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ABSTRAK 

 

 Pemilihan umum merupakan mekanisme sirkulasi dan regenerasi 

kekuasaan. Tingkat Heterogen dalam suatu masyarakat terdiri dari 

keanekaragaman suku dan budaya, kepercayaan/agama, tingkat pendidikan yang 

berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda pada setiap pasangan calon, 

prestasi dan program kerja yang berbeda menjadikan persepsi tersendiri bagi 

pemilih di Kelurahan Pinang Kencana untuk menentukan pilihannya pada 

pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

 Pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Firmanzah membagi Tipologi Pemilih menjadi empat tipe pemilih 

yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 61% pemilih di Kelurahan Pinang Kencana tidak 

mengetahui program kerja yang akan di lakukan calon Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. Selain itu kandidat aktif turun 

lingkungan masyarakat, tetapi hanya menampilkan figure atau sosok calon. 

Sehingga dalam menentukan pilihan pemilih berdasarkan figure atau sosok calon, 

partai politik pengusung, sejarah partai politik, kesamaan agama dan kesamaan 

etnis. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tergolong pada pemilih tradisional. 

Selain itu menurut Firmanzah salah satu karakteristik pemilih tradisional yaitu 

berpendidikan rendah, untuk di kelurahan Pinang Kencana sebanyak 63,83% 

penduduk masih berpendidikan di bawah SMA/SLTA. 

 Saran peneliti perlu meningkatkan informasi kepada masyarakat terhadap 

program kerja calon secara menyeluruh, meningkatkan prestasi kerja dari 

pasangan calon kandidat agar memiliki penilaian tersendiri di tengah masyarakat. 

Kemudian partai politik dan kontestan perlu membuka ruang informasi atas 

program yang akan dilakukan dan menampung aspirasi masyarakat untuk 

menjadikan program kerja kedepannya. Serta pentingnya meningkatkan 

pendidikan politik kepada masyarakat.  

 

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Tipologi Pemilih 
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Typology of Voters in regional election Tanjungpinang on 2012 (Studies 

Typology of voters in  Pinang Kencana Village) 

 

By : Edi Handoko 

 

ABSTRACT 

 

 The general election is mechanism circulation and regeneration of power. 

Heterogeneous in society composed of ethnic and cultural, beliefs / religion, 

difference of level education, characteristics of pair candidates, achievement and 

difference of program solving, as well as the gift rewards to voters (money, food, 

clothing etc.) and solicitation of others people, make their perception to choice in 

the election of regional heads Tanjungpinang in 2012. 

 Considerations in determining voter choice was influenced by many 

factors, sometimes voting behavior is rational and non-rational of decision 

making. According to Firmanzah Voters typology divides into four types voters 

are rational voters, voters critical, the traditional voters, and voters skeptical. 

 In the Village of Pinang Kencana there have 13,660 DPT, which  to vote 

on the election of Mayor and Deputy Mayor Tanjungpinang in 2012 as many as 

8,450 people (61.86%) and 5,210 people (38.24%) did not use their voting rights. 

So based on the percentage of other villages in Tanjungpinang shows Pinang 

Voters has a high level of participation in determining the choice. 

 This research uses descriptive quantitative research methods. The results 

showed that 61% of voters in the Village Pinang Kencana not know which 

program solving to prospective Tanjungpinang Mayor and Deputy Mayor in 

2012. Thus, in determining the voter's choice is based on figure / figure of 

candidates, political parties bearers, the history of political parties, religious 

similarities and ethnic ties. This suggests show that voters is the traditional 

voters. Moreover, according to Firmanzah one of the characteristics of traditional 

voters are less educated, urban villages in Pinang Kencana for as much as 

63.83% population is education under of  Senior high school. 

 Suggestions researchers need to improve information to the public on the 

program solving of the candidate as a whole, increasing the performance of the 

candidate pairs in order to have its own assessment in the community. Then the 

political parties and contestants need to open up space for information on the 

program to be carried out and aspirations of the community to make the future  

program solving. And the importance of improving political education to the 

public. 

 

Keywords: General Election, Typology of Voters 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi 

kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. 

Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-

satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan 

(chaos) dan kudeta (J. Tjiptabudy,2009 : 50). Dalam sistem politik yang 

demokratis, rakyat mempunyai hak untuk memilih para wakilnya yang terhimpun 

dalam partai politik untuk duduk di parlemen, memilih pemimpin yang akan 

memerintah negara tersebut, dan memunyai hak untuk terlibat aktif dalam 

kontestasi politik itu sendiri (hak dipilih). Hak memilih dan dipilih ini bahkan 

merupakan salah satu indikator pembeda antara sistem demokratis dan sistem lain 

yang dianggap non-demokratis (Leo Agustino dan M. Agus Yusuf : 2009, 415). 

 Pelaksanaan pemilu kepala daerah di Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau pada 31 Oktober 2012, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota. Pasangan Urut No. 1 yaitu Dr. Maya Suryanti dan 

Drs. H. Tengku Dahlan, MT., yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai 

Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai 

Golongan Karya. Koalisi ini disebut dengan Koalisi Sejahtera Bersatu Berkarya. 

Dr. Maya Suryanti yang merupakan anak kandung dari Drs. Suryatati A Manan 

yang merupakan mantan Walikota Tanjungpinang yang telah menjabat selama dua 

periode pemerintahan. Drs. H. Tengku Dahlan, MT., merupakan mantan 
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Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang pada masa pemerintahan Drs. Suryatati A 

Manan. 

Pasangan Urut No.2 yaitu H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul, S. Pd., 

yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,  PAN, PMB, PPI, 

PPRN, PBB, GERINDRA, Koalisi ini disebut dengan Koalisi Kerakyatan. Lis 

Darmansyah, SH merupakan seorang politisi yaitu mantan Wakil Ketua II DPRD 

Provinsi Kepulauan Riau dapil Kota Tanjungpinang. Sedangkan H. Syahrul S.Pd., 

merupakan seorang publik figure dan tokoh masyarakat di Kota Tanjungpinang 

Pasangan Urut No.3 yaitu Drs. Hendri Frankim dan Drs. H. Yusrizal yang 

diusung oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Demokrasi Pembaharuan, 

Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Karya Perjuangan. Koalisi ini disebut dengan 

Koalisi Santun. Hendry Frankim merupakan seorang pengusaha sukses di 

Tanjungpinang. Pasangan Urut No. 4 yaitu Husnizar Hood dan Rudi Chua, SE 

diusung oleh partai Demokrat, Partai demokrasi Kebangsaan dan Partai 

Kebangkitan Bangsa, Koalisi ini disebut dengan koalisi H2RC. Huznizar Hood 

merupakan seorang tokoh budayawan dan populer sebagai penyair di Kota 

Tanjungpinang. Sedangkan Rudi Chua, SE adalah seorang pengusaha suskes di 

Kota Tanjungpinang. 

Pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang di menangkan oleh pasangan 

Calon Nomor 2 yaitu Lis Darmasnyah, SH dan H. Syahrul, S.Pd yang 

memenangkan suara 39.125 pemilih (46,01%) dari suara sah, dan disusul dengan 

Pasangan urut No. 1 yaitu Dr. Maya Suryanti dan Drs. H. Tengku Dahlan, MT. 

yang memperoleh suara 26.616 (31,30%) dari suara sah. Disusul dengan Husnizar 

Hood dan Rudi Chua, SE., yang memperoleh Suara 13.829 (16,27%) dari suara 
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sah. Dan terakhir Drs. Hendri Frankim dan Drs. H. Yuzrizal yang memperoleh 

Suara 5.459 (6,42%) dari suara sah. (Data KPU Kota Tanjungpinang). 

Dengan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat hal yang 

mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dan 

menjadikannya berdasarkan tipe-tipe yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis 

merangkumnya sebagai dasar latar belakang permasalahan, yaitu : 

1. Perilaku pemilih merupakan suatu indikator penting sebagai keikutsertaan 

setiap warga negara dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan 

politik dalam suatu negara dan menunjukkan sistem yang demokratis. 

2. Karakteristik yang berbeda-beda pada setiap pasangan calon kepala daerah 

Kota Tanjungpinang menjadikan pasangan calon memiliki kelebihan dan 

kekurangannya dan merupakan suatu penilaian tersendiri di masyarakat dalam 

menentukan pilihannya. 

3. Partai politik dan koalisi partai pengusung yang berbeda pada setiap pasangan 

kandidat menjadikan kekuatan politik untuk mempengaruhi pemilih dalam 

menentukan pilihannya. 

4. Adanya politik uang, yaitu pemberian sembako kepada warga hal ini 

dilakukan oleh tim sukses pasangan calon. fenomena ini merupakan upaya 

untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.   

5. Adanya pemilih yang menggunakan identitas pemilih palsu, hal ini dilakukan 

tersangka karena adanya paksaan dari salah satu tim sukses pasangan calon 

untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. 

6. Tingkat Heterogen di Kelurahan Pinang Kencana yang tinggi yaitu terdiri dari 

keanekaragaman suku dan budaya, kepercayaan/agama, tingkat pendidikan 
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yang berbeda-beda sehingga pemilih memiliki persepsi dan pola pemikiran  

tersendiri dalam menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan 

dipilihnya.  

 Dari fenomena tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti alasan 

pemilih dalam menentukan pasangan calon yang dipilihnya dan menjadikan tipe-

tipe yang berbeda dari setiap perilaku pemilih, yaitu berjudul “Tipologi Pemilih 

pada Pemilihan Kepala Daerah kota Tanjungpinang tahun 2012 Studi Tipologi 

Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana”. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian singkat latar belakang di atas, terdapat fenomena dan 

identifikasi permasalahan. Adapun perumusan masalah dapat dirumuskan yaitu 

“Bagaimana alasan pemilih di Kelurahan Pinang Kencana dalam menentukan 

pilihannya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang tahun 

2012 ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif  

Untuk mengetahui alasan pemilih di Kelurahan Pinang Kencana dalam 

menentukan pilihannya pada pemilihan umum Kepala daerah Kota Tanjungpinang 

tahun 2012. 

2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman 

Penulis. 
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b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 

sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan Sosial dan Ilmu Politik. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 

mengenai tipologi pemilih pada pemilihan umum Kepala Daerah kota 

Tanjungpinang tahun 2012. 

b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2005:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau 



 

 

6 
 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel lain. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitan ini, penulis mengambil lokasi di Kelurahan Pinang 

Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.  

3. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer  

b. Data sekunder 

4. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Soehartono (2005:57) menyatakan bahwa populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti, sedangkan sampel 

penelitian adalah suatu bahagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap 

dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan. Populasi dalam penelitian 

ini adalah warga Kelurahan Pinang Kencana yang memiliki hak pilih pada 

pemilukada Kota Tanjungpinang tahun 2012 dengan jumlah Daftar Pemilih 

Tetap 13.660 orang. Yang menggunaka hak pilihnya yaitu 8.450 Orang 

b. Sampel 

Sugiono (2009:81) berpendapat bahwa pengertian sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam Menentukan jumlah atau ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus 

yang dikemukakan oleh Slovin (dalam Husein, 2011:78) yaitu rumus yang 
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digunakan untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan, jika 

ukuran populasi diketahui. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: 

    N 

n =  

      1 + N.e
2
 

Keterangan: 

n  = Ukuran Sampel 

N  = Ukuran Populasi 

e =kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, bisa 1%, 5%, 

10%. 

 

Untuk mencari sampel dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan 

10% maka diperoleh sampel sebagai berikut: 

N 

n =  

        1 + N.e
2 

 

8.450 

n =  

  1 +8.450.10%
2
 

n = 98,9 

n = 99 (pembulatan). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dari Slovin dapat disimpulkan bahwa 

besarnya sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 8.450 pemilih adalah 

sebanyak  99 orang.  

5. Teknik Dan Alat pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka digunaka teknik yaitu: 

1. Kuesioner (Angket)  

2.  Wawancara 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Perilaku Pemilih 

Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak 

sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap 

ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap 

seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab 

perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. (Bawono, 

Muhammad:2008). Melihat perilaku dalam pemilihan umum atau biasa 

disebut perilaku pemilih, merupakan suatu elemen penting dalam pembuatan 

keputusan politik seseorang sebagai warga negara terhadap kepemimpinan 

bangsa dan negara. Perilaku pemilih menurut Surbakti yaitu (Efriza, 

2012,480) : 

“Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang 

berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih 

dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilu maka 

voters akan memilih atau mendukung kendidat tertentu” 

 

Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang terdiri dari beragam 

kelompok yang memiliki keanekaragaman pemikiran dalam mengambil 

sebuah keputusan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga hal 

ini membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mengetahui perilaku 

pemilih.  
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Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga diungkapkan oleh 

Adman Nursal (2004 : 54-73), ada beberapa pendekatan untuk melihat 

perilaku pemilih, yaitu : 

1. Pendekatan Sosiologis 

2. Pendekatan psikologis 

3. Pendekatan Rasional 

4. Pendekatan Marketing 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Pemilih  

 Menurut Dan Nimmo (1989), pada hakikatnya pemberi suara akan 

mempertimbangkan  (1) Citra Partai Politik, mencakup antara lain, apa yang 

dipercaya rakyat, yang diharapkan dari partai politik, dan hubungan antara 

partai dengan kandidatnya. Misalnya di Amerika  Serikat, Partai Demokrat 

untuk orang kecil dan Partai Republik selalu mendukung perusahaan besar. (2) 

Citra Kandidat dan gaya personal seorang kandidat politik, para pemberi suara 

biasanya mencari petunjuk tentang peran politik kandidat terkait pengalaman, 

latar belakang dan potensi sebagai pejabat publik, (3) Isu Politik, berbagai isu 

yang dianggap penting dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan menjadi 

pertimbangan pemberi suara dalam pemilihan umum (Eko Harry Susanto, 

2009:70). 

 Menurut Pendekatan Marketing, Newman dan Sheth (1985) 

mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang 

terkait dengan marketing. Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh 

7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut (Efriza, 

2012 : 530-531) : 
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1. Isu dan kebijakan politik (issues and policies) 

2. Citra sosial (social imagery) 

3. Perasaan emosional (emotional feelings) 

4. Citra kandidat (candidate personality) 

5. Peristiwa mutakhir (current events) 

6. Peristiwa personal (personal events) 

7. Faktor-faktor epistemik (epistemic issues) 

3. Tipologi Pemilih 

  Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan, pemilih 

memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. 

Menurut Firmanzah (2012:113), pada kenyataannya pemilih adalah dimensi 

yang sangat kompleks. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-

rasional dalam menentukan keputusannya. Menurut Zamroni (2007:18) 

Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang 

tertentu yang membedakannya dengan orang lain. 

 Perilaku pemilih yang terkadang rasional dan non rasional menjadikan 

pemilih memiliki karakter yang berbeda pada setiap pemilih. Selain itu 

pandangan pemilih dalam menentukan pilihan terhadap partai politik dan 

kontestan menjadikan karakter yang membedakan pada setiap pemilih. 

Sehingga pemilih memiliki peran yang berbeda-beda pula pada pemilihan 

umum. 

 Firmanzah (2012:113-114), bahwa dalam diri masing-masing pemilih 

terdapat dua orientasi sekaligus yaitu; (1) orientasi ‘policy-problem-solving’, 

dan (2) orientasi ‘ideologi’. Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang 
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kontestan dari kacamata ‘policy-problem solving’, yang terpenting bagi mereka 

adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas 

solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung sacara 

objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap 

masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan 

yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara 

pemilih yang lebih mementingkan ikatan ‘ideology’ suatu partai atau kontestan, 

akan lebih menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, 

budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat 

kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung 

memberikan suaranya kepartai dan kontestan tersebut. Berdasarkan dua 

orientasi diatas maka terdapat konfigurasi pemilih seperti di bawah ini : 

Bagan 2.1 

Konfigurasi Pemilih 

 

 Tinggi   Pemilih rasional  Pemilih Kritis 

Orientasi Policy- 

Problem-solving  Pemilih Skeptis  Pemilih Tradisional 

 Rendah 

    Rendah         Orientasi Ideologi  tinggi 

Sumber : Firmanzah (2012:119) 

 Firmanzah (2012: 120-126) memetakan tipologi ke dalam empat kolom 

tipologi pemilih, yaitu : 

1. Pemilih Rasional 

Pemilih memiliki orientasi pada ‘policy problem solving’ dan berorientasi 

rendah untuk faktor idologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan 

kemampuan partai politik dan kontestan dalam program kerjanya. Pemilih 
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jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ideology 

kepada suatu partai atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, 

nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan 

juga, tetapi bukan hal yang signifikan. hal yang terpenting bagi jenis 

pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah 

partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau 

kontestan.  

2. Pemilih Kritis 

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada 

kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan 

permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang 

bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih 

terhadap sebuah pertai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak 

semudah ‘rational voter’ untuk berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini 

adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan 

antara system nilai partai (ideology) dengan kebijakan yang akan dibuat. 

Pemilih jenis ini harus di ‘menege’ sebaik mungkin oleh sebuah partai 

politik atau seorang kontestan, pemilih memiliki keinginan dan kemampuan 

untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan 

kekecewaan yang bisa berakhir ke frustasi dan pembuatan partai politik 

tandingan juga besar. 

3. Pemilih tradisional 

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan 

tidak terlalu  melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai 
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suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional 

sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham, dan 

agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya 

pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, 

mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah 

satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan 

yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang 

dianut.  Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi 

selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu cirri khas 

yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini. 

4. Pemilih Skeptis 

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideology 

cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga 

sebagai sesuatu penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai 

politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka 

memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja 

atau ‘platform’ dan kebijakan sebuah partai politik.  

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah  

 Pemilihan  umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan 

aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif 

maupun eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan sarana ikut serta 

berpartisipasi dalam kegiatan politik demokrasi Indonesia, yang mengalami 

perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru. pemilihan umum kepala 

daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi 
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di Indonesia. melalui pemilihan umum kepala daerah secara langsung  berarti 

mengembalikan hak-hak dasar  masyarkat di daerah untuk menentukan kepala 

daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala 

daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan 

terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah secara 

langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas 

memilih pemimpinnya. Mengenai Pemilihan Umum menurut A. Rahman 

(2007,147) yaitu, 

 “Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat 

berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan 

dengan pemilih yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu 

melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, untuk 

mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif” 

 

5. Proses Pengambilan Keputusan Pemilih 

 Dalam menentukan pilihan seseorang individu terhadap sesuatu 

melalui proses. Secara sosiologi orang akan mengadopsi terhadap inovasi baru 

memerlukan waktu dan tahapan tertentu. Pada tahap pertama orang sadar 

tentang adanya sesuatu, kemudian ada keinginan untuk mencoba, mengevaluasi 

baru menetapkan, menolak atau menerima sesuatu  itu (Kusnaedi, 2009: 198). 

Firmanzah (2011:251-254), untuk memahami hal-hal yang dilakukan pemilih 

dalam proses menentukan pilihannya membaginya menjadi 3 proses, yaitu: 

1. Proses Impersif 

Ada pemilih yang menggunakan metode impersif dalam menentukan 

pilihan mereka. Artinya, pemilih macam ini akan cenderung menjatuhkan 

pilihannya pada kandidat atau partai politik yang mampu memberikan 

impresi atau kesan positif, baik secara rasional maupun emosional. 
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Tentunya membangun dan membentukl persepsi  yang ‘berkesan’ bukanlah 

hal yang mudah. Perlu ada diferensiasi yang membuatnya memiliki kesan 

berbeda pesaing politiknya. Sesuatu yang impresif atau mengesankan tidak 

akan dapat diwujudkan tanpa ‘kejutan positif’. Menciptakan ‘kejutan-

positif’ ini berarti keluar dari cara-cara normal dan yang biasa dilakukan 

dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kandidat atau partai 

politik pesaing. Tentunya hal ini tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada 

inovasi dalam partai politik atau kandidat besangkutan. Menemukan isu-isu 

politik dan cara pemecahan baru serta berani menyampaikannya secara 

terbuka kepada publik merupakan hal-hal yang bisa menciptakan ‘kejutan 

positif’. 

2. Proses image dominan 

Proses pemutusan pilihan berikutnya lebih menekankan pada image 

dominan. Pemilih perlu selalu di ingatkan mengenai partai politik atau 

kandidat terkait. Dalam proses ini yang terpenting adalah menciptakan agar 

image kandidat atau partai politik ada dimana-mana. Dalam hal ini tidak 

dilakukan ‘kejutan positif’, tetapi lebih menekankan kehadiran kandidat 

dan partai politik di setiap permasalahan dan situasi. Disini perlu diciptakan 

kondisi yang menimbulkan dominasi image kandidat atau partai politik, 

sehingga imagenya lebih besar dan dominan dibandingkan dengan image 

poesaing. Inilah yang penting dalam proses penciptaan image dominan. 

Sehingga hasilnya, pemilih akan mengetahui dengan yakin apakah kandidat 

atau partai politik bersangkutan selalu hadir di setiap permaslahan yang 
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diahadapi masyarakat. Semakin mereka ada dimana-mana, semakin 

berpotensi pula akan dipilih. 

3. Proses proximity 

  Proses pemilihan ketiga terjadi ketika pemilih cenderung mencari 

beragam kandidat atau partai politik yang memiliki kedekatan proximity 

dengan mereka. Kedekatan ini bisa bermacam-macam, mulai dari 

kedekatan dalam hal-hal yang bersifat rasional, ideologi, kedaerahan, 

emosional, sampai kedekatan pada hal-hal yang bersifat tradisional. Pemilih 

jenis ini akan mencari kandidat dan partai politik yang mencerminkan 

aspirasi mereka. Kedekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi 

ketidakpastian pemilih. Semakin jauh jarak (distance) antara pemilih 

dengan yang dipilih, semakin besar pula ketidakpastian yang 

ditimbulkannya. Jadi tugas utama kandiadat atau partai politik dalam soal 

ini adalah mengurangi kesenjangan pemahaman antara mereka dengan 

pemilih mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi dan 

ekstensifikasi komunikasi politik. Intensifikasi berarti pemanfaatan dan 

pengoptimalan fungsi media serta isu politik yang diembuskan oleh 

kandidat atau partai politik. Sedangkan ekstensifikasi berarti meningkatkan 

wilayah penyebaran danfrekuensi media komunikasi. Sementara itu, 

bentuk-bentuk komunikasi politik pun beraneka ragam, dari pertemuan 

kader secara langsung, musyawarah nasional, pemberitaan melalui media 

massa sampai ke pemberitaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh 

para jurnalis. 
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B. Konsep Operasional 

 Agar terdapat kesatuan persepsi antara pembaca dengan apa yang 

dimaksud peneliti, perlu dibuat penjelasan istilah atau definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian masalah yang dibahas 

menjadi jelas. 

1. Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang mengatur proses pemberian 

mandate dari rakyat kepada wakil-wakilnya untuk duduk di legislatif 

maupun eksekutif dalam rangka mengendalikan jalannya roda 

pemerintahan. 

2. Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-

orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain. 

3. Pemilih yaitu warga negara yang menyalurkan hak pilihnya dalam 

pelaksanaan pemilihan umum. 

4. Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil 

Walikota untuk Kota 

5. Perilaku Pemilih adalah segala aktifitas pemberian suara oleh individu yang 

berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau 

tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum. 

Adapun indikator yang akan di gunakan untuk memetakan alasan pemilih 

menentukan pilihan dan tipologi pemilih di Kelurahan Pinang Kencana yaitu : 

a. Citra Kandidat 

b. Partai Politik Pengusung 

c. Latar Belakang  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KELURAHAN PINANG KENCANA 

KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR  

KOTA TANJUNGPINANG 

 

A. Pemerintahan 

 Kelurahan Pinang Kencana merupakan salah satu dari 5 Kelurahan yang 

ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur Pemerintah Kota Tanjungpinang, 

berkantor di Jalan RayaTanjungpinang-Tanjungpinang Uban KM. 15 Kota 

Tanjungpinang. 

 Dalam rangka mewujudkan pembangunan di berbagai bidang serta 

pelayanan yang prima maka dibentuk juga visi dan misi Kelurahan Pinang 

Kencana Sebagai berikut : 

 Visi dan Misi Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang 

Timur yaitu: 

Visi : Mempersiapkan Kelurahan Pinang Kencana sebagai sebuah organisasi yang 

handal, professional serta berwawasan lingkungan 

Misi  :  a. Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan 

b. Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian dan Kesejahteraan 

Masyarakat. 

c. Pemeliharaan Prasarana, fasilitas Pelayanan Umum dan Lingkungan 

Hidup. 

d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. 
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B. Struktur Organisasi 

 Pembentukan organisasi kelurahan ditetapka dengan Peraturan Daerah 

yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 

tentang Pedoman Organisasi Kelurahan. Berdasarkan PERDA Kota 

Tanjungpinang Nomor : 06 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan Kota Tanjungpinang, maka Struktur Organisasi di Kelurahan Pinang 

Kencana tahun 2013, yaitu : 

Bagan 3.1 

Struktur Organisasi Kelurahan Pinang Kencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Kelurahan Pinang Kencana 

mempunyai komposisi kepegawaian sebagai berikut : 

a. Lurah       : 1 Orang 

L U R A H 

 

 

MAULIN KARYADI, S.Ip 

PENATA 
NIP. 19760323 200604 1 015 

SEKRETARIS 

 

 

SRI RAHAYU ANDRIANI, S.Sos 

PENATA MUDA TK. I 

NIP. 19711022 200502 2 007 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

SEKSI PELAYANAN UMUM DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

 

EFENDI, S.Sos 
PENATA MUDAI 

NIP. 19750118 200604 1 010 

SEKSI PEMBANGUNAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

_ 

SEKSI TATA PEMERINTAHAN, 

KETENTRAMAN & 

KETERTIBAN UMUM 

 

_ 
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b. Sekretaris Lurah      : 1 Orang 

c. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :  - 

d. Kasi Pelayanan Umum dan Kessos   : 1 Orang 

e. Staf dari PNS      : 5 Orang 

f. Staf dari Tenaga Honor Kontrak    : 6 Orang 

     Jumlah : 14 Orang 

 Dari struktur organisasi tersebut, masih terdapat kekosongan jabatan yaitu 

Kasi Tata Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat. Selama tahun 2013 pelaksanaan tugas bidang 

tersebut di kerjakan oleh Sekretaris. 

C. Organisasi Kemasyarakatan 

 Selain dari kepegawaian, pemerintah Kelurahan Pinang Kencana juga 

dibantu oleh organisasi kemasyarakatan. Dalam pengembangan dan kemitraan, 

kelurahan melibatkan beberapa lembaga kemasyarakatan dan selalu menjalin 

kerjasama dengan, seperti: Lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM), Karang 

Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarkat (FKDM), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kepolisian sebagai 

BABINKAMTIBMAS, Aparat dari TNI AD sebagai BABINSA. 

 Selain dari Lembaga Kemasyarakatan di atas, Kelurahan Pinang Kencana 

juga di bantu oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) 

yang merupakan kepala wilayah dan perpanjangan tangan roda pemerintah yang 

lebih dekat dengan masyarakat. Struktur jumlah Ketua RT dan RW Kelurahan 

Pinang Kencana sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Jumlah RT dan RW di Kelurahan Pinang Kencana 

 

No. Rukun Warga (RW) Jumlah Rukun Tangga (RT) 

1 RW I 8 RT 

2 RW II 7 RT 

3 RW III 4 RT 

4 RW IV  6 RT 

5 RW V 9 RT 

6 RW VI 4 RT 

7 RW VII 5 RT 

8 RW VIII 5 RT 

9 RW IX 5 RT 

10 RW X 4 RT 

Jumlah 57 RT 
Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Pinang Kencana Tahun 2013 

 Dari Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Pinang Kencana 

Selain lembaga kemasyarakatan diatas, Kelurahan Pinang Kencana juga dibantu 

oleh Ketua Rukun Tangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang merupakan 

kepala wilayah dan perpanjang tangan roda pemerintah yang lebih dekat dengan 

masyarakat. Struktur jumlah ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Pinang Kencana 

terdapat 10 Rukun warga (RW) dan 57 Rukun Tangga (RT). 

D.  Kondisi Geografis Kelurahan Pinang Kencana 

1. Letak dan Luas Wilayah 

 Secara umum wilayah Kelurahan Pinang Kencana termasuk dalam 

wilayah Kota Tanjungpinang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 

5 Tahun 2001, yang memiliki wilayah 23km². Batas-batas wilayah Kelurahan 

Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toapaya Kecamatan Bintan Utara 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu IX Kec. 

Tanjungpinang Timur 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang 

Timur 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lengkuas 

Kecamatan Bintan Timur 

2. Fisiografis 

 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur 

mempunyasi Kondisi geografis sebagai berikut : 

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut  : ±101.037 m 

b. Banyaknya curah hujan   : 2.000 – 3.000 mm/tahun 

c. Tofografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran berbukit 

d. Suhu udara rata-rata    : 30 – 32 ⁰C 

e. Kondisi tanah (tanah liat, berbatu, lumpur) : Tanah liat dan berbatu 

 Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan) yaitu : 

a. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan : 8 Km 

b. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kota   : 9 Km 

c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi   : 10 Km 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

A. Identitas Responden Penelitian 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu, jumlah 

responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang, sedangkan 

responden berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 47 orang. 

2. Usia 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia berusia 17 – 30 tahun 

sebanyak 31 orang, kemudian untuk usia 31- 40 Tahun sebanyak 21 orang, 

lalu untuk usia 41- 60 tahun berjumlah 46 orang dan untuk usia lebih dari 

60 tahun sebanyak 1 orang.  

3. Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Tingkat 

SD sebanyak 13 orang, untuk pendidikan tingkat SMP/SLTP sebanyak 13 

orang, kemudian untuk tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 27 

orang, untuk tingkat pendidikan Akademi/D1-D3 sebanyak 3 orang, 

kemudian untuk tingkat pendidikan (S1-S2) sebanyak 6 orang, dan untuk 

tingkat pendidikan tidak sekolah yaitu 37 orang.  

4. Agama 

Karakteristik responden berdasarkan agama, untuk beragama Islam 

sebanyak 95 orang, untuk agama Protestan sebanyak 3 orang, dan untuk 

beragama Budha sebanyak 1 orang. 
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5. Suku 

Karakteristik responden berdasarkan Suku pada penelitian ini yaitu, 

Suku/Etnis Jawa sebanyak 36 orang, untuk Suku/Etnis Melayu Sebanyak 

35 orang, kemudian Suku/Etnis Minang sebanyak 14 orang, kemudian 

Suku/Etnis Batak sebanyak 8 orang, kemudian Suku/Etnis Bugis sebanyak 

4 orang, kemudian Suku /Etnis Tionghoa sebanyak 1 orang, dan untuk 

Suku/Etnis Buton sebanyak 1 orang.  

B. Alasan Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana Dalam Menentukan 

Pilihan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 

Tahun 2012 

1. Penggunaan Hak Pilih  

Dalam kuesioner/angket penelitian ini hanya di isi oleh warga 

Kelurahan Pinang Kencana yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Walikota dan Wakil 

Walikota) Tanjungpinang pada tahun 2012. 

2. Pengetahuan responden tentang program kerja calon Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

Hasil dari survey yang dilakukan sebanyak 61% pemilih tidak 

mengetahui program kerja yang akan dilakukukan calon walikota dan wakil 

walikota Tanjungpinang pada tahun 2012 kedepannya, kemudian 18% 

responden menjawab ragu-ragu, kemudian 13% responden menjawab 

mengetahui, dan 8% responden menjawab kurang mengetahui 
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3. pengetahuan responden tentang informasi sosok calon Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

 Hasil dari survey yang dilakukan bahwa sebanyak 86 % pemilih di 

Kelurahan Pinang Kencana mengetahui informasi sosok calon Walikota dan 

Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012, kemudian 13% responden 

tidak mengetahui informasi sosok calon, dan 1% responden menjawab tidak 

tahu.  

4. Informasi sosok calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada 

tahun 2012. 

Hasil dari survei yang dilakukan responden mengetahui sosok  calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012  yaitu dari 39% 

responden mengetahui sosok dengan bertemu langsung, kemudian 26% 

responden mengatahui sosok dari media cetak (koran, majalah, dll), kemudian 

17% responden mengetahui sosok dari spanduk/baliho/stiker/, kemudian 6% 

responden  mengetahui sosok dari pawai keliling kota, kemudian 2% 

responden mengetahui sosok dari media elektronik (TV, radio, internet), dan 

10% responden menjawab tidak tahu. 

5. Pengetahuan responden terhadap informasi yang didapatkan. 

 Hasil dari survei yang dilakukan pengetahuan yang didapatkan 

responden mengenai calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada 

tahun 2012 yaitu 38% responden yang menjawab informasi yang didapatkan 

mengenai figure/sosok calon, kemudian 25% responden menjawab informasi 

yang didapatkan berupa partai politik pengusung calon, kemudian 6% 

responden menjawab informasi yang didapatkan berupa program kerja, 
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kemudian 4% responden menjawab informsi yang didapatkan berupa prestasi 

kerja, dan 22% responden menjawab tidak tahu. 

6. Kedekatan respoden dengan calon Walikota dan Wakil Walikota 

Tanjungpinang tahun 2012. 

 Hasil dari survei yang dilakukan kedekatan responden terhadap calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012, yaitu 49% 

responden menjawab biasa saja, kemudian 28% responden menjawab tidak 

tahu, kemudian 9% responden menjawab memiliki kedekatan dalam partai 

politik, kemudian 8% responden menjawab memiliki kedekatan lingkungan 

sebanyak 8 orang, Kemudian responden yang menjawab memiliki kedekatan 

saudara sebanyak 3 orang, dan responden yang menjawab memiliki termasuk 

dalam tim sukses sebanyak 3 Orang.   

7. Peran responden dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

kebijakan yang akan di lakukan kedepannya 

 Hasil Survei yang dilakukan responden dalam memberikan sumbangan 

pemikiran kepada calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada 

tahun 2012  mengenai kebijakan yang akan dilakukan kedepannya yaitu, 83% 

responden menjawab tidak tahu, kemudian 14% responden yang menjawab 

iya, dan 3% responden menjawab ragu-ragu. 

8. Pemberian Imbalan berupa uang, sembako, pakaian, dll kepada responden 

menjelang pemilihan umum. 

 Hasil survei yang dilakukan menjelang pemilihan umum Walikota dan 

Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012 terhadap adanya pemberian 

imbalan berupa uang, sembako, pakaian, dll yaitu, 81% responden menjawab 
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tidak tahu, kemudian 16% responden menjawab ada, dan 3% responden 

menjawab ragu-ragu.  

9. Alasan responden menentukan pilihan berdasarkan pemberian imbalan 

berupa uang, sembako, pakaian, dll.  

Hasil Survei yang dilakukan terhadap responden jika ada pemberian 

imbalan (uang, sembako, pakaian, dll) oleh tim sukses pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012, yaitu 58% 

responden menjawab tidak tahu, kemudian 24% responden menjawab tidak 

mau menerima, kemudian 14% responden manjawab menerima dan 

memilihnya, dan 4% responden yang menjawab berperan dalam tim sukses.  

10. Pengenalan figur calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada 

tahun 2012 di tengah masyarakat. 

Hasil Survei yang dilakukan menjelang pemilihan umum kegiatan 

dilingkungan sebagai pengenalan figure calon Walikota dan Wakil Walikota 

Tanjungpinang pada tahun 2012 ditengah masyarakat Kelurahan Pinang 

Kencana yaitu, 68% responden menjawab ada, kemudian 25% responden 

menjawab tidak, dan 7% responden menjawab ragu-ragu.  

11. Pertimbangan responden menentukan pilihan dari figure pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

 Hasil survei yang dilakukan bahwa pertimbangan responden  

menggunakan hak pilih melihat  figure calon walikota dan wakil walikota 

Tanjungpinang pada tahun 2012 yaitu, 22% responden menjawab kesamaan 

agama, kemudian 18% responden menjawab dapat mengatasi masalah,  

kemudian 16% responden menjawab aspiratif, kemudian 15% responden 
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menjawab kepemimpinannya, kemudian 10% responden menjawab integritas 

moral, kemudian 5% responden menjawab sudah lama dikenal, dan 11% 

responden menjawab tidak tahu.  

12. Alasan responden dalam menentukan pilihan dari citra kandidat Walikota 

dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

 Hasil Survei yang dilakukan alasan reponden menentukan pilihan dari 

citra calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012, 

yaitu, 54% responden menjawab dikarenakan figur calon, kemudian 12% 

responden  dikarenakan menjawab prestasi kerja, kemudian 9% responden 

menjawab dikarenakan partai politik pengusungnya, kemudian 6% responden 

menjawab dikarenakan program kerja, kemudian 6% responden menjawab 

dikarenakan pemberian imbalan (uang, sembako,dll), 3% responden 

menjawab dikarenakan mengenal secara baik kandidat, dan 10% menjawab 

tidak tahu. 

13. Alasan pemilih dalam menentukan pilihan melihat partai politik 

pengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 

2012.   

 Hasil survei yang dilakukan bahwa alasan pemilih menentukan 

pilihannya dari banyaknya partai politik pengusung calon Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang tahun 2012 yaitu, 59% responden menjawab 

berdasarkan figure atau sosok calon, kemudian 17% responden menjawab 

berdasarkan program kerja,  kemudian 9% responden menjawab berdasarkan 

partai politik pengusungnya, kemudian 3% responden menjawab berdasarkan 

sejarah partai politik, dan 12% responden menjawab tidak tahu. 
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14. Alasan pemilih menentukan pilihan melihat latar belakang kehidupan 

calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012. 

Hasil survei yang dilakukan alasan responden dalam menentukan 

pilihan melihat latar belakang kehidupan calon Walikota dan Wakil Walikota 

Tanjungpinang pada tahun 2012 yaitu, 45% responden menjawab berdasarkan 

figure atau sosok calon, kemudian 17% responden menjawab berdasarkan 

prestasi kerja, kemudian 14% responden yang menjawab berdasarkan 

kesamaan agama, kemudian 7% responden yang menjawab berdasarkan partai 

politik pengusungnya, kemudian 2% responden yang menjawab berdasarkan 

kesamaan etnis, dan 15% responden yang menjawab tidak tahu. 

15. Alasan responden menentukan pilihan berdasarkan ajakan. 

 Hasil survei yang dilakukan pemilih di Kelurahan Pinang Kencana 

dalam menentukan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 

2012 berdasarkan ajakan yaitu, 86% responden menjawab pilihan sendiri, 

kemudian 7% responden menjawab ajakan teman, kemudian 5% responden 

menjawab ajakan keluarga/kerabat,  kemudian 4% responden menjawab 

ajakan tim sukses.  

16. Perilaku pemilih jika tidak puas dengan kinerja partai politik/ Walikota 

dan Wakil Walikota Tanjungpinang. 

 Hasil survei yang dilakukan jika tidak puas dengan kinerja partai 

politik dan/atau calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 

2012 maka yang akan dilakukan pemilih kedepannya yaitu, 46% responden 

yang menjawab tidak akan memilihnya, kemudian 14% responden menjawab 

mengkritisi kinerja, kemudian 4% responden yang menjawab loyal kepada 
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figure, kemudian 3% responden menjawab loyal kepada partai politik, dan 

33% responden menjawab tidak tahu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pada penelitian tentang Tipologi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2012 (Studi Tipologi Pemilih di 

Kelurahan Pinang Kencana), dapat disimpulkan sebagai Berikut : 

a. Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana sebagian besar tidak mengetahui 

Program Kerja yang akan di lakukan oleh calon kandidat Walikota dan Wakil 

Walikota yaitu sebanyak 61%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kandidat 

tidak menampilkan program kerja untuk di ketahui secara meluas untuk 

masyarakat. 

b. Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana pada pemilihan walikota dan wakil 

walikota Tanjungpinang pada tahun 2012 mengetahui sosok calon-calon 

Walikota dan Wakil Walikota, pemilih cenderung mendapatkan informasi 

dari bertemu langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat aktif terjun ke 

masyarakat pada saat menjelang pemilihan umum, namun dalam 

pembentukan persepsi ditengah masyarakat hanya menonjolkan figure/calon. 

c. Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana tidak ikut berperan aktif untuk 

mengkritisi dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012. 

d. Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana yang mendapatkan pemberian dari 

calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada tahun 2012 berupa 

uang, pakaian, sembako masih minim. 
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e. Pengambilan keputusan untuk memilih, pemilih di Kelurahan Pinang 

Kencana menentukan pilihannya atas pilihan sendiri, walaupun masih ada 

sebagian yang memilih atas ajakan teman, keluarga/kerdabat dan ajakan tim 

sukses. 

f. Alasan pemilih menentukan pilihan berdasarkan Citra Kandidat, terhadap 

tipologi pemilih menunjukkan bahwa pemilih di Kelurahan Pinang Kencana 

cenderung termasuk pemilih Tradisional berjumlah 63% yaitu pemilih dalam 

menentukan pilihan berorientasi terhadap figure atau sosok calon, partai 

politik pengusung, kesamaan agama, etnis hal ini terdiri dari memilih 

dikarenakan  figure/sosok calon sebanyak 54%, Partai Politik Pengusung 

sebanyak 9 %. Kemudian pemilih yang termasuk pemilih Skeptis berjumlah 

16% yaitu terdiri dari pemilih tidak memiliki orientasi dalam memilih dan 

dapat dimobilisasi untuk memilih dengan pemberian imbalan (Uang, 

Sembako Pakaian) sebanyak 6% dan tidak tahu 10%. Kemudian pemilih yang 

termasuk pemilih rasional berjumlah 18% yaitu terdiri dari memilih 

dikarenakan Program Kerja 6% dan memilih di karenakan prestasi kerja 

sebanyak 12%. Dan pemilih yang termasuk pemilih Kritis sebanyak 3% yaitu 

terdiri memilih di karenakan memiliki kedekatan dengan Kandidat.  

g. Alasan Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana menentukan pilihan 

berdasarkan Partai Politik Pengusung terhadap tipologi pemilih hal ini 

menunjukkan bahwa pemilih di Kelurahan Pinang Kencana cenderung 

termasuk pemilih Tradisional sebanyak 71% yaitu terdiri dari memilih 

dikarenakan  figure/sosok calon sebanyak 59%, dikarenakan Partai Politik 

Pengusung sebanyak 9 %, dan dikarenakan Sejarah partai politik 3%. 
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Kemudian Tipologi Pemilih yang termasuk pemilih rasional sebanyak 17% 

yaitu terdiri dari memilih dikarenakan Program Kerja 17%. Kemudian 

tipologi pemilih yang termasuk pemilih Skeptis sebanyak 12% tidak tahu 

12%. Hal ini menunjukkan bahwa melihat Partai Politik pengusungnya 

pemilih menentukan pilihan di karenakan melihat figure/sosok calon yang di 

tampilkan oleh partai sebagai Calon Kandidat 

h. Alasan Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana menentukan pilihan 

berdasarkan Latar Belakang calon terhadap tipologi pemilih hal ini 

menunjukkan bahwa pemilih di Kelurahan Pinang Kencana cenderung 

termasuk pemilih Tradisional sebanyak 68% yaitu terdiri dari memilih 

dikarenakan  figure/sosok calon sebanyak 45%, dikarenakan kesamaan agama 

14%, dikarenakan Partai Politik Pengusung sebanyak 7 %, dan dikarenakan 

kesamaa etnis sebanyak 2%. Kemudian Pemilih yang termasuk pemilih 

rasional sebanyak 17% yaitu terdiri dari memilih dikarenakan Prestasi Kerja 

sebanyak 17%. Kemudian pemilih yang termasuk pemilih Skeptis sebanyak 

15% yaitu pemilih yang menjawab tidak tahu 12%. Hal ini menunjukkan 

bahwa melihat Latar belakang Kandidat pemilih menentukan pilihan di 

karenakan melihat figure/sosok calon yang di tampilkan oleh partai sebagai 

Calon Kandidat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari Penelitian yang berjudul “Tipologi Pemilih Pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2012 (Studi 

Tipologi Pemilih di Kelurahan Pinang Kencana”, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 
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a. Bagi calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dimasa 

mendatang perlu meningkatkan informasi kepada masyarakat mengenai 

program kerja. 

b. Bagi calon kandidat yang ingin maju menjadi kepala daerah perlu 

meningkatkan prestasi kerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara 

keseluruhan, agar memiliki penilaian tersendiri di tengah masyarakat. 

c. Partai politik dan kontestan perlu membuka ruang informasi atas program 

yang akan di lakukan dan menampung aspirasi masyarakat untuk menjadikan 

program kerja kedepannya. 

d. Pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat 

e. Mewujudkan pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan 

pemberian imbalan berupa uang, sembako, pakaian dll. 
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