dalam keputusn bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan 

kekuasaan oleh rakyat. 

Menurut Miriam Budiardjo (2012:105), istilah demokrasi berasal dari kata 

yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam 

kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi 

langsung (direct democracy) merupakan suatu bentuk pemrrintahan dimana hak 

untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secar langsung oleh 

seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan mayoritas, sedangkan 

demokrasi perwakilan (representatif democracy) adalah suatu beentuk 

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang 

ditunjuk oleh rakyat. 
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Menurut Ranny (Mifta Thoha, 2015:256) berpendapat bahwa demokrasi 

merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan 

berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan 

poitik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular 

consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas. 

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat 

dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan 

ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupanya, termasuk menilai 

kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. 

Dengan demikian Negara menganut sistem demokrasi adalah negara yang 

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut 

organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat 

sendiri atau atas petunjuk rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa hakikat demokrasi 

sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan 

memberikan penekana pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam 

penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. 

 

2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut 

Pemilukada adalah pemilihan umumu untuk memilih kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh 

penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 
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Pemilukada meliputi : 

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur: 

2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 

3. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. 

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada 

adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada 

pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, 

sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini 

adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. 

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta 

pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah 
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Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Adapun Proses politik pemilihan kepala daerah  berdasarkan PP RI No 78 

tahun 2012  tentang perubahan keempat PP no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, 

pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Pemilihan 

2. Penyelenggaraan pemilu 

3. Penetapan pemilihan 

4. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon 

Adapun pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang tercantum pada 

bab V terdiri dari: 

a. Peserta pemilihan 

b. Pendaftaran Pasangan calon 

c. Penelitian pasangan calon 

d. Penetapan dan pengumuman pasangan calon 

5. Kampanye 

Adapun bagian-bagian kampanye yang tercantup pada bab VI terdiri dari: 

a. Pelaksanaan kampanye 

b. Bentuk kampanye 

c. Larangan kampanye 

d. Dana kampanye 
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6. Pemungutan dan penghitungan suara 

7. Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan 

pelantikan. 

8. Pengawasan dan pemantauan pemilu 

Adapun pengaawasan dan pemantauan pemilu yang tercantum pada bab 

IX  terdiri dari: 

a. Pengawasan pemilu 

b. Pemantauan pemilu 

9. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah 

10.  Pendanaan 

Adapun pendanaan kegiatan pemilu yang tercantum pada bab XI pasal 134 

ayat 1, dibebankan kepada APBD. Dan dijelaskan pada ayat 2 bahwa 

pendanaan tersebut dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan 

dan belanja panitian peemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan 

akurat dengan mengemukakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, 

hemat anggaran, transparaansi dan akuntabel.  

 

2.6 Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam 

Islam memandang politik sebagai salah satu aspek kehidupan yang mesti 

diwarnai. Islam membawa nilai dan atuara yang sempurna dalam seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek politik, karenanya sudah semestinya manusia muslim 

memandang politik sebagai bagian dari islam yang intgral dan menyeluruh. 

Sistem politik dalam tataran praktis diserahkan kepada publik untuk bersepakat 

dan mengaturnya sesuai dengan situasi dan kemaslahatan. Pemilu sebagai 
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alternatif perangkat sistem politik menjadi bagian dari kesepakatan publikyang 

dibenarkan dalam islam. Substansi dari diadakanya Pemilihan Umum adalah 

pelibatan semaksimal mungkin partisipasi setiap individu di masyarakat dalam 

menentukan siapa pemimpin dan wakil rakyat. Hal ini merupakan semangat 

utama dalam pembentukan pemerintah dan pengaturan masyarakat, dimana 

masyarakat adalah sumber utama legitimasi sebuah negara dan kekuasaan 

pemerintahan. Masyarakat lah yang memilih siapa pemimpinnya, mereka pula 

yang mengawasi jalannya kekuasaan dan meluruskannya jika terjadi 

penyimpangan. 

Semangat partisipasi publik adalah filosofi yang dibenarkan bahkan 

dianjurkan dalam islam. hal ini terjiwai dalam prinsip Syura (Musyawarah) yang 

secara eksplisit ditegaskan oleh Al-Quran (QS, Asy Syura: 38) yang berbunyi: 

ََلةَ َوأَْمُزهُْم ُشىَرٰي بَْينَهُْم  َوالَِّذيَه اْستََجابُىا لَِزبِِّهْم َوأَقَاُمىا الصَّ

ا َرَسْقنَاهُْم يُْنفِقُىنَ   َوِممَّ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang 

Kami berikan kepada mereka”. (QS, Asy Syura: 38) 

Dalam praktik sejarah politik islam pun implementasi partisipasi publik 

juga dicontohkan, semisal dalam pemilihan khalifah Utsman bin Affan, 

Abdurrahman bin Auf diutus untuk mendatangi satu-satu masyarakat sahabat di 

masa itu untuk mengetahui pandangan dan suara mereka. Partisipasi publik yang 
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maksimal melahitkan kepemimpinan yang kuat dan legitimate(sah secara hukum), 

karena didasari keridaan dan kerelaan masyarakat terhadap pemimpinya. 

Filosofi partisipasi publik dalam bahasa fiqih kepemimpinan (imamah) 

dilegalkan dengan istilah akad. Akad adalah perjanjian keduabelah pihak yang 

mengikat satu sama lain. 

Partisipasi kaum muslimin dalam mengatur dan mengelola urusan negara 

dan masyarakat menjadi kemestian karena politik menjadi instrumen pokok demi 

terwujudnya tujuan utama yakni, hirasatuddin, wa siyasatuddunya bi ad-diin 

(menjaga agama, dan mengelola kehidupan dunia/masyarakat agar sesuai dengan 

tuntutan agama). 

Maka hendaknya setiap muslim merenung akibat dari ketidakikutannya 

dalam memilih umum. Karena dengan menyalurkan partisipasi pada Pemilihan 

umum merupakan salah satu kewajiban dan merupakan ketentuan dari Allah. 

Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang cukup baik akan tujuan utama 

politik dalam islam berkonsekuensi logis pada partisipasi aktif  dalam politik, 

khususnya dalam pemilihan umum serta meminimalisir sikap apatis pada keadaan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atiek Lestari tentang Partisipasi politik 

masyarakat dalamPemilihan gubernur jawa tengah tahun 2008(studi 

tentang tingkat partisipasi politik dalam pemilihan gubernur jawaTengah 

tahun 2008 di kalangan masyarakat kabupaten purworejo)memberi 
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kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purworejo menunjukkan skala 

yang rendah, karena hasil survey menunjukkan 88,4% masyarakat kurang 

berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jateng2008. Sementara itu bentuk 

partisipasi yang paling banyak dilakukan adalahmemberikan suara untuk 

salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Pemilih yangmemberikan 

suara pada salah satu pasangan Cagub dan Cawagub mayoritasadalah 

pemilih rasional. Sedangkan hasil pemberian suara menunjukkan 

angkagolput sebesar 26,4%. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian diatas terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian penulis 

fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politk masyarkat 

dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan penelitian diatas fokus pada 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rusliana tentang Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan 

Legislatif  2014 di Kota Pekanbaru memberi kesimpulan bahwa faktor 

yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru pada 

Pemilihan Legislatif 2014 adalah faktor aspek kesadaran politik 

masyarakat yang rendah. Masyarakat merasa keikutsertaannya dalam 

Pemilihan Legislatif tidak menjamin kehidupan yang baik dimasa yang 

akan datang, sehingga hal tersebut menyebabkan kesadaran politik 

masyarakat rendah dan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru pada 

Pemilihan Legislatif menjadi rendah. Perbedaan penelitian penulis 
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dengan penelitian diatas terletak pada objek penelitian, yaitu objek 

penelitian penulias adalah masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

yang merupakan masyarakat pedesaan. Sedangkan objek penelitian diatas 

adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang merupaka masyarakat 

perkotaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrika Henri tentang Partisipasi Politik 

Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 (Studi di 

Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota)memberikan 

Kesimpulanbahwa pemilih pemula di Kelurahan Penyengat masih kurang 

berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Hal ini 

dilihat dari pemilih pemula masih kurang aktif berpartisipasi pada Pemilu 

Tahun 2009 hal ini dikarenakan para pemilih pemula tidak aktif untuk 

dapat mencermati situasi dan dapat menambah pengetahuan mereka 

sendiri terhadap pemilu sehingga mereka sendiri tidak kecewa, belum 

antusiasnya pemilih pemula dalam menyambut Pemilu 2009, masih 

kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan bakal calon legislatif 

sehingga mengakibatkan kurangnya keinginan untuk ikut berpartisipasi 

dalam pemilu 2009.Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas 

terletak pada objek penelitian, yaitu objek penelitian penulias adalah 

masyarakat yang menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Sedangkan 

objek penelitian diatas hanya pemilih pemula. 
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2.8 Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah ditemukan di atas masih bersifat abstrak, maka 

agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian 

dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam 

memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan 

mendefenisikan sebagai berikut: 

1. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang 

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam 

pemilihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 

2. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dan sukarela dalam kegiatan politik. Dalam hal ini 

partisipasi yang dimaksud adalah tindakan politik yang secara legal 

dilakukan  oleh masyarakat desa. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik  

a. Faktor Ekonomi 

Tingkat status ekonomi yang tinggi akan berhubungan dengan kenaikan 

minat partisipasi politik, minat partisipasi politik yang tinggi akan 

berhubungan dengan keterlibatan politik. Meningkatnya ekonomi suatu 

bangsa akan juga pula menigkatkan minat partisipasi politik dalam 

masyarakat tersebut. Ekonomi yang tinggi akan mendapat pendidikan 

yang tinggi pula, sehingga mereka yang berekonomi tinggi akan 

memiliki kesadaran dalam berpartisipasi politik. Sedangkan yang 
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berekonomi rendah akan kurang dalam mendapatkan pendidikan 

sehingga mereka akan kurang menyadari peran dan keikutsertaan dalam 

partisipasi politik. 

b. Faktor Sosial 

Status sosial merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap 

partisipasi politik seseorang dalam politik. sepeti tingkat pendidkan, jika 

masyarakat mempunyai pendidikan yang tinggi tentu mereka akan 

mempunyai kemampuan dalam berpartisipasi, dam masyarakat yang 

mempunyai kemampuan dalam berpartisipasi tentu akan mempunyai 

kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam pemilu. 

c. Faktor Politik 

peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk 

menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi: komunikasi 

politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses 

pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan 

publik. 

4. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup 

dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan 

berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas 

tertentu. 

5. Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta 

pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan 

rakyat, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. 
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6. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.9 Sekala Pengukuran 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert, dimana responden 

menetukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih 

salah satu dari pilihan yang tersedia. Terdapat 4 pilihan skala dengan format 

seperti: 

1. Sangat Berpengaruh 

2. Berpengaruh 

3. Kurang Berpengaruh 

4. Tidak Berpengaruh 
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2.10 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 : Operasional Variabel dalam Indikator 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Partisipasi Politik 

Masyarakat dalam 

Pemberian Suara 

1. Faktor Ekonomi a. Tingkat pendapatan 

masyaralat 

b. Pemberian bantuan 

berupa uang 

c. Jumlah tanggungan 

keluarga 

2. Faktor Sosial a. Partisipasi 

Masyarakat. 

b. Kamampuan dalam 

Partisipasi. 

c. Tingkat Pendidikan. 

 

3. Faktor Politik a. Komunikasi Politik. 

b. Kesadaran politik 

c. Pengetahuan 

masyarakat terhadap 

proses pengambilan  

keputusan 

d. Kontrol masyarakat 

terhadap kebijakan 

publik 

 
Sumber: Dusseldorp (1994) 
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2.11 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTISIPASI POLITIK 

Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

partisipasi masyarakat 

 (deusseldrop: 1994) 

 

 Ekonomi 

 Sosial 

 Politik 

Pemberian Suara 


