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ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN MANDAU
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2015
Oleh: FAUZAN SUHANDAR

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis partisipasi
masyarakat kecamatan mandau dalam pemilihan kepala daerah serentak di
kabupaten bengkalis tahun 2015. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah teknik wawancara, observasi dan angket terhadap masyarakat Kecamatan
Mandau dan pihak-pihak terkait seperti PKK Kecamatan Mandau, Tokoh
Masyarakat Mandau, hingga masyarakat biasa. Sedangkan jenis dan sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian analisis
data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh
dianalisa dengan menguraikan serta menyajikan dengan teori-teori yang sesuai
dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa; 1.Tingakat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Mandau
Dalam Pemilihan Kepala Derah Srentak Kabupaten Bengkalis Tahun 2015
secara kesluruhan partisipasi “Menurun” yaitu dari total keseluruahan DPT
Kecamatan Mandau 80.860 Orang atau 52% dari total Jumlah DPT yang
menggunakan hak suaranya dengan benar dan 76.094 Orang atau 48% yang
tidak menggunakan hak suaranya atau Golput. 2.Ada 6 faktor yang
mempengaruhi tingakt partisipasi politik masyarakat kecamatan mandau, yaitu
Kesadaran politik 84% kategori Tinggi, Kepercayaan terhadap kebijakan
pemerintah 69% kategori sedang, Status Sosial 73,15% kategori sedang, Status
Ekonomi52,7% sedang, Afilisasi Politik Orang Tua74,4% kategori sedang, dan
pengalaman berorganisasi 64,13% kategori sedang. Adapun saran penulis yaitu
pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendatang, kepada masyarakat untuk
meluangkan waktu agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan
selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar pro terhadap rakyat dengan
meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup seluruh masyarakat Kabupaten
Bengkalis, Namun itu semua kembali kepada masyarakat untuk terus
meningkatkan partisipasi dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati dan ikut
berpartisipasi di pemilihan yang akan datang.
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