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ABSTRACT

Local  elections  (elections) is  expected to generate direct aspirational  
leadership, quality, bring government closer to the people and the accountability  
of regional heads really drawn to the people. Malay ethnic communities in the  
gubernatorial  election  of  2010  did  political  choice,  not  based  on  the  work  
program of the Governor and Deputy Governor of the candidate in improving the  
economic and revenue Ethnic Malays, who mostly work as fishermen, but rather  
affected to any other party.

Formulation of the problem addressed in this study is how the voting  
behavior of Ethnic Malays in Riau Islands Province governor election in 2010 in  
Kampung  Bugis  (Case  Study  in  Kampung  Bugis  Village  City  District  
Tanjungpinang).

The research method used is descriptive qualitative research, which is  
the process of organizing and sorting data into patterns and categories as well as  
the basic outline of the unit, so it can be stated theme as suggested by the data.  
The results are ethnic Malay voter behavior in Kampung Bugis Village in Riau  
Islands Province governor election in 2010 is not good. Population are citizens  
who are ethnic Malay Kampung Bugis and registered as voters in the voters list  
(DPT) in the direct elections for Governor in 2010, where the number of 358  
people  spread  on  5  RT.  The  sampling  technique  used  is  the  area  sampling  
technique (cluster sampling). To determine the respondents in the study took 4  
people  from each of  the  existing  RW in  Kampung Bugis  Village,  so  the  total  
respondents  numbered  20  people.  While  the  Bugis  Village  Headman  be  key  
informants.

The  results,  the  researchers  concluded  that  the  voting  behavior  of  
Ethnic Malays in Riau Islands Province governor election in 2010 in Kampung  
Bugis still low. Weak political knowledge and education led to the ethnic Malays  
in the gubernatorial election in 2010 in Kampung Bugis have not been able to  
assess  the ideal  candidates  for  governor and lieutenant  governor are deemed  
competent and qualified to lead the region. Factors that influence voter behavior  
in elections Ethnic Malay Riau Islands Province Governor in 2010 in Kampung  
Bugis such as the ability or knowledge of Malay Ethnic politics society that has  
not been good, commuting Ethnic Malay Kampung Bugis Village which can be  
influenced  others  in  determining  political  choices  and  lack  of  socialization  
gubernatorial election in 2010 of the local government, the party elite and the  
political elite.
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A. PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang. 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diharapkan melahirkan atau 

menghasilkan  figur  kepemimpinan  yang  aspiratif,  berkualitas  dan  legitimate. 

Pilkada  langsung  mendekatkan  pemerintah  dengan  yang  diperintah  dan 

akuntabilitas  kepala  daerah  benar-benar  tertuju  kepada  rakyat.  Disamping  itu 

pilkada  langsung  merupakan  tuntutan  dan  desakan  rakyat  yang  menghendaki, 

kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, tetapi rakyat dapat menggunakan hak 

politiknya  secara  langsung  seperti  pada  pemilihan  presiden.  Dengan  demikian 

suara rakyat tidak lagi digadaikan kepada politisi di DPRD dan anggota Dewan 

tidak dapat sepenuhnya memainkan dan memonopoli suara rakyat di daerah.

Faktanya,  untuk mewujudkan  keinginan  masyarakat  tersebut  bukanlah 

merupakan suatu hal yang mudah. Perilaku memilih yang tidak rasional dalam arti 

melakukan  pemilihan  tanpa  pertimbangan  ideloginya  merupakan  yang  tidak 

diharapkan  dalam  suatu  Pilkada,  karena  keadaan  ini  menyebabkan  pemilihan 

kepala daerah oleh masyarakat tidak berhasil menciptkan sosok pimpinan daerah 

yang benar-benar ideal, berkualitas,  cakap dalam mengemban tugasnya sebagai 

pemimpin daerah.

Pemilihan  Gubernur  Provinsi  Kepulauan Riau  tahun 2010,  merupakan 

pemilihan langsung yang kedua kalinya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 

dalam memilih calon Gubernur. Pemilihan Gubernur pertama tahun 2005 dengan 

Gubernur terpilih Bapak Ismet Abdullah dan wakilnya HM. Sani, untuk pemilihan 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Pilgub tahun 2010 ini, terdapat tiga pasangan Cagub dan Wagub, yaitu Nyat Kadir 

dan Zulbahri, HM Sani dan HM Soerya Respationo serta  Aida Zulaikha Ismeth 

dan Eddy Wijaya.

Iklim politik sekarang, penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, 

kontestan  membutuhkan suatu metode yang dapat  memfasilitasi  mereka  dalam 

memasarkan  inisiatif  politik,  gagasan  politik,  isu  politik,  ideologi  partai, 

karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. Perlu 

suatu strategi untuk dapat memenangkan persaingan politik. Agar suatu kontestan 

dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak 

dan  memberikan  suaranya.  Hal  ini  hanya  dapat  dicapai  apabila  kontestan 

memperoleh  dukungan  yang  luas  dari  pemilih.  pemilih  itu  pada  dasarnya 

merupakan pihak-pihak yang menjadi tujuan utama dari para kontestan atau para 

kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan melalui berbagai upaya dan usaha, 

agar  pihak-pihak  tersebut  mendukung  dan  kemudian  memberikan  suaranya 

kepada kontestan yang bersangkutan. 

Aminudin dan Bisri (2006:20), menyatakan bahwa

” Selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih 
atau tidak memilih dalam Pemilu , yaitu:  Pertama,  identitas partai, dimana 
semakin  solid  dan  mapan  suatu  partai  politik  maka  akan  memperoleh 
dukungan  yang  mantap  dari  para  pendukungnya  begitu  pula  sebaliknya. 
Kedua, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai  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.  Ketiga,  penampilan  kandidat,  dimana  performa  kandidat  sangat 
menentukan keberhasilan kandidat”.

Salah  satu  Kelurahan  di  Kota  Tanjungpinang  yang  ikut  pelaksanaan 

proses pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung tahun 2010 yaitu 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kelurahan Kampung 

Bugis merupakan satu Kelurahan yang plural,  sebab terdiri  dari  berbagai  etnis 

suku, misalnya etnis suku Bugis, Jawa, Minang, Melayu, Thionghoa, batak dan 

lainnya. 

Untuk melihat etnis atau suku yang ada pada Kelurahan Kampung Bugis 

serta % jumlahnya, dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut.

Tabel I.1
Jumlah Suku dan Etnis yang ada di Kelurahan Kampung Bugis

No Suku atau etnis Jumlah  (%)

1
2
3
4
5
6

Melayu
Bugis 
Jawa 
Minang /Padang 
Cina
Suku-suku lain

30
25
20
13
5
7

Sumber : Profil Kelurahan Kampung Bugis tahun 2013.

Hasil  jumlah  perolehan  suara  dari  pada  pasangan  masing-masing 

kandidat  dalam  Pilkada  Gubernur  Kepulauan  Riau  Tahun  2010,  terlihat  pada 

Tabel I.2 berikut.

Tabel I.2
Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kepri Di Kelurahan Kampung Bugis

No Pasangan Gubernur dan Calon Gubernur 
Tahun 2010

Jumlah suara 

1
2
3
4

Nyat Kadir dan Zulbahri 
HM. Sani dan HM. Soerya Respationo
Aida Zulaikha Ismeth dan Eddy Wijaya
Suara tidak sah 

721
1.149
740
85

               Jumlah 2.695
Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tahun 2013

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Berkenaan  perilaku  pemilih  Etnis  Melayu  dalam  Pilkada  Gubernur 

Provinsi Kepulauan Riau di Kampung Bugis, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan, seperti masih rendahnya pengetahuan politik masyarakat Melayu 

Kampung  Bugis  dalam  menentukan  pilihannya  terhadap  calon  Gubernur  dan 

Wakil Gubernur. Sebab dari wawancara penulis dengan masyarakat Etnis Melayu 

di Kampung Bugis, dari 3 pasang calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur 

masyarakat hanya mengenal nama HM. Sani dan Aida Ismeth, sedangkan untuk 

pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri, masyarakat Etnis Melayu di Kampung Bugis 

kurang mengetahui orangnya.  

Kecendrungan  masyarakat  suku  Melayu  pada  Kelurahan  Kampung 

Bugis dalam pemilihan Gubernur tahun 2010 tanpa mendasarkan pilihannya pada 

program kerja calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam peningkatan ekonomi 

dan pendapatan Etnis Melayu yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan,  tetapi 

lebih  terpengaruh  kepada  pihak lain.  Sebab selama  masa  kampanye  tidak  ada 

program kerja  yang  disampaikan  untuk peningkatan  perekonomian  masyarakat 

yang bekerja sebagai nelayan. 

Hasil  pengamatan  yang  dilakukan  berkenaan  perilaku  pemilih  Etnis 

Melayu dalam Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kampung Bugis, 

ditemukan gejala, yaitu : Etnis Melayu di Kampung Bugis menjatuhkan pilihan 

politiknya  dalam  Pilkada  Gubernur  tahun  2010  berdasarkan  informasi  yang 

mereka terima, bukan berdasarkan kepada program-program kerja yang diberikan 

masing-masing calon dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Etnis Melayu 

yang bekerja sebagai nelayan di Kampung Bugis. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Pengetahuan politik masyarakat Etnis Melayu pada Kelurahan Kampung 

Bugis dalam menentukan pilihannya politik terhadap pilgub Kepala Daerah yang 

kurang, sehingga hal ini juga berdampak kepada perilaku politik Masyarakat Etnis 

Melayu  dalam  menjatuhkan  pilihan  politiknya  dalam  Pilkada  Gubernur  tahun 

2010 yang terpengaruh kepada pihak lain, seperti ikut pilihan teman, saudara dan 

tetangga. 

Berdasarkan uraian dan berdasarkan gejala-gejala yang ditemui, penulis 

tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  diberi  judul  dengan  :  “ 

PERILAKU PEMILIH ETNIS MELAYU DALAM PILKADA GUBERNUR 

TAHUN 2010 DI KAMPUNG BUGIS “  (Studi Kasus di Kelurahan Kampung 

Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota). 

2.  Perumusan Masalah. 

Rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  :  “  Bagaimana 

perilaku pemilih Etnis Melayu dalam Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 

tahun  2010  di  Kampung  Bugis  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Kampung  Bugis 

Kecamatan Tanjungpinang Kota).

3. Tujuan penelitian. 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui perilaku pemilih Etnis Melayu dalam Pilkada Gubernur 

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 di Kampung Bugis. 

b. Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  perilaku  pemilih  Etnis  Melayu 

dalam  Pilkada  Gubernur  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun  2010  di 

Kampung Bugis. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



4. Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa ” analisa data kualitatif  adalah proses 

pengorganisasian  dan pengurutan  data  kedalam pola  dan kategori  serta  satuan 

uraian  dasar,  sehingga  dapat  dikemukakan  tema  seperti  yang  disarankan  oleh 

data”. 

Langkah  analisanya  yaitu  dengan  melakukan  upaya  mereduksi  data, 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Melakukan  upaya  penyajian  data-data 

penelitian, yang dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan hubungan 

antar kategori serta melakukan  penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. 

Untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

responden  dan  informan  kunci,  maka  akan  diorganisir  dan  disusun.  Setelah 

tersusun  dilakukan  penafsiran  dan  pembahasan  terhadap  data.  Dalam  analisis 

deskriptif kualitatif, tidak mengunakan peralatan mathematis atau tehnik statistik 

sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya mengunakan penjelasan deskriptif tentang 

apa yang ditanyakan pada responden.

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



B. KERANGKA TEORI

1. Perilaku.

Perilaku merupakan sifat  alamiah manusia  yang membedakannya  atas 

manusia  lain  dan  menjadi  ciri  khas  individu  atas  individu  yang  lain.  Dalam 

konteks  politik,  perilaku dikategorikan sebagai  interaksi  antara pemerintah dan 

masyarakat,  lembaga-lembaga  pemerintah  dan diantara  kelompok  dan individu 

dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan 

keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Sarwono (2007:14) menyatakan bahwa

“ Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta 
interaksi  manusia  dan  lingkungannya  yang  terwujud  dalam  bentuk 
pengetahuan,  sikap  dan  tindakan.  Dengan  kata  lain,  perilaku  merupakan 
respon seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun 
dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan, berfikir, 
berpendapat,  bersikap),  perilaku  aktif  dapat  dilihat  (overt)  sedangkan 
perilaku pasif tidaklah nampak seperti pengetahuan, persepsi atau motivasi”. 

Mengacu pada pendapat tersebut diketahui bahwa, perilaku merupakan 

respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun 

dari  dalam  dirinya.  Respon  ini  dapat  bersifat  pasif  (tanpa  tindakan:  berpikir, 

berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan-tindakan secara nyata 

atau aksi).

2. Pemilih. 

Firmanzah  (2007:2),  menyatakan  bahwa  ”  Pemilih  diartikan  sebagai 

semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi 

dan  yakini  agar  mendukung  dan  kemudian  memberikan  suaranya  kepada 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



kontestan  yang  bersangkutan”.  Selanjutnya  Surbakti  (2010:144),  menegaskan 

yaitu “ pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

konstestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan, agar mendukung dan akhirnya 

memberikan suaranya kepada konstestan yang bersangkutan”. 

Dari pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pemilih itu pada 

dasarnya merupakan pihak-pihak yang menjadi tujuan utama dari para kontestan 

atau para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan melalui berbagai upaya 

dan  usaha,  agar  pihak-pihak  tersebut  mendukung  dan  kemudian  memberikan 

suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.  

Firmanzah (2007:113-114), menyatakan bahwa 

“ Ada beberapa jenis pemilih, yaitu 
1. Pemilih Rasional

Pemilih rasional ini memiliki kemampuan orientasi yang tinggi terhadap 
policy-problem-solving  dan  berorientasi  rendah  untuk  faktor  ideologi. 
Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta 
pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut 
melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan program yang 
ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan  yang  sedang terjadi.  Pemilih  jenis  ini  memiliki  ciri  khas 
yang  tidak  begitu  mementingkan  ikatan  ideologi  kepada  suatu  partai 
politik atau seorang kontestan. Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah 
apa yang bisa  dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan Pemilu

2. Pemilih Kritis
Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu 
pertama,  jenis  pemilih  ini  menjadikan  nilai  ideologis  sebagai  pijakan 
untuk  menentukan  partai  atau  kontestan  pemilu  mana  mereka  akan 
berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebi jakan yang akan 
atau yang telah dilakukan.  Kedua,  bisa juga terjadi sebaliknya di mana 
pemilih  tertarik  dulu  dengan  program  kerja  yang  ditawarkan  sebuah 
partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham 
yang  melatarbelakangi  pembuatan  sebuah  kebijakan.  Pemilih  jenis  ini 
adalah  pemilih  yang  kritis,  artinya   mereka  akan  selalu  menganalisis 
kaitan antara sistem ideologi partai dengan kebijakan yang dibuat.

3. Pemilih Tradisonal.
Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu 
melihat  kebijakan partai  politik  atau  seorang kontestan  sebagai  sesuatu 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



yang  penting  dalam pengambilan  keputusan.  Pemilih  tradisional  sangat 
mengutamakan  kedekatan  sosial-budaya,  asal-usul,  paham  dan  agama 
sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. 
Kebijakan  seperti  yang  berhubungan  denganmasalah  ekonomi, 
kesejahteraan, pendidikan dll,  dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih 
jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis 
ini  memiliki loyalitas  yang sangat tinggi.  Mereka menganggap apa saja 
yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik sebagi 
suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

4. Pemilih Skepsis 
Pemilih  jenis  ini  memiliki  orientasi  ideologi  yang cukup tinggi  dengan 
sebuah  partai  politik  atau  kontestan  pemilu,  pemilih  ini  juga  tidak 
menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka 
berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak 
atau  random.  Mereka  berkeyakinan  bahwa  siapapun  yang  menjadi 
pemenang dalam pemilu,  hasilnya  sama saja, tidak ada perubahan yang 
berarti bagi kondisi daerah/negara”.

Dari  pendapat  tersebut  diketahui,  pemilih  dapat  dibagi  atas  pemilih 

rasional yang lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta pemilu dengan 

program kerjanya.  Pemilih kritis  yaitu  pemilih yang selalu menganalisis  kaitan 

antara sistem ideologi partai  dengan kebijakan yang dibuat, pemilih tradisional 

adalah  pemilih  mengutamakan  kedekatan  sosial-budaya,  asal-usul,  paham dan 

agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu, 

dan pemilih skeptis yaitu pemilih yang memiliki orientasi  ideologi yang cukup 

tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu. 

3. Perilaku politik pemilih. 

Surbakti  (2010:13),  menyatakan  bahwa  ”  Perilaku  politik  merupakan 

interaksi  antara  aktor-aktor  politik  baik  masyarakat,  pemerintah  dan  lembaga 

dalam  proses  politik.  Paling  tidak  dalam  proses  politik  ada  pihak  yang 

memerintah, menentang dan menaati serta mempengaruhi dalam proses politik, 

baik  dalam  pembuatan,  pelaksanaan  dan  penegakkan  kebijakan”.  Pendapat 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



tersebut  menunjukkan,  perilaku  politik  merupakan  interaksi  atau  hubungan 

diantara para aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah dan lembaga dalam 

proses  politik.  Baik  itu  dalam Pemilihan  Umum presiden  dan wakil  presiden, 

Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati dan lainnya.

Nursal (2004:54-60), menyatakan bahwa 

“ Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perilaku pemilih ada 4 
(empat pendekatan), yaitu : 
1. Pendekatan Sosiologis .

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan 
pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 
signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial ini 
misalnya  berdasarkan  umur  (tua-muda),  jenis  kelamin  (laki-laki  dan 
perempuan),  agama  dan  semacamnya,  dianggap  mempunyai  peranan 
cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih.

2. Pendekatan psikologis. 
Psikologi adalah ilmu sifat,  dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran 
manusia  dipelajari.  Setiap  tingkah  laku  dan  aktivitas  masyarakat 
dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek 
tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat 
dekat  dengan  psikologi.  Pendekatan  ini  muncul  merupakan  reaksi  atas 
ketidakpuasan  mereka  terhadap  pendekatan  sosiologis.  Secara 
metodologis,  pendekatan  sosiologis  dianggap  sulit  diukur,  seperti 
bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat 
pendidikan,  agama,  dan  sebagainya.  Pendekatan  ini  menggunakan  dan 
mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi 
untuk memperjelaskan perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan 
pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam 
dirinya  sebagai  produk  dari  proses  sosialisasi,  artinya  sikap  seseorang 
merupakan  refleksi  dari  kepribadian  dan  merupakan  variabel  yang 
menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. 

3. Pendekatan pilihan rasional.
Pendekatan pilihan rasional mencoba untuk menjelaskan bahwa kegiatan 
memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak 
hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi 
hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan 
yang  ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan  diri  untuk  terpilih  sebagai  wakil  rakyat  atau  pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat  keputusan tentang partai  atau kandidat  yang  dipilih,  terutama 
untuk  membuat  keputusan  apakah  ikut  memilih  atau  tidak  ikut  dalam 
memillih. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



4. Pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing). 
Dalam  pengembangan  model  tersebut,  mereka  menggunakan  sejumlah 
kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, 
komunikasi  dari  mulut  ke  mulut,  dan  media  massa.  Model  ini 
dikembangkan  untuk  menerangkan  dan  memprediksi  perilaku  pemilih. 
Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh domain kognitif yang 
berbeda  dan  terpisah,  yaitu  (a)  isu  dan  kebijakan  politik  (issues  and 
policies), yaitu mempresentasikan kebijakan atau program (platform) yang 
diperjuangkan dan dijanjikan  oleh  partai  atau  kandidat  jikamenang,  (b) 
citra sosial  (social imagery),  yaitu  menunjukkan stereotip kandidat atau 
partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat 
atau  partai  dan  segmen-segmen  tertentu  dalam masyarakat.  Citra  sosial 
bisa  terjadi  berdasarkan  banyak  faktor  antara  lain  demografi,  sosial 
ekonomi, kultur dan etnik, serta politis-ideologis (c) perasaan emosional 
(emotional feelings), yaitu dimensi emosional yang terpancar dari sebuah 
kontestan  atau  kandidat  yang  ditunjukkan  oleh  kebijakan  politik  yang 
ditawarkan, (d) citra kandidat (candidate personality), yaitu mengacu pada 
sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat, (e) 
peristiwa mutakhir  (current  events),  yaitu  mengacu pada peristiwa,  isu, 
dan  kebijakan  yang  berkembang  menjelang  dan  selama  kampanye,  (f) 
peristiwa  personal  (personal  events),  yaitu  mengacu  pada  kehidupan 
pribadi  dan  peristiwa  yang  pernah dialami  secara  pribadi  oleh  seorang 
kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim 
tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang dan sebagainya, serta 
(g)  faktor-faktor  epistemik  (epistemic  issues),  yaitu  adalah  isu-isu 
pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih 
mengenai hal-hal baru”. 

Dari  pendapat  tersebut  diketahui,  pendekatan  dalam mengidentifikasi 

perilaku politik pemilih, seperti pendekatan sosial yang menekankan lingkungan 

seperti  sosial  ekonomi,  afiliasi  etnik,  tradisi  keluarga,keanggotaan  terhadap 

organisasi,  usia,  jenis  kelamin,  pekerjaan  dan  tempat  tinggal.  Pendekatan 

psikologi  menekankan  kepada  sikap  dan  perilaku  pemilih,  pendekatan  pilihan 

rasional menekankan pada orientasi isu dan orientasi kandidat, serta pendekatan 

kognitif yang menekankan pada domain yang terkait dengan marketing.

Selanjutnya Nursal (2004:61), menyatakan bahwa 

“ Masing-masing pendekatan perilaku pemilih tersebut saling menguatkan 
atau  melengkapi,  untuk  memudahkan  kepentingan  praktis  maka  keempat 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



pendekatan  tersebut,  dapat  disederhanakan  menjadi  sebuah  rangkuman 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Yaitu (1) sosial 
image atau citra sosial, (2) identifikasi terhadap partai, (3) kandidat, (4) isu 
dan kebijakan politik, (5) peristiwa tertentu, (6) faktor epistemik”. 

Pendapat  tersebut  menunjukkan,  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku 

pemilih, seperti faktor kebijakan atau program (platform) yang diperjuangkan dan 

dijanjikan oleh partai atau kandidat, faktor demografi, sosial ekonomi, kultur dan 

etnik serta politis-ideologis, faktor kebijakan politik yang ditawarkan, faktor sifat-

sifat  pribadi  yang  penting  dan  dianggap  sebagai  karakter  kandidat,  faktor 

peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. 

4. Partisipasi. 

Charles dan James (dalam Marijan 2006:111) menyatakan bahwa

“ Bentuk partisipasi, yaitu sebagai berikut  pertama adalah partisipasi yang 
lebih pasif.  Di dalam tipe pertama ini,  partisipasi dilihat dari keterlibatan 
politik seseorang. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi 
perhatian  adalah  sejauh  mana  orang  itu  terlibat  di  dalam  organisasi-
organisasi  sukarela  seperti  kelompok  keagamaan,  olahraga,  organisasi 
profesi dan lainnya. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan 
protes seperti melakukan boikot dan demonstrasi”. 

Pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa,  ada  berapa  bentuk partisipasi 

yaitu partisipasi keterlibatan dalam politik, partisipasi dalam organisasi-organisasi 

sukarela seperti kelompok keagamaan, olahraga, organisasi profesi dan lainnya. 

Serta adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti melakukan 

boikot dan demonstrasi. 

Closky  dalam  Budiarjo  (2008:367),  menyatakan  bahwa  “  Partisipasi 

politik  adalah  kegiatan-kegiatan  sukarela  dari  warga masyarakat  melalui  mana 

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung 

atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum”. Sedangkan 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Surbakti (2010:140) menegaskan bahwa “ partisipasi politik adalah keikutsertaan 

warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya”. 

Mengacu pada pendapat  tersebut  diketahui  bahwa partisipasi  (politik) 

berarti  keikutsertaan  dari  pada  warga  negara  biasa  (yang  tidak  mempunyai 

kewenangan) dalam upaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan 

pelaksanaan dari pada keputusan politik. 

Ruslan  (2000:101-102)  menegaskan  yaitu  “  partisipasi  politik 

masyarakat  dipengaruhi  oleh,  (1)  keyakinan agama yang  diimani  individu,  (2) 

jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang 

mempengaruhinya,  dan  (3)  karakter  lingkungan  politik”.  Pernyataan  tersebut 

menunjukkan  bahwa,  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  seseorang  yaitu 

keyakinan agama yang diimani individu, jenis kultur politik atau bentuk nilai dan 

keyakinan  tentang  kegiatan  politik  yang  mempengaruhinya  dan  karakter 

lingkungan politik.

5. Etnis. 

Pengertian  etnisitas  berasal   bahasa  Yunani  kuno  ethnos,  yang  pada 

dasar  pengertiannya  adalah  sekelompok  manusia  yang  memiliki  ciri-ciri  yang 

sama  dalam  hal  budaya  dan  biologis  serta  bertindak  menurut  pola-pola  yang 

sama. Yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang 

minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat.

Pendapat Narrol (dalam Liliweri 2005: 9) menyatakan bahwa

“ Kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang :  (1) secara biologis 
mampu berkembang biak dan bertahan; (2) mempunyai nilai budaya yang 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



sama  dan  sadar  akan  rasa  kebersamaan  dalam suatu  bentuk  budaya;  (3) 
membentuk jaringan komunikasi dan jaringan sendiri; (4) menentukan cirri 
kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan 
dari kelompok populasi lain”. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, ciri dari etnik itu yaitu 

secara  biologis  mampu  berkembang  biak  dan  bertahan,  mempunyai  nilai-nilai 

budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, 

membentuk  jaringan  komunikasi  dan  interaksi  sendiri,  dan  menentukan  cirri 

kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari 

kelompok populasi lain. 

Schermerhorn (Dalam Tilaar 2007:5), menyatakan bahwa

“ Suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai 
atau  digambarkan  memiliki  kesatuan  nenek  moyang,  mempunyai 
pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya 
di dalam satu atau beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan 
keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama dan 
kepercayaan,  bentuk-bentuk  dialek  atau  bahasa,  afiliasi  kesukuan, 
nasionalitas,  atau  kombinasi  dari  sifat-sifat  tersebut  yang  pada  dasarnya 
terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok”. 

Mengacu kepada pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa etnis 

merupakan, satu suatu kelompok social yang mempunyai tradisi kebudayaan dan 

sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas 

sebagai  suatu  subkelompok  dalam  suatu  masyarakat  yang  luas.  Kedua,  suatu 

kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, namun diantara para 

anggotanya  merasa  memiliki  semacam subkultur  yang  sama dan Ketiga,  etnik 

merupakan  suatu  kelompok  yang  memiliki  domain  tertentu,  yang  kita  sebut 

dengan ethnic domain.

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



C. PEMBAHASAN

Untuk  mengetahui  perilaku  pemilih  Etnis  Melayu  dalam  Pilkada 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 di Kampung Bugis (Studi Kasus 

di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota). Mengacu kepada 

pendapat Nursal (2004:72), tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. 

1. Sosial image atau citra sosial (pengelompokkan sosial).  

Pemilih (masyarakat Etnis Melayu di Kampung Bugis) dalam penentuan 

pilihan politiknya melihat berada didalam kelompok sosial mana atau tergolong 

sebagai apa, para calon kandidat dalam Pilkada Gubernur langsung tahun 2010, 

baik  itu  kesamaam  daerah  (demografi),  budaya  dan  etnis.  Dimensi 

pengelompokkan sosial ini dilihat dari. 

a. Tempat tinggal (geografis). 

Pemilih  (masyarakat  Etnis  Melayu  di  Kampung  Bugis)  dalam 

pelaksanaan pilihan politiknya mengacu kepada faktor kesamaan tempat tinggal 

(geografis),  diantara  pemilih  dengan  para  calon-calon  Gubernur  dan  Wakil 

Gubernur.  Masyarakat  pemilih  Etnis  Melayu  di  Kelurahan  Kampung  Bugis 

kemungkinan besar memilih calon Gubernur dan Wakil  Gubernur yang tempat 

tinggalnya sama yaitu Kota Tanjungpinang.

Hasil  wawancara  menunjukkan  “  diperhatikannya  oleh  masyarakat 

Kampung Bugis yang beretnis Melayu tempat tinggal calon gubernur dan wakil 

gubernur pada Pilgub 2010 dalam penentuan calon Gubernur yang dipilih”. Faktor 

“  asal  daerah  ”  menunjukkan  bahwa  ikatan  kedaerahan  sangat  kuat  dalam 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



mempengaruhi masyarakat Etnis Melayu Kampung Bugis dalam memilih kepala 

daerah Pilgub 2010.

Diperhatikannya oleh masyarakat Kampung Bugis yang beretnis Melayu 

faktor putra daerah yang dicirikan dari kesamaan tempat tinggal calon gubernur 

pada  Pilgub  2010  dalam  penentuan  calon  Gubernur  yang  dipilih,  hal  ini 

disebabkan  karena  masyarakat  suku  Melayu  di  Kelurahan  Kampung  Bugis 

meninginkan orang putra daerah sendiri yang jadi Gubernur, sebab pada periode 

sebelumnya yaitu 2005 s/d 2010, yang menjadi Gubernur Kepri yaitu Bapak Ismet 

Abdullah,  dianggap  masyarakat  Etnis  Melayu  di  Kelurahan  Kampung  Bugis 

bukan putra daerah Melayu yang bertempat tinggal di kota Tanjungpinang pada 

hal Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjungpinang. 

Penyebab  lainnya,  karena  kurangnya  informasi  dan  pengetahuan 

masyarakat  Kampung  Bugis  yang  beretnis  Melayu  terhadap  pasangan  Aida 

Zulaikha Ismeth dan Eddy Wijaya serta pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri. Jadi 

selama ini,  masyarakat  etnis  Melayu  Kampung Bugis  mengenal  pasangan  HM 

Sani, karena cagub (HM Sani) berdomisili di Kota Tanjungpinang. Begitu juga 

untuk  program kerja  calon  Gubernur  dan wakil  gubernur  kurang diperhatikan, 

sebab masyarakat Kampung Bugis yang beretnis Melayu pada waktu kampanye 

dulu  banyak  yang  tidak  ikut,  jadi  tidak  mengetahui  bagaimana  program kerja 

masing-masing kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. 

b. Kultural dan Etnis.

Pemilih  (masyarakat  Etnis  Melayu  di  Kampung  Bugis)  dalam 

pelaksanaan pilihan politiknya mengacu atau berdasarkan kepada faktor kultural 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



dan  etnis,  diantara  pemilih  dengan  para  calon-calon  Gubernur  dan  Wakil 

Gubernur. Jadi disini para pemilih (masyarakat Etnis Melayu di Kampung Bugis) 

hanya  akan memilih  calon  Gubernur dan Wakil  Gubernur  yang sukunya  sama 

dengan mereka (masyarakat etnis melayu) yaitu bersuku melayu.

Hasil  wawancara  menunjukkan  “  diperhatikannya  oleh  masyarakat 

Kampung Bugis yang beretnis Melayu, faktor suku atau etnis dari calon gubernur 

dan  wakil  gubernur  dalam penentuan  calon  Gubernur  yang  akan  dipilih  pada 

Pilgub 2010”. Perilaku memilih warga masyarakat Kampung Bugis yang beretnis 

Melayu,  memberikan  kesan  bahwa  masyarakat  dalam  memilih  pemimpinnya 

cenderung memilih hanya karena masih adanya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, 

persahabatan dan sebagainya. 

Menjadi bahan pertimbangan masyarakat Kampung Bugis yang beretnis 

Melayu, suku atau etnis dari calon gubernur dan wakil gubernur dalam penentuan 

calon Gubernur yang dipilih pada Pilgub 2010, hal ini disebabkan karena kalau 

berasal  dari  satu suku yang sama dengan calon Gubernur  dan wakil  gubernur, 

sepertinya  memilih  saudara  sendiri.  Ada  rasa  keterikatan  atau  isme  serta 

kebanggaan  dalam diri,  kalau  berasal  dari  suku yang  sama dengan cagub dan 

cawagub yang kita pilih dan ini diharapkan meningkatkan kepedulian pimpinan 

yang dipilih terhadap nasib sukunya. 

Faktor  pertimbangan  lainnya,  karena  pertimbangan  tempat  tinggal 

Cagub  tersebut  yang  tidak  di  Kota  Tanjungpinang.  Sehingga  masyarakat 

Kampung Bugis lebih memilih Cagub HM. Sani di bandingkan Cagub Nyat Kadir 

walaupun dari segi suku sama-sama bersuku melayu. Selanjutnya pertimbangan 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



pengetahuan  masyarakat  etnis  Melayu  di  Kelurahan  Kampung  Bugis  terhadap 

pasangan Cagub dan Cawagub yang ikut pilgub langsung tahun 2010 terbatas, 

mereka hanya mendapatkan informasi tentang calon gubernur dan wakil gubernur 

dari  teman  atau  masyarakat  lain.  Karena  keterbatasan  pengetahuan  terhadap 

Cagub dan Cawagub itu,  maka pemilih  lebih melihat  suku atau etnis  kandidat 

cagub dan cawagub dalam menentukan pilihan politiknya. 

2. Identifikasi Partai. 

Yaitu pemilih (masyarakat Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bugis) 

dalam memilih pasangan Cagub dan Cawagub pada Pilgub tahun 2010 melihat 

atau  berdasarkan  kepada  partai-partai  yang  menjadi  pengusung  dari  masing-

masing Cagub-cawagub tersebut. Hasil  wawancara menunjukkan, “ parta-partai 

yang  mengusung  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  pada  Pilgub  2010  tidak 

menjadi  pertimbangan  utama  dalam  penentuan  calon  Gubernur  yang  dipilih 

masyarakat Kampung Bugis yang beretnis Melayu”. 

Tidak  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  penentuan  Cagub  dan 

Cawagub  Gubernur  yang  dipilih  masyarakat  Kampung  Bugis  yang  beretnis 

Melayu.partai-partai  yang mengusung calon gubernur dan wakil  gubernur pada 

Pilgub  2010.  Kondisi  ini  disebabkan  karena,  keterbatasan  pengetahuan 

masyarakat  etnis melayu Kampung Bugis terhadap partai  politik yang ada saat 

sekarang  (perkembangan  politik  mutakhir),  sebab  masyarakat  lebih 

memperhatikan kehidupan mereka. 

Faktor penyebab lainnya, karena masyarakat etnis melayu di Kelurahan 

Kampung  Bugis  tidak  kenal  dan  tahu nama-nama  partai,  ditambah  lagi  faktor 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



pendidikan dan akses informasi yang juga terbatas diterima atau di dapat warga 

masyarakat,  sehingga  kurang  timbul  minat  dan  keinginan  untuk  menjadi 

simpatisan ataupun anggota partai politik tertentu. 

3. Kandidat. 

Pemilih yaitu  masyarakat  Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bugis 

mempertimbangkan faktor bagaimana sifat-sifat pribadi terpenting dari masing-

masing kandidat Cagub-Cawagub yang bertarung, yang dianggap sebagai karakter 

atau sifat keutamaan dari pada kandidat yang bersangkutan. Serta adanya perasaan 

emosional  yang  sunguh-sunguh,  tegas  yang  terpancar  dari  kandidat  dalam 

menawarkan  suatu  kebijakan  ataupun  program  kerja  untuk  menyelesaikan 

masalah yang ada di tengah masyarakat. Dimensi kandidat dilihat dari, yaitu.

a. Perasaan emosional. 

Merupakan platform atau program kerja yang ditawarkan oleh masing-

masing kandidat Cagub dan Cawagub pada Pilgub 2010 kepada pemilihnya yaitu 

masyarakat Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bugis, dimana program kerja 

ini,  tentu  akan memunculkan perasaan emosional  dari  masing-masing pemilih, 

dimana ada yang simpati menerimanya dan ada yang antipati.

Hasil  wawancara  menunjukkan,  “  tidak  menjadi  pertimbangan  utama 

bagi  masyarakat  Kampung  Bugis  yang  beretnis  Melayu,  perasaan  emosional 

terhadap cagub dan cawagub dalam penentuan calon Gubernur yang akan dipilih 

pada Pilgub 2010”. Perasaan emosional merupakan demensi yang terpancar dari 

sebuah konstestan atau kandidat yang ditujukan oleh policy atau kebijakan politik 

yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Masyarakat  Etnis  Melayu  di Kelurahan Kampung Bugis  kurang yakin 

program  kerja  cagub  dan  cawagub  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang 

dihadapi  masyarakat,  terutama  dalam  peningkatan  kesejahteraan  kehidupan 

masyarakat  yang  kebanyakan  bekerja  sebagai  nelayan.  Kondisi  ini  disebabkan 

karena,  banyak  pemimpin  yang  lupa  dengan  janji-janji  yang  telah  diucapkan 

setelah mereka terpilih, karena itu masyarakat menjadi bersikap apatis dan tidak 

peduli dengan program kerja yang ditawarkan cagub dan cawagub. 

Pertimbangan  lainnya,  karena  masyarakat  Etnis  Melayu  di  Kelurahan 

Kampung Bugis yang mudah terpengaruh kepada pihak lain serta selama masa 

kampaye masing-masing dari pada tim sukses cagub dan cawagub tersebut tidak 

ada menyampaikan program kerja kepada masyarakat  secara spesifik,  terutama 

untuk  peningkatan  perekonomian  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  nelayan. 

Akibatnya masyarakat Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bugis tidak memiliki 

dasar pemahaman yang kuat terhadap cagub dan cawagub.

b. Citra Kandidat. 

Merupakan  sifat-sifat  pribadi  dari  masing-masing  kandidat  cagub  dan 

cawagub  pada  Pilgub  2010  yang  dianggap  sebagai  karakter  kandidat  dan 

diharapkan mempengaruhi pilihan politik masyarakat Etnis Melayu di Kelurahan 

Kampung  Bugis,  misalnya  bersifat  jujur,  berpengalaman  dalam  urusan 

pemerintahan, kerakyatan dan lainnya.  Hasil wawancara menunjukkan bahwa, “ 

telah menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat Kampung Bugis yang beretnis 

Melayu, citra kandidat cagub dan cawagub dalam penentuan calon Gubernur yang 

dipilih pada Pilgub 2010”. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



Sudah  menjadi  pertimbangan  utama  bagi  masyarakat  Kampung  Bugis 

yang beretnis Melayu, citra kandidat cagub dan cawagub dalam penentuan calon 

Gubernur  yang akan dipilih  pada Pilgub 2010.  Kondisi  ini  disebabkan karena, 

masyarakat  Etnis  Melayu  di  Kampung  Bugis  yang  cukup  tahu  rekam  jejak 

masing-masing Cagub dan Cawagub, sehingga memudahkan masyarakat pemilih 

dalam menentukan pilihan politiknya. 

4. Isu dan kebijakan politik. 

Pemilih (masyarakat  Etnis Melayu di Kampung Bugis) melihat  cagub 

dan cawagub dalam mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan 

jika suatu saat kandidat menang, yang dijadikan sebagai dasar program kerja oleh 

kandidat. Dimensi isu dan kebijakan politik ini, dilihat dari.

a. Program kerja kandidat. 

Suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang dikerjakan pasangan cagub dan 

cawagub  yang  ikut  dalam  Pilgub  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2010 

berdasarkan visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Dengan mengetahui  program 

kerja  yang dilaksanakan cagub dan cawagub Provinsi Kepulauan Riau periode 

tahun 2010 s/d 2015, diharapkan pemilik tertarik untuk memilih calon tersebut. 

Hasil wawancara menunjukkan, “ kurang menjadi pertimbangan utama 

bagi  masyarakat  Kampung  Bugis  yang  beretnis  Melayu,  program  kerja  dari 

masing-masing kandidat  cagub dan cawagub dalam penentuan calon Gubernur 

yang dipilih pada Pilgub 2010”. 

Belum menjadi  bahan pertimbangan utama bagi  masyarakat  Kampung 

Bugis  yang  beretnis  Melayu,  program  kerja  dari  cagub  dan  cawagub  dalam 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



penentuan calon Gubernur yang akan dipilih pada Pilgub 2010. Kondisi ini dapat 

disebabkan  karena,  dalam  masa  kampanye  masyarakat  Kampung  Bugis  yang 

beretnis  Melayu tidak mengetahui  dan pernah mendengarkan ada penyampaian 

program  kerja  masing-masing  kandidat  Cagub  dan  Cawagub,  baik  oleh  Tim 

sukses masing kandidat maupun mendengar secara langsung dari masing-masing 

kandidat  cagub  dan  cawagub,  program kerja  jika   terpilih  jadi  Gubernur  dan 

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. 

Penyebab lainnya, karena program kerja yang ditawarkan kurang sejalan 

dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keperluan  masyarakat  Etnis  Melayu  pada 

Kelurahan  Kampung  Bugis.  Misalnya  bagi  masyarakat  yang  diperlukan  saat 

sekarang  adalah  upaya  peningkatan  kesejahteraan  kehidupan  nelayan  melalui 

peningkatan alat tangkap baik kapal pompong, jala, bubu dan lainnya, sedangkan 

dilihat program kerja kandidat Cagub dan Cawagub tidak ada yang secara spesifik 

mengkaji  upaya  peningkatan  kehidupan  ekonomi  nelayan  ini.  Akibatnya 

masyarakat kurang antusias dan tertarik dengan program kerja yang dibuat atau 

jalankan oleh cagub dan cawagub tersebut.

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan. 

Kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Perilaku  pemilih  Etnis  Melayu  dalam  Pilkada  Gubernur  Provinsi 

Kepulauan  Riau  tahun  2010  di  Kampung  Bugis  relatif  masih  rendah. 

Lemahnya pengetahuan dan pendidikan politiknya menyebabkan masyarakat 

Etnis  Melayu  dalam Pilgub  tahun  2010  di  Kampung  Bugis  belum dapat 

menilai  secara  ideal  cagub  dan  cawagub  yang  dianggap  cakap  dan 

berkualitas dalam memimpin daerah. 

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih Etnis Melayu dalam Pilkada 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 di Kampung Bugis seperti 

pengetahuan  politik  masyarakat  Etnis  Melayu  pada  Kelurahan  Kampung 

Bugis yang belum baik, perilaku masyarakat Etnis Melayu pada Kelurahan 

Kampung  Bugis  yang  masih  labil  (dapat  dipengaruhi  pihak  lain  dalam 

menentukan pilihan politiknya) dan kurangnya sosialisasi Pilgub tahun 2010 

dari Pemerintah daerah, elit partai maupun elit politik.

B.  Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu : 

1. Dalam menentukan dukungannya pada pilgub, sebaiknya masyarakat Etnis 

Melayu  pada  Kelurahan  Kampung  Bugis  dapat  memutuskan  pilihannya 

berdasarkan  hati  nurani  sendiri  tanpa  dipengaruhi  oleh  pihak  lain,  baik 

saudara, teman maupun kerabat. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                             



2. Sebaiknya  masyarakat  Etnis  Melayu  pada  Kelurahan  Kampung  Bugis 

sebelum  menentukan  pilihan  politiknya  dalam  pilgub,  terlebih  dahulu 

melakukan penilaian terhadap tingkat kecakapan dan kualitas calon pasangan 

Cagub dan Wacagub yang dipilih sebagai pemimpin daerah. 

3. Supaya  kemampuan  atau  pengetahuan  politik  masyarakat  Etnis  Melayu 

pada Kelurahan Kampung Bugis dapat lebih berkembang, maka sebaiknya 

elit daerah, elit politik dan elit partai memberikan pembinaan dan sosialisasi 

di  bidang  politik  terhadap  masyarakat.  Upaya  tersebut  diharapkan  dapat 

memberikan  peluang  atau  akses  kepada  masyarakat  Etnis  Melayu  pada 

Kelurahan  Kampung  Bugis  untuk  mengembangkan  pendidikan  atau 

pengetahuan  politiknya  guna  mendukung  keberhasilan  penyelengaraan 

pemelihan kepada daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. 

4. Demokrasi dalam pemilihan kepala daerah melambangkan kebebasan hak 

individu  untuk  menentukan  sikap  dan  dukungannya  kepada  calon  kepala 

daerah.  Karena  itu  kepada  elit  pemerintah,  elit  politik  dan  elit  partai 

sebaiknya  tidak  mempengaruhi  perilaku politik  masyarakat  dalam pilkada 

pilgub  serta  memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  menentukan 

pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya. 
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