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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pemilihan Umum (PEMILU)  di Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 tahun 

sekali dilakukan melalui pemilihan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang 

memiliki hak pilih. Pemilihan Umum (PEMILU)   Tidak hanya memilih Presiden 

beserta Wakilnya saja, tetapi harus memilih Lembaga Legislatif. Memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 

kota/kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah 

Provinsi, kota/kabupaten. PEMILU bukanlah pesta lima tahunan yang biasa. Tidak 

heran, momen PEMILU  selalu dinantikan. Ajakan  PEMILU selalu memberi semangat 

untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan jumlah Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 228.956 jiwa, terdiri dari 113.647 

pemilih laki-laki dan 115.309 pemilih perempuan. Warga yang tercatat dalam DPT 

akan memilih di 1.060 TPS di tujuh kecamatan se-Kota Sukabumi. Namun pemilih di 

Kota Sukabumi mengalami penurunan sebanyak 414 jiwa dari Daftar Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 229.370 jiwa. Jumlah DPT juga 

termasuk dua persen data pemilih kaum disabilitas. Di Kecamatan Cikole memiliki 

jumlah DPT terbanyak dengan jumlah 43.285 jiwa, disusul Kecamatan Warudoyong 

sebanyak 39.751 jiwa, Kecamatan Citamiang 34.850 jiwa, Kecamatan Gunungpuyuh 

31.446 jiwa, Kecamatan Cibeureum 28.590 jiwa, Kecamatan Lembursitu 26.718 jiwa 

dan terakhir Kecamatan Baros 24.316 jiwa. Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah 

menyebutkan  “pengurangan jumlah pemilih dari DPSHP ke DPT lantaran terdapat 

beberapa pemilih yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dikategorikan TMS 
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sebab pemilih sudah berpindah domisili, sudah meninggal, atau sebab lainnya”. 

(sukabumiupdate,com 20 Agustus 2018, 19:42 WIB) 

Berdasarkan pada data yang dihimpun KPU Kota Sukabumi. Tingkat partisipasi 

pemilih di Kota Sukabumi bisa mencapai 85 hingga 87 persen. Bahkan Kecamatan 

Lembursitu memiliki partisipasi pemilih hingga 90 persen. Sebelumnya, pada gelaran 

pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Sukabumi dan pemilihan gubernur (Pilgub) 

Jawa Barat lalu, tingkat partisipasi warga kota ini hanya sekitar 77 persen. Sementara, 

target partisipasi pemilih pada pemilu tahun ini sebesar 80 persen. Artinya, fakta yang 

ada melampaui target yang diharapkan oleh penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota 

Sukabumi. Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU)  di Kota Sukabumi berjalan 

dengan aman, mulai dari  pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU)   pada 17 April 

2019 hingga pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK.   (Republika.Co.Id, Ahad 

21 April 2019 16:21 WIB). 

Gambaran umum kondisi prilaku pemilih di Kota Sukabumi sangat beragam, 

motif-motif pilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sering dipengaruhi 

oleh isu-isu di media masa, pernyataan tokoh nasional, tokoh masyarakat dan tokoh 

agama. Bahkan yang lebih kental di Kota Sukabumi lebih kepada issue agama. Dari 

beberapa catatan pemilihan presiden 2019 yang sebelumnya issue agama lebih 

dominan. 

Secara bebas perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku 

politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkritnya telah 

saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa 

lingkup budaya politik meliputi pola orientasi individu yang diperoleh dari 

pengetahuan yang luas dan sempit orientasinya dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, 

serta oreintasi yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik, hal ini dapat 
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diartikan sikap-sikap warga negara, respons-respons dan aktivitasnya terhadap sistem 

politik yang ada tersebut dipengaruhi oleh budaya politik . (Rohaniah & Efriza. 2017 

: 239 – 240) 

Pemilih Kota Sukabumi memiliki beberapa faktor dan pendekatan  tertentu 

dalam melakukan pilihan  calon  presiden dan wakil  presiden Republik Indonesia. 

Mulai dari ketertarikan mengenai rekam jejak  calon, visi misi program kerja calon, 

kedekatan dengan partai yang mengusung, kedekatan dengan organisasi masyarakat 

yang mendukung calon tertentu, isu agama, budaya dan suku serta isu-isu lainya yang 

senantiasa mempengaruhi kepada prilaku pemilihan. Dalam melakukan pilihan politik 

sebelum dan pada saat pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih di Kota 

Sukabumi memiliki prilaku yang berbeda-beda dalam memaknai pilihan politiknya.  

Prilaku pemilih yang aktif selalu melakukan ajakan kepada calon pemilih untuk 

memilih calonnya dan selalu melakukan  tindakan-tindakan agresif kepada lawan 

pasangan calon yang lainnya. Seperti menyebarkan isu-isu atau berita-berita yang 

senantiasa menyudutkan bahkan sampai menjelekan pasangan calon lawan yang lain, 

begitu pun sebaliknya. Prilaku pemilih yang pasif cendrung tidak melakukan  apa-apa 

ke fihak calon pemilih yang lain, ia cendrung diam bahkan tidak begitu peduli kepada 

dinamika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketertarikan 

dan harapan pemilih di Kota Sukabumi untuk memilih salah satu calon pasangan 

Presiden dan Wakil Presiden dilatarbelakangi oleh beberapa keinginan dan harapan. 

Harapan dan keinginannya ini tergantung dari latar belakang yang akan membentuk 

suatu prilaku pemilih. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Leo Agustino  Dosen FISIP 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten; Mahasiswa Doktor 

Ilmu Politik University Kebangsaan Malaysia (UKM) dan  Mohammad Agus Yusoff 
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Associate Professor; Dosen Sains Politik, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, 

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Sekaligus menjabat sebagai Ketua 

Program Ilmu Politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS).  Dalam 

Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 441 

(https://www.academia.edu/30578153/Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih 

AnalisisPemilihan Presiden 2009 di  Indonesia) : 

“Untuk memahami dan menjelaskan pemilihan umum dan perilaku pemilih di 

Indonesia, berbagai aspek perlu diambil perhatian guna dihubungkan  satu dengan 

lainnya. Walau memang pemilihan umum telah berjalan sebanyak sembilan kali, 

namun dari semua pemilihan tersebut memberikan pelajaran dan makna yang berbeda-

beda. Demikian pula halnya dengan perilaku pemilih. Selalu saja ada satu atau dua 

golongan/kelompok yang setia pada partai dan memilih partai tersebut dengan 

keyakinan penuh, tetapi kelompok ini tidak banyak.  

Saat ini pemilih yang melakukan pilihan pada detik-detik akhir semakin 

bertambah jumlahnya. Bahkan dalam detik tertentu, mereka dapat mengurungkan 

niatnya menjadi pemilih manakala setelah diperhitungkan dengan caranya partai atau 

calon yang berkompetisi tidak memberikan makna apa-apa padanya.  

Makna dalam konteks ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bisa bercirikan 

agama, etnik,ras dan lainnya. Pendekatan konsenrepresif 

tidak lagi dilakukan oleh negara sehingga pilihan kali ini lebih jujur dalam menilai 

partai serta calon yang bertanding. Penilaian pemilih atas partai, khususnya calon 

presiden, pada masa lalu sangat mungkin dibentuk sosialisasi politik atau kedekatan 

sosiologis, tetapi kini pertimbangan untuk memilih calon presiden bisa dengan instan 

diperoleh melalui efek ekoran dari political marketing dan pelbagai macam hasil 

(polling) survei.   Dari uraian di atas terjawab bahwa kesejajaran elektoral telah berlaku 

https://www.academia.edu/30578153/Pemilihan%20Umum%20dan%20Perilaku%20Pemilih%20AnalisisPemilihan%20Presiden%202009%20di%20%20Indonesia
https://www.academia.edu/30578153/Pemilihan%20Umum%20dan%20Perilaku%20Pemilih%20AnalisisPemilihan%20Presiden%202009%20di%20%20Indonesia
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dalam pemilihan presiden tahun 2009. sehingga partai pemenang pemilihan legislatif 

juga memenangi pemilihan presiden. Hal ini sangat ditentukan 

oleh perilaku pemilih Indonesia yang sedang bertransformasi  ke  arah  pemilih 

rasional, walaupun belum benar-benar rasional. Rasionalitas pemilih ini dilandaskan 

kepada kemampuan mereka dalam menimbang, menilai dan memutuskan (berdasar 

logika rasionalnya) siapa yang pantas dan patut 

ia pilih. Mereka dapat mengatakan  tidak  pada partai atau calon presiden yang 

berorientasi pada kepentingan peribadi, hanya obral janji, yang tidak memiliki visi 

membangun negara ke depan, apalagi yang menarik hati rakyat dengan uang serta 

menjual pesona dari pada kemampuan  personal. 

Dari  hasil peneletian terdahulu diatas, Pemilihan calon presiden dan wakil 

presiden sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti saat ini, baik dalam strategi 

pasangan calon untuk memenangkan kompetisi begitupun prilaku pemilihan dalam 

menyikapi pesta demokrasi.  Dengan terulangnya kembali pada pemilihan presiden 

2014 yang lalu ada  2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang 

berkompentisi, begitupun di pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 ada 2 (dua) 

pasangan calon. Yaitu pasangan Calon No. Urut 1 Calon Presiden Joko Widodo, 

Calon Wakil Presiden Maruf Amin.  Pasangan No. Urut 2 Calon Presiden Prabowo 

dan Calon Wakil Presiden Sandiago Uno. Dari 2 (dua) calon yang saat ini sedang 

berkompetisi ada sesuatu yang menarik dari prilaku pemilihan dalam partisipasi  

mulai dari masa kampanye tertutup, kampanye terbuka dan pada saat pencoblosan. 

 Di Kota Sukabumi Kompleknya dinamika   politik  menjelang pemilihan 

calon presiden dan wakil presiden, dimulai dipicu oleh prilaku pendukung pasangan 

calon dalam rangka  usaha untuk memenangkan pasangan calon usungannya. Ada 

tagar-tagar politik, yang didukung oleh media elektronik yang saat ini masif 
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digunakan oleh pemilih membuat dinamika politik lebih cepat dan komplek. Saling 

serang menjelekan kubu lawan, dan saling bantah mematahkan serangan lawan dan 

mengagung-agungkan pasangan calon yang diusunya.  Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka,  fokos penelitian ini mengenai  prilaku pemilih pada pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Sukabumi 

1.2. Fokus Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti  membuat 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah perilaku pemilih di Kota Sukabumi dalam PEMILU Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. di Kota Sukabumi ? 

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecendrungan  pemilih Kota Sukabumi 

terhadap kandidat pada PEMILU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia ? 

1.3. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai  

dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prilaku pemilih dalam pemilih pasangan calon presiden dan 

wakil presiden Republik Indonesia di Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  prilaku pemilih dalam 

pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 

Kota Sukabumi 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

    Penelitian yang dilakuka  ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara aspek teori dan praktis 

yaitu : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa membantu menjelaskan secara teori  dan 

mengembangkan kajian dalam melihat  perilaku pemilih dalam pemilih 

pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di Kota 

Sukabumi Jawa Barat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis untuk pemilih di   dalam 

proses pemilihan presiden yang akan datang. Dalam menetukan pilihan 

berdasarkan faktor-faktor dan pendekatan prilaku 

  Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak antara 

lain : 

1. Instansi Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 

Pemerintah Kota Sukabumi.  

2. Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilun serta pemilih 

3. Sebagai bahan bacaan dan kajian bagi para akademisi yang focus mengembangkan dan 

menggali tentang prilaku pemilih 

4. Dan yang terakhir bagi peneliti itu sendiri, sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan 

rangkaian studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

 


