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A B S T R A K 

 

 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah salah satu institusi pemerintah 

yang dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum yang 

bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dan merupakan 

suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dikarenakan yang melakukan 

pemilihan adalah orang-orang yang mendapat hukuman dari keputusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih walau tidak 

memiliki identitas kependudukan yang lengkap.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengarui partisipasi politik Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Tanjungpinang dalam mengikuti pemilihan umum legislatif. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Informan yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dengan teknik purposive sampling. Dalam 

menganalisis data adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif.  

 Dari hasil penelitian tentang fenomena partipasi politik warga binaan pada 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang dalam Pemilu Legislatif 2014 

sudah baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi warga binaan adalah 

komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses 

pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. 

Namun masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu rasa ingin tahu dan 

perhatian warga binaan sangat minim karena tidak berpengaruh terhadap diri 

warga binaan sendiri. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya 

dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak 

warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tidak ada 

pengawasan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap pemilu di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang.  Karena sebagian warga lapas hanya 

menjadikan pemilu sebagai keharusan ataupun ceremony saja 
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A B S T R A C T 

 

 

LAPAS is one of the government institutions in this case to facilitate the 

implementation of elections in cooperation with the Regional Election 

Commission and a local polling stations due to the special election that do are the 

ones who got the punishment of the court's decision the force of the law and 

registered in the Register of Voters, though not having a complete identity 

population. 

 

The purpose of this study was to determine the factors that influence the 

course of political participation in the Development Residents Penitentiary Class 

IIA Tanjungpinang in following legislative elections. This type of research in this 

study is descriptive qualitative. Informants were taken in this study were 5 people 

with purposive sampling technique. In analyzing the data while the data analysis 

techniques used are qualitative data analysis techniques. 

 

From the results of research on the phenomenon of political participation 

of inmates in Prison Class IIA Tanjungpinang in the legislative election in 2014 

has been good. Several factors affect the participation of inmates are political 

communication, political awareness, public knowledge of the decision-making 

processes and community control over public policy. But still there are things that 

must be considered is the curiosity and attention of inmates was minimal because 

no effect on the inmates themselves own. Conversely, a low level of participation 

is generally considered a sign of a lack of good, because it can be interpreted that 

a lot of people do not pay attention to the affairs of state. There is no supervision 

by the election of inmates in Prison Class IIA Tanjungpinang. Since most people 

only make the election as a prison or ceremony must be 
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FENOMENA PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN PADA 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA TANJUNGPINANG 

DALAM PEMILU LEGISLATIF 

TAHUN 2014 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemilu bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk 

menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilu adalah suatu proses di mana para 

pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. 

Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, dan pemilihan 

gubernur. Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang 

sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan 

pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah berdaulat 

maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dan 

merupakan  suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat.  

 Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi yang dilakukan di sebagian 

besar negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Pemilu di Indonesia telah 

dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 

1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 2012 

Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum merupakan sarana 

pelaksanaan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Seseorang dapat didaftarkan sebagai pemilih setelah memenuhi syarat 

berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-

Undang RI No.8 Tahun 2012 pada BAB IV Tentang Hak Memilih pada Pasal.18 

dijelaskan tentang syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan 

umum adalah :  

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 

berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak 

memilih. 

2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 

(satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. 

 Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu, mempunyai 

hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota-anggota yang akan duduk dalam 

suatu badan perwakilan. Proses berlangsungnya Pemilihan Umum dilakukan di 

tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai 

perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah rakyat menjadi 

pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan 

kegiatan memberikan suara secara langsung. 

 Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud 

paling konkret keiktsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. 

Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat 

perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan 

pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. 
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 Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, 

bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah 

sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Menurut 

Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I, 2007:285), Partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

 Partisipasi politik dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan para warga 

negara preman dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 

Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung, atau sporadis, secara damai 

atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dukungan yang 

efektif bagi suatu pergeseran yang besar di dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan 

ekonomi atau sosial biasanya berasal dari partisipasi kolektif yang terorganisasi, 

yang dapat tampil dalam berbagai bentuk (Hutington dan Nelson, 1990:4). 

 Samuel Hutington (dalam Hutington dan Nelson, 1990:16) membagi 

beberapa bentuk dari partisipasi politik yang salah satu diantaranya adalah 

melakukan kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yang dimaksud mencakup 

kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, sumbangan-sumbangan untuk 

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, 

atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan. 

 Dalam Usulan Penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang salah satu 

bentuk partisipasi politik dalam hal pemilihan yang dilaksanakan pada Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
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Tanjungpinang. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina dan 

mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang kita kenal dengan 

Narapidana agar lebih memiliki perilaku yang lebih baik dan mampu menerima 

bimbingan dari petugas dengan tujuan untuk memulihkan kembali kesatuan 

hubungan kehidupan yang terjalin antara Narapidana dan masyarakat. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah 

Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.”  

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

lembaga pemasyarakatan (LAPAS). 

 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah salah satu institusi pemerintah 

yang dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum yang 

bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dan merupakan 

suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dikarenakan yang melakukan 

pemilihan adalah orang-orang yang mendapat hukuman dari keputusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih walau tidak 

memiliki identitas kependudukan yang lengkap. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 dijelaskan bahwa 

Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak politik yang tidak dapat dicabut. Hal 

ini dijelaskan dalam Pasal 51 bagian ketiga belas mengenai hak-hak lain. Hak-hak 

lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak 

memilih dan hak keperdataan lainnya. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa hak politik 

bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota 
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partai politik sesuai dengan aspirasinya dan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk 

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 tercatat angka partisipasi politik 

dalam hal mengikuti pemilihan umum legislatif di Lapas Tanjungpinang terbilang 

cukup rendah. Dari data yang didapat penulis dari Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Kab.Bintan tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 279 orang 

dari 405 orang penghuni yang ada saat itu. Tercatat ada 41 orang Warga Binaan 

yang tidak menggunakan hak pilihnya walau telah didaftarkan sebagai pemilih. 

 Pada Pemilihan Umum legislatif beberapa waktu lalu terjadi peningkatan 

Partisipasi Pemilih di Lapas yaitu dari jumlah penghuni 413 orang tercatat 399 

orang yang ikut menggunakan hak pilihnya. Dan jumlah Warga Binaan yang tidak 

mengggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 19 orang. Dari pengamatan pra 

penelitian yang penulis lakukan saat itu beberapa dari Warga Binaan yang tidak 

mengikuti pemilihan dikarenakan waktu pencoblosan telah berakhir dan 

bertepatan dengan pergantian jam dinas regu penjagaan. 

Tabel.1 : 

Data Daftar Pemilih di Lapas Klas IIA Tanjungpinang  

 

TAHUN JUMLAH 

PEMILIH LAKI-

LAKI 

JUMLAH 

PEMILIH 

PEREMPUAN 

TIDAK 

MEMILIH 

JUMLAH 

2009 131 orang 107 orang 41 orang 279 orang 

2014 353 orang 27 orang 19 orang 399 orang 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Bintan 
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Tabel.2 

Data Jumlah Penghuni Lapas Klas IIA Tanjungpinang per-tanggal 

pelaksanaan Pemilu Legislatif 

 

 

Tanggal 

pelaksanaan 

pemilu 

Jumlah 

penghuni laki-

laki 

Jumlah 

penghuni 

perempuan 

Jumlah 

Penghuni 

WNA &anak 

Jumlah 

9 April 2009 240 orang 127 orang 38 orang 405 orang 

9 April 2014 371 orang 28 orang 14 orang 413 orang 

Sumber : Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Tanjungpinang 

Pada Pileg 2014 tercatat semua WBP didaftarkan sebgai pemilih kecuali 

WBP yang berkewarganegaraan asing dan anak-anak. Para WBP juga sangat 

antusias datang ke TPS khusus di Lapas padahal sebagian dari mereka tidak 

pernah mendapatkan pendidikan politik secara langsung dan tidak mengenal calon 

yang akan mereka pilih. Hanya saja beberapa hari sebelum pemilihan umum 

digelar tepatnya tanggal 29 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kab.Bintan melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan langsung 

bertatap muka dengan para Warga Binaan yang terlihat sangat antusias 

mendengarkan pemaparan dari para Anggota KPUD yang hadir. 

 Pemilu legislatif akan digelar serentak. Beragam foto para caleg telah 

banyak beredar dan dipasang dijalan-jalan protokol, perumahan bahkan media 

cetak sejak beberapa bulan lalu. Masyarakat sendiri mungkin telah bisa 

menentukan caleg mana yang akan mereka pilih nantinya. Lain halnya dengan 

para narapidana di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), 

mereka tidak mengetahui segala info dan berita seputar caleg seperti yang 

masyarakat umum lainnya.Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang semua 
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partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 melakukan kegiatan kampanye di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena merupakan fasilitas pemerintah.  

 Lapas merupakan salah satu fasilitas negara yang tidak diperbolehkan 

sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan kampanye partai politik peserta 

pemilu. Larangan menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye diatur 

dalam Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan 

kampanye pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam peraturan KPU 

tersebut pada pasal 32 diterangkan dengan cukup jelas larangan berkampanye 

menggunakan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan, serta 

larangan lainnya yang dicantumkan dalam peraturan tersebut. 

 Dari beberapa fenomena yang terjadi dalam latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi 

partisipasi politik Warga Binaan dalam hal mengikuti pemilihan umum legislatif 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. 

B. Landasan Teoritis 

 Partisipasi Dilihat dari segi etimologi, kata partisipasi berasal dari bahasa 

Belanda ”Participare”. Dalam bahasa Inggris kata partisipasi adalah 

”participations”berasal dari bahasa latin yaitu ”participatio”. Perkataan 

participare terdiri daridua suku kata, yaitu part dan cipare. Kata part artinya 

bagian dan kata cipare artinya ambil. Jika dua suku kata tersebut disatukan berarti 

ambil bagian, turutserta.  

Michael Rush dan Philip althoff (dalam Rafael Raga Maran, 2007 : 147), 

partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya 



10 

 

perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi 

politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Partisipasi 

juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk 

memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya 

kebijaksanaan umum. 

Partisipasi adalah penyetaraan mental dan emosi dalam situasi kelompok 

yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka 

bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama tanggung jawab terhadap tujuan tersebut. 

(Moelyarto Tjokrowinoto 1974:37 dikutip dalam slideshare.net/kangkumis/teori-

partisipasi). 

Miriam Budiharjo (dalam Efriza, 2012:156), Partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan memberi suara dalam pemilu, 

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau 

salah satu gerakan social dengan direct action-nya,dan sebagainya. 

Partisipasi dan pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta 

keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun secara 

emosional. Salah satu bentuk partisipasi adalah partisipasi yang terkait dengan 

politik salah satunya terkait hak-hak dan berperan langsung atau ikut terlibat 
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dalam kegiatan politik. Seperti dalam pemilihan umum atau keikutsertaan dalam 

keanggotaan partai politik untuk menyalurkan aspirasi politik. 

Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I, 2007:285), Partisipasi politik 

adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Bolgherini yang dikutip oleh Seta Basri dalam Blognya (2009:2), partisipasi 

politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing 

public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or 

contentious.” Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang 

berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi 

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara 

legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.  

Dari beberapa pernyatan dan definisi tentang partisipasi politik yang 

disampaikan diatas terlihat jelas semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi 

terhadap kegiatan politik yang dilaksanakan terkait dengan mencapai suatu tujuan 

untuk memberikan hasil dan keputusan politik dan dapat menentukan serta 

mengambil langkah kebijakan selanjutnya. 

2.  Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Michael Rush dan Philip Altof (dalam Rafael Raga Maran, 2007:148) 

mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai 

berikut : 

1. Menduduki jabatan politik atau administrative 
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2. Mencari jabatan politik atau administrative 

3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik 

4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik 

5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik 

6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-politik 

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya 

8. Partisipasi dalam diskusi politik informal 

9. Partisipasi dalam hal pemungutan suara (votting) 

 Tampak disini apa yang oleh Rush dan altof disebut hierarki politik. 

Hirerarki partisipasi tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik. Tetapi arti 

dari masing-masing tingkat partisipasi tersebut bias berbeda dari system politik 

yang satu ke sistem politik yang lain. 

Gabriel almond (dalam Efriza, 2012:171) membedakan partisipasi politik 

atas dua bentuk yaitu : 

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang 

normal dalam demokrasi modern. 

2. Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik 

yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan daapat berupa 

kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner. 

Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi dua, yaitu 

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga 

Negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan 

alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, 
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mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, 

membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin 

pemerintahan. Partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan 

pemerintah, menerimadan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah 

(Surbakti, 1992 ; 140).  

 Orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, 

sementara partisipasi pasif keluaran politiknya saja. Sementara sekelompok orang 

yang menganggap masyarakat dan system politik menyimpang dari apa yang telah 

dicita-citakan diaktualisasikan dalam kelompok apatis. Konsep partisipasi politik 

bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan 

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan 

masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk 

kepemimpinan. 

C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 dijelaskan bahwa 

Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak politik yang tidak dapat dicabut. Hal 

ini dijelaskan dalam Pasal 51 bagian ketiga belas mengenai hak-hak lain. Hak-hak 

lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak 

memilih dan hak keperdataan lainnya. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa hak politik 

bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota 

partai politik sesuai dengan aspirasinya dan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk 



14 

 

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 tercatat angka partisipasi 

politik dalam hal mengikuti pemilihan umum legislatif di Lapas Tanjungpinang 

terbilang cukup rendah. Dari data yang didapat penulis dari Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Kab.Bintan tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 279 

orang dari 405 orang penghuni yang ada saat itu. Tercatat ada 41 orang Warga 

Binaan yang tidak menggunakan hak pilihnya walau telah didaftarkan sebagai 

pemilih. Pada Pemilihan Umum legislatif beberapa waktu lalu terjadi peningkatan 

Partisipasi Pemilih di Lapas yaitu dari jumlah penghuni 413 orang tercatat 399 

orang yang ikut menggunakan hak pilihnya. 

 Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, 

bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah 

sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Menurut 

Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I, 2007:285), Partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik 

Warga Binaan dalam hal mengikuti pemilihan umum legislatif di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. Dapat dilihat dari dimensi dibawah ini : 
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1.  Komunikasi politik 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa kampanye 

sudah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari setiap partai politik mengadakan 

kampanye di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. Hanya saja 

bentuknya saja yang disebut silaturahmi. Bagi sebagian pemilih yang sudah faham 

dunia politik, memiliki segmentasi tersendiri, sehingga tidak jarang mereka 

menentukan pilihan yang sesuai dengan jiwa mereka 

2.  Kesadaran politik 

 Dari wawancara dengan informan dan dari hasil observasi maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan 

pemilihan umum (pemilu) dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selain 

karena ruang untuk pengawasan yang tidak jelas, banyak di antara masyarakat 

juga yang urung melapor apabila mendapatkan kejanggalan karena takut menjadi 

sasaran. Peran serta masyarakat untuk pengawasan sangat penting karena sumber 

daya manusia dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terbatas sehingga 

kesulitan menjangkau semua kecurangan. Fenomena yang terjadi tersebut 

membuat masyarakat khususnya warga binaan tidak terlalu antusias dengan 

adanya pemilu. Karena bagi mereka ada atau tidaknya pemilu tidak membawa 

dampak bagi kehidupannya. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang 

para warga binaan yang terdaftar sudah menggunakan hak pilihnya untuk datang 

ke tempat pemungutan suara. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada bahwa 

sebagian besar pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang 

yang terdaftar datang untuk memberikan hak suaranya selebihnya beberapa orang 
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karena berhalangan hadir. banyaknya jumlah pemilih pemula dinilai signifikan 

untuk meningkatkan partisipasi pemilih 

3.  Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan 

 Warga binaan tidak terlalu mengetahui tentang profil calon legislatif 

karena kurangnya atau terbatasnya akses informasi ke dalam lapas, mereka hanya 

mengetahui beberapa nama dari para calon legislatif yang pernah berkunjung ke 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang dan memberi bantuan ke lapas 

saja.  Perkembangan teknologi di dunia ini semakin meningkat. Gagasan dan 

inovasi yang dihadirkan oleh para penemu menambah warna dalam dunia 

pengetahuan. Keberadaan media cetak dan elektronik turut memberi partisipasi 

untuk menambah wawasan bagi masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh 

berbagai informasi yang disajikan dari media tersebut. Tetapi, tak semua 

masyarakat dapat mengaksesnya.  

 Teknologi memang berkembang, namun itu tak merata bagi seluruh daerah. 

Sehingga kita tak dapat menyalahkan suatu pihak secara langsung karena 

teknologi yang dimiliki belum mencukupi. Seperti itu juga keadaan yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang, media sangat terbatas 

sehingga warga binaan tidak dapat secara baik untuk mengakses mencari tahu 

tentang pemilu dan calonnya. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang fenomena partipasi politik warga binaan pada 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang dalam Pemilu Legislatif 2014 
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partisipasi politik warga meningkat dari tahun 2009. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi partisipasi warga binaan adalah komunikasi politik, kesadaran 

politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan 

kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. adapun hal yang harus diperhatikan 

adalah: 

 Walaupun banyak dari calon yang ada tidak dikenal warga binaan namun 

tingkat partisipasi warga binaan meningkat. Kebanyakan warga binaan memilih 

berdasarkan apakah calon legislatif yang membantu mereka disaat kampanye. 

Dengan pengetahuan masyarakat yang tinggi mengenai para caleg, tentu akan 

memberikan dampak yang besar terhadap terwujudnya negara yang demokrasi. 

Jika caleg-caleg yang terpilih merupakan sosok yang dapat dipercaya, mereka 

pasti akan menjaga amanat dari suara kita serta duduk dalam kursi pemerintahan 

dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan berusaha menyampaikan aspirasi 

masyarakat yang mereka pahami. Kemudian melakukan kegiatan yang bertujuan 

memajukan kesejahteraan hidup masyarakatnya.  

 Warga binaan tidak turut memantau pemilu yang berlangsung di Lapas 

Karena sebagian warga lapas hanya menjadikan pemilu sebagai keharusan 

ataupun ceremony saja. Sehingga apa yang teradi tidak menjadi perhatian khusus 

bagi warga binaan. 

2. Saran 

a. Sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang 

memberikan pengetahuan secara intensif terhadap Pemilu, mulai dari 

tujuan pemilu, tata cara, dan calon-calon yang maju 
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b. Hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang 

menyediakan media bagi para warga binaan agar mereka mendapatkan 

segala informasi mengenai Pemilu 
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