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PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 

PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 

 

 

ABSTRAK 

 

Negara demokrasi adalah Negara yang di selenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat. Konsep demokrasi di bagi atas dua konsep yaitu 

demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis, kedua konsep tersebut 

mensyaratkan pemilu sebagai syarat suatu negara demokrasi. 

Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon 

pemimpin yang akan memimpin Negara Indonesia. Dengan pemilu memberikan 

hak setiap warga negara untuk berpartisipasi sebagai bentuk kepedulian terhadap 

pemerintah. Tingkat partisipasi di Indonesia setiap tahunnya menurun dalam 

catatan sejarah Indonesia telah melakukan 11 kali pemilu dan yang tertinggi 

tingkat partisipasinya hanya pada tahun 1971 yaitu pemilu pertama pada masa 

orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan 

bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Kota Tanjungpinang pada pemilu 

legislatif tahun 2014. Lokasi penelitian dalam penelitian ini  yaitu di Kota 

Tanjungpinang 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan 

deskrptif. Yaitu suatu teknik yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala dan kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 

gejala atau gejala lainnya dalam masyarakat menurut Silalahi (2010). 

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tingkat partisipasi  masyarakat Kota 

Tanjungpinang hampir mencapai 70%, bentuk partisipasi masyarakat Kota 

Tanjungpinang yaitu termasuk ke dalam bentuk konvensional dan non 

konvensional dimana bentuk partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang di 

antaranya mengikuti kampanye, menjadi panitia dalam pemilu legislatif tahun 

2014, menjadi tim sukses suatu partai pada pemilu legislatif tahun 2014, menjadi 

saksi pada pemilu legislatif tahun 2014, menjadi calon legislatif tahun 2014, 

membicarakan dengan orang lain mengenai calon legislatif, pemberian suara 

(voting) dan demonstrasi. 

 

 

Kata Kunci : Demokrasi, pemilu dan partisipasi 
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POLITIC PARTICIPATION OF CITIZENS OF TANJUNGPINANG IN 

LEGISLATIVE ELECTION IN 2014 

 

 

ABSTRACT 

 

The democratic country is the country that implemented based on the 

wishes of citizen. The concept of democracy consists of  two: minimal democracy 

and  maximum democracy. Both of these concepts require the general election as 

a requirement of a democratic country.  

General election gives opportunity for society in voting the candidate of a 

leader who will lead Indonesian country. General election gives right for every 

citizen to participate as a from of his/her attention on the government. The level 

participation in Indonesia decreases every year. In Indonesia, general election 

had been conducted for 11 times. In addition, the highest level participation  was  

in 1971, that was the first general election. The objective of this research is to 

know the level participation and the forms of participation of the citizens in 

Tanjungpinang in legislative general election in 2014. This research is located in 

Tanjungpinang. 

The method of this research is qualitative research, in which it used the 

descriptive approach. It means that, it is a technique that describes the 

characteristic of an individual, condition, indication, and certain group. In other 

words, it determines the frequency or distributing an indication or the frequency 

of certain relationship between an indication and another indication in society 

according to Silalahi (2010). 

Based on the research findings, it is known that the level participation of 

citizens in Tanjungpinang is almost 70 %. The participation of citizens of 

Tanjungpinang is categorized in conventional form, in which they followed the 

campaign, they participated as a committee in legislative general elaction in 

2014, they gather together become succes team  of a party in legislative general 

election in 2014, they became testimony in legislative general election in 2014, 

they became the candidate of  legislator in 2014, they talked about legislative 

general election to other people, and they voted in legislative general election 

(voting) and demonstration. 

 

 

Key words : Democracy, general election  and participation 
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PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 

PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 

  

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan Negara yang menganut konsep demokrasi, dengan 

konsep demokrasi ini memberikan kebebasan kepada warga Negara Indonesia 

untuk mnyampaikan pendapat dan ide-ide kepada pemerintah baik itu dalam 

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan bahkan pemilihan pemimpin di 

serahkan kepada masyarakat, segala keputusan melibatkan seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di tata dan di 

organisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular 

soveregnity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan 

rakyat (political consultation) dan berdasarkan pada aturan mayoritas. Dan 

demokrasi juga di artikan sebagai sistem politik nasional yang di dasarkan pada 

partisipasi warga Negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi dan 

pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih, selain itu demokrasi merupakan 

suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan 

untuk suatu negara ditetapkan secara sah,bahkan menurut golongan atau beberapa 

golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu 

keseluruhan menurut Ranny, DKK dalam (Efriza 2008:110-111) 

Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti 
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suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan 

berada ditangan rakyat.(Mahfud MD,2003:19) 

Konsep demokrasi dibagi atas dua konsep yaitu demokrasi minimalis dan 

demokrasi maksimalis Dalam konsep demokrasi minimalis di Indonesia di kenal 

dengan demokrasi prosedural dijelaskan bahwa pelaksanna kepemimpinan secara 

reguler melalui suatu mekanisme pemilihan yang berlangsung bebas, terbuka dan 

melibatkan massa pemilih yang universal (tanpa membedakan ras,suku,agama dan 

gender). Sedangkan dalam konsep demokrasi maksimalis di jelaskan bahwa 

pelaksanaan pemilihan umun masih tidak cukup bagi sistem politik untuk 

mendapatkan gelar demokrasi (di indonesia sering disebut demokrasi 

substantif).Konsep maksimalis mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak 

sipil yang lebih luas dan penghargaan terhadap kaidah-kaidah pluralisme secara 

mendasar (Marzuki, 2012:394-395).  

Kedua konsep tersebut melibatkan pemilu sebagai syarat suatu Negara 

demokrasi. Karenanya sebuah rezim yang menjamin pluralisme dan hak-hak sipil 

tetapi tidak melakukan pergantian kekuasaan secara reguler melalui pemilihan 

umum tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Posisi pemilihan 

umum tetaplah dipandang sentral dalam wacana demokrasi. Kepentingan 

Konsolodasi (proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-

sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik) biasanya kerap di tetapkan 

pada negara-negara yang baru saja meninggalkan otoritarisme menuju ke 

demokrasi. Langkah langkah pertama yang di tempuh adalah langkah- langkah 

minimalis seperti pelaksanaan pemilihan umum secara terbuka, bebas, adil dan 
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pemberian hak- hak politik dasar kepada seluruh warga negara indonesia tanpa 

terkecuali yang di dasrakan pada ras,agama,suku dan gender untuk menuju ke 

arah demokrasi maksimalis konsolidasilah jalannya. 

 Negara Indonesia menurut catatan sejarah telah melalui 11 kali pemilu, 

pemilu pertama yang di laksanakan pada tahun 1955 yang dilaksanakan pada 

masa demokrasi parlementer  pada kabinet Burhanuddin Harahap, selanjutnya 

pemilu pada tahun 1971 yaitu pemilu pertama pada awal orde baru  dan  Tahun 

1977 merupakan pemilu ke dua pada pemerintahan orde baru menggunakan 

sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Selanjutnya 

pemilu pada tahun 1982 dan 1987 merupakan pemilu ke tiga dan ke empat pada 

masa orde baru sistem pemilu yang digunakan sama dengan pemilu 1971 dan 

1977 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar 

(www.kpu.go.id).  

Pemilu pada tahun 1992 dan pemilu pada tahun 1997 merupakan pemilu 

kelima dan keenam pada pemerintahan orde baru sama seperti pemilu sebelumnya 

di masa orde baru. Selanjutnya pemilu pada tahun 1999 merupakan pemilu 

pertama pada masa reformasi sistem pemilu yang di gunakan sama dengan pemilu 

1997, pada pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat 

yang memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPRD, DPD dan 

memilih langsung presiden dan wakil presiden, pemilu 2004 dilaksanakan dengan 

sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih 

Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang 
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(proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Pemilu 2009 merupakan 

pemilu ketiga pada masa pemerintahan reformasi sistem pmilu sama seperti 

pemilu sebelumnya. Tahun 2014 merupakan pemilu ke 11 yang telah di 

laksanakan pada tanggal 09 april 2014 (www.kpu.go.id). 

Kota Tanjungpinang sendiri memiliki penduduk yang cukup banyak 

begitu juga penduduk yang terdaftar dalam pemilu legislatif Adapun daftar 

pemilih tetap (DPT) Pada pemilu legislatif tahun 2014 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Daftar DPT pada pemilu legislatif Tahun 2014 

 

No Nama Kecamatan Jumlah 

TPS 

DPT Ket 

L P L+P 

1.  Tanjungpinang Barat 105 19.160 19.161 38.776  

Dapil I 2. Tanjungpinang Kota 41 8.245 7.815 16.060 

3. Tanjungpinang Timur 130 25.043 25.066 50.109 Dapil II 

4 Bukut Bestari 109 19.714 20.034 39.748 Dapil III 

Jumlah 385 72.162 72.531 144.693  

 Sumber: KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2014 

 

Data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kota Tanjungpinang yang 

terdaftar dalam DPT dari tahun 2009-2014 meningkat sebayak 11.443 jiwa. Dari 

tahun ke tahun pertambahan penduduk semakin meningkat, dengan bertambahnya 

penduduk seharusnya paartisipasi masyarakat baik dalam  memberika dukungan 

maupun dalam pemberian suara dalam pemilihan umum meningkat, karna dengan 

parsipasi masyarakat dapat menuangkan aspirasi sebagai warga negara. 

http://www.go.id/
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Adapun hasil perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Hasil perhitungan suara pada pemilu legislatif Tahun 2014 

 

Dapil Nama Kecamatan  suara 

sah 

suara tidak 

sah 

Julmah suara sah 

dan tidak sah 

1 Tanjungpinang Barat 25.131 1.061 26.192 

Tanjungpinang Kota 10.286 444 10.730 

Jumlah 35.417 1.505 36.922 

II Tanjungpinang Timur 35.303 1.630 36.933 

III Bukit Bestari 27.025 1.146 28.171 

Jumlah 133.162 5.786 138.948 

 Sumber: KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2014 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat di kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 

2014. 

B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana  

bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat di Kota Tanjungpinag pada pemilu 

legislatif Tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dari penelitian partisipasi politik masyarakat kota 

Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 ini adalah Mengetahui bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat di Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif 

Tahun 2014. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penulisan ini agar dapat menjadi pijakan bagi peneliti selajutnya yang 

akan membahas bentuk-bentuk partisipasi Politik masyarakat pada Pemilu 

lrgislatif. 

2. Secara Praktis 

1. Agar  dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota 

Tanjungpinang pentingnya berpartisipasi demi tercipatanya negara yang 

benar-benar demokrasi, 

2. Dapat disumbangkan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang 

berupa hasil penelitian di bidang partisipasi politik sehingga memperkaya 

penelitian di bidang ilmu politik. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan metode 

kualitatif, penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, Penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome, dan lebih 

menekankan  makna (data di balik yang teramati) (Sugiyono, 2011:14). 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis menfokuskan lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang. Karena 

dalam pemilihan Walikota Tahun 2012 yang lalu tingkat partisipasi kota 

Tanjungpinang menurun hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk 
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mengambil lokasi di Kota Tanjungpinang karena penulis akan meneliti bagaimana 

bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2014.  

3. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian Partisipasi Politik 

Masyarakat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu penulis 

menggunakan data sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditunjuk dalam penelitian 

ini. Menurut Arikunto, (2006:145) mengatakan bahwa data primer adalah data 

yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan 

langsung dari objeknya. 

2. Data skunder 

Data skunder yaitu data yang penulis dapatkan dari internet, buku dan data 

dari KPU Kota Tanjungpinang. 

4. Teknik dan alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung 

secara bertatap muka (face to face) (Suyanto, 2011:69). 

 



10 
 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,(life 

histories), keriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, filem 

dan lain-lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi  dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2010:240). 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif. Yaitu suatu teknik yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu , atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu 

antara suatu gejala atau gejala lainnya dalam masyarakat (Silalahi, 2010:10). 

F. Landasan Teori 

1. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky dapat diartikan sebagai 

kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau 

tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (dalam Budiardjo, 

2008:367). 
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2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Teori bentuk – bentuk partisipasi penulis mengambil beberapa teori dari 

para ahli yaitu di antaranya  Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, yang 

membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :  

1. Kegiatan Pemillihan, yaitu kegiatan pemberain suara dalam pemilihan 

umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi 

calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha 

mempengaruhi hasil pemilu. 

2. Lobbying,  yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi 

pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka 

tentang suatu isu 

3. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik 

selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pemerintah  

4. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun 

jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi 

keputusan mereka 

5. Tindakkan kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok 

guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menciptakan kerugian 

fisik manusia atau harta benda, termasuk huru-hara, teror, kudeta, 

pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan 

(Basri,2012:103-104). 

 

Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk dapat di lihat 

pada tabel betikut: 

Tabel 3 

Bentuk-bentuk Partisipasi politik 

Konvensional Non-Konvensional 

1. Pemberian suara (Voting) 

2. Diskusi politik 

3. Kegiatan kampanye 

4. Membentuk dan bergabung 

dalam kelompok kepentingan 

5. Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administratif 

1. Pengajuan petisi 

2. Demonstrasi 

3. Konfrontasi 

4. Mogok 

5. Tindak kekerasan politik terhadap benda 

(perusakan, pemboman, pembakaran) 

6. Tindak kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, pembunuhan) 

7. Perang Gerilya dan revolusi 

 Sumber :Efriza, (2012:171) 
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Pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang 

paling luas tersebar.Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem 

politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Namun pemilu dalm negara-

negara otoriter dan perpartai tunggal tidak di maksud untuk memberi kesempatan 

pada rakyat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi lebih memberi 

kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan 

memobilisasikan rakyat. Jadi pemberian suara itu merupakan tindakan untuk 

memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa 

(Efriza, 2012:171-172). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik 

Arnstein menjelaskan faktor politik tersebut meliputi : 

1. Komunikasi politik, 

2. Kesadaran politik, 

3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, 

4.  Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik  

Arnstein menemukan bahwa stauts ekonomi yang rendah menyebabkan 

seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik,dan orang yang bersangkutan 

pun akan menjadi apatis. Menurutnya hal ini tidak terjadi pada oarang yang 

memiliki kemampuan ekonomi. (Efriza,2012:193-194)  
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G. Hasil Penelitian 

 

1. Profil Informan 

Adapun profil informan dalam penelitian ini yaitu di gambarkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4 

Kriteria Informan 

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaaan Kedudukan 

1 
Zulkifli 

Riyawan 
52 SMA Anggota KPU Anggota KPU 

2 
M. Yusuf HM, 

M, Ed  
S2 Anggota KPU Anggota KPU 

3 Wellington 44 SMA 

Kasubag 

Tanjungpinang 

Kota 

Bendahara 

PPK 

4 
Syaiful Salim, 

S.Sos. 
61 S1 Pensiunan PNS Ketua PPK 

5 Ady Purwanto 45 SMA PNS 
Sekretaris 

PPK 

6 Bambang 40 SMA Guru Ketua PPS 

7 Suryadi 33 S1 Guru Honor 
Anggota 

KPPS 

8 Nawawi 45 SMA Karyawan Tim Sukses 

9 Sofian Hadi 34 SMA Wiraswasta Tim Sukses 

10 Herman 40 SMA Swasta Tim Sukses 

11 Sandy 26 SMA Karyawan Saksi 

12 Rosnani 34 SMP 
Ibu 

Rumahtangga 
Pemilih 

13 Marlinda 38 SMA 
Ibu 

Rumahtangga 
Pemilih 

14 Sabariah 26 SMA Karyawan Pemilih 

15 Dewi Sukma 27 SMA Karyawan Pemilih 

16 Mayangsari 17 SMA Siswa Pemilih 

Sumber: Data Olahan, 2014 

 

 

 



14 
 

2. Partisipasi Politik Konvensional 

Bentuk partisipasi konvensional dalam masyarakat Kota Tanjungpinang 

yang banyak ditemui dilapangan yaitu bentuk partisipasi pemberian suara (voting) 

ini merupakan bentuk yang paling sering dijumpai dan merupakan bentuk paling 

umum, tapi dalam penelitian ini penulis tidak hanya menfokuskan pada hasil 

pemberian suara (voting), tetapi penulis menfokuskan ke bentuk-bentuk yang lain. 

a. Pemberian suara (votting) 

Bentuk Partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara yang telah 

berlangsung pada pemilu legislatif Tanggal 09 April 2014  telah menghasilkan 

tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi jika di bandingkan dengan 

pemilu legislatif Tahun 2009 yang lalu. seperti yang di ungkapkan oleh anggota 

KPU bapak Zulkifli Riyawan sebagai berikut: 

“Pemilu legislatif Tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 10%, di 

bandingkan pemilu legislatif Tahun 2009. Tingkat partisipasi masyarakat 

hanya mencapai 60% sedangkan pemilu legislatif Tahun 2014 tingkat 

partisipasi masyarakat mencapai 70% dari daftar pemilih yang telah 

ditetapkan oleh KPU” (Wawancara, Rabu 18 Juni 2014). 

 

Peningkatan partisipasi politik masyarakat Tanjungpinang dalam 

memilih tidak terlepas dari peran KPU untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Adapun Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang pada 

pemilu legislatif tahun 2014 di gambarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 5 

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif 

Tahun 2014 

No Kecamatan 
Jumlah 

DPT 

Pengguna Hak 

Pilih 
Prosentase 

1 
Tanjungpinang 

Barat 
38.776 25.131 64,81% 

2 
Tanjungpinang 

Kota 
16.060 10.286 64,04% 

3 
Tanjungpinang 

Timur 
50.109 35.303 70,45% 

4 Bukit Bestari 39.748 27.025 68% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2014 

Bentuk Partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang dalam pemberian 

suara (votong) dapat dikategorikan baik karena dari data di atas terlihat bahwa 

masyarakat Kota Tanjungpinang mudah mulai ada peningkatan dan kesadaran 

politik untuk memilih dalam pemilu legislatif Tahun 2014, meskipun masih ada 

yang tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu tersebut. Hal inilah yang 

harus ditingkatkan lagi agar penduduk Kota Tanjungpinang mengerti makna dari 

pemilu itu sendiri. 

b. Membicarakan atau mendiskusikan dengan orang lain mengenai calon 

legislatif tahun 2014 

Kota Tanjungpinang pada saat pemilu legislatif tahun 2014 cukup ramai 

yang membicarakan tentang calon legislatif tahun 2014 hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Sabariah (26 

Tahun) 
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 “Saya sering membicarakan calon legislatif bersama teman-teman. 

memilih calon pemimpin yang betanggung jawab, taat dan patuh terhadap 

agamnya yang bisa memberi bukti bukan janji” (Wawancara, Minggu 29 juni 

2014). 

Ungkapan Ibu Sabariah bahwa membicarakan tentang calon legislatif 

bersama teman merupakan hal yang sering dibicarakan karena dengan 

membicarakan bersama teman akan memberikan masukan dan pendapat mengenai 

calon legislatif yang akan menjabat menjadi anggoat legislatif nantinya. Ibu 

sabariah bersamat teman-temannya membicarakan tentang calon legislatif lebih 

kepada sosok figure yang menjadi calon legislatif. 

c. Mengikuti Kampanye 

Kampanye merupakan suatu bentuk kegiatan politik, mengikuti 

kampanye merupakan bentuk kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan yang di 

laksanakan oleh pemerintah. Masyarakat Kota Tanjungpinang merupakan 

masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan politik seperti sosialisasi pemilu 

dan kampanye, seperti yang diungkapkan oleh informan kunci dalam penelitian 

ini yaitu Bapak Zulkifli Riyawan sebagai anggota KPU sebagai berikut: 

“Masyarakat Kota Tanjungpinang merupakan masyarakat yang aktif, hal 

ini dibuktikan pada saat KPU memberikan sosialisasi cara pencoblosan 

yang benar, masyarakat yang hadir dalam mengikuti sosialisasi cukup 

ramai. Masyarakat Kota Tanjungpinang juga aktif dalam mengikuti 

kampanye, pihak KPU telah memberikan jadwal kampanye kepada setiap 

partai, terlihat dilapangan bahwa masyarakat banyak yang hadir, tetapi 

masyarakat juga melihat figur dalam partai tersebut dan cara partai 

tersebut menarik perhatian masyaarakat“ (wawancara: Rabu, 18 Juni 

2014). 

Keikutsertaan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam kegiatan kegiatan 

kampanye menjelang pemilu memang cukup ramai, dapat dilihat pada saat 
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kampanye dilaksanakan dilapangan Pamedan, terlihat bahwa masyarakat ramai 

yang mengikuti kampanye, tetapi tidak semua masyarakat tertarik mengikuti 

kegiatan-kegiatan seperti ini. Masyarakat mengikuti kampanye juga didasarkan 

karena melihat figure dari partai tersebut, ramai atau tidaknya masyarakat yang 

hadir dalam mengikuti kampanye didasarkan seberapa kuat suartu partai menarik 

perhatian  masyarakat dalam kegiatan tersebut, sehingga masyarakat tertarik untuk 

mengikuti kampanye. 

d. Menjadi Panitia Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 

Keinginan Masyarakat Kota Tanjungpinang untuk ikut dalam kepanitiaan 

pada pemilu legislatif tahun 2014 masih kurang berpartisipasi. Berbagai upaya 

telah KPU lakukan untuk mengajak masyarakat Kota Tanjungpinang agar ikut 

aktif dalam kegiatan kepanitiaan pada pemilu legislatif tahun 2014. KPU 

menyampaikan surat kepada kecamatan dan kelurahan untuk mempersiapkan 

anggota PPK, PPS, KPPS kemudian Kelurahan dan Kecamatan yang 

merekomendasi dan melalui pengumuman di Kelurahan Kecamatan juga 

pengumuman di RRI (Radio Republik Indonesia) bagi masyarakat yang berminat 

menjadi panitia dalam pelaksanaan pemilu legislatif Tahun 2014 bisa mendaftar di 

masing-masing kelurahan dan kecamatan setelah itu masyarakat yang telah 

terdaftar akan direkrut melalui tes tertulis dan wawancara, hal inilah yang 

dilakukan KPU untuk mengajak masyarakat secara terbuka untuk ikut 

berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2014. 
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e. Menjadi Tim sukses salah satu partai pada pemilu legislatif tahun 2014 

Bentuk Partisipasi lain yang ada di Kota Tanjungpinang ini yaitu menjadi 

tim sukses suatu partai. Menjadi Tim sukses suatu partai adalah bentuk kegiatan 

politik yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi politik, menurut Herbet 

McClosky (dalam Miriam Budiardjo, 2008 : 367) dapat diartikan sebagai kegiatan 

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 

dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. 

f. Menjadi saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 

Bentuk partisipasi dalam kegiatan politik selanjutnya yaitu menjadi saksi 

dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014. Kegiatan – kegiatan seperti ini 

merupakan kegiatan yang dengan kesadaran diri sendiri untuk ikut berpartisipasi 

atau tidak ikut berpartisipasi, ini merupakan pilihan individu, setiap individu 

berhak untuk memiluh dan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan mereka 

lakukan seperti yang diungkapka oleh sandy (20 tahun): 

“saya menjadi saksi awalnya saya diajak oleh tim sukses suatu partai untuk 

menjadi saksi suatu parpol untuk mengamati jalnnya pemilihan legislatif 

tahun 2014 di TPS yang nantinya akan di tetapkan oleh tim sukses, sebelum 

bekerja saksi di beri penyuluhan mengenai suara sah,tidak sah dan rusak, 

dalam menjadi saksi akan menyita waktu dari pagi hingga malam hari 

hingga perhitungan selesai di umumkan dan menunggu formulir C1 yang 

akan di berikan oleh KPPS kepada saksi. Karena formulir C1 merupakan 

hak saksi yang nantinya akan diserahkan kepada koordinator saksi, setelah 

di serahkan honor baru di berikan. kerja saks ialah mengawasi kecurangan-

kecurangan yang bisa saja terjadi, menyatakan sah atau tidak sahnya surat 

suara tersebut” (Wawancara, Selasa 01 Juli 2014). 

Menjadi saksi merupakan kegiatan politik berdasarkan kesediaan dan ke 

inginan seseorang. Oleh karena itu bentuk partisipasi yang ada di Kota 
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Tanjungpinang ini dalam bentuk konvensional yaitu mengikuti kegiatan politik 

dalam hal menjadi saksi dalam pemilu legislatif tahun 2014.  

3. Partisipasi Politik Non Konvensional 

Partisipasi politik Non Konvensional merupakan bentuk partisipasi 

politik masyarakat yang tidak umum dan tidak lazim ditemui. Almond membagi 

bentuk partisipasi non konvensional yaitu Pengajuan petisi, demonstrasi, 

konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, 

pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, 

pembunuhan), Perang Gerilya dan revolusi. Setelah melakukan penelitian 

dilapangan penulis menemukan bentuk partisipasi non konvensional di Kota 

Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu adanya demonstrasi. 

Demonstrasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  adalah 

sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. 

Perhitungan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Tanjungpinang 

melibatkan adanya ketidak puasan suatu partai. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zulkifli sebagai berikut: 

“Hasil perhitungan suara ditingkat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tidak 

sama pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan. Oleh 

karena itu salah satu calon legislatif dari partai Hanura merasa dirugikan 

dan menuntut untuk membuka ulang  kotak suara”(wawancara 11 Desember 

2014) 

 

Penjelasan Bapak Zulkifli bahwa adanya satu calon partai yang 

membuat tuntutan karena merasa dirugikan. Pada saat pemungutan suara ditingkat 

kecamatan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh ditingkat 

kelurahan, adanya peralihan suara dari calon nomor urut 04 ke calon nomor urut 
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01 dari partai Hanura, hal ini terjadi di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan 

Bukit Bestari. 

Calon legislatif nomor urut 04 yang bernama Reni beserta saksi-saksi 

dari pihak Reni meminta untuk diadakan pembukaan ulang kotak suara khususnya 

pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang terdiri dari 22 TPS. Pembukaan kotak 

suara ini disetujui oleh pihak Kecamatan, KPU dan Banwaslu. Setelah melakukan 

pembukaan ulang kotak suara hasil yang diperoleh trdapat banyak kecurangan, hal 

inilah yang menimbulkan demonstrasi yang meminta adanya keadilan dan 

kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. 

Kasus ini ditangani oleh Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu). 

Gakumdu merupakan forum bersama yang terdiri dari pengawas pemilu, 

kepolisian dan kejaksaan untuk membahas kasus-kasus pelanggaran pidana 

pemilu, dengan tujuan agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah 

dan cepat. 

H. Penutup 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilakukan di Kota Tanjungpinang untuk 

mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kota Tanjungpinang 

dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2014, penelitian yang telah penulis 

lakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa dokumentasi dan 

wawancara langsung kepada informan yang telah ditunjuk dalam penelitian ini 

dengan bantuan alat berupa rekaman. 
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Penelitian yang berjudul partisipasi politik masyarakat Kota 

Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisa data. Teknik analisa data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Yaitu suatu teknik yang bertujuan 

menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu atau 

untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya 

hubungan tertentu antara suatu gejala atau gejala lainnya dalam masyarakat 

(Silalahi, 2010:10). 

Setelah melakukan penelitian di Kota Tanjungpinang, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masyarakat Kota Tanjungpinang merupakan masyarakat yang 

termasuk ke dalam masyarakat Konvensional dan non Konvensional, dimana 

bentuk partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang diantaranya mengikuti 

kampanye, menjadi panitia dalam pemilu legislatif tahun 2014, menjadi tim 

sukses suatu partai pada pemilu legislatif tahun 2014, menjadi saksi pada pemilu 

legislatif tahun 2014, menjadi calon legislatif tahun 2014, membicarakan dengan 

orang lain mengenai calon legislatif, dan pemberian suara (voting). Bentuk non 

Konvensional di Kota Tanjungpinang yaitu adanya demonstrasi. 

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang hasilnya dapat di rasakan oleh 

masyarakat itu sendiri. Berbagai upaya yang telah di lakukan oleh KPU dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang, dari mulai 

mengadakan sosialisasi ditingkat kelurahan, sosialisasi pada pemilih pemula, 

pembentukan relawan yang bekerja setiap hari menjelang pemilu, tugas dari 

relawan ini mengingatkan kepada masyarakat tentang hari pncoblosan. 
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Meskipun dalam penelitian ini adanya pengajuan tuntutan-tuntutan 

karena adanya ketidak sesuaian hasil perhitungan suara di Kecamatan Bukit 

Bestari kususnya Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang mengakibatkan adanya 

Demonstrasi akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan oleh pihak KPU, 

Banwaslu dan pihak-pihak yang terkait. 

Pemilu legislatif tahun 2014 yang telah berlangsung tanggal 09 April 

2014 yang lalu mengalami peningkatan tingkat partisispasi masyarakat Kota 

Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 peningkatan hampir 70% jika di 

bandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan yaitu : 

1. Kepada KPU Kota Tanjungpinang agar dapat memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat bahwa politik merupakan hal yang positif bukan 

hal negatif, dan agar pandangan masyarakat terhadap kegiatan politik ini 

lebih terbuka kedepannya. 

2. Kepada setiap Kecamatan di Kota Tanjungpinang sebaiknya lebih 

meningkatkan utusan keikutsertaan dalam menjadi panitia pada pemilu 

legislatif di Kota Tanjungpinang 

3. Kepada masyarakat Kota Tanjungpinang sebaiknya lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan kegiatan politik karena dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan politik merupakan bentuk partisipasi aktif dalam sebuah Negara 

Demokrasi. 
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4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan 

menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional yang ada 

dimasyarakat Kota Tanjungpinang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku – buku 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: PT.Rineka Cipta. 

 

Basri, Seta. 2012. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta:Indie Book Corner 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama 

 

Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.Jakarta:Kencana 

 

Efriza. 2008. Ilmu Politik.Bandung:Alfabeta 

            . 2012. Political Explore Sebuah kajian Ilmu Politik.Bandung:Alfabeta 

Faturohman, Denden dan Wawan Sobari. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang: 

Universitas Muhammadiya Malang 

 

Huntington, samuel dan Joan Nelson. 1990.Partisipasi Politik di Negara 

Berkembang. Jakarta:Reneka Cipta 

 

Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang 

Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta : Rineka Cipta 

 

Marijan, Kacung. 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Femokrasi Pasca 

Orde Baru.jakarta:kencana. 

 

Pito, Andrianus Toni DKK. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem 

Politik sampai Korupsi.Bandung:Nuansa 

 

Syafiie, Inu Kencana. 2011. pengantar ilmu pemerintahan. Bandung:Rafika 

Aditama 

 

Sitepu, P. Andrianus. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Alfabeta 

 

Suyanto, Bagong dan Sutimah. 2011. Metode Penelitian Sosial Berbagai 

Alternatif Pendekatan Edisi Revisi. Jakarta:Kencana 

 



25 
 

B. Internet, Jurnal, Skripsi dan Buletin 

Arianto, Bismar. Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif Era 

Reformasi Di Indonesia. Jurnal Fisip Umrah Vol.2, No.2, 2011: 126-140. 

 

Manan, munafrizal. 2012. Partai Politikdan Demokrasi  Indonesia Menyongsong 

Pemilihan umum 2014. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No 4 Desember 

2012.Jakarta Selatan 

 

Subandi, 2011. Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian 

pertunjukan .Harmonia Vol 11 No 2 Desember 2011. Surakarta 

 

Lestari, Atiek. 2009. Media Massa dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, (Studi Tentang Tingkat 

Partisipasi Politik dan Tingkat Pengaruh Media Massa Dalam Pemilihan 

Gubernur Jawa Tengah Periode 2008-2009 di Kalangan Masyarakat 

Kabupaten Purworejo), Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

  

www. kpu. go. id, akses pada 23 Oktober 2013 Pukul 10.30 WIB 

www. kpu. go. id, akses pada 27 Oktober 2013 Pukul 09.00 WIB. 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim raja 

Ali Haji Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknik Penulisan Usulan 

Penelitian dan Skripsi serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 

 

 

http://www.kpu.go.id/

