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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan merupakan keyakinan akan integritas, kemampuan, karakter

dan kebenaran dari seseorang atau sesuatu (American Heritage Dictionary dalam

Hidayat, Fitriani dan Milla, 2012). Kepemimpinan atau kekuasaan dalam negara

demokrasi membutuhkan kepercayaan (trust) dari rakyat (Betz, 2004). Menurut

Thomas Hobbes dan John Locke (dalam Newton, 2012), kepercayaan merupakan

hal utama untuk membentuk budaya masyarakat yang demokratis, seperti

Indonesia. Menurut Gamson (dalam Mishler dan Rose, 2005), kepercayaan

sebagai modal bagi kepatuhan rakyat sangat diperlukan oleh penyelenggara

negara atau dalam hal ini politisi.

Apa yang mendasari masyarakat untuk dapat mempercayai politisi?

Kepercayaan terhadap politisi berdasarkan evaluasi masyarakat mengenai reputasi

politisi dalam mengadakan pelayanan publik (Job, 2005; Moordiningsih, 2010).

Jika para politisi dipercaya dapat menyelenggarakan kepentingan publik, maka hal

itu akan digeneralisasi masyarakat sehingga membentuk kepercayaan sosial antara

masyarakat dan politisi (Soekanto, 2006). Jika politisi dapat dipercaya pada

umumnya, maka kepercayaan itu tetap ada meskipun beberapa politisi memiliki

reputasi yang buruk.

Mishler dan Rose (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

kepercayaan (trust) terhadap politisi dan institusi pemerintahan mendorong
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partisipasi politik dan dukungan publik sesuai cita-cita demokrasi. Teori budaya

demokrasi menekankan bahwa budaya politik dengan kepercayaan interpersonal

dan kepercayaan terhadap institusi yang tinggi sangat diperlukan. Hal ini demi

mewujudkan kinerja demokrasi. (Almond, Verba, Putnam, dalam Mishler dan

Rose, 2005).

Kekuasaan seperti jabatan presiden, gubernur, bupati, dan anggota legislatif

dapat dicapai melalui jalur politik. Politik dikemukakan Coser: politics as process

of deciding who gets what, when and how. Politisi merupakan orang yang

mengamalkan proses ini. Politisi ini dapat meliputi anggota legislatif maupun

eksekutif. Badan legislatif dapat berupa DPRD, DPR, dan DPD, sedangkan

eksekutif meliputi bupati/walikota, gubernur dan presiden, dimana semua dipilih

berdasarkan prinsip one man one vote oleh rakyat (Sudiyono, 2010).

Jabatan anggota legislatif dan eksekutif merupakan impian setiap orang

yang berkecimpung di dunia politik. Berbekal kepercayaan rakyat melalui pemilu,

seorang politisi dapat mencapai cita-citanya (Prihatmoko dan Moesafa, 2008).

Pemilu sebagai salah satu sistem berdemokrasi mutlak menggunakan hak rakyat

untuk memilih siapa yang layak mewakili dan memimpin mereka. Melalui

pemilu, kandidat yang terpilih menjadi figur  representatif  yang mampu

mendengar  dan mengayomi masyarakatnya.

Peran politisi sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan atau

organisasi. Peran itu berfungsi dengan baik jika didukung kepercayaan rakyat.

Kepercayaan merupakan salah satu aspek psikologis yang harus ada karena rakyat

sebagai pemilik kedaulatan mempunyai hak istimewa dalam kehidupan politik



3

demokrasi. Misalnya, Lembaga legislatif ada karena adanya rakyat. Menurut

Nurhadi (2008), rakyat memiliki harapan terwujudnya tatanan masyarakat yang

adil, makmur, dan sejahtera di pundak politisi yang terpilih menjadi anggota

legislatif.

Kinerja politisi akan meningkat jika mengerjakan segala sesuatu untuk

kepentingan rakyat dan banyak menjaring aspirasi rakyat. Tolok ukur yang

dimaksud dengan kinerja adalah keberhasilan meningkatkan kesejahteraan,

keadilan dan kemakmuran bagi rakyat (Prihatmoko dan Moesafa, 2008).

Akhirnya, sebagaimana diharapkan politisi harus mau membuka hati, membuka

mata dan telinga, lalu melakukan tindakan dengan tangan dan kaki yang terbaik

untuk rakyat.

Adanya kepercayaan juga penting agar rakyat ikut aktif dalam proses

jalannya pemerintahan misalnya, pemilu. Pemilu yang dari tahun ke tahun

diwarnai oleh golput ( golongan putih )  menggambarkan sistem demokrasi yang

belum stabil. Golput disinyalir oleh para pengamat dan analis politik sebagai aksi

ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi (Grehension dalam Arianto, 2011).

Pada pemilu Sumatra Utara awal Maret 2013, sebagian pemilih memilih golput.

Ini berarti golput di Sumatra Utara mencapai 50%.

Pemilih yang menggunakan hak suara pada setiap pemilu cenderung

menurun setiap tahun. Golongan yang tidak memilih disebut golongan putih

(golput). Data yang diperoleh setelah tahun 2004, golput dalam pilkada cenderung

naik mulai 23 persen hingga 44 persen (Suwedotomo, 2005) sedangkan pada
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pemilu 2009 angka golput mencapai 28 persen (Asri, 2009). Di Riau angka golput

mencapai 31,8 persen pada Pemilihan Legislatif (pileg) 2009 (Arianto, 2011).

Menurut Varma (2001) sebagian pemilih tidak menggunakan haknya

hanya untuk menunjukkan sekedar rasa malasnya. Malas berdasarkan

kesadarannya bahwa politik tidak dapat menjamin perbaikan hidupnya. Hidup dan

mati mereka tidak bisa ditentukan oleh hasil pemilu. Terlebih pemilu dan politik

cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Sebagian yang lain tidak

menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan sistem

politik yang dibangun, pemerintahan yang sedang berkuasa, carut marutnya

supremasi hukum dan semacamnya. Sebagian lainnya juga melakukan golput

untuk mengutarakan kegusarannya atas perilaku elit politik yang tak sesuai

dengan janji-janji saat pemilu.

Menurut Ainurrofiq (2007), adanya partisipasi sangat ditentukan oleh

kepercayaan terhadap rekan, media atau lainnya yang terlibat dalam suatu

kegiatan. Ketika rakyat merasakan bahwa politisi mampu menjaga dengan baik

kepercayaan yang diberikan, maka rakyat dengan senang hati akan terus

meningkatkan partisipasinya. Bahkan dalam kondisi tertentu,  rakyat akan

mengajak yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti

pemilu. Jadi, meningkatnya golput karena rendahnya kepercayaan rakyat terhadap

politisi.

Sebagian  besar masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak lagi percaya

terhadap politisi negeri ini. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap

politisi dan dunia politik terus menurun. Hasil penelitian Indikator Politik
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Indonesia (IPI) masyarakat yang percaya  pada dunia politik hanya 67%  dan pada

institusi politik  58%, disusul dengan responden yang tidak percaya pada politisi,

menteri-menteri, DPR, dan Presiden. Survey ini menjadikan 5 institusi politik

sebagai subjek pertanyaan, yaitu presiden, menteri, DPR, partai politik, dan

politisi. Kelima institusi politik yang diuji, kepercayaan terhadap presiden

mencapai 86%, disusul menteri-menteri 54%, DPR 41%, partai politik 31%, dan

para politisi 30% (Harian Haluan, 30 Oktober 2013 hal. 1).

Selain itu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei di 33

provinsi mendapatkan angka 37,5% publik yang percaya dengan komitmen

moralitas publik para politisi. Sedangkan, mayoritasnya yaitu sebesar 51,5% tidak

percaya (Depoliticanews, 30 Oktober 2013 hal. 1). Pada keadaan politik,

persentasi pernyataan tidak percaya masyarakat di atas tidak sekedar angka. Pada

keadaan politik, indikasi ketidakpercayaan masyarakat tampak melalui pemilu.

Moordiningsih (2010), menemukan tingkat kepercayaan mahasiswa

Indonesia terhadap politisi sangat rendah. Menurut Moordiningsih, mahasiswa

tidak mempercayai politisi dengan alasan (1) tidak kompeten, (2) integritas

rendah, dan (3) mementingkan diri sendiri, (4) korupsi, dan (5) pemahaman

politik responden.

Hasil penelitian Agung (2012), terdapat tiga institusi yang memiliki tingkat

kepercayaan rendah adalah partai politik, DPR dan polisi. Partai politik yang

didirikan oleh para politisi merupakan salah satu institusi yang tidak dipercaya.

Menurut Agung, kepercayaan terhadap institusi sangat dipengaruhi oleh reputasi

institusi tersebut. Reputasi institusi disebabkan oleh kinerja institusi yang tidak
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sesuai dengan harapan masyarakat dan kurangnya akuntabilitas dan keadilan

dalam menjalankan tugas.

Tugas politisi sangat berat untuk membangun kepercayaan dari rakyat.

Perilaku dan kebijakan mereka selalu mendapat perhatian dari media maupun

kepentingan pihak lain.  Mereka harus waspada terhadap pemberitaan media

maupun pihak lain yang belum tentu benar adanya. Kasus atau skandal politisi

yang belum dieksekusi oleh hukum diberitakan media cenderung kontroversi dan

provokatif. Berita positif dan negatif mengenai politisi secara langsung

membangun pencitraan diri para politisi.

Kredibilitas penting seorang pemimpin adalah memiliki integritas tinggi,

kepekaan pada situasi dalam mengambil keputusan, dan komitmen pada nilai-nilai

moral (Hasan dan Ahmed, 2011). Sebagai negara yang termasuk multikultural dan

religius, masyarakat Indonesia memiliki alasan tersendiri untuk mempercayai

politisi. Menurut Sanit (dalam Suwedotomo, 2005) bahwa budaya politik di

Indonesia yang lebih menonjol ialah keyakinan, simbol, nilai-nilai primordial baik

itu agama, adat, kedaerahan, keturunan, dan bahasa.

Hasil  survey LSI diatas, ketidakpercayaan masyarakat telah melekat pada

diri setiap politisi pada umumnya. Padahal tidak semua politisi melakukan tindak

korupsi dan suap yang merugikan negara. Jika kepercayaan masyarakat semakin

menurun, bagaimana politisi dapat menggalang kerjasama dan mendapatkan

legitimasi masyarakat tersebut. Sementara, kepercayaan merupakan dasar dalam

membangun suatu hubungan antar individual maupun kelompok. Tanpa

kepercayaan, individu atau kelompok tidak dapat memasuki lingkungan yang baru
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atau membentuk relasi dengan orang lain (Ishii dalam Agung, Masyhuri dan

Hidayat, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika masyarakat pada umumnya tidak

percaya dengan politisi dengan alasan tertentu, bagaimana dengan mahasiswa?

Mahasiswa merupakan bagian dari kelompok bermasyarakat yang secara khusus

mendapat kesempatan mengikuti proses pendidikan formal di bangku kuliah

perguruan tinggi. Potensi bekal pengetahuan yang didapat menyebabkan

mahasiswa dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam kelompok sosial

masyarakat. Mahasiswa bahkan disebut sebagai kelompok terpelajar intelektual

atau kelompok strategis. Anggapan ini timbul karena kesadaran kritikal

mahasiswa terhadap kinerja kekuasaan dan lingkungan sosialnya. Mahasiswa

akan lebih peka dan rasional (Papalia dkk, 2008) dalam menanggapi

permasalahan-permasalahan sosial seperti menurunnya kepercayaan masyarakat

terhadap politisi. Mahasiswa akan memberikan alasan untuk tidak percaya

terhadap politisi dengan analisa yang rasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah hal-hal apa sajakah yang membuat politisi tidak dipercaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang membuat

politisi tidak dipercaya oleh mahasiswa.
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D. Manfaat  Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman

mengenai konsep trust terhadap politisi dan metode indigenous psychology.

Metode indigenous psychology yang baru berkembang perlu dieksplorasi untuk

menggali kearifan lokal Indonesia. Mahasiswa juga dapat mengakses penelitian

ini untuk mengembangkannya menjadi sebuah judul baru dengan hasil yang

berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kepercayaan telah banyak dilakukan dengan

pendekatan yang beragam. Penelitian ini adalah benar-benar penelitian yang

berasal dari ide peneliti sendiri. Sebelumnya, telah banyak yang melakukan

penelitian mengenai kepercayaan, namun belum ada yang khusus menganalis

alasan mahasiswa tidak percaya pada politisi menggunakan pendekatan

indigenous psychology.

Ainurrofoq (2007) menulis tesis berjudul Pengaruh Dimensi Kepercayaan

(Kepercayaan) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce dengan metode

survei. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan

variabel eksogennya adalah ability, benevolence, dan integrity penawaran di E-

Commerce, sedangkan variabel endogennya adalah kepercayaan dan partisipasi

dari pelanggan E-Commerce. Hasilnya ketiga variabel eksogen berpengaruh

positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh langsung pada

partisipasi  pelanggan.
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Kepercayaan Pada Orang Asing yang ditulis oleh tim peneliti Fakultas

Psikologi UGM (Universitas Gajah Mada) menganalisis tingkat kepercayaan

terhadap orang asing (strangers) antara laki-laki dan perempuan, dan alasan

mereka mempercayai orang asing. Pendekatan indigenous yang digunakan

menunjukkan data 4% percaya, 20% ragu-ragu, 25% tidak percaya, dan 50%

sedikit percaya. Alasan utama mempercayai orang asing yaitu  faktor internal,

kualitas orang asing, dan faktor situasional.

Job (2005) dengan  judul How Trust in Government Created? Job

menganalisis terjadinya kepercayaan sosial antara masyarakat, pemerintah,

organisasi dan orang asing. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi

literatur dan metode survei dengan mengangkat lima konsep yakni civic

engagement, trust, world views and satisfaction with life, social demographics,

and government performance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua

faktor munculnya kepercayaan sosial, yaitu faktor rasional dan faktor relasional.

Agung (2012) meneliti General Kepercayaan dan Kepercayaan terhadap

Institusi Publik Pada Mahasiswa dengan dengan pendekatan indigenous. Hasil

penelitian  ini mendapatkan tiga institusi yang memiliki tingkat kepercayaan

rendah adalah partai politik, DPR dan polisi. Menurut Ivan, kepercayaan terhadap

institusi sangat dipengaruhi oleh reputasi institusi tersebut. Reputasi institusi

disebabkan oleh kinerja institusi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat

dan kurangnya akuntabilitas dan keadilan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, Agung dkk (2013) juga menganalisis Dinamika

Ketidakpercayaan terhadap Politisi dengan pendekatan indigenous. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa kurang/tidak percaya

terhadap politisi. Ada empat alasan utama, pertama lemahnya integritas (71,7%),

faktor internal (8,2%), situasional (7,3%), dan kompetensi (4,1%).

Selain itu, Moordiningsih (2010) juga menggunakan pendekatan

indigenous dalam menganalisis Trust Mahasiswa terhadap Politisi di Indonesia.

Penelitian ini mendeskripsikan alasan mahasiswa untuk percaya dan tidak percaya

terhadap politisi. Politisi dipercaya karena memiliki kompetensi, kontribusi dan

integritas, sedangkan alasan politisi tidak dipercaya karena tidak kompeten,

integritas rendah, dan mengutamakan kepentingan sendiri.


