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ABSTRAK 

Dalam Penilitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan perbandingan 

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur tahun 2018 

mengalami penurunan dibanding partisipasi politik masyarakat pada 

pemilihan Legislatif tahun 2019 Kabupaten Paser. Pelaksanaan pemilihan 

umum di Kecamatan Tanjung Harapan partisipasi pemilih masyarakat dapat 

dikatakan tidak stabil dalam setiap pemilihan umum yang terjadi. Jenis 

Penilitian yang digunakan yaitu Kualitatif dengan pendakatan studi kasus. 

Penilitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. 

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa didalam proses partisipasi politik 

masyarakat, dipengaruhi oleh Figuritas Calon, Sistem Kampanye dan 

Mekanisme Pemilihan dimana merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dalam menentukan tingkat partsisipasi politik masyarakat baik di 

Pemilihan Umum Gubernur maupun di Pemilihan Umum Legislatif oleh sebab 

itu maka tiga (3) poin penting ini menjadi indikator utama dalam melihat 

bagaimana kemudian publik bisa digiring dalam konteks partisipasi politik 

masyarakat. Hal inilah yang menjadi menurunya partisipasi politik 

masyarakat di pemilihan umum Gubernur tahun 2018 menurun jika 

dibandingkan dengan pemilihan umum Legislatif tahun 2019. 

 

Kata Kunci: Perbandingan, Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan 

Umum Gubernur, Pemilihan Umum Legislatif  

 

Pendahuluan 

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah 

tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi 

politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifatkepemimpinan 

politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga 

negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan 
mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Dalam pelaksanaan 

pemilihan umum di Kecamatan Tanjung Harapan partisipasi pemilih 
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masyarakat dapat dikatakan tidak stabil dalam setiap pemilihan umum yang 

terjadi.  

Hal ini menjadi suatu yang menarik sekaligus sangat memprihatinkan 

ditambah Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 Partisipasi politik 

masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif 

tahun 2019. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

dimana menurunya sebuah kepercayaan masyarakat dengan proses demokrasi 

pada jabatan yang sebelumnya yang tidak membawa perubahan terhadap 

kehidupan rakyat, serta masyarakat tidak menganggap sebagai sesuatu yang 

prioritas atau sangat yang diperlukan karena pemilihan umum bukan suatu 
kewajiban melainkan sebuah hak dan masyarakat hanya mementingkan sebuah 

pendekatan secara langsung dan berdampak atas visi misi yang di bawa 

kepada masyarakat. Selain itu tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik 

bagi mereka yang tidak memilih 

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Tanjung Harapan 

dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 berjumlah 6.085 Orang dengan 

Penggunaan Hak Pilih (PHP) 3.200 Orang dengan tingkat partisipasi 52,59% 

dengan adanya Data tersebut berbanding terbalik dengan Pemilihan Umum 

Legislatif tahun 2019 dimana Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 

7.471 Orang dengan Penggunaan Hak Pilih (PHP) 5.467 Orang dengan tingkat 

partisipasi 73,17%. Hal ini yang membuat Pemilihan Umum Gubernur 

mengalami sebuah penurunan partisipasi politik masyarakat jika 

dibandingakan dengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Perbandingan Politik. 

Menurut Ronald H. Chilcote (2003:04) Perbandingan politik 

(comprativerpolitics) mempelajari kegiatan-kegiatan dalam cakupan lebih 

luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga 

anekanya organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan 

pemerintahan antara lain adalah suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-

asosiasi dan berbagai perserikatan. Adapun tujuan studi perbandingan menurut 

S.pamuji (1983) ialah mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang 

melandasi, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dari masin-

maing sistem pemerintahan. 

 Partisipasi 

Menurut Sitepu (2012) istilah partisipasi yang diambil dari Bahasa 

Inggris, (participation) yang secara umum dapat diartikan sebagai 
keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu. 

Dalam kamus politik, partisipasi adalah ambil bagian ikut, turut, istilah ini 

lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu 
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pekerjaan atau rencana besar. Sedangkan menurut Marbun (2013) partispasi 

merupakan konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat 

karena partisipasi terkait erat dengan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Partisipasi Politik 

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap 

aspek kehidupan dan bernegara.Partisipasi warga negara dapat mencakup 

seluruh aspek kehidupan, Dalam kehidupan politik partisipasi warga negara 

tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi 

partisipasi warga negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak 
terkecuali dalam kehidupan politik kemudian ditambahakan Miriam Budiarjo, 

(dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih 

pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 

publik (public policy).  

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor (kebiasaan) 

partisipasi politik disuatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu 

pada wujud nyata kegiatan politik tersebut Sutrisno (2017:39) mendefinisikan 

bentuk-bentuk partisipasi politik merupakan politik kelompok pengamat 

antara lain memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah 

politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota 

kelompok kepentingan 

Sifat-sifat Partisipasi Politik 

Menurut Almond dan Verba (1990: 14) Partisipasi politik warga negara 
sangat terkait erat kepemilikan budaya politik merupakan orientasi politik 

sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponenya juga sikap 

individu yang dapat di mainkan dalam sebuah sistem politik 

Cara Partisipasi Politik 

Menurut Kaho (1991:114) mengemukakan peran serta mayarakat ada 

empat jenjang yaitu: 

1) Peranserta dalam pembuatan keputusan 

2) Peranserta dalam pelaksanaan  

3) Peranserta dalam pemanfaatan hasil 

4) Peranserta dalam evaluasi  

Fungsi dan tujuan partisipasi politik 
 Budiardjo (2008) menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan 

untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi politik harus benar- 

benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijkan yang diambil pemerintah lebih 
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berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat.Melalui partisipasi 

politik diharapkanmampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan 

menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik 

masyarakat seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah (sistem politik) 

Sedangkan menurut Myron Weiner (dalam Anggara, 2013:146) bahwa, 

ada lima (5) faktor yang dapat mempengaruhi partisiapsi politik sebagai 

berikut: 
1. Modernisasi 

2. Perubahan-perubahan struktur sosial 

3. Pengaruhi kaum intelektual dan komunikasi masa modern 

4. Konflik antar kelompok pemimpin politik 

Selanjutnya menurut Milbarth (dalam Rush dan Athoff 2005:165) bahwa 

ada empat (4) faktor mempengaruhi orang mau partipsipasi politik yaitu:  

1. Sejauh mana orang menerima rangsangan politik  

2. Karakteristik pribadi seseorang  

3. Karakteristik sosial seseorang 

4. Keadaan Politik 

Pemilihan umum Gubernur tahun 2018 

 Pemilihan umun Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 ini 

merupakan pemilihan Kepala Daerah bagi Kalimantan Timur yang merupakan 

pilkada serentak yang ke 2 (dua) kalinya terjadi di Kabupaten Paser yang 

dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Pada kontestasi 

Pilkada tahun 2018 ini yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh 
Komisi Pemilihan Uum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah Pasangan Dr. Ir. H. 

Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. dengan nomor urut 3 

Pemilihan umum Legislatif tahun 2019 

 Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 merupakan Pemilihan 

Umum pertama di Indonesia yang menggambungkan lima pemilihan sekaligus 

antara Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provisi, DPRD Kabupaten 

atau Kota) dan Pemilihan Presiden. Ada 30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di Kabupaten Paser yang akan diperebutkan oleh Calon Legislatif pada 

pemilihan umum tahun 2019 dibagi dalam empat (4) Daerah Pemilihan 

(Dapil) 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dan Penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus 

sebagai fokus penelitian. Menurut Moleong (2015:6) mengatakan bahwa 
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penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus adalah penelitian 

yang bermasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. 

Tempat Penelitian yang penulis lakukan yaitu Kecamatan Tanjung 

Harapan Kabupaten Paser. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 

informan sebagai sumber untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi 

sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Pengambilan sumber data 

dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperlukan data 
Primer dan Skunder yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarkat. 

Untuk dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dengan demikian maka penulis menggunakan beberapa macam cara ataupun 

teknik dalam mengumpulkan data yang relevan atau data yang ada hubungan 

langsung dengan persoalan yang sedang diteliti dengan melakukan 

Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana penelitian ini 

berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah 

maupun yang belum dipublikasikan kemudian menggunakan Penelitian 

Lapangan (Field Work Research) dengan cara Pengamatan (Observasi), 

Wawancara (Interview) dan Dokumentasi dengan menggunakan analisis data 

kualitatif terdapat empat komponen yaitu : 

1. Pengumpulan Data (Data Collecting) 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

3. Penyajian Data (Display Data) 

4. Kesimpulan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan 

Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 

di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser 

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga dapat sangat 

menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa, bahkan pemilihan    umum yang 

terjadi di Indonesia dilihat dari kualitas partisipasi politik masyarakat 

didalamnya, sehingga kedepanya sangat menentukan apakah semua 

masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, atau 

masyarakat tetap dengan dasar memilih sesuai dengan yang diharapakan oleh 

masyarakat itu sendiri. Perbandingan partisipasi politik masyarakat antara 

pemilihan umum Gubernur tahun 2018 dan Legislatif tahun 2019 di 

Kecamatan Tanjung Harapan dilihat dari aspek data, terjadi satu perubahan 

yang sangat signifikan dimana tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi 

pemilihan umum Legislatif tahun 2019 dibandingkan pemilihan umum 
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Gubernur Tahun 2018. hal yang mempengaruhi tingkat pasrtisipasi politik 

masyarakat di  Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Pemilihan 

Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 

ternyata yang dijadikan benang merah bahwasanya yang berpengaruh adalah 

figuritas calon kandidat, sistem kampanye dan mekanisme pemilihan, tiga (3) 

hal ini menjadi poin subtansi indikator yang digunakan penulis. 

1. Figuritas Calon 

Figuritas dimana peran calon kandidat dapat melakukan sebuah 

pendekatan yang dapat menembus kelapisan masyarakat secara langsung, 

dengan adanya persoalan daerah yang sering terjadi dikalangan masyarakat 
dengan membawa visi misi kepada masyarakat dan mampu menjawab 

persoalan tersebut maka dari itu masyarakat tersebut dapat lebih mengenali 

dan mempercayai calon kandidat, dengan adanya hal tersebut dapat 

mempengaruhi pasrtisipasi politik masyarakat. Selain dari pada itu dari segi 

ketokohan dari calon kandidat yang membuat partisipasi politik masyarakat 

cendrung menjatuhkan pilihanya dari segi politik identitas atau biasa disebut 

dengan politik kekarabatan dengan mempersiapkan visi misi yang mudah 

dikenali dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat diharapkan mampu 

meraih hati pemilih akan tetapi peran yang dilakukan oleh figuritas calon 

dalam mengutus tim-tim politiknya menggunakan pendekatan atau pesan 

secara langsung terhadap masyarakat. 

2. Sistem Kampanye  

Sistem Kampanye dimana strategi yang akan digunakan oleh calon 

kandidat dalam mempengaruhi sebuah partisipasi politik masyarakat dalam 

pemilihan umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan 

pertandingan politik mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu, 
maka dari itu untuk meningkatkan elektabilitas dan popularoitas maka 

seorang kandidat perlu memiliki strategi yang matang dalam sistem kampaye 

yang dimainkan sehingga dapat memperusasi pemilih dimana dalam analisa 

peta politik calon kandidat dapat memetekan data key informan atau orang-

orang yang berpengaruh dalam masyarakat dalam setiap proses pemilihan 

umum sehingga dalam. pembentukan sebuah tim kampanye dapat berjalan 

sesuai dengan perencanaan dimana dalam proses tersebut calon kandidat 

dapat 

3. Mekanisme Pemilihan 

Mekanisme Pemilihan Umum dengan menggunakan sistem 

proposional dengan tingkat perhatian dalam setiap proses pemilihan umum 

berlangsung partisipasi politik masyarakat harusnya dapat memberikan 

proses pemilihan umum yang sama akan tetapi dalam setiap proses yang 

dijalankan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihanya 

berbeda-beda dalam setiap proses pemilihan umum. Mekanisme yang 
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digunakan pemilihan umum Gubernur dengan ruang lingkup yang luas 

cendrung akan lebih meminati wilayah-wilayah yang memiliki porsi 

penduduk yang lebih banyak, kita ketahui sendiri Kabupaten Paser 

khususnya di Kecamatan Tanjung Harapan tidak begitu berpengaruh 

berperan dalam konteks pemenangan dipemilihan umum Gubernur, berbeda 

dengan hal proses pemilihan umum Legislatif dimana dalam proses 

pemilihan umum yang digunakan lebih memfokuskan daerah pemilihan 

(DAPIL). Hal ini yang membuat partisipasi politik masyarakat berbeda 

dalam setiap proses pemilihan umum selain dari pada itu faktor lain yang 

dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dimana adanya peran 
Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Paser Kecamatan Tanjung Harapan bertujuan dapat membantu 

masyarakat terhadap atas kesadaran politik sehingga dari masyarakat sendiri 

dapat bersinergi dengan pemilihan umum yang dilaksanakan ditambah 

dengan banyaknya calon kandidat yang harus dipilih oleh masyarakat hal ini 

dapat mempengaruhi sebuah partisipasi masyarakat dikarenakan dengan 

banyaknya calon yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum maka 

banyak pula partisipasi politik masyarakat 

 

Penutup 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan 

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian  mengenai Tingkat 

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 

dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 sebagai berikut: 

1. Figuritas calon dalam memainkan sebuah peran kepada masyarakat yang 
dilakukan dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 lebih 

mengutamakan sebuah pendekatan secara langsung kepada masyarakat 

sehingga visi misi yang dibawah lebih berpengaruh kepada masyarakat 

berbeda dengan pemilihan umum Gubernur tahun 2018 kurang memainkan 

peran pendekatan terhadap masyarakat sehingga visi misi yang dibawah 

tidak telalu berpengaruh terhadap masyarakat. 

2. Sistem kampanye kita ketahui dalam mempersiapkan pemilihan umum, 

sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan 

pertandingan politik mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu, 

strategi yang dimainkan oleh calon kandidat dalam bentuk menentukan 

suara dimana dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 lebih mengutus 

tim-tim politiknya bergeliria tembus kelapisan bawah masyarakat sehingga 

dalam kegiatan-kegiatan kampanye partisipasi politik masyarakat dapat 

berkembang pesat berbeda dengan pemilihan umum Gubernur tahun 2019 

kurang mengutus tim-tim politiknya untuk tembus kelapisan masyarakat 
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sehingga dari masyarakat itu sendiri kurang berpengaruh partispasi 

politiknya. 

3. Mekanisme Pemilihan Umum berdasarkan sistem proporsional dimana 

pemilihan umum Legislatif tahun 2019 lebih mengutamakan daerah 

pemilihanya berbeda dengan pemilihan umum Gubernur tahun 2018 kurang 

meminati daerah-daerah yang tidak memiliki jumlah penduduk banyak. 

Dengan banyak jumlah pemilihan yang terjadi di pemilihan umum 

Legislatif tahun 2019 jika dibandingkan pemilihan umum Gubernur tahun 

2018 hal ini juga dapat mempengaruhi sebuah tingkat partisipasi politik 

masyarakat 

Rekomendasi 

Melihat Permasalahan yang terdapat dalam Tingkat Partisipasi Politik 

Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan 

Umum Legislatif tahun 2019, yakni sebagai berikut: 

1. Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersikap proporsional dalam 

memberikan perhatian yang lebih dalam dunia politik sesuai dengan 

situasi kondisi daerah yang dapat meningkatkan partisipasi politik melalui 

rangsangan ataupun stimulus dana baik dana, kelembagaan, pelatihan dan 

sosialisasi politik tentang partisipasi khususnya dalam bidang politik 

sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan merasa kurang percaya dengan 

hasil pemilihan umum 

2. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap 

daerah-daerah yang susah untuk dijangkau sehingga dari segi pemilihan 

umum dalam pelaksanaan sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat 

dapat terjangkau dengan baik 

3. Untuk calon kandidat harusnya dalam konteks demokrasi bukan hanya 
melihat hanya persoalan berapa jumlah penduduk atau potensi 

kemenenangan calon akan tetapi demokrasi berbicara soal pemerataan, 

keadilan dan semua orang berhak dengan hak dan kewajibanya 

4. Penyelenggaraan pemilihan umum harus lebih aktif, artinya mereka tidak 

hanya sebagai penyelenggara saja akan tetapi dapat berperan sebagai 

penggerak dan motivator di masyarakat sehingga disetiap politiknya untuk 

tembus kelapisan masyarakat sehingga dari masyarakat itu sendiri kurang 

berpengaruh partispasi politiknya. 

5. Mekanisme Pemilihan Umum berdasarkan sistem proporsional dimana 

pemilihan umum Legislatif tahun 2019 lebih mengutamakan daerah 

pemilihanya berbeda dengan pemilihan umum Gubernur tahun 2018 kurang 

meminati daerah-daerah yang tidak memiliki jumlah penduduk banyak. 

Dengan banyak jumlah pemilihan yang terjadi di pemilihan umum 

Legislatif tahun 2019 jika dibandingkan pemilihan umum Gubernur tahun 
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2018 hal ini juga dapat mempengaruhi sebuah tingkat partisipasi politik 

masyarakat 
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