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ABSTRAK 

 

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 

merupakan suatu tindakan memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan baik 

diderahnya. Kecenderungan untuk memilih salah satu kandidat dalam pemilihan 

umum kepala daerah terbentuk oleh suatu perilaku pemilih yang telah dibentuk 

dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya, khususnya pada Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perilaku pemilih Kota 

Tanjungpinang pada Pemilihan Walikota Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 

270 orang yang diambil dengan teknik sampling gugus bertahap.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra kandidat paling diutamakan 

pemilih untuk memilih, karena pemilih melihat kandidat dari citra suatu kandidat. 

Faktor yang cukup berpengaruh lainnya adalah partai pengusung kandidat, 

termasuk juga agama, jenis kelamin, dan etnis pemilih. Pengetahuan pemilih 

cenderung rendah terhadap program kerja kandidat, sehingga pemilih tidak 

memilih berdasarkan program kerja calon. Peristiwa tertentu dan faktor epistemik 

relatif rendah dalam mempengaruhi pemilih pada pemilihan Walikota 

Tanjungpinang tahun 2012. Saran peneliti kepada calon lain nantinya adalah lebih 

menekankan pada program kerja kandidat, tidak hanya menonjolkan citranya saja 

apabila ikut dalam pemilihan walikota Tanjungpinang selanjutnya. 

 

Kata Kunci: Perilaku Pemilih 
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ABSTRACT 

 

 

Citizen participation in regional election is an action of choosing a good 

leader for their region. The predisipotion of choosing one of the candidate is 

formed by a voter behavior which is formed from social environtment and family, 

especially in the election of Mayor and Deputy Mayor of Tanjungpinang of 2012. 

This reseach purpose to find out about voter behavior Tanjungpinang on 

Mayor Election of 2012. Based on the quantitative research the research method 

used is descriptive quantitative with a total sample of 270 people were taken to 

the multi stage sampling technique. 

The results showed that the most preferred candidate image selector to 

choose, because voters see candidates from a candidate's image. Other influential 

factors is the bearer party candidates, including religion, gender, and ethnic 

voters. Knowledge of voters tend to be low for the work program of candidates , 

so that voters do not choose candidates based on the work program. Certain 

events and relatively low epistemic factor in influencing voters in the 2012 

election of Mayor Tanjungpinang.  Researchers advice to another candidate later 

is more emphasis on work program candidates, not only highlight the image just 

when participating in the mayoral election next Tanjungpinang.  

Keywords: Voter Behavior 
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PENDAHULUAN 

Tanggal 31 Oktober 2012, masyarakat Kota Tanjungpinang telah 

melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih 

Walikota dan wakil Walikota Tanjungpinang yang merupakan salah satu bentuk 

perubahan demokrasi, dimana pasca reformasi yang memberikan kebebasan dan 

otonomi luas terhadap daerah, yang pada masa orde baru selama 32 tahun 

mencengkram dan mengungkung masyarakat Indonesia. Warisan budaya politik 

yang mengakar kuat karena memang apa yang dilakukan orde baru terhadap 

sistem politik Indonesia masih tertanam dan merasuk dalam mentalitas dan nilai-

nilai masyarakat kita maupun pemerintahan secara nasional dan lokal. 

Oleh karena itu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini diharapkan 

bisa membawa masyarakat Tanjungpinang kearah yang lebih demokratis, karena 

kita telah diberikan otonomi. Pilwako Tanjungpinang 2012 lalu masyarakat telah 

diberikan kebebasan untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih 

mereka. 

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Pasangan calon adalah 

yang paling penting dalam Pilkada, dimana mereka yang akan bersaing merebut 

hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki 

kursi jabatan. 

Seperti yang telah diketahui bahwa yang menjadi calon Walikota dan 

Wakil Walikota Tanjungpinang merupakan pasangan calon yang diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik, dan diperoleh 4 pasangan calon. 



5 
 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 lalu ternyata dimenangkan oleh 

pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul S.Pd dengan perolehan 39.129 

suara dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

Hasil dari Pilwako Tanjungpinang tersebut merupakan bentuk dari 

perilaku pemilih di Kota Tanjungpinang dalam menentukan pilihan yang tentunya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menentukan pilihannya. Berkenaan 

dengan perilaku pemilih, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah meneliti 

tentang perilaku pemilih yang merupakan tolak ukur dari penelitian yang akan 

peneliti lakukan, diantaranya adalah Anugrah Mahesa Fardan yang meneliti 

tentang Perilaku Pemilih Etnis Melayu dalam Pilkada Gubernur Tahun 2010 di 

Kampung Bugis, Atiq Komariyah meneliti tentang Perubahan Pilihan Masyarakat 

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2004 Studi Kasus di Kelurahan Sekaran 

Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, Fera Hariani Nasution tentang Perilaku 

Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di 

Kabupaten Labuhan Batu, dan Tri Setya Puspasari tentang Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2011 di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. 

Penelitian tentang perilaku pemilih ini akan peneliti lanjutkan di Kota 

Tanjungpinang pada pemilih yang telah meggunakan hak pilihnya, karena Kota 

Tanjungpinang pada Tahun 2012 lalu telah melaksanakan salah satu pesta 

demokrasi yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang. Adanya fenomena tersebut diatas tentang perilaku 
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pemilih, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Perilaku Pemilih Kota Tanjungpinang 

pada Pemilihan Walikota Tahun 2012”. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku Pemilih 

Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Walikota Tahun 2012. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan metode deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:06), 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, 

yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain”.  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota 

Tanjungpinang, yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 18 Kelurahan.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
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pemilih yang telah memilih pada Pilwako Tanjungpinang Tahun 2012. Sehingga 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 87.045 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Maka sampel yang dapat mewakili 87.045 pemilih adalah 

sebanyak 270 orang yang tersebar di empat kecamatan atau tersebar di 18 

kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang. 

4. Jenis Data  

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan baik 

dari hasil kuesioner maupun dengan wawancara yang bersumber dari 

responden yang telah memberikan hak suaranya pada Pilwako 

Tanjungpinang tahun 2012. 

2) Data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 

membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti, selain itu terdapat situs-situs yang 

diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. 

5. Teknik dan Alat Pengmpulan Data 

a. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 

1) Wawancara, wawancara dalam penelitian ini peneliti gunakan sebagai 

teknik pengumpulan data saat peneliti melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini 
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masalah perilaku pemilih Kota Tanjungpinang pada Pemilihan 

Walikota Tahun 2012. 

2) Kuesioner (Angket), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2013:142). 

3) Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh/mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan 

berdasarkan buku maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. 

4) Dokumentasi, yaitu pengambilan data pendukung berupa gambar, 

tabel, dan lain-lain. 

6. Teknik Analisa Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden. Selanjutnya, data yang telah terkumpulkan dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, yang 

selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan dari masalah yang diteliti. 

 

KONSEP TEORITIS 

1. Perilaku 

Sebagaimana yang dijelaskan Sarwono (2007) dalam Fardan (2013) bahwa 

perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi 
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manusia dan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon seorang individu terhadap 

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat 

bersifat pasif (tanpa tindakan, berfikir, berpendapat, bersikap), perilaku aktif dapat 

dilihat (overt) sedangkan perilaku pasif tidaklah nampak seperti pengetahuan, 

persepsi atau motivasi. 

2. Pemilih  

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan kemudian 

memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah 2008:87). 

Selanjutnya, Surbakti (2010:144) menegaskan yaitu “pemilih diartikan sebagai 

semua pihak yang menjadi tujuan utama para konstestan untuk mereka pengaruhi 

dan yakinkan, agar mendukung dan akhirnya memberikan suaranya kepada 

konstestan yang bersangkutan”. 

Pemilih dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam Pasal 19 adalah: (1) Warga Negara 

Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

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. 
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3. Partisipasi Politik 

Teori partisipasi politik digunakan dalam penelitian ini adalah karena 

tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu atau 

Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak. Semakin tinggi tingkat partisipasi 

pemilih, maka tingkat keberhasilan Pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi. 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya 

(Surbakti 2010:140).  

Partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh (1) keyakinan agama yang 

diimani individu, (2) jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tentang 

kegiatan politik yang mempengaruhinya, dan (3) karakter lingkungan politik 

Ruslan (2000:101-102). Didalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik Budiardjo 

(2008:367) mengatakan “…pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya 

memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan 

berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin 

berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-

keputusan mengenai kebijakan umum”.  

4. Perilaku Pemilih 

Dalam penelitian tentang perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, 

yaitu; perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non-voting 

behavior). Dalam penelitian ini peneliti lebih kepada perilaku memilih, yaitu 

perilaku pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota 

Tanjungpinang Tahun 2012. 



11 
 

Adapun perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti (2010:170), adalah 

“aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan 

pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not vote) 

didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila voters 

memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung 

kandidat tertentu”. 

Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan 

memberikan suara pada pasangan, dalam hal ini adalah calon Walikota dan Wakil 

Walikota Tanjungpinang yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku 

masyarakat dalam memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 

Untuk mengetahui perilaku pemilih pada Pemilihan Walikota 

Tanjungpinang Tahun 2012, peneliti menggunakan rangkuman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang dikembangkan oleh Adman 

Nursal (2004) dalam (Puspasari 2012:21), yaitu: 

1. Social imagery atau citra sosial (pengelompokan sosial) 

2. Identifikasi terhadap partai 

3. Kandidat  

4. Isu dan kebijakan politik (issues and policies),  

5. Peristiwa-peristiwa tertentu 

6. Faktor epistemik (epistemic issues) 

Penggunaan faktor-faktor tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, 

yaitu perilaku pemilih dalam memilih seorang kandidat atau kontestan memiliki 

faktor-faktor pendorong yang dapat menentukan pemilih untuk memilih. Pertama, 
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social imagery atau citra sosial (pengelompokan sosial), pemilih memilih berada 

didalam kelompok social mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat. Hal 

ini terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain: usia, gender, agama, etnis, 

pekerjaan, dan lain-lain. 

Kedua identifikasi partai, dorongan untuk menjadi identik atau sama 

dengan orang lain tanpa disadari. Seorang pemilih relatif mempunyai pilihan yang 

tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan sekitar, karena dari masa 

anak-anak pemilih pertama kali mendapat pengaruh politik dari orang tua dan 

kerabat dekat, lalu mendapat pengaruh kembali dari dunia luar keluarga, misalnya 

teman sebaya, teman sekolah, dan lain sebagainya. 

Ketiga kandidat, seorang pemilih melihat bagaimana sifat-sifat peribadi 

yang penting yang dianggap sebagai kandidat, serta adanya perasaaan emosional 

yang sungguh-sungguh, tegas yang terpancar dari kandidat dalam menawarkan 

suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Keempat isu dan kebijakan politik (issues and policies), pemilih melihat 

seorang kandidat dalam mempresentasikan kebijakan atau program yang 

diperjuangkan dan dijanjikan oleh kandidat jika kelak menang yang kemudian 

akan dijadikan dasar program kerja oleh kandidat. 

Kelima peristiwa-peristiwa tertentu/mutakhir, terjadinya peristiwa, isu, 

serta kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Ini dijadikan 

acuan oleh pemilih untuk memilih kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

Keenam faktor-faktor epistemik (epistemic issues), adanya isu-isu 

pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai 
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hal-hal baru, seperti munculnya kandidat atau orang baru dalam pencalonan  

Kepala daerah. 

5. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan 

aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik dilembaga legislatif maupun 

eksekutif  juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur 

dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat (1) dan 

Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Cara pemilihan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit 

ketentuan tentang pemilihan Kepala Daerah langsung tercermin dalam cara 

pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah, dalam pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon, yang dilaksanakan scara 

demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

 

HASIL PENELITIAN 

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, tetapi 

terdapat pula sejumlah faktor penting lainnya. Sekelompok orang bisa saja 

memilih kandidat atau calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota 

Tanjungpinang tahun 2012 karena dianggap sebagai representasi dari agama atau 

keyakinan yang dimiliki. Tetapi ada juga kelompok lain memilih kandidat atau 

calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012 karena 
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dianggap sebagai representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok lain 

memilih kandidat atau calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 

2012 karena mempunyai sikap loyal terhadap figur pasangan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik diperlukan dalam 

menyusun strategi marketing. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut antara 

lain berguna untuk menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan 

penyusunan isu dan kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih. 

Perilaku pemilih menjadi informasi penting yang sangat berguna untuk 

perencanaan kampanye dan alokasi sumberdaya yang dimiliki pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. 

Pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul S.Pd memenangkan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012. Peneliti telah 

memaparkan data-data berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, 

kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori Adman Nursal (2004) 

dalam (Puspasari 2012:21). Dalam teori tersebut terdapat enam indikator yang 

digunakan untuk mengetahui perilaku pemilih Kota Tanjungpinang, yaitu: 

1. Social imagery atau citra sosial (pengelompokan sosial) 

Pemilih memilih berada didalam kelompok sosial mana atau tergolong 

sebagai apa seorang kandidat. Hal ini terjadi berdasarkan banyak faktor, antara 

lain: usia, gender, agama, etnis, pekerjaan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengalaman yang dialami sebelumnya oleh pemilih, mereka 

lebih selektif dalam memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 
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tahun 2012. Atas pengetahuan yang dimiliki serta informasi sekarang dan persepsi 

yang ada, mereka mengelompokkan kandidat kedalam suatu kelompok sosial. 

Untuk pemilih kategori umur, pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. 

Syahrul S.Pd mendapatkan suara terbanyak pada semua rentang umur pemilih jika 

dihitung dari seluruh pemilih kategori umur (lihat tabel 4.5) dibandingkan 

pasangan lain. Pasangan ini yang mampu berkomunikasi disetiap kalangan 

menjadikan mereka diterima disegala usia (orang tua, remaja, bahkan lanjut usia). 

Hal ini menjadikan pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul S.Pd banyak 

dipilih pada semua rentang umur terutama oleh anak muda.  

Untuk kategori jenis kelamin, pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. 

Syahrul S.Pd mampu mendapatkan suara mayoritas dari kalangan laki-laki dari 

semua pemilih pasangan calon yang mampu meraih suara sebanyak 87 orang dari 

155 pemilih laki-laki. Namun, untuk suara pemilih yang berjenis kelamin 

perempuan dimenangkan oleh pasangan dr. Maya Suryanti dan Drs. H. Tengku 

Dahlan MT yang mampu menarik suara dari pemilih perempuan sebanyak 51 

orang dari 115 pemilih perempuan. Hal ini dikarenakan, Maya suryanti adalah 

satu-satunya kandidat perempuan yang mengikuti calon Walikota Tanjungpinang 

tahun 2012.  

Untuk kategori agama, pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul 

S.Pd mendapatkan suara terbanyak dari pemilih yang beragama Islam sebanyak 

118 orang dari semua pemilih yang beragama Islam berjumlah 227 orang. Dapat 

dikatakan, pasangan ini dimata pemilih islam memang sudah pantas menjadi 

pemimpin dibandingkan pasangan lain. Untuk pemilih yang beragama Budha, 
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suara mayoritas mereka diberikan kepada pasangan Husnizar Hood dan Rudy 

Chua  yaitu sebanyak 12 orang dari 23 pemilih yang beragama Budha. Dapat 

dikatakan, Rudy Chua lebih mampu menarik pemilih yang beragama Budha 

dibandingkan Hendry Frankim, walaupun Kedua pasang kandidat ini sama-sama 

beragama Budha. Untuk agama lain tidak terlalu memihak kepada pasangan mana 

akan diberikan, hal ini dikarenakan tidak ada kandidat dari selain agama islam dan 

Budha. Dapat disimpulkan, agama cukup berpengaruh terhadap suara pemilih 

yang akan diberikan kepada kandidat pilihannya. 

Untuk kategori suku/etnis, pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. 

Syahrul S.Pd mampu mendapatkan suara terbanyak dari suku melayu dan jawa, 

yang kedua suku ini memliki suara terbanyak berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner dari penelitian ini, yang suku melayu sebanyak 56 orang dari 114 

pemilih, dan suku jawa sebanyak 48 dari 87 pemilih. Sedangkan suku terbanyak 

ketiga yaitu Cina, yang dalam hal ini mayoritas suaranya diberikan kepada 

pasangan Husnizar Hood dan Rudy Chua dengan jumlah 15 orang dari 26 

pemilih. Dapat disimpulkan, pasangan ini mampu meraih suara pemilih dari 

pemilih beretnis cina. Hal ini dikarenakan Rudy Chua merupakan salah satu 

kandidat etnis cina dari pasangan nomor urut 4 yang mampu memberikan 

pengaruh cukup besar dalam meraih suara dari kalangan pemilih etnis cina di 

Kota Tanjungpinang. 

Untuk kategori pekerjaan, mayoritas pemilih dari masing-masing pasangan 

calon memiliki pekerjaan dibidang swasta, pasangan nomor urut dua H. Lis 

Darmansyah, SH dan H. Syahrul S.Pd mampu meraih suara terbanyak dari 
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kalangan ini. Dapat diakatakan, mereka yang bekerja dibidang swasta berharap 

pada pasangan ini apabila terpilih mampu membawa perubahan yang lebih baik, 

terutama pada mereka. Tidak hanya dari pemilih dikalangan swasta saja, namun 

hampir dari semua jenis pekerjaan, pasangan ini mampu meraihnya (lihat tabel 

4.9). Dapat diakatakan pasangan ini dimata pemilih akan mampu membawa 

perubahan kearah yang lebih baik pada segala bidang pekerjaan yang ada di Kota 

Tanjungpinang.  

Untuk kategori pendidikan, mayoritas suara berasal dari pemilih yang 

pendidikan terakhirnya adalah SMA yang berjumlah 111 orang dari 270 pemilih. 

Pasangan H. Lis Darmansyah, SH dan H. Syahrul S.Pd mampu meraih suara 

terbanyak dari pemilih ini, yaitu sebanyak 59 orang dari 111 pemilih yang 

berpendidikan terakhirnya adalah SMA. Dapat disimpulkan, pemilih di Kota 

Tanjungpinang cukup cerdas dalam memberikan suaranya kepada pasangan yang 

menjadi pilihannya. Dalam hal ini dapat dikatakan, pasangan ini mampu 

mempengaruhi pemilih yang pendidikan terakhirnya adalah SMA. Tidak hanya 

dari pemilih yang berpendidikan terakhir SMA saja yang mayoritas, hampir 

semua jenjang pendidikan pasangan ini mampu meraihnya.  

2. Identifikasi terhadap Partai 

Dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain tanpa 

disadari. Seorang pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap, tidak terpengaruh 

oleh perubahan lingkungan sekitar karena dari masa kanak-kanak pemilih untuk 

pertama kali mendapat pengaruh politik dari kedua orang tua dan kerabat dekat, 
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lalu mendapat pengaruh kembali dari dunia luar keluarga, misalnya teman sebaya, 

teman sekolah dan sebagainya.  

Identifikasi partai dengan  responden memiliki pengaruh terhadap perilaku 

pemilih. Seseorang atau sekelompok orang biasanya akan memilih kandidat yang 

sesuai dengan partai yang diikutinya. Dapat dilihat pada jawaban responden 

tentang pilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 

tahun 2012 berdasarkan identifikasi partai dengan responden. 

Melalui  tabel dapat disimpulkan bahwa dari seluruh pemilih pasangan 

calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, mayoritas mereka menjawab 

ya bahwa partai mereka ikut dalam mendukung calon kandidat yang mereka pilih. 

Dapat dikatakan identifikasi partai cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih 

dalam memberikan suaranya kepada pasangan calon. 

3. Kandidat 

Seorang pemilih melihat bagaimana sifat-sifat peribadi yang penting yang 

dianggap sebagai kandidat, serta adanya perasaaan emosional yang sungguh-

sungguh, tegas yang terpancar dari kandidat dalam menawarkan suatu kebijakan 

untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Masyarakat Kota Tanjungpinang yang bisa dikatakan masuk kedalam 

pemilih yang rasional, yang bisa membandingkan apakah seorang kandidat benar-

benar mempunyai sifat atau sikap yang baik dalam jangka waktu panjang atau 

hanya pada waktu kampanye saja.  

Dalam hal ini, keempat pasangan calon dianggap pemilihnya memiliki 

pribadi/citra yang baik dimata pemilih. Kemudian kebijakan yang ditawarkan para 



19 
 

calon juga dianggap mampu dapat diselesaikan kandidat apabila terpilih menjadi 

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. Hal inilah menjadikan faktor 

kandidat yang menjadi dominan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Tanjungpinang tahun 2012.  

4. Isu dan Kebijakan Politik (issues and policies) 

Pemilih melihat seorang kandidat dalam mempresentasikan kebijakan atau 

program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh kandidat jika kelak menang yang 

kemudian akan dijadikan dasar program kerja oleh kandidat. Masa kampanye 

yang tepat dalam menginformasikan isu dan kebijakan politik dari masing-masing 

pasangan calon, ternyata tidak digunakan dengan baik oleh para calon. Mereka 

hanya menonjolkan citra diri mereka sendiri, menjadikan banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon jika kelak menang. 

5.  Peristiwa tertentu/mutakhir 

Terjadinya peristiwa, isu, serta kebijakan yang berkembang menjelang dan 

selama kampanye. Ini dijadikan acuan oleh pemilih untuk memilih kandidat 

dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

Dalam hal ini mayoritas pemilih menyatakan bahwa pasangan yang 

mereka pilih tidak terlibat dalam masalah tertentu atau pemilih yakin kalau 

kandidat yang mereka pilih tidak terlibat dalam masalah, seperti korupsi maupun 

masalah lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pemilih pasangan Hendry Frankim, 

S.Sos dan Drs. H Yusrizal, mereka ragu pada pasangan pilihan mereka apakah 

pasangan ini terlibat dalam masalah tertentu seperti korupsi maupun masalah 

lainnya. 
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6. Faktor-faktor epistemik 

Adanya isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan 

para pemilih mengenai hal-hal baru, seperti munculnya kandidat atau orang baru 

dalam pencalonan  Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012. 

Munculnya wajah baru atau kandidat baru menjadikan pemilih ingin 

mengetahui informasi yang berkaitan dengan kandidat tersebut. Sejumlah 

penduduk mayoritas menyatakan biasa saja, sebagian menyatakan tertarik dan 

bahkan ada pula yang menyatakan tidak tertarik. 

Dapat diakatakan pemilih yang menyatakan tertarik adalah pemilih yang 

merasa bosan dengan kandidat lama yang mencalonkan dirinya kembali. Pemilih 

yang menganggap biasa saja karena mereka beranggapan bahwa setiap 

diadakannya suatu pemilihan pasti ada calon kandidat yang baru. Sedangkan 

pemilih yang tidak tertarik dengan kandidat yang baru, beranggapan bahwa semua 

calon sama saja dengan sebelumnya hanya mengobral janji saja bukan 

melaksanakan janji yang ada.   
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