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Kata kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat Miskin Kota, Pemilihan Kepala 

Daerah. 

Pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memilih kepala daerah yang dianggap mampu untuk memimpin suatu daerah. 

Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat, pemilihan kepala 

daerah dilakukan secara secara demokratis. Di tingkat daerah pelaksanaan 

demokratis diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung 

yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan demokratis tentunya 

diperlukan adanya partisipasi seluruh masyarakat daerah tersebut agar 

pelaksanaan demokratis berjalan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 

UUD 1945. Masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pilkada secara demokratis. Partisipasi merupakan aspek yang penting 

dari pelaksanaan demokrasi. Dalam pelaksanaan demokrasi yang telah dapat 

berpartisipasi adalah mereka yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 17 

tahun atau pernah kawin. Pemilih yang baru terlibat dalam kegiatan pemilihan 

kepala daerah tersebut digolongkan dalam pemilih pemula. Faktor yang 

memengaruhi partisipasi tersebut dapat dilihat dari dalam diri individu itu sendiri 

seperti adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat miskin kota maupun faktor 

pendorong lainnya yaitu dukungan dari berbagai pihak seperti dorongan keluarga, 

teman-teman sebaya yang dilakukan melalui komunikasi politik dalam kehidupan 

sehari-hari.    

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
bentuk partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pilkada 
tahun 2015 di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 
(2) faktor apa sajakah yang memengaruhi partisipasi pemilih khususnya 
masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015
di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 
partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 
di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih khususnya 
masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 
di Kota Semarang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang 
digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan 
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sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat 
miskin kota di Kelurahan Jagalan pada saat sebelum pemilihan adalah; (1) diskusi 
politik, (2) kegiatan kampanye, (3) memahami berbagai persoalan politik dan 
sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal 
melalui media massa; (4) mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan 
kebijakan. Partisipasi masyarakat miskin kota pada saat pelaksanaan pemilihan 
yaitu; (1) pemungutan suara, (2) memahami berbagai persoalan politik dan sosial 
dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui 
media massa. Setelah pemilihan, masyarakat miskin kota masih melaksanakan 
partisipasi politik yaitu; (1) menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan 
keputusan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik 
masyarakat miskin kota di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah maka 
hasilnya terdapat dua faktor makro dan mikro yang memengaruhi partisipasi 
politik. Adapun faktor makro meliputi: (1) modernisasi, (2) peluruhan politik atau 
political decay, (3) partai politik dan, (4) media massa. Sedangkan faktor mikro 
meliputi: (1) status ekonomi dan, (2) status pendidikan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat miskin kota di 
Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang melaksanakan 
partisipasi politik dalam bentuk; (1) pemberian suara, (2) kegiatan kampanye, (3) 
diskusi politik, (4) memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara 
mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui media 
massa, (5) menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan 
pemerintah, (6) mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. 
Terdapat faktor makro dan mikro yang memengaruhi partisipasi politik 
masyarakat miskin kota Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah pada 
pilkada tahun 2015.  

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat miskin kota di Kelurahan Jagalan Kecamatan 
Semarang Tengah Kota Semarang adalah sebagai berikut. (1) Bagi pemilih 
masyarakat miskin kota Kelurahan Jagalan sebaiknya mau berpartisipasi aktif 
dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun mendatang. Setidaknya mau 
meluangkan waktu dari padatnya aktivitas kerja dalam mencukupi kehidupan 
sehari-hari untuk memilih calon pemimpin yang lebih baik lagi. Selanjutnya agar 
tidak menjadikan uang atau money politic sebagai fokus utama mau memilih 
pemimpin bangsa. (2) Pada pemilihan umum mendatang para pemilik perusahaan 
setidaknya  mau memberikan libur khusus bagi karyawan untuk memilih 
pemimpin bangsa guna kemajuan ke arah yang lebih baik. (3) Partai politik lebih 
aktif dan memaksimalkan perannya sebagai lembaga politik dalam memberikan 
pendidikan politik bagi masyarakat lebih luas agar mereka sadar akan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam partisipasi politik pemilihan 
umum mendatang. (4) Bagi pemerintah atau pemimpin terpilih seyogyanya tidak 
menjadikan janji politik sebagai omong kosong belaka. Namun, bekerja secara 
nyata dan menjadi abdi negara yang benar-benar bekerja hanya untuk 
kemaslahatan rakyat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat miskin selalu mendapat

perhatian banyak pihak. Ini karena realita kehidupan mereka yang memang 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Secara khusus, kehidupan kaum 

miskin perkotaan yang penuh dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya 

menyimpan potensi konflik politik yang intens dan setiap saat dapat mengarah 

pada radikalisasi sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa negara, seperti: 

Cina, Vietnam, Anggola, Mozambik, Indonesia, Cuba, Bolivia dan Gunea-Bissau. 

Sangat jelas terlihat, bahwa fenomena kehidupan perkotaan penuh dengan 

masalah sosial seperti: kemiskinan, pengangguran, perumahan kumuh (slump 

area), pemukiman liar (squatter settlement), jarak sosial (social gap) antar 

kelompok masyarakat yang lebar, kriminalitas, pelacuran, kesenjangan ekonomi 

hingga ke masalah politis. 

Gejala kehidupan seperti ini jelas membawa dampak terhadap individu 

baik secara kognitif, afektif dan bahkan psikomotorik. Umumnya, sarjana 

berpendapat bahwa lingkungan dapat memengaruhi cara berperilaku seseorang 

dalam merespon stimulus yang mereka hadapi. Artinya, keadaan lingkungan 

membentuk sikap seseorang yang seringkali diwujudkan dalam bentuk tindakan, 

termasuk dalam hal ini respon individu terhadap gejala politik di sekitar mereka. 

Begitu juga dengan masyarakat miskin yang hidup dalam lingkungan sosial yang
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terbatas, sehingga memengaruhi pembentukan nilai-nilai politik mereka 

(Asrinaldi, 2012:2). 

Berbicara mengenai kemiskinan perkotaan, kiranya tidak mudah seperti 

membalikkan telapak tangan. Pada September tahun 2000 para pemimpin dunia 

bertemu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, untuk membahas bersama-

sama mengurangi kemiskinan dunia. Separuhnya lagi kemiskinan mutlak, yang 

absolut selama 15 tahun. Tujuan Pembangunan Millennium (Millenium 

Development Goals, MDGs) adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup 

di bawah garis kemiskinan di seluruh dunia. Parameter dari target MDGs adalah 

mereka yang hidup dengan biaya kurang dari 2 dolar AS per hari. Diperkirakan, 

saat ini ada sekitar 1,3 miliar orang yang termasuk kategori miskin. Dari jumlah 

itu, sekitar 800 juta jiwa menderita kelaparan dan kekurangan gizi, 600 juta jiwa 

tidak memiliki akses air bersih dan sebanyak 115 juta jiwa tidak memiliki akses 

dalam pendidikan (Solihin, 2009:19). 

Di beberapa negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga yang selalu 

diliputi dengan masalah kemiskinan, terutama di perkotaan, terdapat tumpang 

tindih permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak saja menghadapi 

masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, penyesuaian terhadap 

kuatnya penetrasi budaya kota, tetapi juga menghadapi masalah politik. Yang 

menarik adalah masalah politik ini justru bukan muncul dari mereka, namun 

dibawa oleh orang luar (outsider) yang memiliki kepentingan tertentu terhadap 

keberadaan masyarakat miskin ini. Misalnya, penggunaan kekuatan masyarakat 

miskin kota untuk menggalang aksi massa, seperti demonstrasi menuntut 
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pemberlakuan suatu kebijakan, juga menyangkut mobilisasi dukungan suara 

dalam suatu pemilu. Bahkan tidak jarang, sejumlah partai politik mengakui 

konstituennya yang ingin mereka jaring dalam pemilu adalah masyarakat miskin 

kota. 

Gejala semacam ini dapat ditemukan di India. Partai politik di India 

menggalang dukungan pada waktu pemilu di daerah-daerah miskin dengan 

menawarkan ganjaran-ganjaran baik yang bersifat materi, uang atau hadiah, 

hingga ke dalam bentuk penyediaan jasa, seperti: layanan kesehatan dan lain 

sebagainya. Jika ditelusuri lebih dalam, temuan ini merupakan fenomena umum 

yang jamak terjadi di banyak negara dunia ketiga termasuk Indonesia (Asrinaldi, 

2012:3). 

Berbicara mengenai dukungan suara dalam pemilihan umum, pada tahun 

2015 Kota Semarang juga menyelenggarakan pesta demokrasi atau biasa disebut 

sebagai pilkada guna memilih calon pemimpin daerah yang dianggap mampu 

membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pemilihan kepala daerah 

(pilkada) tentunya dibutuhkan partisipasi warga masyarakat di daerah tersebut, hal 

ini sebagai wujud dari adanya sistem demokrasi di Indonesia. Dibanding pemilu 

legislatif dan pemilu presiden, pemilihan kepala daerah sebenarnya jauh lebih 

penting bagi masyarakat lokal. Melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat lokal 

bisa menentukan nasib daerahnya sendiri. 

Asfar (2006:45) menyatakan bahwa di Indonesia pilkada tidak masuk 

dalam kategori pemilihan umum. Pilkada tidak dikategorikan dalam pemilihan 

umum karena beberapa alasan. Pertama, karena penyelenggaraan pilkada tidak 
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dilakukan secara serempak. Kedua, pemilihan kepala daerah hanya bersifat 

“lokalistik” sesuai ruang pemilihannya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 6 tahun 2005 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/kota berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme pemilihan langsung 

pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari walikota, bupati hingga gubernur. 

Keterlibatan warga dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah 

barang tentu memberikan kebermanfaatan bagi daerah tersebut. Dengan asumsi 

bahwa mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka yang memilih. 

Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh warga di suatu daerah dapat 

terwujud apabila mereka memilih calon kepala daerah yang memang 

memprogramkan kesejahteraan daerah, bukan yang lainnya. 

Pemilihan kepala daerah memperoleh dasar hukum dalam pasal 18 ayat 4 

UUD 1945 amandemen keempat yang mensyaratkan pemilihan kepala daerah 

dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan secara langsung diyakini sebagai 

mekanisme yang lebih demokratis dibandingkan pemilihan secara perwakilan oleh 

DPRD (Mariana dan Paskarina, 2008:37). 

Masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pilkada. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang 

bisa menentukan nasib suatu daerah dimasa mendatang. Setiap warga negara, 
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apapun latar belakangnya seperti jenis kelamin, suku, agama, ras, maupun status 

sosial, memiliki hal yang sama untuk berkumpul, menyatakan pendapat, 

menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat. Proses pemilihan 

kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung 

dengan ketentuan one man one vote (Mariana dan Paskarina, 2008:27).

Asfar (2006:12) menyatakan bahwa partisipasi merupakan aspek penting 

dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang 

yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. 

Ramlan Surbakti (dalam Cholisin dkk, 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi 

politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan 

segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Salah satu 

bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah 

keikutsertaan dalam pemilihan umum. Yang dimaksud pemilihan umum di sini 

adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, termasuk pemilihan kepala 

daerah.

Kesadaran politik menjadi faktor penting dalam partisipasi politik 

masyarakat. Artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran 

akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan 

kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses 

partisipasi politik.

Pada pasal 1 ayat 22 UU No. 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara 

Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, 

kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa 
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pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang 

didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari 

pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah 

kawin.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun 

yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan 

merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 

mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah tidak 

terkecuali bagi masyarakat miskin yang ada di perkotaan.  

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi 

politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pilkada itulah 

rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik suatu wilayah 

dengan memberikan suara secara langsung dalam bilik suara. Dengan demikian, 

keberadaan masyarakat miskin perkotaan memberikan sebuah arti bahwa 

partisipasi mereka juga ikut menentukan arah kebijakan suatu daerah.

Masyarakat miskin perkotaan merupakan subjek dan objek dalam kegiatan 

politik khususnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Masyarakat miskin 

kota sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih banyak 

memerlukan bantuan melalui serangkaian pembinaan dan penanggulangan 

kemiskinan agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik politik 

di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Sehingga, pemilihan kepala daerah 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. 
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Masyarakat miskin perkotaan banyak memiliki peran dalam pemilu baik 

pilkada maupun pemilu legislatif dan presiden. Sebagian masyarakat miskin 

perkotaan memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Akan 

tetapi, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki kesadaran politik ketika 

mengikuti aktivitas politik. Dalam konteks tersebut, masyarakat miskin kota perlu 

mengerti apa makna demokrasi dan bagaimana mencapainya. Diharapkan dengan 

mengerti makna demokrasi maka akan menciptakan masyarakat yang sadar 

politik, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala 

daerah (http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/download/103/95)

diakses tanggal 5 November 2016.

Layaknya sebagai masyarakat miskin kota pada umumnya, mereka sering 

dianggap minim kecakapan dan kesadaran politik ketika mengikuti aktivitas 

politik, seperti memberikan dukungan suara pada suatu pemilihan umum. Namun, 

minim kecakapan dan kesadaran politik bukan berarti mencerminkan keterbatasan 

menyalurkan aspirasi politik. Dari mereka tetap ada yang memberikan hak 

pilihnya di tempat pemungutan suara. 

Partisipasi masyarakat miskin kota sebagian besar adalah berupa pemilih 

aktif dan pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang perannya sebagai orang yang 

memilih, mereka masih memiliki kepedulian dalam berpolitik terutama untuk 

merespon lingkungan di sekitarnya. Artinya, masyarakat miskin kota merespon 

fenomena politik di sekitar mereka jika berkaitan dengan masalah yang meraka 

hadapi. Biasanya masyarakat miskin kota ini menghadapi masalah yang hampir 

sama, sehingga menjadi faktor penentu respon politik.  
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Sedangkan pemilih pasif adalah masyarakat miskin kota yang lebih 

memfokuskan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada 

memikirkan sesuatu yang menurut mereka tidak ada kaitannya dengan masalah 

sosial yang mereka hadapi (Asrinaldi, 2012:36).

Masyarakat miskin kota adalah kelompok laki-laki dan perempuan yang 

dianggap minim kecakapan dalam dunia politik, kelompok marjinal ini sejatinya 

memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memengaruhi rotasi kekuasaan guna 

membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Masyarakat miskin perkotaan 

adalah mereka yang umumnya memiliki pekerjaan sebagai: wiraswasta, 

pelajar/mahasiswa, buruh harian lepas, karyawan swasta, belum/tidak bekerja dan 

mengurus rumah tangga sejatinya merupakan kelompok masyarakat yang 

memang menarik karena semakin banyak dukungan suara yang diperoleh darinya, 

maka semakin besarlah peluang untuk memenangi pemilihan umum. Akibatnya 

dukungan dari semua elemen masyarakat harus didapatkan. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika keberadaan mereka sangat dicari di setiap pemilu atau pilkada.  

Kelurahan Jagalan adalah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang. Pada tahun 2015 Kelurahan Jagalan memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. 

Kelurahan Jagalan merupakan wilayah dalam kategori keluarga termiskin di Kota 

Semarang. Berdasarkan data warga miskin yang diunduh tanggal 29 Juni 2016 

dari situs (http://simgakin.semarangkota,go.id/2015/web/rekap_gakin/124)

tercatat bahwa 346 KK dan 913 merupakan warga hampir miskin, 165 KK dan 
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491 jiwa merupakan warga miskin dan 11 KK dan 35 merupakan warga sangat 

miskin.  

Masyarakat miskin kota dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana 

demokrasi di tingkat lokal umumnya kurang memahami pentingnya partisipasi 

politik dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini diakibatkan oleh 

masih banyaknya masyarakat miskin kota yang lebih memfokuskan diri untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi dibandingkan memikirkan urusan politik. Dari 

segi jumlah, masyarakat miskin kota perlu mendapatkan pembinaan dan perhatian 

lebih guna menjalankan haknya sebagai pemilih agar dapat menggunakan surat 

suara dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, masyarakat miskin kota khususnya 

perlu diberikan informasi mengenai lika-liku pemilihan kepala daerah secara 

langsung. Harapannya hak setiap masyarakat miskin kota dalam politik dapat 

tersampaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.   

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat 

miskin kota di Kelurahan Jagalan dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat 

Miskin Kota Dalam Pilkada Tahun 2015 Di Kelurahan Jagalan Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan mengenai partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pilkada 

diuraikan sebagai berikut.
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1. Bagaimanakah bentuk partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam 

pelaksanaan pilkada tahun 2015 di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi partisipasi pemilih khususnya 

masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 

2015 di Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat miskin 

kota dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 di Kelurahan Jagalan 

Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik 

masyarakat miskin kota dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 di 

Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan konsep teoretis mengenai 

partisipasi politik masyarakat miskin kota di Kelurahan Jagalan Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang dalam pilkada tahun 2015, mengacu dari 

perspektif teori Huntington dan Nelson mengenai partisipasi politik penelitian 

ini dapat menjelaskan bagaimana pandangan politik dapat memengaruhi 

partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pilkada khususnya.  
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Bagi penulis, digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ide, pikiran 

dan gagasan sebagai tujuan menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pilkada tahun 2015 di 

Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. 

Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan 

informasi mengenai partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pilkada 

tahun 2015 di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota 

Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat meningkatkan perilaku politik masyarakat miskin kota 

dalam pelaksanaan pilkada di Kota Semarang. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat miskin kota 

dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada masa yang akan 

datang. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

konsep-konsep atau pemberian batasan atas beberapa istilah yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksudkan di antaranya sebagai 

berikut. 

1. Partisipasi Politik 

Samuel Huntington dan Nelson (1994:4) mendefinisikan partisipasi 

politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman, warga 



12 
 

 

negara preman yang dimaksud adalah warga negara biasa yang bukan 

merupakan pejabat. Tujuan partisipasi politik untuk memengaruhi 

pemerintah dalam mengambil keputusan. Partisipasi politik dapat secara 

spontan atau secara sinambung, secara damai atau dengan kekerasan, illegal 

atau legal, efektif atau tidak efektif. 

2. Masyarakat Miskin Kota 

Bappenas (dalam Asrinaldi, 2008:5) mendefinisikan masyarakat 

miskin perkotaan sebagai kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang 

tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Atas definisi tersebut, 

masyarakat miskin kota juga mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan 

anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan 

secara ekonomi, akan tetapi juga kegagalan untuk memenuhi hak-hak dasar 

dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalani kehidupan secara layak. 

Hak-hak dasar itu meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari tindak kekerasan, 

serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Dan bila terdapat 

ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka 

sudah menjadi kewajiban negara untuk membantu melalui serangkaian 

penanggulangan kemiskinan. 

3. Pilkada
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Sigit Pamungkas (2009:3-5) menjelaskan pilkada sebagai arena

kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan daerah 

yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi 

syarat. Peserta pilkada dapat berupa perseorangan dan partai politik. Tetapi, 

yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat 

dalam pilkada untuk kemudian dipilih oleh rakyat.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Partisipasi Politik 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi politik sangat erat kaitannnya dengan pemilihan umum karena 

partisipasi politik adalah penentu keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Imawan 

(2003:4-5) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. 

Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak demokrasi. Tanpa adanya partisipasi 

mustahil produk-produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi 

rasa keadilan warga negaranya. Terkandung tiga macam aspek dalam partisipasi, 

yang pertama yaitu adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk 

mengungkapkan pandanganan kepentingannya dalam proses perumusan 

kebijakan, yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan 

pandangan dan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun bersama-

sama, yang ketiga yaitu adanya perlakuan yang sama terutama dari pemerintah

yang berkuasa terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh 

warga negaranya.

Begitu pentingnya suatu partisipasi politik bagi suatu negara demokrasi, 

karena memang tanpa adanya suatu partisipasi politik maka akan sulit bagi 

pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

mewujudkan keadilan di masyarakat. Pemerintah hendaknya memberikan

kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mengungkapkan, 

memperjuangkan pandangan, kepentingannya, serta pemerintah berlaku adil 
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terhadap warga negaranya termasuk dalam hak warga negara untuk ikut 

berpartisipasi politik.

Teori tentang definisi politik banyak dikemukakan oleh para tokoh. 

Axford dan Browning (dalam Handoyo 2008:57) mendefinisikan “politik sebagai 

proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan 

kolektif”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik merupakan suatu 

proses, proses tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam suatu 

masyarakat untuk mencapai keinginan bersama atau tujuan kelompok tersebut.

Kemudian Budiardjo memahami politik (politics) sebagai bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses 

menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pemahaman 

tentang politik ini tidak jauh berbeda dengan Easton yang menyatakan bahwa 

politik adalah bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari 

pihak berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan memengaruhi cara-

cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Budiardjo, 2001:13). Dari kedua 

pemahaman di atas, politik dapat dikatakan sebagai bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu negara untuk memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Selain itu, kegiatan-kegiatan politik juga dapat memengaruhi implementasi dari 

kebijakan yang telah diputuskan.

Sedangkan Weber (dalam Amal, 1987:5) mendefinisikan “partisipasi 

politik sebagai usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk 

memengaruhi pembagian kekuasaan baik di antara negara-negara atau kelompok-

kelompok di dalam suatu negara“. Jadi, partisipasi politik merupakan usaha untuk 
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ikut serta dalam mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara, atau hanya 

memengaruhi dalam pembagian kekuasaan tersebut.

Huntington dan Nelson (1994:4) mendefinisikan tentang partisipasi politik 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman, warga negara preman 

yang dimaksud adalah warga negara biasa yang bukan merupakan pejabat. Tujuan 

partisipasi politik untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan. 

Partisipasi politik dapat secara spontan atau secara sinambung, secara damai atau 

dengan kekerasan, illegal atau legal, efektif atau tidak efektif. 

Selanjutnya, Huntington dan Nelson (1994:6-9) juga mengungkapkan 

tentang konsep partisipasi politik yang mana mengharuskan beberapa hal harus 

terkandung di dalamnya. Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan nyata 

yang bisa dilihat dengan kasat mata berupa perilaku politik yang nyata bukan 

sikap-sikap. Kegiatan tersebut dilakukan oleh warga negara preman atau warga 

negara biasa bukan pejabat. Fokus dari kegiatan partisipasi politik adalah pejabat 

umum.

Partisipasi politik dimaksudkan untuk memengaruhi pemerintah dalam 

membuat suatu kebijakan. Kegiatan tersebut dianggap sebagai partisipasi politik 

baik kegiatan tersebut menimbulkan efek maupun tidak menimbulkan efek. 

Kegiatan yang dimaksud dalam partisipasi politik adalah untuk memengaruhi 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh 

orang lain di luar diri si pelaku. 
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Pengertian partisipasi politik juga diungkapkan oleh Prihatmoko (2008:46) 

bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dari kedua 

definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik berarti keikutsertaan 

warga negara biasa atau warga negara yang tidak mempunyai kewenangan dalam 

memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi dikemukakan oleh Jalbi (dalam Handoyo, 2008:206) bahwa 

partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan 

peran dalam kehidupan politik masyarakat, sehingga ia mempunyai kesempatan 

untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan 

masyarakat tersebut dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. 

Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara 

langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Dari pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik juga merupakan aktivitas secara 

aktif seseorang dalam pembuatan keputusan politik dalam kehidupan politik baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan 

hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota 

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct 

action dan sebagainya.
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McClosky (dalam Budiardjo, 2008:36) mengartikan partisipasi politik 

sebagai 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. Pendapat ini sesuai 

dengan definisi yang diungkapkan Setiadi dan Koli (2013:128-129) yang 

mengemukakan bahwa partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang 

atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan 

cara memilih pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi 

kebijakan pemerintah (pubic policy).

Luasnya definisi partisipasi politik menjadikan banyak pendapat yang 

memberikan batasan tentang partisipasi politik. Gatara (2011:92-93) 

mengungkapkan bahwa terdapat hal substantif yang menjadi “rambu-rambu” 

berkenaan dengan konsep partisipasi politik yaitu: 1) berupa kegiatan-kegiatan 

nyata, 2) bersifat sukarela, 3) dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, 

baik individu maupun kelompok masyarakat, 4) memiliki tujuan ikut serta dalam 

kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan atau mencari jabatan 

politik, 4) memiliki tingkatan partisipasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik harus 

berupa kegiatan-kegiatan nyata. Kegiatan-kegiatan nyata yang dimaksud di sini 

adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap 

atau orientasi. Kemudian suatu partisipasi politik juga harus bersifat sukarela. 

Bersifat sukarela maksudnya kegiatan yang dilakukan didorong oleh dirinya 
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sendiri, bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang pihak 

pemerintah.

Partisipasi politik seharusnya dilakukan oleh warga negara masyarakat 

biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang 

dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa mengisyaratkan seolah-olah 

menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bukan warga 

negara biasa dalam kehidupan politik. 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk seperti ikut serta 

dalam kegiatan kampanye, memberikan suara pada saat pemungutan suara, 

demonstrasi dan lain sebagainya. Studi-studi tentang partisipasi politik dapat 

menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda.

Huntington dan Nelson (1994:16-17) menyebutkan jenis-jenis partisipasi 

politik yaitu:  

a. Kegiatan pemilihan mencakup ikut dalam pemungutan suara, kegiatan-
kegiatan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan 
bagi seseorang. 

b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 
menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin atau 
pemerintah politik dengan maksud memengaruhi. Contoh yang jelas 
adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan, atau 
oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administrasi tertentu. 

c. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat 
dalam suatu organisasi yang tujuan utamannya adalah memengaruhi 
pengambilan keputusan pemerintah. 

d. Mencari koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang 
ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan 
maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang. 

e. Tindak kekerasan (violence), juga dapat merupakan satu bentuk 
partisipasi politik, dilakukan dengan jalan menimbulkan kerugian fisik 
terhadap orang-orang atau harta benda dengan tujuan untuk 
memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.  
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Kemudian mengenai kegiatan kampanye politik yang seringkali 

dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik tersebut dijelaskan oleh Lilleker 

dan Negrine (dalam Firmanzah, 2008:271) bahwa kegiatan kampanye politik 

merupakan periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, 

baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja 

dan memengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar 

memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Kegiatan kampanye 

dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi 

politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk,) dan 

pengiklanan partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia. Masing-masing 

peserta diwajibkan mengikuti aturan-aturan resmi selama periode kegiatan 

kampanye. Kegiatan kampanye ini diakhiri dengan pemungutan suara untuk 

partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, 

mengajukan alternatif kebijakan menentukan siapa yang akan mendapatkan 

dukungan terbanyak untuk disahkan sebagai pemenang pemilu.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat pun 

sangat beragam. Menurut Surbakti (2007:142) partisipasi politik sebagai kegiatan 

dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk 

dalam kategori umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, 

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak 

dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam 

partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Jadi, partisipasi aktif berarti 
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kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan 

partisipasi pasif merupakan kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik, 

sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi pasif 

maupun partisipasi aktif disebut apatis atau golongan putih (golput).

Rush dan Althoff (2005:122) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi 

politik menjadi beberapa bentuk yaitu menduduki jabatan politik atau 

administrasi, mencari jabatan politik atau administrasi, menjadi anggota aktif 

dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi 

politik, menjadi anggota dalam suatu organisasi semi politik (quasi political),

menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik (quasi political),

partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik 

informal minat umum dalam politik, partisipasi dalam pemberian suara (voting).

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah 

pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk 

memilih kepala negara (Maran, 2001:148). Jadi, pemungutan suara seringkali 

dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling mudah untuk 

dilaksanakan, dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas politik lain. Masyarakat 

menganggap pemungutan suara sebagai hal utama atau partisipasi politik yang 

utama yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat.

Milbrath dan Goel (dalam Sahid, 2011:181) membedakan partisipasi 

politik dalam beberapa kategori berdasarkan kadar dan jenis akivitasnya. Pertama 

yaitu apatis (masa bodoh), apatis adalah seseorang yang menarik diri dari aktivitas 
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politik. Orang yang apatis biasanya acuh dengan kegiatan politik yang ada di 

sekitarnya. Kemudian spektaktor, yaitu orang yang pernah ikut dalam pemilihan 

umum. Jika seseorang pernah mengikuti pemilihan umum walaupun hanya satu 

kali maka dikategorikan sebagai spektaktor. Gladiator yaitu orang-orang yang 

secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas 

khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kegiatan 

kampanye, serta aktivis masyarakat. Pengkritik, yaitu orang-orang yang 

berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Parludem (2014:5) menjelaskan beberapa jenis atau tipe pemilih yaitu 

rasional, kritis, tradisional, skeptis, dan pragmatis. Jika terdapat pemilih yang 

sangat mementingkan kemampuan calon yang akan dipilih maka orang tersebut 

dikategorikan sebagai pemilih rasional. Tipe pemilih yang kritis yang menjadikan 

aspek ideologi sebagai penilaian penting selain penilaian atas policy problem 

solving yang ditawarkan. Kemudian pemilih yang tradisional sangat 

mementingkan ideologi, sangat tidak terlalu mementingkan program kerja atau 

solusi yang ditawarkan kontestan. Pemilih skeptis, tipe pemilih ini menggunakan 

metode acak atau random. Jadi sangat tidak objektif dan sama sekali tidak cerdas. 

Tipe pemilih pragmatis, tipe pemilih ini mencari keuntungan dari calon.

Adapun kegiatan demonstrasi, unjuk rasa yang disertai kekerasan juga 

termasuk dalam salah satu bentuk partisipasi yang aktif seperti yang dikatakan 

Rush dan Althoff (2005:128) bahwa “kekerasan dapat memanifestasikan diri 

dalam berbagai tingkatan pada suatu hierarki, tidak hanya dalam bentuk 

demonstrasi, akan tetapi juga melalui berbagai organisasi politik dan semua 
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pihak”. Jadi, bentuk partisipasi politik bukan hanya dapat dilakukan dengan cara 

damai tetapi juga dapat dilakukan dengan kekerasan seperti demonstrasi.

Partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara. Hal tersebut juga 

dikemukakan oleh Ruslan (dalam Handoyo, 2008:212) bahwa partisipasi politik 

tidak terbatas pada pemberian suara dan pencalonan dalam pemilu, tetapi bentuk-

bentuk partisipasi politik lebih bervariasi dari itu. Bentuk-bentuk partisipasi 

politik lainnya adalah sebagai berikut. 

a. Memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti 

berita-berita politik baik internal maupun eksernal melalui media massa, 

seminar, symposium, konggres dan diskusi informal dengan orang lain. 

b. Ikut serta dalam kegiatan kampanye politik, misalnya kegiatan kampanye 

penyanderaan masyarakat tentang berbagai peristiwa politik. 

c. Ikut serta dalam berbagai aksi atau demonstrasi politik yang bertujuan 

untuk memberi pengaruh terhadap keputusan publik. 

d. Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan, seperti perbaikan 

lingkungan atau pelayanan masyarakat dengan usahanya sendiri. 

e. Bergabung dengan suatu partai politik atau pressure group baik secara 

aktif maupun biasa-biasa saja.  

Jadi, meskipun pemberian suara merupakan wujud partisipasi politik yang 

lebih dikenal oleh masyarakat, namun beberapa bentuk partisipasi politik di atas 

juga dapat dilakukan oleh masyarakat.
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Ada beberapa tipe pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Firmanzah (2007:134-139), bahwa ada beberapa tipologi pemilih 

yaitu: 

a. Pemilih rasional (rational voter). Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki 
orientasi tinggi pada policy problem solving dan berorientasi rendah untuk 
faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan 
partai politik atau calon kontestan dalam proram kerjanya. 

b. Pemilih kritis, merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada 
kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menyelesaikan 
permasalahan dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat 
ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih pada 
sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah 
rational voter untuk berpaling ke lain partai. 

c. Pemilih tradisional, memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan 
tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kontestan sebagai sesuatu 
yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat 
mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham dan 
agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. 

d. Pemilih skeptis, pemilih ini adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi 
ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, 
juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. 

Jadi, setiap pemilih memiliki tipe beragam, mulai dari pemilih yang 

berpikir rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Masing-

masing tipe pemilih ini memiliki pertimbangan untuk memilih dalam pemilihan 

umum. Tipe pemilih ini juga menjadi faktor yang menentukan partisipasi politik 

warga negara dalam memberikan suaranya di pemilihan umum.

Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi politik di

atas, banyak ahli yang mengemukakan tentang hal tersebut. Demikian halnya 

dengan Almond (dalam Gatara, 2011:98) yang membedakan partisipasi politik 

menjadi dua bentuk, antara lain sebagai berikut.

a. Partisipasi politik konvensional, bentuk partisipasi politik yang normal 

dalam demokrasi modern dan partisipasi politik non konvensional, yaitu 
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kegiatan illegal dan bahkan penuh kekerasan (violence) dan revolusioner. 

Partisipasi politik konvensional, berupa pemberian suara, diskusi politik, 

kegiatan-kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok 

kepentingan, serta komunikasi kelompok individual dengan pejabat 

politik.  

b. Partisipasi politik non konvensional, yaitu berupa pengajuan petisi, 

berdemonstrasi atau unjuk rasa, mogok, tindakan kekerasan politik 

terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya. 

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond (dalam Sahid,

2011:182-183) jika dilihat dari jumlah pelaku, dapat dibedakan menjadi 

partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual yaitu 

partisipasi yang dilakukan oleh perorangan secara individual, misalnya menulis 

surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Kemudian partisipasi 

kolektif yaitu kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara 

serentak yang dimaksud untuk memengaruhi penguasa. Selanjutnya, partisipasi 

politik dibedakan menjadi dua yaitu: 1) partisipasi kolektif yang konvensional 

seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan-kegiatan kampanye, dan 

membentuk organisasi, 2) partisipasi kolektif non konvensional, seperti pengajuan

petisi, demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan 

dan revolusi, untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi 

politik jika dilihat dari aktivitasnya dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan 

pastisipasi pasif. Bentuk partisipasi aktif yaitu pemilih dapat memberikan suara 
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maupun mengajukan usul kepada pemerintah. Sedangkan dalam partisipasi pasif 

pemilih cenderung hanya menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja 

setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian jika dilihat berdasarkan 

jumlah pelakunya, partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi individual dan 

partisipasi kolektif. Partisipasi individual merupakan partisipasi yang dilakukan 

oleh perorangan misalnya dengan menulis surat berisi tuntutan atau keluhan 

kepada pemerintah. Sedangkan partisipasi kolektif merupakan kegiatan politik 

yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan 

untuk memengaruhi pemerintah misalnya dengan mengikuti diskusi politik atau 

kegiatan kampanye politik. 

3. Fungsi Partisipasi Politik 

Lane (dalam Handoyo, 2008:214) menyebutkan bahwa partisipasi politik 

paling tidak memiliki empat fungsi yakni: a) sebagai sarana mengejar kebutuhan

ekonomi, b) sebagai sarana memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, 

c) mengejar nilai-nilai khusus, d) memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan 

kebutuhan psikologi tertentu. Dari empat fungsi tersebut dapat dilihat bahwa 

partisipasi politik berfungsi untuk usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi 

pelaku partisipasi politik dalam hal ini adalah masyarakat. Pemenuhan kebutuhan 

tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, kebutuhan bagi penyesuaian sosial, 

kebutuhan psikologis tertentu, maupun mengejar suatu nilai-nilai khusus. Semua 

kebutuhan tersebut berusaha dicapai dengan partisipasi politik yang dilakukan 

masyarakat.
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Sahid (2011:184) menyimpulkan bahwa partisipasi politik mendorong 

program-program pemerintah, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan 

masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan 

meningkatkan pembangunan, sebagai sarana untuk memberi masukan, saran dan 

kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program 

pembangunan.

Dari fungsi di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik bukan hanya 

berfungsi untuk masyarakat tetapi juga berfungsi untuk kepentingan pemerintah. 

Fungsi pertama dapat memperlihatkan bahwa dengan adanya partisipasi politik 

dari masyarakat akan mendorong program-program pemerintah, karena program-

program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat 

maka program-program pemerintah tersebut tidak akan berhasil memenuhi 

kepentingan masyarakat.

Kemudian fungsi kedua, partisipasi politik juga dapat memberikan suatu 

arahan atau pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut 

harus mengarah ke peningkatan pembangunan. Fungsi ketiga, partisipasi politik 

juga berfungsi untuk memberi masukan, saran dan kritik terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan program pemerintah. Jika dalam setiap tahap pembuatan 

keputusan pemerintah ada partisipasi dari masyarakat maka keputusan tersebut 

akan sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat berfungsi bukan hanya 

untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah. Dalam sebuah negara demokrasi 
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partisipasi masyarakat sangat penting bukan hanya untuk masyarakat saja, tetapi 

juga untuk pemerintah. Pada intinya fungsi dari partisipasi politik adalah untuk 

kepentingan masyarakat dan pemerintah, mewujudkan kesejahteraan bangsa dan 

negara. 

4. Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik 

Banyak faktor yang memengaruhi partisipasi politik, banyak ahli yang 

mengemukakan tentang hal ini, salah satunya adalah hipotesis pembangunan yang 

dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:58) bahwa tingkat pembangunan 

sosio ekonomi yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan tingkat 

partisipasi politik yang lebih tinggi, dan secara implisit, mengakibatkan suatu 

pergeseran dari bentuk partisipasi yang dimobilisasikan ke partisipasi yang 

otonom. Sementara itu, hipotesis pemerataan menyatakan bahwa tingkat 

pemerataan sosio ekonomi yang lebih tinggi mengakibatkan tingkat partisipasi 

politik lebih tinggi.  

Huntington dan Nelson (1994:60) menyatakan sebagai berikut. 
Di dalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi 
dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, 
berpenghasilan lebih besar dan mempunyai pekerjaan yang lebih tinggi 
biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak berpendidikan 
dan memiliki pekerjaan berstatus rendah. Pembangunan sosial dan ekonomi 
melibatkan ketegangan dan tekanan antar kelompok sosial, dan sebagai 
konsekuensinya, kelompok-kelompok itu harus masuk dalam dunia politik. 
Perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya 
organisasi maupun perkumpulan dan meningkatnya jumlah orang yang 
terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Pembangunan ekonomi 
menghasilkan perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah. Modernisasi 
sosio ekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional. 

Dari pandangan Huntington dan Nelson mengenai faktor yang mendorong 

partisipasi politik di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan faktor 
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yang mendorong partisipasi politik ke arah partisipasi politik yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi tingkat sosio ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula 

tingkat partisipasi politik masyarakat tersebut. Tingkat partisipasi juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan, semakin besar penghasilan dan semakin mapan pekerjaan 

biasanya akan lebih partisipatif. Pembagunan sosial ekonomi sangat memengaruhi 

partisipasi politik karena pembangunan ekonomi yang maju akan terdapat 

persaingan yang tinggi di dalam masyarakatnya. Sehingga, masyarakat harus 

masuk di dunia politik. Pembangunan ekonomi yang maju juga akan memperluas 

fungsi pemerintahan, semakin modern sosio ekonomi biasanya dapat dilihat dari 

wujud pembangunan nasionalnya.

Partisipasi politik tidak berlangsung secara otomatis meskipun dalam 

masyarakat demokratis. Dalam sebuah partisipasi politik pasti terdapat faktor-

faktor yang mendorong dan menghambat suatu partisipasi politik. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang tersebut. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Handoyo (2008:215) bahwa ada dua 

faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu faktor makro dan faktor mikro. 

Faktor makro lebih bersifat umum dan pengaruhnya cenderung tidak langsung dan 

berada di luar diri individu warga negara. Sedangkan faktor mikro lebih sempit 

dan pengaruhnya cenderung langsung dan berada di dalam diri individu warga 

negara. Jadi, dalam sebuah negara demokrasi terdapat faktor mikro dan faktor 

makro yang memengaruhi warga negaranya untuk berpartisipasi politik.
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Faktor-faktor lain yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendahnya 

partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah (sistem politik). Seperti yang dikemukakan oleh Paige (dalam Setiadi 

dan Kolip, 2013:154) bahwa faktor kesadaran politik, sikap dan kepercayaan 

politik sebagai faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Jika 

seseorang memiliki kesadaran politik, sikap dan kepercayaan kepada pemerintah 

yang tinggi, maka partisipasinya akan bersifat aktif. Apabila seseorang memiliki 

kesadaran politik, sikap, dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka 

partisipasi politiknya akan bersifat apatis. Apabila seseorang mempunyai 

kesadaran politik yang tinggi tetapi mempunyai kepercayaan yang rendah 

terhadap pemerintah disebut sebagai militan-radikal. Apabila seseorang 

mempunyai kesadaran politik yang rendah, tetapi mempunyai sikap dan 

kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasi yang demikian ini 

disebut partisipasi pasif.

Sastroatmodjo (1995:82) mengemukakan bahwa partisipasi politik 

merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun politik. 

Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut apa yang telah 

dilakukan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal apa yang mendorong individu 

berpartisipasi. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa jika aktivitas politik 

dilihat sebagai partisipasi politik maka partisipasi politik bukan hanya dilihat dari 

bentuk partisipasinya saja, tetapi juga apa yang mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Surbakti (2007:144) 

yang menyatakan bahwa partisipasi politik menjadi suatu aktivitas, tentu 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dperkirakan memengaruhi 

tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan 

kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Jadi, dalam partisipasi politik 

terdapat faktor yang menjadi pendukung dalam mendorong suatu kegiatan 

partisipasi itu dilakukan.

Arstein (dalam Sahid, 2011:185) menyebutkan bahwa partisipasi politik 

berdasarkan kepada faktor politik untuk menentukan produk akhir. Faktor politik 

tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat 

terhadap proses pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap 

kebijakan publik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam 

partisipasi politik terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seseorang dalam 

berpartisipasi politik. 

Pendapat mengenai faktor pendorong partisipasi juga dikemukakan oleh 

Weiner (dalam Syarbaini, 2002:69) bahwa terdapat beberapa penyebab timbulnya 

gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu: a) modernisasi 

dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak 

menuntut untuk ikut ke dalam kekuatan politik, b) perubahan-perubahan sekunder 

struktur kelas sosial, c) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, 

d) konflik antar kelompok pemimpin politik, e) keterlibatan pemerintah yang 

meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dari penyebab timbulnya 

gerakan partisipasi yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa pertama 

modernisasi atau pertumbuhan di segala bidang akan menjadikan masyarakat 

bersaing secara lebih ketat, kemudian untuk persaingan tersebut masyarakat harus 
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masuk dalam dunia politik, kemudian faktor kedua perubahan struktur sosial dan 

kelas sosial juga dapat menjadi penyebab timbulnya gerakan partisipatif.

Karena semakin tinggi kelas sosial masyarakat biasanya akan semakin 

mengarah ke arah masyarakat yang partisipatif. Ketiga adalah pengaruh dari kaum 

intelektual, jadi semakin baik komunikasi politik yang dilakukan kaum intelektual 

maka masyarakat akan semakin mengarah ke arah masyarakat yang partisipatif. 

Keempat adalah konflik antar pemimpin politik, konflik tersebut biasanya akan 

menjalar ke masyarakat, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok. 

Kelompok-kelompok tersebut biasanya akan mendukung masing-masing 

pemimpin politik yang mereka dukung.

Persaingan di antara kelompok-kelompok yang mendukung pemimpin 

politik yang berbeda biasanya akan mendorong masyarakat ke arah yang 

partisipatif, karena mereka harus ikut berpartisipsi dalam politik agar pemimpin 

politik yang mereka dukung menang. Kelima adalah keterlibatan pemerintah yang 

meluas di bidang kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya, keterlibatan pemerintah 

yang meluas ini akan menjadikan pemerintah sangat berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat, dan semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan 

sangat memengaruhi masyarakat di berbagai bidang, hal ini berdampak 

masyarakat akan ikut ke dalam partisipasi politik, agar keputusan yang diambil 

oleh pemerintah dalam semua bidang yang sangat berpengaruh bagi masyarakat 

tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat.

Lindefeld (dalam Maran, 2001:156) berpendapat bahwa faktor pendorong 

utama seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah 
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kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindefeld menemukan bahwa status ekonomi 

yang rendah menyebabkan seseorang merasa terasing dari kehidupan politik, dan 

yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi. Jadi, finansial atau materi menjadi faktor penentu 

di dalam partisipasi politik. Semakin tinggi status ekonomi seseorang, maka 

semakin tinggi partisipasi politiknya.

Milbrath (dalam Rush dan Althoff, 2000:167) menyatakan bahwa 

partisipasi politik itu bervariasi berkaitan dengan empat faktor utama yaitu: 1) 

sejauh mana orang menerima perangsangan politik, 2) karakteristik pribadi 

seseorang, 3) karakteristik sosial seseorang, dan 4) keadaan politik atau 

lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. 

Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi partisipasi politik. Dapat menjadi 

faktor pendorong maupun faktor penghambat partisipasi politik.

Rosenberg (dalam Maran, 2001:156) menyatakan bahwa terdapat faktor 

penghambat seseorang untuk ikut berpartisipasi politik yaitu ketakutan akan 

konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Orang beranggapan bahwa partisipasi 

politiknya akan sia-sia, karena tidak akan memengaruhi proses politik. Tidak 

hanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini 

menyebabkan seseorang enggan untuk berpartisipasi politik. Dari ketiga faktor 

penghambat berikut dapat dijelaskan bahwa adanya rasa takut dari masyarakat 

untuk ikut serta berpartisipasi disebabkan oleh ketakutan akan konsekuensi negatif 

dari aktivitas politik. Kemudian, karena seseorang beranggapan bahwa suaranya 

tidak akan berarti dan berpengaruh apapun bagi keputusan politik, selanjutnya 
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karena tidak ada perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik 

misalnya dengan adanya pendidikan politik yang disosialisasikan kepada 

masyarakat, kegiatan kampanye atau apapun yang menarik masyarakat untuk ikut 

serta berpartisipasi dalam politik. Ketiga faktor tersebut akan menjadi penghambat 

seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Faktor lain yang memengaruhi partisipasi politik dikemukakan oleh 

Setiadi dan Kolip (2013:154-155) jika dipandang dari pendekatan kontekstual 

perilaku seseorang dalam berpartisipasi politik dipengaruhi oleh lingkungan sosio 

ekonomi dan politik tempat individu tersebut hidup. Pendekatan ini cenderung 

melihat individu tidak otonom terhadap pengaruh lingkungan. Jadi, lingkungan 

pekerjaan dan situasi politik di sekitar individu dapat memengaruhi individu 

tersebut untuk berpartisipasi politik. Individu selalu terpengaruh dengan 

lingkungan sekitarnya. Masyarakat dengan status sosial dan tingkat ekonomi 

rendah tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan politik, tidak 

mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tidak mampu berbuat sesuatu 

terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi dan alternatif, dan 

kemungkinan untung rugi dari keputusan politik bagi kelompok ini lebih rendah 

dari pada ancaman terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang berstatus 

ekonomi tinggi. Bukan hanya ekonomi yang memengaruhi partisipasi politik 

tetapi juga status sosial masyarakat.

Perilaku masyarakat legislatif, pemilihan presiden dan pilkada sangat sulit 

untuk ditebak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Setiadi dan Kolip (2013:157) 

bahwa ada distabilisasi sikap dan perilaku politik rakyat antara hari ini dan hari 
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esok, pilihan yang berubah-ubah akan dengan mudah ditangkap oleh tim sukses 

yang mengerti dengan baik perilaku pemilih. Inilah yang disebut dalam kosakata 

politik lokal sebagai serangan fajar. Menjelang dalam pemilihan, tim sukses 

datang dari rumah ke rumah. Ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, pola 

semacam ini juga dilakukan. Arena power by doing dipindahkan ke arena publik 

rakyat dengan cara yang lebih masif. Pengawasan pengunaan uang kegiatan 

kampanye calon oleh komisi pengawasan pemilu yang lemah membuat 

pergerakan uang dalam pilkada tidak terdeteksi. Dapat terlihat bahwa perilaku 

masyarakat untuk memilih calon yang dipilih kemudian untuk menentukan akan 

ikut dalam pemilihan atau tidak dipengaruhi oleh perilaku tim sukses di lapangan.

Kemudian Gaffar (2012:6) menyatakan bahwa ada hal teknis yang dapat 

memengaruhi partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik. Dalam hal ini 

adalah pemungutan suara, yaitu kelemahan dalam susunan Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) dimana masih ada warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam 

DPT. Sebaliknya, disisi lain banyak warga negara yang memiliki hak pilih tetapi 

tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini akan memengaruhi jumlah partisipasi warga 

negara dalam pemilu yang pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil pemilu. Hal 

ini seringkali terjadi pada saat menjelang pemungutan suara, warga negara yang 

tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS, ataupun kesulitan dalam hal 

mengurus administrasi untuk dapat memilih di tempat lain dapat menghambat 

seseorang dalam menyalurkan suaranya di pemilihan umum.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan 

bahwa salah satu tujuan partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik 
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anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 

pemerintahan, bukan hanya sebagai wadah dari partisipasi politik masyarakat 

tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 

menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari undang-undang 

tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan politik adalah salah satu upaya untuk 

menyadarkan masyarakat agar sadar atas hak dan kewajibannya termasuk dalam 

melaksanakan partisipasi politik khususnya pada pemilihan umum kepala daerah 

Kota Semarang tahun 2015.

Sedangkan pernyataan lain diungkapkan oleh Budiardjo (2008:403-404) 

sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu 

atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah mereka susun. Partai politik adalah 

sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai 

kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, 

memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-

kepentingan kelompok dalam urusan politik sebagai suprastruktur politik. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu organnisasi yang disusun 

secara rapi dan stabil yang yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela 

dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideology tertentu 
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dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan 

umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah 

mereka susun.

Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah 

mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi 

politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada 

masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik di 

sini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan 

aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan).

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah 

proses pemnemtukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik 

yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melaui pendidikan 

politik. Sosialisasi yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berupa 

pengenalan program-program dari partai politik tersebut. Dengan demikian, 

diharapkan pada masyarakat dapat memilih partai politik tersebut dalam 

pemilihan umum.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah 

proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan 

sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan 

proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu 
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jabatan politik. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat 

ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengatur konflik adalah 

mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau 

pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. 

Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan 

selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat 

(DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik menegenai 

permasalahan tadi(http://katailmu.com/2012/12/pengertian-partai-politik) Diakses 

tanggal 3 Agustus 2016.

Secara umum penulis memberikan pengertian partai politik sebagai sebuah 

organisasi modern yang tujuannya adalah memperoleh kekuasaan melalui cara-

cara konstitusional guna mewujudkan cita-cita organisasi melalui kebijakan-

kebijakan yang dijalankan. Dengan begitu, partai politik berkepentingan untuk 

menempatkan kader-kadernya dalam dewan perwakilan rakyat dan berbagai 

instansi lembaga pemerintahan. Para kader itu diharapkan mampu berperan aktif 

untuk membawa kepentingan dan cita-cita partai politik. Dengan demikian, partai 

politik hanyalah kendaranaan untuk merebut posisi-posisi strategis guna 

mengaplikasikan nilai-nilai ideologi yang diyakini. Partai politik yang dimaksud 

di sini adalah partai politik yang mendukung calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dalam pilkada Kota Semarang tahun 2015. 
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5. Tujuan Partisipasi Politik 

Adanya kondisi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda 

tentunya setiap warga negara atau masyarakat memiliki tujuan hidup yang 

berbeda-beda. Demikian juga dalam partisipasi politik tentu memiliki tujuan 

tertentu untuk memenuhi apa yang menjadi cita-cita setiap masyarakat. Seperti 

yang dikemukakan Davis (dalam Sastroatmodjo, 1995:85) bahwa partisipasi 

politik bertujuan untuk memengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat 

maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau 

memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan 

karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah 

yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Jadi, tujuan 

partisipasi tersebut adalah tujuan masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai arti 

untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat 

diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan. Sebagai 

organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi 

pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan (Sastroatmodjo, 

1995:85). 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa baik masyarakat maupun 

pemerintah memiliki tujuan tersendiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

politik agar kepentingan masyarakat didengarkan dan dipenuhi melalui 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pemerintah juga memiliki tujuan, 

dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, pemerintah mengharapkan agar 
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kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi rasa keadilan masyarakat, 

dan sesuai keinginan rakyat. 

B. Masyarakat Miskin Kota 

1. Definisi Kemiskinan Perkotaan 

Kemiskinan perkotaan merupakan masalah yang multidimensi. Nadvi dan 

Barrientos (2004:19) mengemukakan kemiskinan perkotaan sebagai berikut. 

“Urban poverty is also increasingly acknowledged as a multidimensional 
problem that involves more than deprivation of incomes, but also lack of freedom, 
increased vulnerability, risk and powerlessness”.

Kemiskinan juga semakin diakui sebagai masalah multidimensi yang 

melibatkan lebih dari sekedar perampasan pendapatan, tetapi juga berkurangnya 

kebebasan, meningkatnya kerentanan, resiko dan ketidakberdayaan. 

Bappenas (dalam Asrinaldi, 2008:5) masyarakat miskin perkotaan adalah 

kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya 

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Atas 

definisi tersebut, masyarakat miskin perkotaan juga mempunyai hak-hak dasar 

yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan bukan hanya 

ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga kegagalan untuk memenuhi hak-hak 

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalani kehidupan secara layak.

Hak-hak dasar itu meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari tindak kekerasan, serta berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial politik. Dan bila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam 
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memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk 

membantu melalui serangkaian penanggulangan kemiskinan. 

2. Batasan Kemiskinan Perkotaan  

Menurut UN-MDG’s (2013:3) seseorang dikatakan sebagai orang miskin 

di kota apabila pendapatan perharinya kurang dari 1 US $, sebagaimana komitmen 

dari negara-negara industri maju dan berkembang dalam rangka pengurangan 

angka kemiskinan pada tahun 2015 dimana targetnya sudah tidak ada lagi orang 

yang berpendapatan kurang dari 1 US $/hari. Selama bulan Maret sampai 

September 2012 garis kemiskinan perkotaan di Indonsia naik sebesar 3,37% yaitu 

dari Rp. 267.408 perkapita perbulan pada Maret menjadi Rp. 277.382 perkapita 

perbulan pada September 2012 (BPS 2013).

Adapun tentang batasan kemiskinan kota atau lazim disebut sebagai garis 

kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Elly dan Usman (2011:35) bahwa 

garis kemiskianan sebagai ukuran untuk menentukan batas minimum pendapatan 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh tiga 

hal, di antaranya sebagai berikut.

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan. 
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitar. 
3. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup manusiawi. 

Berdasarkan pendapat Suharto (2009:16) menunjukkan 9 kriteria yang 

menandai kemiskinan perkotaan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, 
dan papan). 

2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 

korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal).  
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4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya 
pndidikan, minimnya ketrampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan 
sumberdaya alam (ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air, dll). 

5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya 
pendapatan dan asset) maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan 
fasilitas umum). 

6. Ketiadaan terhadap akses lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang 
memadai dan berkesinambungan. 

7. Ketiadaan terhadap akses kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 
pendidikan, sanitasi, air bersih, transportasi). 

8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk 
pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara 
dan masyarakat). 

9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

Kemiskinan perkotaan dapat dibatasi sebagai ketidakmampuan seseorang 

untuk mengakses sumberdaya yang berada di sekitarnya. Sehingga mereka 

mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan 

kurangnya pendapatan dan kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta 

mengalami diskriminasi dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

(http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2015/10/kemiskinan-perkotaan-iadaptasi 

sosial.html?m=1) Diakses tanggal 27 Juli 2016. 

3. Bentuk Kemiskinan Perkotaan 

Menurut Badan Pusat Statistik (2013:5-7) ukuran kemiskinan perkotaan 

secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk 

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti: pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 

Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk 

uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah 

garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan 
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digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut “tetap tidak 

berubah” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu 

membandingkan kemiskinan secara umum.

Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun. 

Sehingga, angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka 

kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan 

tidak berubah. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan 

mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau 

memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan, misalnya 

pemberian kredit skala kecil.

Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain 

hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara 

tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat 

membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam 

menentukan kemana menyalurkan sumber daya financial yang ada, juga dalam 

menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya, ada dua 

ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia (2006:13), yaitu: 

1. US $ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar 
penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut. 

2. US $ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup 
kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US $ PPP 
(Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate).
Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut. 

Adapun kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Sehingga, hal ini menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. 
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Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu 

tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 

persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan 

menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif 

miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada 

distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan 

definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktiknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang 

lebih tinggi dari pada negara miskin, hal ini sebagaimana pernah dilaporkan oleh 

Martin Ravallion (1998:26) dalam papernya. Paper tersebut menjelaskan mengapa 

misalnya angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990 an 

mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di 

Indonesia atau negara yang jauh lebih miskin. Artinya, banyak dari mereka yang 

dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut 

standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya atau sejahtera, negara tersebut 

cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan kekecualian 

Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama 

hampir empat dekade. Misalnya: Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk 

miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen 

dari median/rata-rata pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, 

garis kemiskinan relatif juga meningkat.
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Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, 

maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan 

terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan 

relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara 

dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang bersifat global. 

Dikatakan global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan 

mendapatkan perhatian banyak orang yang ada di dunia ini. Suharto (2013:14) 

menyebutkan bahwa tidak ada satupun negara yang kebal dari kemiskinan, 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun 

Hungaria juga ditemukan pengalaman masa lalu terhadap jasa atau masalah 

kemiskinan meskipun dalam tingkatan yang berbeda. 

4. Penyebab Kemiskinan Perkotaan 

Situasi kemiskinan di kota yang terlalu lama dialami oleh suatu kelompok 

dalam masyarakat akan membentuk suatu budaya yang membentuk sikap dan 

perilakunya. Kemiskinan telah membentuk suatu siklus atau lingkaran setan yang 

menghambat keluarga miskin keluar dari kemiskinannya. Selain disebabkan oleh 

kemiskinan ekonomi, hal ini juga dikarenakan kurangnya hubungan sosial dengan 

teman senasib. Berkaitan dengan kemiskinan budaya Norton dan Hunt (dalam 

Susanto, 2008:67) membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan 

konsep sikap sosialnya terhadap kemungkinan memberbaiki nasib diri, yaitu:
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a. Kelompok atas yang tidak atau kurang perhatian untuk naik lebih tinggi 

dalam tangga sosial, mengingat bahwa hal tersebut telah mereka capai. 

Bagi kelompok ini masalah prestasi menjadi hal yang dinomorduakan. 

b. Kelompok yang masih mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf dan 

tingkat sosialnya walaupun tidak tergolong pada golongan yang miskin 

atau termiskin. Kelompok ini dikelompokkan sebagai kelompok menengah 

karena masih mempunyai cita-cita lebih lanjut untuk naik tangga sosial 

lebih tinggi. Bagi kelompok ini berlaku nilai deffered gratification.     

c. Kelompok yang karena tercekam oleh kemiskinan mempunyai nilai untuk 

mengutamakan hasil dalam jangka pendek dan tidak mempunyai 

pandangan menuju hari mendatang. 

Lebih jauh Norton dan Hunt (dalam Susanto, 2008:67) mengemukakan 

bahwa sikap yang terlalu terpaku pada masa pendek daripada masa panjang telah 

menjadi hambatan utama dalam mengangkat masyarakat dalam tingkat 

kemiskinan. Dilihat dari latar belakang, kemiskinan biasanya terjadi karena 

berbagai hal yang sangat kompleks. Hal ini dapat disebabkan mulai dari dalam 

diri pribadi orang miskin maupun pengaruh dari luar orang miskin sehingga 

mereka tidak memiliki aksesibilitas untuk memperbaiki kehidupannya menjadi 

lebih baik.

Suharto (2013:23) menyebutkan kemiskinan perkotaan disebabkan oleh 

empat faktor, di antaranya sebagai berikut.

a. Faktor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik 
dan psikologis si miskin. 

b. Faktor sosial, orang miskin disebabkan karena kondisi lingkungan sosial 
yang menjebak seseorang menjadi miskin. 
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c. Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan 
kemiskinan. 

d. Faktor struktural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak 
sensitif dan accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok 
orang menjadi miskin.  

Kemiskinan terjadi disebabkan faktor dari dalam diri pribadi orang miskin. 

Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan psikologisnya yang lemah. Faktor sosial 

dikarenakan adanya diskriminasi dari lingkungan sosial yang memaksa si miskin 

tetap miskin dan mewariskan kemiskinan kepada generasi penerusnya. Faktor 

kultural dikarenakan pola hidup yang menunjukkan sikap-sikap negatif seperti 

malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan 

tidak memiliki etos kerja. Faktor struktural disebabkan sistem kapitalisme yang 

telah menyebabkan orang miskin terjerat dalam kemiskinnan di tengah hegemoni 

orang kaya dan pemilik modal.

Faktor penyebab kemiskinan dapat saling memengaruhi dan memiliki 

kaitan yang sangat erat antara faktor internal dan eksternal. Sehingga, upaya untuk 

penanggulangan kemiskinan yang bersifat memberdayakan orang miskin harus 

didukung dengan kebijakan-kebijakan yang pro orang miskin dan anti 

kemiskinan. Upaya-upaya pengubahan sikap mental budaya orang miskin menjadi 

lebih baik dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang terintegrasi 

dengan pengorganisasian masyarakat. Sehingga, orang miskin mampu 

meningkatkan partisipasi dan keberfungsian sosialnya.
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Ada dua teori besar yang menjelaskan tentang kemiskinan di perkotaan. 

Teori-teori tentang kemiskinan tersebut antara lain (Nawani, 2009:128):

a. Teori Neo-liberal. Shannon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan Belgrave 

mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang 

bersangkutan. Kemiskinan akan hilang jika pertumbuhan ekonomi dipicu 

setinggi-tingginya. Ini berarti strategi penanggulangan kemiskinan 

bersifat “residual” sementara, yang melibatkan keluarga, kelompok 

swadaya atau lembaga keagamaan. Negara akan turut campur ketika 

lembaga-lembaga di atas tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. 

Penerapan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) di Indonesia adalah contoh 

nyata pengaruh teori ini. 

b. Teori Demokrasi Sosial. Teori ini memandang bahwa kemiskinan 

bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan 

disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam 

masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada  sumber-sumber 

kemasyarakatan. Teori demokrasi sosial menekankan pentingnya 

manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial 

dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial) bagi 

seluruh warga negara. Karena meskipun teori ini tidak anti sistem 

ekonomi kapitalis, namun merasa perlu ada sistem negara yang 

mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Menurut Satterhwaite (1997:56) ada tiga kelemahan pendekatan income 

poverty yang berkiblat pada teori Neo-liberal, yaitu: 1) kurangnya memberi 
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perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang-orang 

miskin; 2) tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi 

kemiskinannya, dan; 3) tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan 

kemiskinan.

Jika dicermati dengan baik, teori Neo-liberal hanya mengidentifikasi orang 

miskin sebagai yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, 

dan sebagainya. Hanya sebagai obyek pasif yang tidak memiliki sesuatu yang bisa 

digunakan untuk memperbaiki keadaan dirinya. Karena itu, perlu kiranya 

dilakukan perubahan paradigma untuk lebih mengimplementasikan teori 

demokrasi sosial, yaitu dengan kosep pemberdayaan masyarakat.

Definisi kemiskinan sangat beragam seperti Sholeh (dalam Khomsan dkk, 

2015:1) menyebutnya bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan 

berusaha hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan 

moral. Berdasarkan studi SMERU (dalam Suharto, 2013:132) menunjukkan 

bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut.

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 
dan papan). 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 
pendidikan keluarga) 

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal. 
e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya 

alam. 
f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 
g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 
h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 
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i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal 
dan terpencil). 

Thabrany (2005:123) menyebutkan bahwa umumnya masyarakat miskin 

ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Ketidakampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) seperti pangan, 
gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. 

b. Unproductiveness, ketidakmampuan melakukan usaha yang produktif. 
c. Inaccessibility, ketidakmampuan menjangkau sumber daya sosial dan 

ekonomi baik akibat rendahnya daya tawar (berganing position) maupun 
keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia. 

d. Vulnerability, mudah jatuh dalam kemiskinan (rentan) akibat beberapa 
risiko seperti penyakit, bencana alam, kegagalan panen dan sebagainya 
sehingga harus menjual aset produksinya. Kerentanan ini sering disebut 
poverty rackets atau roda penggerak kemiskinan. 

e. No freedom for poor, tidak memiliki kepercayaan diri dan mental untuk 
terbebas dari warisan kemiskinan. 

Shahdan dalam (Khomsan dkk, 2015:5) menjelaskan kemiskinan telah 

membatasi hak rakyat untuk 1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan; 2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; 3) hak 

rakyat untuk memperoleh rasa aman; 4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas 

kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau; 5) hak rakyat 

untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; 6) hak rakyat untuk 

memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; 7) hak rakyat untuk memperoleh 

keadilan; 8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik 

dan pemerintahan; 9) hak rakyat untuk berinovasi; 10) hak rakyat untuk 

menjalankan hubungan spriritualnya dengan Tuhan; 11) hak rakyat untuk 

berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan  yang baik.

Masalah kemiskinan ini apabila tidak ditanggulangi dengan segera maka 

akan menyebabkan masalah lain yang tentunya akan semakin menambah masalah. 
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Karena apabila sudah menyentuh masalah kemiskinan akan berdampak juga pada 

beberapa sektor lain dalam bidang kehidupan manusia, bahkan Hardiansyah 

(2011:20) menyebutnya sebagai The Vicious Circle of Poverty atau  lingkaran 

setan kemiskinan.

Di Indonesia angka kemiskinan dari tahun ketahun menurun. Meskipun 

turun, tetapi jumlah warga miskin masih tetap besar. Hal ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut.

Tabel. 3 Data Perkembangan Kemiskinan Indonesia Tahun 2007-2012 

Bulan/Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000)
2007 37.168,30

2008 34.963,30

2009 31.530,40

2010 31.023,93

2011 30.018,93

2012 28.594,60

Sumber: bps.go.id 

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang 

dibagi menjadi lima tahap sebagai berikut. 

a. Keluarga Pra-sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat 
memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga sejahtera 1. 

b. Keluarga sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru memenuhi 
indikator-indikator sebagai berikut. 
1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 
2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk rumah, 

bekerja/sekolah dan berpergian. 
3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding 

yang baik. 
4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 
5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan 

kontrasepsi. 
6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

c. Tahapan keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat 
memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera 1(a-f) dan indikator 
berikut. 
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1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 
daging/telur/ikan. 

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang 
pakaian baru dalam setahun. 

4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah. 
5) Tiga bulan terakhir keluarga ada dalam keadaan sehat, sehingga dapat 

melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing. 
6) Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 
7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. 
8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat 

kontrasepsi. 
d. Tahapan keluarga sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi 

indikator tahapan keluarga sejahtera I dan indikator keluarga sejahtera II 
(indikator a-n) dan indikator di bawah ini. 
1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 
2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 
3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 
4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 
5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ 

televisi. 
e. Tahapan keluarga sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi 

indikator tahapan keluarga sejahtera I, indikator tahapan keluarga sejahtera 
II, indikator tahapan keluarga sejahtera III (a-s) dan indikator dibawah ini. 
1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan 

materil untuk kegiatan sosial. 
2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/ institusi masyarakat (Khomsan dkk, 2015:14-16). 

Selanjutnya, dalam Journal The Economics of Democracy (2006:19-21) 

untuk mengukur indikator kemiskinan bisa juga dengan menggunakan Model 

Pembangunan Manusia. Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu: United

Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia 

atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali 

pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. 
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Pemerintah Indonesia lewat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) turut mengembangkan model ini.

HDR yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 

1993. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menjadikan 

model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai 

"Pembangunan Manusia Seutuhnya". Laporan terakhir adalah laporan tahun 2004 

yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR berisikan penjelasan 

tentang empat index yaitu Index Pembangunan Manusia atau Human 

Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development 

Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure 

(GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI).

Human Development Report (HDR) adalah satu konsep yang melihat

pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus 

menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan 

manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini, juga dijelaskan bahwa 

pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi 

masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut 

adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan 

memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 

Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia 

dan penghormatan secara pribadi.

Pendekatan pembangunan manusia (HDR) jelas berbeda dengan 

pendekatan-pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, 
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pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

Pendekatan pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Nasional 

Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pendekatan 

pembangunan sumber daya manusia menjadikan manusia sebagai faktor input 

dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada 

sebagai tujuan.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat seringkali melihat masyarakat 

sebagai penerima manfaat daripada sebagai agen perubahan dalam proses 

pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat

sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Indikator-indikator 

dalam HDR dapat dikelompokkan ke dalam enam dimensi. HDI, HPI dan GDI 

menggunakan tiga dimensi yang sama, yaitu: 

1. Umur yang panjang dan hidup sehat. 
2. Pengetahuan. 
3. Standar hidup yang layak 

Sedangkan indikator-indikator pada GEM menggunakan tiga dimensi yang 

berbeda yaitu: 

1. Partisipasi politik. 
2. Partisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan. 
3. Memiliki kekuatan dalam sumberdaya ekonomi. 

Berbicara mengenai kemiskinan di perkotaan, Suparlan (1993:3) 

menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, 

yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung 
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tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan harga diri dari 

mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Hans Altov dalam (A, Asrinaldi, 2012:15) menjelaskan ada empat 

penyebab utama kemiskinan di kota, di antaranya sebagai berikut: 

1. Tidak adanya akses ke pasar kerja. 
2. Lingkungan atau hilangnya habitat. 
3. Pelayanan sosial yang tidak memadai seperti: pendidikan, kesehatan, 

dll. 
4. Tidak di ikutsertakannya dalam proses kebijakan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok orang baik laki-

laki maupun perempuan di perkotaan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya 

meliputi: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 

bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari tindak 

kekerasan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik termasuk atau dapat 

dikategorikan sebagai masyarakat miskin kota.  

C. Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

Negara Indonesia menjadikan demokrasi sebagai paham politik yang 

dianutnya, hal ini berlandaskan pada pembukaan UUD alinea ke-4. Pembukaan 

UUD 1945 tersebut terdapat kata kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

demos dan cratos, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. 

Demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter (dalam Hidayat, 2008:39) 

merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di 
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mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara 

perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook mengemukakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan 

dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak 

langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari 

rakyat dewasa.

Dari pengertian di atas Hidayat (2008:41) menyimpulkan bahwa hakikat 

demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik melalui 

pemilu. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan 

rakyat yang mengandung tiga hal, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people).
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people).
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

Sigit Pamungkas (2009:3-5) menjelaskan pemilu sebagai arena kompetisi

untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada 

pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat 

berupa perseorangan dan partai politik. Tetapi, yang paling utama adalah partai 

politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih 

oleh rakyat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena 

terkait dengan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi 

perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat 

tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, 

jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan 
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semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi 

rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat 

untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah 

yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul 

demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai 

mekanisme untuk memilih wakilnya. 

2. Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun 

negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, 

sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketika perspektif 

Schumpetarian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai “metode 

politik” mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen 

paling penting dari ukuran negara demokrasi. Bahkan, Prezeworski dan 

rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai “sekedar rezim yang 

menyelenggarakan pilihan-pilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan 

pemerintahan” dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya 

mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan memenangkan 

jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif 

diisi melalui pemilu. Sementara itu, Dahl menyebutkan dua dari enam 

ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala 

besar berkaitan dengan pemilu adalah para pejabat yang dipilih dan 

pemilu yang bebas, adil dan berkala. 

3. Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang 

luas dari pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, pemilu 
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menjadi suatu cara untuk memperlemah dan megakhiri rezim-rezim 

otoriter. Pada fase ini Samuel P. Huntington menyebut pemilu sebagai 

alat serta tujuan demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari 

kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu 

yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbarui legitimasi 

melalui pemilu. Penguasa yakin bahwa pemilu akan memperpanjang 

masa hidup rezim. Berikut sebagaimana dijelaskan oleh Samuel P. 

Huntington: Partai Pemerintah ARENA di Brazil (1974), Indira Gandhi 

di India (1977), Parta APRA di Peru (1980), Jendral Pacheco di Uruguay 

(1980) adalah para penguasa otoriter yang dipermalukan sebagai akibat 

pemilu yang demokratis. Kejadian serupa juga terjadi di Argentina 

(1983), Turki (1983), Korea (1985), Pakistan (1985), Chile (1988), 

Soviet (1989), Polandia (1989), Nikaragua (1990), Myanmar (1990) dan 

Aljazair (1990). Dengan tanpa menegasikan kritik-kritik yang 

disampaikan berkaitan dengan signifikansi pemilu dalam bangunan 

demokrasi, seperti kritik Terry Karl tentang “kekeliruan elektoralisme”,

diskusi tentang pemilu juga tetap penting karena hampir belum ada 

mekanisme pengganti pemilu dalam sirkulasi elit dan agar rakyat tetap 

berkuasa atas dirinya. Bahkan, sampai sekarang kita masih kesulitan 

untuk mengukur sebuah demokrasi diluar kerangka elektoralisme ini 

secara baik. 

Suryana Aminudin (2011:2-3) mengemukakan bahwa nilai klasik dari 

demokrasi umumnya ditakar dari seberapa besar kesadaran rakyat berpartisipasi 
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dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum. Di masa Orde Baru, 

partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi. Akan tetapi, partisipasi tersebut 

tidak cukup menggambarkan makna dari partisipasi masyarakat yang sebenarnya.

Rezim Orde Baru yang mendominasi kehidupan politik saat itu 

memobilisasi masyarakat dalam setiap pemilu dengan intimidasi, kekerasan dan 

manipulasi. Dengan kata lain, karakteristik partisipasi yang termobilisasi 

(mobilized participation) sepanjang sejarah Orde Baru, tidak bisa dikatakan 

sebagai partisipasi yang berkualitas, yang demokratis dan otonom (outonomous

participation).

Pelaksanaan pemilu tahun 2004 sendiri berbeda dengan pemilu tahun 

1999, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pemilu untuk memilih anggota legislatif yang terdiri dari DPR, DPRD 
Propinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD, dengan menggunakan sistem 
pemilihan dengan cara proporsional daftar terbuka.

2. Memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
3. Pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya disebut 

pemilukada) baik gubernur, bupati/walikota oleh rakyat di daerah.

Malian Sobirin (2004:81-82) mengemukakan bahwa selama ini paling 

tidak ada tiga faktor yang memengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam 

pemilu, yaitu: 

1. Identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik 

maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya. 

Sebaliknya, kondisi partai politik yang buruk akan mengakibatkan 

berkurangnya dukungan terhadap partai politik yang bersangkutan. 

Begitu pula dalam pemilukada secara langsung, dimana pasangan calon 

walikota/wakil walikota yang didukung oleh partai politik yang solid dan 
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mapan akan mendapat dukungan dari pendukung dan simpatisan partai 

tersebut. 

2. Kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai yang hegemoni 

(status quo) biasanya menjual isu-isu kemapanan dan keberhasilan yang 

telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu 

“menarik” dan partai politik tersebut, biasanya dianggap “bersih” 

terutama dari nuansa money politics.

3. Penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan 

keberhasilan kandidat. Di Indonesia, hal ini sudah dibuktikan dalam 

pemilu presiden/wakil presiden yang dimenangkan oleh Susilo Bambang 

Yudhoyono-Jusuf Kalla. Faktor lain yang turut memengaruhi perilaku 

pemilih adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berbicara mengenai landasan pemilihan umum kepala daerah, dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, pasal 1 ayat 1 disebutkan: “Pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rozali Abdullah (2005:45-47) menjelaskan beberapa alasan mengapa 

diharuskannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, 

di antaranya sebagai berikut. 

1. Mengembalikan kedaulatan rakyat. 
2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dengan DPRD. 
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3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dengan DPRD. 

4. UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD. 

5. Mencegah Politik Uang. 

Joko J. Prihatmoko (2005:31) menjelaskan asas Luber dan Jurdil dalam 

pemilu sebagai berikut.

1. Langsung, berarti dalam pemilukada secara langsung, rakyat sebagai 

pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung 

sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa perantara.

2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang berada di provinsi 

dan/atau kabupaten/kota, yang telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

berhak mengikuti pemilukada secara langsung. Asas umum ini 

mengandung pula makna menjamin kesempatan yang berlaku 

menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan 

status sosial.

3. Bebas, berarti dalam pemilukada secara langsung setiap warga negara 

yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota, bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam 

melaksanakan haknya, warga negara dijamin keamanannya sehingga 

dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya 

tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 
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Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat 

diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 

5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilukada, setiap penyelenggara 

pemilukada secara langsung (KPUD), aparat pemerintah, calon atau 

peserta pemilukada secara langsung, pengawas pemilukada secara 

langsung (panwaslu daerah), pemantau pemilukada secara langsung, 

pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilukada secara langsung, setiap pemilih 

dan calon atau peserta pemilukada secara langsung mendapat perlakuan 

yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

7. Sistem pemilukada secara langsung menandai popularitas paradigma 

demokrasi partisipatoris dan sekaligus surutnya popularitas paradigma 

demokrasi representasi (demokrasi perwakilan) atau kemenangan para 

pengaju demokrasi massa terhadap demokrasi elite. Oleh karenanya, 

nilai-nilai demokrasi menjadi indikator keberhasilan dalam proses 

penyelenggaraan pemilukada secara langsung. Nilai-nilai demokrasi 

tersebut diwujudkan dalam asas-asas pemilukada langsung.

Joko J. Prihatmoko (2005:20) juga menjelaskan bahwa suatu rekrutmen 

politik disebut demokratis bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1. Menggunakan sistem pemilihan umum yang teratur.
2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan.
3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka.
4. Adanya akuntabilitas publik.
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Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa 

warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta pemerintah. 

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 

dan/atau sederajat. 

4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon 

gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. 

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari tim dokter. 

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. 
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10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara. 

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum 

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. 

13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain 

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau 

istri. 

14. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

15. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. 

16. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. 

Menurut pasal 1 ayat 22 UU Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah Warga 

Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah 

kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 menerangkan 

bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Indonesia 

yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari 

pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah 

kawin.
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Pelaksanaan pemilihan umum sendiri diselenggarakan oleh suatu KPU 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu yang berasaskan langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilakukan setiap lima tahun sekali untuk 

memilih anggota DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Peserta 

pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan 

pemilu untuk angota DPD adalah perseorangan. Syarat-syarat yang harus dimiliki 

untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah sebagai berikut. 

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 
3. Terdaftar sebagai pemilih. 
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi 

anggota TNI/Kepolisian). 
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya. 
6. Terdaftar di DPT. Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus 

berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang 
bersangkutan. 

Affan Gaffar, dkk (2002:12-14) mengemukakan indikator untuk 

mengamati terwujudnya demokrasi, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pemilihan umum.
2. Rotasi kekuasaan.
3. Rekrutmen secara terbuka.
4. Akuntabilitas publik.
5. Menikmati hak-hak dasar.

Adapun penjelasan dari masing-masing poin tersebut dan hubungannya 

dengan pelaksanaan pemilukada secara langsung menurut Affan Gaffar, dkk 

(2002:12-14) adalah sebagai berikut.

a. Pemilihan Umum. Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan 

dengan pemilu, termasuk dalam hal ini adalah pemilu lokal (pemilukada 

secara langsung) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang 
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waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilukada secara langsung 

merupakan gerbang pertama yang harus dilewati, kemudian setelah 

pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memenuhi janji-janjinya. 

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai 

bekal untuk memberi ganjaran atau hukuman (reward and punishment)

dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-

janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak 

dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenan di hati masyarakat akan dipilih 

kembali. 

b. Rotasi Kekuasaan. Rotasi kekuasaaan juga merupakan indikator 

demokrasi setidaknya dalam suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi 

kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak 

boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti 

dalam sistem monarkhi. Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-

menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara 

dominan dari waktu ke waktu sistem itu tidak layak disebut demokratis. 

Dengan lain kata, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau 

rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang kepala daerah 

satu ke kepala daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang 

lain.

c. Rekrutmen Terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan 

kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan 
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peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, 

seperti kepala daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua 

orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. Di Negara-negara totaliter dan 

otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang 

atau sekelompok kecil orang.

d. Akuntabilitas Publik. Para pemegang jabatan politik juga pejabat publik 

harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang 

dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang 

kepala daerah harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih 

kebijakan A, bukannya kebijakan B, mengapa menaikkan pajak daripada 

melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan 

KKN. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada 

publik. Demikian pula yang dilakukan keluarga terdekatnya, sanak 

saudaranya, dan bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan 

kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik 

merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, 

memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap 

warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, 

termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom 

of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of 
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assembly), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the 

pers).

D. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca yakni sebagai berikut. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto yang berjudul pemilih pemula di 

Desa Karangsari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dalam Pilkada tahun 

2012 menurut politik islam. Penelitian ini menjelaskan secara umum 

tentang partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Pati dan 

menjelaskan kecenderungan serta pandangan politik pemilih pemula 

terhadap praktik politik di Kabupaten Pati yang menjelaskan pola relasi 

pemilih pemula dalam perspektif politik Islam. Jenis penelitian ini adalah 

Field Reseach atau penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh 

data akurat dalam pilkada tahun 2012 di Kabuapten Pati. Kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah banyak pemilih pemula yang tidak 

ikut serta dalam menentukan pilihannya. Ada 80% pemilih pemula tidak 

hadir ke TPS dan tidak mau menyuarakan hak pilihnya, kurangnya 

pengetahuan pemilih pemula mengenai politik memengaruhi partisipasi 

politik pemilih pemula. Kecenderungan pemilih pemula adalah pada 

politik uang, dimana ditemukan ada sekitar 29% dari 40 responden 

pemilih pemula yang memilih kandidiat dengan  memberikan uang kepada 

pemilih. Sedangkan yang memilih kriteria calon yang tidak memberikan 

uang hanya 11%. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan 
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membahas perilaku politik, bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat 

miskin kota dan faktor penghambat maupun pendorong masyarakat miskin 

kota dalam berpartisipasi politik dalam pilkada tahun 2015 di Kota 

Semarang yang menggunakan pendekatan kualitatif. 

2. Penelitian Marlini Tarigan (2009) dengan judul “Partisipasi Politik 

Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 

(2008)”. Penelitian ini berbentuk tesis sebagai tugas akhir. Dalam 

penelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode survei. Sasaran dalam 

penelitian ini adalah pemilih di Kabupaten Temanggung. Teknik 

pengambilan sampel adalah menggunakan sampel acak 2 cabang yang 

menggabungkan sistem acak dan proporsional. Adapun jumlah responden 

adalah 243 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten 

Temanggung.  

 Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat terlihat bahwa 

penelitian ini memiliki perbedaan variable yang diteliti, subjek dan tempat 

penelitian. Kemudian perbedaan metode penelitian juga teori yang digunakan. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengambil judul perilaku politik 

masyarakat miskin kota dalam pilkada tahun 2015 di Kota Semarang yang 

dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.  

E. Kerangka Berpikir 

Masyarakat miskin sebagai subjek memiliki peran yang sangat penting 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Keterlibatan masyarakat miskin kota 
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dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan 

demokrasi. Demokrasi akan berjalan dengan baik jika kualitas partisipasi politik 

masyarakat berjalan dengan baik, khususnya partisipasi politik masyarakat miskin 

kota baik di tingkat lokal maupun nasional. Adapun masyarakat miskin kota 

dalam pilkada dijelaskan dalam kerangka berfikir sebagai berikut. 
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BAB V

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat miskin kota di Kelurahan Jagalan dapat 

ditemukan pada saat sebelum pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan setelah 

pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 di Kota Semarang. Adapun 

bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat miskin kota yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. a) pemberian suara, b) kegiatan kampanye, c) diskusi 

politik, d) memahami berbagai masalah/persoalan politik dan sosial dengan 

cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui 

media massa, e) menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan 

pemerintah, f) mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan suatu 

kebijakan.j 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat miskin kota 

dalam pilkada tahun 2015 di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah 

Kota Semarang. Faktor-faktor yang dimaksud di sini adalah faktor makro, 

yang sifatnya lebih umum, pengaruhnya cenderung tidak langsung dan berada 

di luar diri individu warga negara, meliputi: a) Modernisasi, b) Peluruhan 

Politik atau Political Decay, c) Partai Politik dan, d) Media Massa sedangkan 

faktor mikro, sifatnya spesifik, pengaruhnya langsung dan berasal dari dalam
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3. diri individu warga negara, meliputi: a) Status Ekonomi dan, b) Status 

Pendidikan. 

B. Saran

1. Bagi pemilih masyarakat miskin kota Kelurahan Jagalan sebaiknya mau 

berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun mendatang. 

Setidaknya mau meluangkan waktu dari padatnya aktivitas kerja dalam 

mencukupi kehidupan sehari-hari untuk memilih calon pemimpin yang lebih 

baik lagi. Selanjutnya agar tidak menjadikan uang atau money politic sebagai 

fokus utama mau memilih pemimpin bangsa. 

2. Pada pemilihan umum mendatang para pemilik perusahaan setidaknya  mau 

memberikan libur khusus bagi karyawan untuk memilih pemimpin bangsa 

guna kemajuan ke arah yang lebih baik. 

3. Partai politik lebih aktif dan memaksimalkan perannya sebagai lembaga 

politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat lebih luas agar 

mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya 

dalam partisipasi politik pemilihan umum mendatang. 

4. Bagi pemerintah atau pemimpin terpilih seyogyanya tidak menjadikan janji 

politik sebagai omong kosong belaka. Namun, bekerja secara nyata dan 

menjadi abdi negara yang benar-benar bekerja hanya untuk kemaslahatan 

rakyat. 



Instrument Penelitian Masyarakat Miskin Di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang 
Tengah Kota Semarang Dalam Pilkada Tahun 2015 

i 
 


