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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang memiliki bentuk

pemerintahan republik yang di kepalai oleh Presiden, sebagai kepala negara,

Presiden memegang kekuasaan sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden

dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden merupakan institusi tunggal

secara politik. Konsekuensinya, Presiden dan Wakil Presiden harus di pilih dalam

satu paket pencalonan, meskipun secara politik Presiden dan Wakil Presiden

merupakan intitusi tunggal, tanggung jawab pemerintahan eksekutif tertinggi tetap

berada di tangan Presiden (Yuda, 2010:12-13)

Sebagai negara yang di kepalai oleh Presiden, Indonesia merupakan salah

satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dimana pemerintah pusat

memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya  sendiri

seperti wilayah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, sebagai kepala

pemerintahan tertinggi di tingkat Provinsi, Gubernur berhak untuk memimpin

serta bertanggung jawab terhadap wilayah kepemimpinan nya dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat, Gubernur merupakan pemimpin yang di pilih

melalui musyawarah yang di lakukan langsung oleh masyarakat dengan cara

memilih sesuai hati nurani masing-masing atau dengan sistem demokrasi, sistem

demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,

demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan
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pemerintahanya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan,

demokrasi tidak jauh dari kekuasaan, sebagai warga negara Indonesia masyarakat

sangat berperan penting dalam pesta demokrasi seperti Pemilihan kepala daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur, masyarakat bisa berpartisipasi menyampaikan hak

suara seperti mencontreng atau mencoblos sesuai dengan cara memilih yang telah

di sosialisasikan, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang

melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan negara, persamaan hak

bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, kebebasan dan kemerdekaan serta

adanya Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih wakil rakyat yang duduk di

pemerintahan dan sebagai perwakilan dan pengayom rakyat seperti pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau .

Mengacu kepada konsep demokrasi, maka rakyat sangat berperan penting

dan wajib dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah seperti pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur Riau periode pertama dan kedua tahun 2013,

adapun tujuan Pilkada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.23

tentang Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur, yaitu: Pemilihan kepala daerah di

selengarakan dengan tujuan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, yang

memperoleh dukungan yang penuh dari rakyat sehingga mampu menjalankan

fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan dalam rangka tercapainya tujuan nasional,

sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia

(Rahman, 2007:148).

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau 2013 putaran pertama dan

kedua merupakan suatu program nasional yang di ikuti oleh seluruh warga Riau



3

untuk menentukan pemimpin Provinsi Riau selama lima tahun kemudian, maka

peran patisipasi masyarakat dalam menyumbangkan suaranya adalah hal yang

sangat penting untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah ini, partisipasi

masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem

demokrasi yang berdasarkan pada pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar

konsekuensi pemerintah terkait benar-benar tetap pada tujuannya sesuai dengan

aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Kegagalan pada Pilkada Riau 2013

merupakan cerminan dari kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat untuk

memilih dan akibatnya timbullah Golongan putih (Golput) Makna inti dari kata

Golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor

dan alasan , bahkan banyak kasus menunjukkan penyebab Gologan putih itu

sendiri seperti yang terjadi di Desa Lubuk Tilan Kecamatan Dayun, Siak.

Menurut (Firmanzah,2010:407) Untuk mendapatkan data penduduk yang

akurat, maka di perlukan adanya sistem pendataan yang benar, tepat, dan baik

tidak lupa juga dalam pelaksanaan nya juga harus benar-benar sesuai dengan

aturan sistem yang telah di buat, maka untuk menentukan jumlah pemilih tetap

peneliti memaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2.  data calon pemilih pada Pilkada Gubernur Riau putaran pertama di
Desa Lubuk Tilan. Kecamatan Dayun, Siak

TPS
C A L O N P E M I L I H

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
I 260 225 485

II 211 199 410

TOTAL 471 424 895
Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgubri Desa Lubuk Tilan Tahun 2013 kab.
Siak sri indrapura.
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Tabel ini menunjukan jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap yang telah

memenuhi syarat untuk dapat memilih, namun tidak 100% yang siap untuk ikut

bepartisipasi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau Tahun 2013 putaran 1 (Pertama) tahun 2013 di TPS 1 dan 2 di

Desa Lubuk Tilan

Nama pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur

TPS
1

TPS
2

Jumlah

Drs. H. Herman abdullah, MM
Dan

dr. H. Agus Widayat, MM

13 11 24

H. Annas
Dan

Ir.H.Arsyad juliandi rachman, M.Ba

150 152 302

Ir. Muhammad Lukman Edy, M.si
Dan

H. Suryadi Khusaini, S.Sos. MM

103 36 139

Drs. H. Achmad, M.si
Dan

Drs. H. Masrul kasmy, M.Si

14 14 28

H. Jon Erizal, SE. MBA
Dan

Drs. H.R. Mambang Mit

9 26 35

Jumlah perolehan suara Sah untuk
seluruh pasangan

289 239 528

Jumlah Suara Tidak sah 6 10 16

Jumlah suara Sah dan Tidak sah 295 246 544

Yang tidak mengunakan hak pilih (Golput) di 2 TPS 351
Suara

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgubri Desa Lubuk
Tilan Tahun 2013.
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Tabel 1.4.  data calon pemilih pada Pilkada Gubernur Riau putaran Kedua di Desa

Lubuk Tilan. Kecamatan Dayun,Kabupaten Siak Sri Indrapura

TPS
C A L O N  P E M I L I H

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
I 260 225 485

II 211 199 410

TOTAL 471 424 895

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgubri Desa Lubuk Tilan Tahun
2013.

Tabel 1.5. Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau Tahun 2013 putaran 2 (Kedua) tahun 2013 di TPS 1 dan 2 di Desa

Lubuk Tilan

Nama pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur

TPS
1

TPS
2

Jumlah

1 Drs. H. Herman Abdullah, MM
Dan

dr. H. Agus Widayat, MM

61 47 108

2 H. Annas
Dan

Ir.H.Arsyad juliandi rachman, M.Ba

204 144 348

Jumlah 265 191 456

Jumlah suara Tidak sah 15 9 24

Jumlah suara Sah dan tidak sah 280 200 480

Yang tidak mengunakan hak pilih (Golput) di 2 TPS 415

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgubri Desa Lubuk Tilan Tahun
2013

Angka Golput diketahui dengan cara: Jumlah DPT di kurangi Suara sah dan Tidak

sah maka sisa dari hasil penjumlahan di ketahui lah jumlah Golput seperti yang

tercantum pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.6 Persentase angka Golongan putih (Golput)

NO Jumlah DPT Jumlah Golput Persentase

Golput

1 895 415 46%

Data di atas menunjukan rendahnya angka kehadiran pemilih pada pilkada di

Desa Lubuk Tilan.

Menurut (firmanzah 2010: 257) faktor faktor ketidak hadiran itu dipengaruhi oleh

potret legislatif yang kurang bagus dimata rakyat menjadi satu dari sekian

kekecewaan yang mucul di tengah-tengah bergulirya pemilu, keadaan ini dapat di

dukung oleh beberapa hal yaitu :

1. Masyarakat yang semakin kritis dan mulai membaca bahwa partai yang

mereka pilih ternyata mengirim wakil yang tidak berkompeten .

2. Skandal korupsi yang menjadi tema dominan mengarah pada partai politik

dan angotanya.

3. Ketidak percayaan publik ( Pemilih) yang cukup besar terhadap partai

politik dan calon bisa dipastikan berujung pada rutuhnya pamor politik

mereka. Pada akhirnya masyarakat mulai memilih untuk caleg dari partai

mana yag pantas di jadikan wakilnya bahkan tidak di pungkiri ketidak

percayaan itu akan menyebabkan masyarakat bersifat apolitis dan golput

dalam setiap kontes politik

4. Kemiskinan dan penganguran yang tidak juga ada jalan keluarnya adalah

realita sosial yang membiat sikap apolitis tersebut muncul
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Dari ke empat kasus diatas menurut( agustino 2009:143), yang menjadi

masalah besar penghambat tingkat kehadiran pemilih ke TPS adalah masalah

pendataan pemilih, masalah yang tampak nya sepele ini sangat penting untuk dua

alasan utama.

1. Pendataan pemilih dan penjamin bahwa semua orang telah terdaftar

sebagai pemilih merupakan hak esensial warga negara sesuai dengan

prinsip fundamental one person one voice one vote dalam setiap sistem

politik demokratis.

2. Kelemahan pada tahapan ini membawa implikasi pada legitimasi hasil

pilkada apabila ternya jumlah pemilih rendah di sebabkan karena pemilih

tidak terdaftar hasil monitoring kami mengungkapkan banyaknya warga

negara yang gagal merealisasikan hak memilihnya justru karena

pegaturan, manajemen, administrasi dan teknis yang menyangkut data

pemilih tidak efektif.

Selain ketidak siapan birokrasi di tahap paling awal dari pilkada, terdapat trend

umum rendahnya jumlah pemilih pada pilkada yaitu

1. Sistem pendaftaran pemilihan bersifat aktif, dimana warga yang memiliki

hak pilih harus mendaftarkan diri untuk memperoleh kartu pemilih. Sistem

ini membat da kelompok masyarakat yang tidak mendaftarkan diri.

2. Kurangnya sosialisasi tentang pilkada secara umum khususnya proses

pendaftaran sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi.

Terkait dengan berbagai macam permasalahan di atas menurut Manulang

(2004:45) untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang mesti dilalui,
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yaitu : Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasi dan menganalisis,

mengadakan kemungkinan-kemungkinan, dan menyusun rencana. Berdasarkan

pendapat diatas perencanaan suatu kegiatan nasional seperti pemilihan kepala

daerah Gubernur dan Wakil Gubernur ini, mempertimbagkan kemunginan-

kemungkinan yang akan di hadapi salah satunya Golongan putih, tindakan

tindakan yang secara langsug seperti mengobservasi dan menganalisis secara

langsung sehingga dapat membuktikan hasil yang sebenarnya tentang apa yang

terjadi di kalangan masyarakat, maka strategi-strategi yang akan di susun untuk

menghadapi pilkada dapat disusun sematang mungkin.

Melihat fenomena diatas program- program yang di buat oleh pemerintah

dan pasangan calon dapat di jadikan satu solusi sebagai pertimbangan pemilih

bahwa betapa pentingnya memberikan hak suara. Tujuannya untuk meminimalisir

rendahnya tingkat kehadiran pemilih adalah salah satu solusi yang dapat

digunakan.

Menurut firrmanzah (2007: 281) Ada beberapa progam yang sudah  di

selengarakan oleh pemerintah yaitu BOS (bantuan operasional sekolah ) KUR

(kredit usaha rakyat) BLT (bantuan langsung tunai) PKH ( Program keluarga

harapan) PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) jamkesmas

(jaminan kesehatan masyarakat). Selain program-program tersebut pemerintah

juga memberikan program stabilisasi harga bahan pokok, program beras murah

bag rakyat miskin, program kebersihan dan sanitasi kebersihan air, sibsidi

kepemilikan bunga kredit, pemilikan rumah sederhana termasuk rusunami. Sibsidi

BBM dan listrik juga masih di berikan, selain itu alokasi untuk sektor pertanian
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juga di tinggakatkan sebesar 15,3 triliun ( departemen pertanian 8,9 triliun dan

subfungsi pengairan 6,4 triliun). Subsidi pupuk,subsidi benih, dan subsidi bunga

kredit, program juga diberikan dengan peningkatan yang signifikan.

Menurut Pengamatan peneliti, rendahnya partisipasi pemilih merupakan

dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan pemimpin

pemerintah, hal ini disebabkan karena efek dari banyaknya pejabat-pejabat yang

terlibat korupsi seperti yang di beritakan oleh Media Massa elektronik maupun

cetak. Salah satunya kasus Pekan olah raga nasional (PON)  Riau yang melibatkan

mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, dan sebagian masyarakat beranggapan

Pemilihan Gubernur Riau ini merupakan suatu hal yang menguntungkan

Gubernur yang terpilih itu nantinya dan tidak menguntungkan masyarakat,

sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Golongan putih merupakan kurangnya koordinasi kerjasama dengan masyarakat

atau kelompok lain yang telah gagal. karena tanpa adanya partisipasi dari

masyarakat dapat menyebabkan pemimpin yang tidak serius di hati masyarakat

sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat ini merupakan

efek yang mengakibatkan hubugan antara pemimpin dan masyarakat tidak

harmonis dan apabila itu terjadi efek negatif pada wilayah kepemimpinan

Gubernur tersebut sangat berpengaruh. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan

kepala daerah diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi

berbagai masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat, sehingga dapat

menjadi suatu alternatif untuk memimpin yang hendak di pilihnya untuk

mempimpin daerahnya, solusi untuk pemecahan masalah masyarakat  secara utuh
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dapat di laksanakan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah berdasarkan

aturan-aturan yang ada.

Dukungan pemerintah ini merupakan suatu wujud pelaksanaan

penyelengaraan pemerintahan dan tugas pelayanan pada masyarakat, dan

merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat

untuk mengatur daerahnya, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna

pemerintahan, dan semua itu bertujuan dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat, termasuk penyampaian informasi dan sosialisai kepada

masyarakat seperti penyuluhan kepada masyarakat dalam pemilihan kepala daerah

Gubernur dan wakil Gubernur agar terhindar dari Golongan putih. Mengingat

banyaknya masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan, maka kepala

desa merupakan pemimpin tertinggi di desa, sangat berperan penting sebagai

perpanjangan tangan pemerintah untuk penyampaian informasi kepada

masyarakat. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul: ” Analisa Tinggkat Kehadiran Pemilih Pada Pilkada

Gubernur Riau Putaran Pertama Dan Kedua Tahun 2013 Di Desa Lubuk Tilan.

Kec Dayun. Kab Siak”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai negara yang

menganut sistem demokrasi dimana masyarakat bebas untuk memberikan

suaranya terutama pada saat pemilihan kepala daerah seperti Pemilihan Gubernur

Riau, namun kenyataan nya angka Golput masih masih tinggi yakni dari 895

Daftar Pemilih Tetap terdapat 415 angka golongan putih (Golput) di Desa Lubuk
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Tilan. Berdasarkan data tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok

permasalahan penelitian ini yaitu “bagaimana tingkat partisipasi kehadiran

pemilih dalam pemilihan Gubernur Riau di desa lubuk tilan kab.siak kec dayun.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk Menganalisis Tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada Gubernur

dan Wakil Gubernur Riau.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat masyarakat untuk tidak

ikut berpartisipasi dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau,

Pada Masyarakat Desa lubuk tilan beserta solusi atas permasalahan

partisipasi pemilih.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

A. Secara akademis .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Jurusan

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai golongan putih (golput) dan

faktor-faktor penyebabnya terhadap penciptaan peran kemasyarakatan

terutama di Desa Lubuk Tilan, kecamatan dayun Kabupaten siak, Riau

Bagi penulis, dapat menyalurkan ilmu yang diperoleh selama ini kepada

masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bermanfaat sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau
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B. Secara praktis:

penelitian ini dapat Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan

dan pengetahuan dalam membuat kerangka ilmiah. Sebagai perbandingan bagi

penelitian yang serupa dimasa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari

tulisan ini.

I.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam enam bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kerangka teori, bentuk penelitian, lokasi penelitian,

poulasi dan sampel penelitian, definisi konsep, definisi operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi

dan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat letak, luas dan batas Desa Lubuk Tilan, susunan

organisasi serta struktur organisasi Desa Lubuk Tilan
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian tentang analisis faktor-

faktor tinginya angka golongan putih (Golput) pada pilkada gubernur

riau putaran pertama di desa lubuk tilan, kec.dayun kab.siak.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari berbagai pembahasan.


