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BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Perilaku Pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan

Umum Presiden Tahun 2019

Perilaku politik (political behavior) adalah perilaku yang dilakukan oleh

seseorang secara individual atau secara kelompok guna memenuhi hak dan

kewajibannya sebagai insan politik.1 Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh

negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.

Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah  perilaku pemilih ketika memilih

pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.

Untuk mengetahui perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

perlu adanya analisis terkait respon masyakat untuk mengetahui bagaimana

perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan presiden

tahun 2019, penulis menggunakan 4 jenis perilaku pemilih yang dikemukakan

oleh Firmanzah yaitu perilaku pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional

dan pemilih skeptis lebih jelasnya sebagai berikut:

3.1.1. Pemilih Rasional

Pemilih rasional adalah pemilih yang memiliki orientasi tinggi

pada policy problem solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi.

Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau

calon kontestan dalam program kerjanya.2

1 Ramlan Surbakti . Partai, Pemilih dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Jakarta. 1997.
Hlm 170.

2 Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2007), hlm. 134.
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Untuk mengetahui perilaku memilih di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur penulis melakukan wawancara terkait pemilih rasional berikut ini

pemaparan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Divisi Sosial,

Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Tanjung

Jabung Timur. Bapak Nurdin Mahesa yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan
sebagai masyarakat yang memiliki perilaku memilih rasional, saya
mengatakan demikian dilihat dari tingkat partisipasi dan kesadaran
politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 80%.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sudah memahami pentingnya menggunakan hak pilihnya.”3

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perilaku pemilih

rasional, penulis melakukan penelitian lebih mendalam kepada masyarakat

yaitu orang yang lebih memahami bagaimana perilaku mereka ketika

pemilihan presiden pada tahun 2019 yaitu melalui wawancara dengan

Bapak Yafrizal lebih jelasnya disampaikan sebagai berikut :

”Saya mengikuti perkembangan politik di kabupaten Tanjung
Jabung Timur, namun sebagai PNS jelas tidak boleh mengikuti
politik praktis. Kedua pasangan calon presiden tahun 2019 lalu
saya ketahui track recordnya dengan jelas yang mana pak Jokowi
merupakan seorang walikota solo dan presiden tahun sebelumya
sedangkan pak Prabowo mantan kopasus yang juga merupakan
lawan politik pak Jokowi tahun 2014 yang lalu. Sehingga saya
memilih berdasarkan pertimbangan bagaimana program kerja dan
visi misi keduanya.”4

Melalui hasil wawancara diatas penulis menemukan bahwa di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapapat masyarakat yang memiliki

3 Wawancara dengan Bapak Bapak Nurdin Mahesa  Ketua Divisi Sosial, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Tanjung Jabung Timur Tanggal 16 Februari
2021.

4 Wawancara dengan Bapak Yafrizal  seorang PNS di Dinas SATPOLPP dan DAMKAR
Kelurahan Talang  Babar  Kecamatan Sabak Timur  Tanggal 16 Februari 2020.
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kesadaran politik yang cukup baik seperti yang disampaikan oleh pihak

KPUD Tanjung Jabung Timur namun demikian tidak bisa disimpulkan

bahwa masyarakatnya merupakan pemilih rasional tetapi melalui

wawancara dengan bapak Yafrizal selaku masyarakat menunjukkan bahwa

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat pemilih rasional.

3.1.2. Pemilih kritis

Pemilih kritis merupakan perpaduan antara orientasi pada

kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan

permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal

yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas

pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan

tidak semudah rational voter untuk berpaling ke partai lain.5 Pemilih jenis

ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi)

dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika

terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan platform partai yaitu

memberikan kritik internal, frustasi, dan membuat partai baru yang

memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama. Kritik

internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan

partai politik atau seorang kontestan.

Untuk mengetahui jenis perilaku pemilih ini di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur pada pemilihan presiden tahun 2019, penulis melakukan

wawancara dengan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

5 Op. Cit, Firmanzah hlm 134.
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menemukan perilaku pemilih di desa Sungai Raya RT 08 Kecamatan

Nipah Panjang, yaitu ibu Siti Marlina lebih tepatnya dikemukakan sebagai

berikut:

“Dua pasangan Calon Presiden tahun 2019 merupakan orang-orang
yang hebat dan besar juga berpengaruh sehingga saingan keduanya
besar menurut saya namun tujuannya sama yaitu untuk memajukan
Indonesia kedepannya meski dengan jalan politik yang berbeda.
Sehingga selain melihat dari rencana yang akan dibuat oleh
keduanya setelah pemilihan kami juga melihat dari partai politik
yang menjembatani keduanya untuk mencalonkan sebagai
Presiden.”6

Melalui wawancara yang penulis lakukan di Kabupaten tanjung

Jabung Timur bahwa disana terdapat perilaku pemilih yang

mempertimbangkan pilihannya bukan hanya dari satu aspek yaitu program

kerja paslon tetapi juga melihat dari partai pengusung. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Ibu Siti marlina masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

Dari hasil penelitian ini ditemukan pemilih skeptis meski  tidak

banyak namun beberapa masyarakat memilih selain mempertimbangkan

program kerja kedua pasangan calon yaitu Pasangan Jokowi-Ma’ruf dan

Pasangan Prabowo-Sandi masyarakat juga mempertimbangkan partai

politik yang menjembatani  calon presiden untuk kemajuan daerah

tersebut.

6 Wawancara dengan Ibu Siti Marlina seorang anggota KPPS di desa Sungai Raya RT 08
Kecamatan Nipah Panjang Tanggal 23 Februari 2021.
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3.1.3. Pemilih Tradisional

Pemilih Tradisional merupakan  jenis pemilih yang memiliki

orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan

parpol atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam

pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan

kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran

untuk memilih partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih

mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis

sebuah parpol atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar

jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat

konservatif dalam memegang nilai dan faham yang dianut.7

Untuk melihat jenis pemilih ini di kabupaten tanjung Jabung Timur

penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada masyarakat

terkait perilaku mereka menentukan pilihannya yaitu dengan Ibu Arbaya

lebih tepatnya disampaikan sebagai berikut:

“Saya ikut memilih pada pemilihan presiden tahun 2019 karena
Calon Presidennya orang yang kami sukai, saya melihat sosoknya
sangat merakyat dan sederhana. Saya tidak melihat latar belakang
partainya yang kami lihat melalui televisi bahwa beliau baik
kepada masyarakat sehingga saya memilihnya.”8

Tidak cukup hanya disini penulis juga memperoleh jawaban yang

sama dari masyarakat yaitu timsukses Prabowo-Sandi sekaligus DPC

Gerindra Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak Asharlis Idris S.Pdi

7 Ibid, Firmanzah hlm. 134.
8 Wawancara dengan Ibu Arbaya masyarakat di kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak

Timur seorang pengusaha, Tanggal 16 Februari 2021.
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mengatakan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Timur dominan pemilih

tradisional lebih jelasnya disampikan sebagai berikut:

“Masyarakat Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Presiden tahun
2019 sejauh yang kita temui di lapangan dominan memilih karena
melihat dari kepribadian Pak Jokowi, dampak yang dilihat oleh
masyarakat melalui media televisi dan media sosial sangat
berpengaruh untuk menentukan pilihan mereka. Kalau diibaratkan
dengan menjual suatu barang biasanya brosurnya ditempelkan
diberbagai tempat agar masyarakat tertarik, namun berbeda dengan
Pak Jokowi tidak begitupun masyarakat sudah tertarik  sifat beliau
yang merakyat. Kami sebagai anggota partai disini diuji
kemilitannya dimana Pak Prabowo selaku pimpinan partai yang
harus kami menangkan pada saat pemilihan presiden tahun 2019
lalu.”9

Perilaku pemilih tradisional juga disampaikan oleh Ibu Halimah

seorang petani di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Timur melalui

wawancara yang dilakukan oleh penulis lebih jelasnya disampaikan

sebagai berikut:

“Saya hanya mengetahui program kerja Pak Jokowi tetapi Pak
Prabowo tidak saya ketahui karena tidak terlalu saya ikuti tenang
beliau. Saya melihat sosok Pak Jokowi ketika menjadi presiden
tahun sebelumnya sangat banyak membantu masyarakat sehingga
saya tertarik dengan beliau”10

Hasil wawancara dengan masyarakat yang lain juga menunjukkan

perilaku pemilih tradisional di Kabupaten Tanjng Jabung Timur yaitu

dengan ibu marlina seorang pedagang di desa bukit tempurung Kecamatan

Mendahara Ulu lebih tepatnya disampaikan sebagai berikut ini:

”Ketika pemilihan presiden tahun 2019 lalu saya ikut sebagai
KPPS, saya memilih berdasarkan sosok Bapak Jokowi yang

9 Wawancara dengan Bapak Asharlis Idris S.Pdi Ketua DPC Gerindra sekaligus tim
pemenangan Prabowo-Sandi di Kelurahan Nipah Panjang Kecamatan Nipah Panjang Tanggal 17
Februari 2021.

10 Wawancara dengan Ibu Halimah seorang petani di kelurahan Rano Kecamatan Muara
Sabak Timur Tanggal 16 Februari 2021.
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sederhana dan merakyat, kemudian beliau sudah berpengalaman
sebagai presiden tahun sebelumya, sedangkan Pak Prabowo saya
taunya hanya ketika mencalonkan saja sebagai calon presiden.”11

Kemudian peneliti melakukan penelitian di kecamatan lain yaitu

geragai untuk melihat perilaku pemilih masyarakat dan menemukan juga

perilaku pemilih rasional melalui wawancara dengan ibu Nurbaiti lebih

lengkapnya disampikan sebagai berikut:

“Saya memilih berdasarkan apa yang saya alami selama
kepemimpinan bapak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden,
beliau sering memberikan bantuan kepada masyarakat,  misnya
masyarakat kurang mampu, ada juga bantuan pendidikan untuk
anak sekolah. Meskipun saya tidak mendapatkan bantuan tetapi
masyarakat sekitar saya mendapatkannya hal itu tetap baik menurut
saya, sehingga saya memilih karena Pak Jokowi yang merakyat.”12

Untuk lebih mendalam lagi penulis melakukan wawancara dengan

pengamat politik di Provinsi Jambi yaitu Drs. H. Navarin Karim, M.Si

terkait perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelaskan

bahwa masyarakat lebih dominannya adalah pemilih tradisional lebih

tepatnya disampaikan sebagai berikut:

“Perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tidak rasional, dilihat dari tingkat pendidikannya  yang rendah
sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi itu di Kota, Kerinci dan
Bungo sehingga di Tanjung Jabung Timur itu bukan pemilih
Rasional. Perilaku pemilih disana dipengaruhi oleh arahan partai
PAN tetapi di Tanjung Jabung Timur itu ada massa politik yang
menggerkkan PDIP yang mana salah satunya adalah Romi Bupati
Tanjabtim, yaitu orang yang sangat berpengaruh di wilayah
tersebut yang merupakan strong man yang mendapatkan dukungan

11 Wawancara dengan Ibu Nurhasanah Pedagang di Desa Bukit Tempurung Kecamatan
Mendahara Ulu Tanggal 23 Februari 2021.

12 Wawancara dengan Ibu Nurbaiti seorang pedagang di Desa Kota Baru Kecamatan
Geragai Tanggal 23 Februari 2021.
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dari masyarakat. Jadi perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung
Jabung timur merupakan Pemilih Tradisional psikologis.”13

Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memilih

berdasarkan sosok figur yang dikagumi oleh masyarakat, kemudian

dipengaruhi oleh arahan dari pemerintah setempat, hal ini disampikan oleh

bapak M. Guntur, S.Pi dalam wawancara dengan penulis, berikut

dikemukakan langsung oleh bapak Guntur:

“Jenis pemilih tradisional, skeptis, rasional, kritis semuanya ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tetapi yang lebih dominan yaitu
tradisonal, kenapa saya katakan demikian karena masyarakat memilih
tergantung figur yang mencalonkan kemudian tergantung yang
mengarahkan masyarakat yaitu pemimpin di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Misalnya sosok figur yang mengarahkan untuk memilih itu Bapak
Bupati, maka masyarakat akan mengikuti arahan tersebut untuk memilih
kandididat yang diarahkan oleh pemimpin tersebut meskipun disukai atau
tidak oleh masyarakat namun mereka akan mengikuti. Seperti halnya
tahun 2019 Bupati Tanjung Jabung Timur mengarahkan untuk memilih
Jokowi meskipun partainya Partai PAN dan orang pemerintahan banyak
mendukung Jokowi-Ma’ruf.”14

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai pihak

ditemukan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak masyarakat

memilih pasangan calon tertentu karena menyukai sosok figur, dimana

masyarakat dominan menyukai sosok Jokowi, kemudian mereka juga

melihat program kerja 5 tahun sebelumya, kemudian figur lokal juga

berpengaruh terhadap pilihan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh

Bapak Guntur.

13 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Navarin Karim, M.Si pengamat politik di Provinsi
Jambi. Tanggal 26 februari 2021.

14 Wawancara dengan Bapak  Muhammad Guntur Anggota DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dari Fraksi PDIP. Tanggal 9 maret 2021.
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Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak terdapat perilaku pemilih

tradisional yaitu mereka lebih melihat dari sosok tokoh politiknya dan

figurnya dilihat dari berbagai respon masyarakat di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur maupun pengamat politik. Perilaku pemilih tradisional ini

juga didukung dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

3.1.4. Pemilih Skeptis

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi

ideologi cukup tinggi dengan sebuah parpol atau seorang kontestan, juga

tidak menjadikan sebuah kebijakan sebagai sesuatu yang penting.

Keinginan untuk terlibat dalam sebuah parpol pada pemilih jenis ini sangat

kurang, karena ikatan ideologi mereka memang rendah sekali. Mereka

juga kurang memperdulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik.

Golongan Putih (Golput) di Indonesia atau dimanapun sangat didominasi

oleh jenis pemilih ini. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara,

biasanya mereka melakukan secara acak/random. Mereka berkeyakinan

bahwa siapapun dan partai apapun yang memenangkan pemilu tidak akan

membawa bangsa ke arah perbaikan yang mereka harapkan.15

Untuk mengetahui jenis pemilih ini di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur penulis melakukan penelitian terkait perilaku pemilih dengan

metode wawancara langsung dengan masyarakat yaitu Bapak Ridwan

15 Firmanzah, Op. Cit.
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seorang nelayan di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang

lebih tepatnya disampikan sebagai berikut :

“Saya ini seorang nelayan yang setiap hari kelaut untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehingga tidak sempat mengikuti perkembangan
politik. Pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu saya tidak
mengetahui program kerja dan visi misi kedua calon yaitu Pak
Jokowi dan Pak Prabowo, saya ikut memilih hanya untuk
memenuhi hak pilih saya sesuai intruksi dari surat undangan.”16

Penulis juga menemukan respon yang sama sama dengan perilaku

pemilih skeptis di Kecamata Geragai tepatnya didesa Kota Baru dengan

seorang pengusaha yaitu Bapak Rendra lebih jelasnya disampikan sebagai

berikut:

“Bagi kami masyarakat biasa ini, siapaun presidennya sama saja
dan tidak berpengaruh untuk usaha kami. Kami tidak tahu tentang
program kerja dan visi misi calon presiden, saya hanya merasa
bahwa pilihan saya cocok sebagai presiden dan untuk kabupaten
Tanjung Jabung Timur tidak terlalu merasakan dampak langsung
dari seorang presiden menurut saya, tetapi melalui melalui
Pemerintah Daerah, Presiden terlalu jauh dan tidak berdampak bagi
saya sendiri.”17

Begitupun dengan hasil wawancara dengan Bapak Donal Panjitan

di kelurahan pandan Jaya sebagai seorang sopir di PT. Petro Cina

Kecamatan Geragai menunjukkan perilaku pemilih skeptis lebih jelasnya

disampaikan sebagai berikut:

“Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan politik, saya juga
tidak tahu tentang latar belakang kedua Calon Presiden tahun 2019
lalu dan partai politiknya tidak berpengaruh terhadap pilihan saya.

16 Wawancara dengan Bapak Bapak Ridwan seorang nelayan di Kelurahan Nipah Panjang
1 Kecamatan Nipah Panjang Tanggal 17 Februari 2021.

17 Wawancara dengan Bapak Rendra seorang pengusaha di Kecamata Geragai tepatnya
didesa Kota Baru Tanggal 17 Februari 2021.
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Saya ikut memilih pada pemilihan presiden karena mendapatkan
surat undangan dari kelurahan”18

Dari hasil wawancara kepada masyarakat penulis menemukan

bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat masyarakat yang

memiliki perilaku pemilih skeptis, hal ini dilihat dari ketidak tertarikan

mereka terhadap perkembangan politik dan juga ada yang beranggapan

bahwa siapaun yang menjadi pemimpin negara ini tidak akan berpengaruh

bagi kehidupan mereka.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan melalui wawanacara

menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dominan mengarah pada pemilih tradisional, namun fenomena yang terjadi lebih

menggambarkan tipe perilaku rasional yang mana ketika pemilihan presiden tahun

2019 pasangan Jokowi-Ma’ruf berhasil memenangkan suara di wilayah yang

didominasi oleh partai PAN yaitu koalisi pasangan Prabowo-Sandi, sehingga

dibutuhkan analisis yang lebih mendalam.

a. Pendidikan

Angka buta huruf merupakan indikator dasar yang merefleksikan taraf

pendidikan penduduk suatu daerah. Semakin tinggi angka buta huruf

menunjukkan semakin rendahnya taraf pendidikan penduduk sehingga pada

gilirannya semakin rendah pula kualitas sumber daya masyarakat dan sebaliknya.

Untuk melihat  persentase tingkat buta huruf masyarakat di Kabuapaten Tanjung

Jabung Timur berikut ini disampaikan dalam gambar dibawah ini:

18 Wawancara dengan Bapak Donal Panjaitan di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan
Geragai Tanggal 23 Februari 2021.
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Gambar 3.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Tidak Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin maupun Huruf Lainnya

Perkabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2019

Sumber : BPS Provinsi Jambi Statistika Pendidikan Jambi 2019

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang memiliki

tingkat buta huruf paling tinggi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 5,13%.19 Dari

kondisi pendidikan yang yang tergolong rendah memiliki dampak terhadap

bagimana perilaku pemilih masyarakat seperti yang dikemukakan oleh pengamat

politik provinsi Jambi yaitu Dr. H. Fahrudin MH, M.A melalui wawancara yang

penulis lakukan dikemukakan sebagai berikut:

“Tingkat pendidikan masyarakat atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia
yang rendah akan berpengaruh terhadap perilaku pemilih, yang mana pada
konteks Tanjung Jabung Timur sangat ditentukan oleh elit-elit politik,
maupun sosial, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat karena mereka
tidak punya pilihan sendiri secara umum, karena tingkat pengetahuan yang
terbatas atau aspek internal masyarakat yang mempengaruhi mereka.
Kondisi masyarakat yang demikian sering dimanfaatkan oleh elit politik
untuk kepentingannya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki
sosio kultur berbeda dan IPM-nya rendah jangan harap sampai kepada
pemilih yang rasional tetapi berdasarkan afiliasi teknokrat mobiliti yang
memilih berdasarkan siapa yang populer disitu seperti publik figur dan
kedermawanan teknokrat. Selanjutnya dogma agama yang mengharuskan

19 Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Statistika Pendidikan Jambi 2019.
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ketaatan kepada pemimpin atau tokoh agama juga berpengaruh. Namun
menurut saya kuncinya ada pada pendidikan ditambah lagi akses informasi
yang terbatas, dan kemampuan ekonomi masyarakat.”20

Melihat dari tingkat rendahnya pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis  menunjukkan

bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, mereka dominan

tidak melihat track record pasangan calon, masyarakat juga tidak memahami

program kerja dan visi-misi calon, mereka melihat sosok figur yang mencalonkan

sehingga partai politik pada pemilihan presiden tidak menjadi yang utama

melainkan siapa dibalik partai tersebut sangat mempengaruhi pilihan masyarakat

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Etnis Masyarakat

Salah satu kawasan transmigrasi tertua di Provinsi Jambi ternyata berada

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Keberadaan masyarakat

transmigrasi tertua di Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Tanjabtim ini

berlokasi di Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau.21

Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi merupakan salah satu

daerah dari sekian banyak daerah di Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku

atau etnis baik penduduk asli maupun penduduk migrasi yang akhirnya menjadi

penduduk di daerah tersebut. Yakni penduduk asli dikenal dengan nama Melayu

Timur  Para pendatang tersebut adalah suku bangsa Bugis, Palembang, Jawa,

Minang, Kerinci, Batak dan Banjar. Ada pula golongan penduduk pendatang

20 Wawancara dengan Bapak Dr. H. Fahrudin MH, M.A Pengamat politik di Provinsi
Jambi Tanggal 26 Februari 2021.

21 Atri Widowati Budaya, Gerak dan Karakteristik Masyarakat Tanjung Jabung Timur
Sebagai Sekolah Ramah Anak dan Gaya Hidup Aktif , Universitas Jambi.
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keturunan asing seperti Arab, Cina dan India yang kemudian berbaur dengan

penduduk asli dikenal dengan nama Melayu Timur. Etnis Melayu, etnis Bugis dan

etnis Jawa merupakan etnis mayoritas, sementara etnis lain seperti Minangkabau,

Kerinci, Batak, Banjar, Tionghoa, Arab dan India jumlahnya relatif lebih kecil.22

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah transmigran

dengan etnis yang beragam memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih

masyarakat. Kultur masyarakat Tanjung Jabung Timur sangat berbeda dari banyak

aspek dengan masyarakat Jambi pada umumnya hal ini berpengaruh terhadap

perilaku pemilih masyarakat yang mana pemilih disana merupakan pemilih yang

tetap karena mereka memiliki loyalitas tinggi yang dimiliki oleh masyarakat

sehingga mudah dimobilisasi oleh leader politik hal ini saling berhubungan

dengan  tingkat pendidikan masyarakat disana yang masih rendah.

Sehingga penulis menemukan titik terang yang memberikan kejelasan

perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu lebih ke pemilih

tradisional dilihat dari masyarakat yang memilih berdasarkan figur dan

kepribadian pemimpin serta adanya mobilisasi tokoh dari partai politik yang

mendominasi wilayah tersebut yakni Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jadi figur yang dimaksud bukan hanya sosok yang mencalonkan atau kandidat

melainkan juga pemimpin yang berkuasa dan diakui oleh masyarakat saat itu.

Selanjutnya ditinjau dari struktur masyarakat yang memiliki tingkat buta huruf

paling tinggi di Provinsi Jambi yang berdampak pada perilaku memilih dan

22 Haeran, Multikultural Masyarakat Tanjung Jabung Timur: Membangun Kebersamaan
Di Tengah Keberagaman Melalui Pelestarian Tradisi, Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 04, No. 1, Juni
2020.
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mudah dimanfaatkan oleh pelaku politik karena mereka tidak memahami visi-misi

calon dan track recordnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai jenis

pemilih dapat diketahui bahwa pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih

tradisional, dan pemilih skeptis tersebar di Tanjung Jabung Timur. Namun jenis

pemilih yang mendominasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pemilih

Tradisional yaitu pemilih yang memilih Pemilih tradisional merupakan pemilih

yang sangat dipengaruhi oleh figur pemimpin dan sosok yang mencalonkan di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.2. Faktor terpilihnya pasangan Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur

Setelah melihat perilaku pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

penulis ingin melihat faktor yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Jokowi-

Ma’ruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah yang

didominasi partai PAN koalasi pasangan calon Prabowo-Sandi. Penulis melihat

dari faktor yang dikemukan oleh Adman Nursal yaitu faktor geografis dan faktor

ekonomi mayarakat. Namun penulis menemukan beberapa faktor lain yang

mempengaruhi mengapa pasangan Jokowi-Ma’ruf menang di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Faktor Georgafis

Kesenjangan pemerataan pembangunan seperti jalan yang masih

rusak parah mengakibatkan kesenjangan informasi yang sulit dijangkau

oleh masyarakat, komunikasi teknologi mempengaruhi sosialisasi politik
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sehingga berdampak pada perilaku pemilih masyarakat. Seperti yang

dikemukakan oleh Nurdin Mahesa S.E terkait faktor yang mempengaruhi

kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur sebagai berikut:

“Komunikasi yang tidak sampai pada pusat kota, dan akses yang
tidak tercapai kepada masyarakat yang geografisnya jauh dari kota
tidak bebas membuka internet seperti Sadu salah satunya
mempengaruhi pilihan masyarakat, sehingga mereka akan memilih
masyarakat yang mereka kenal dan populer di kalangan masyarakat
saja.”23

Faktor geografis yang ditemui di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

saat ini juga dikemukakan oleh salah seorang masyarakat di kabupaten

tanjung Jabung timur yaitu Bapak Cahyo Mardiko di Kelurahan Bukit

tempurung kecamatan Mendahara Ulu sebagai berikut:

“Saya ini anggota kpps ketika pemilihan presiden tahun 2019,
kebanyakan masyarakat yang saya temui di kelurahan bukit
tempurung ini memilih pasangan calon Jokowi-Ma’ruf karena
berharap dengan Pak Jokowi mampu mengembangkan
perekonomian masyarakat melalui hasil pertanian, karena di bukit
tempurung mayoritas bekerja sebagai petani. Kita menginginkan
hasil pertanian diupahi dengan harga yang sesuai dengan harapan
masyarakat.”24

Kondisi geografis juga mempengaruhi perilaku memilih

masyarakat di Kecamatan Nipah Panjang yang merupakan salah satu

kecamatan yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Sandi dimana kita

ketahui secara geografis wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah

perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu dengan Ibu Fatmawati

23 Op.Cit, Nurdin Mahesa.
24 Wawancara dengan Bapak Cahyo Mardiko seorang petani di kelurahan Bukit

Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Tanggal 23 Februari 2021.
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seorang nelayan di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang

dikemukakan sebagai beriku:

“Kami ini masyarakat biasa yang tidak terlalu paham dengan
urusan politik tapi kalau untuk memilih Presiden wajarlah kami
tahu karena semua masyarakat Indonesia harus memilih Presiden,
kami ini nelayan sangat berharaplah pemimpin yang terpilih dapat
membantu mensejahterakan rakyat khususnya nelayan.”25

Melelaui wawancara dengan  masyarakat dan KPUD yang

memahami kondisi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

menunjukkan bahwa perilaku masyarakat memilih pasangan Jokowi-

Ma’ruf dipengaruhi oleh faktor letak wilayah geografis yang masih sulit

memperoleh akses informasi dan letak wilayah yang dominan daerah

pertanian yang juga berhubungan dengan faktor ekonomi masyarakat.

3.2.2. Faktor Ekonomi

Pengaruh tingkat ekonomi individu di dalam masyarakat sebagai

unsur pembentukan partisipasi politik individu tersebut dalam konteks

mikro mempunyai korelasi antara keduanya. Surbakti menyatakan

seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi

diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga

mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan

terhadap pemerintah.26 Seperti halnya dikabupaten tanjung jabung timur

apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat

25 Wawancara dengan Ibu  Fatmawati seorang nelayan di kelurahan nipah panjang 1
Kecamatan Nipah Panjang Tanggal 17 Februari 2021.

26 Mokhamad Tanwirul (2017) Pengaruh tingkat ekonomi terhadap perilaku memilih
pada pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo tahun 2015: studi pada masyarakat Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
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hal ini dikemukakan pihak KPUD Tanjung Jabung Timur, berikut

dikemukakan oleh Bapak Nurdin Mahesa:

“Ekonomi masyarakat juga mempengaruhi pilihan masyarakat pada
umumnya, mereka akan melihat kemana calon pemimpin akan
membawa pemerintahan, karena seperti kita ketahui masyarakat
menginginkan kesejahteraan dan meningkatnya ekonomi
masyarakat, banyak masyarakat menjadikan arah ekonomi
kedepannya sebagai pertimbangan pilihan.”27

Penulis juga medaptakan informasi faktor yang mempengaruhi

masyarakat dalam memilih calon dengan melakukan wawancara dengan

kepada masyarakat yaitu Ibu Siti Marlina tepatnya dikemukakan sebagai

berikut:

“Bapak Jokowi yang saya ketahui melalui program kerjanya
menjanjikan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka
dari itu saya selaku seorang petani sangat berharap hal itu
diwujudkan melalui usaha dan kerja keras kami di bidang
pertanian, kami sangat berharap harga hasil pertanian kami
meningkat sehingga ekonomi kami juga meningkat, maka kami
percayakan pilihan kami kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf.”28

Faktor ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan letak

georgafis wilayah mempengaruhi pilihan masyarakat. Pasangan calon

yang memiliki visi/misi yang menjurus terhadap profesi dan kebutuhan

masyarakat menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih calon

presiden tahun 2019 di Tanjung Jabung Timur hal ini juga dikemukakan

oleh Ibu Nurhasanah sebagai berikut:

“ Dari program kerja yang ditawarkan calon presiden kita kan bisa
tahu kemajuan yang akan datang, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ini banyak bekerja sebagai petani jadi kita berharap calon
yang terpilih nantinya mampu menepati janji sehingga masyarakat

27 Nurdin Mahesa, Ibid.
28 Op.Cit. Siti Marlina.
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menjadi sejahtera dengan memperhatikan hasil pertanian kita,
semoga harga hasil pertanian meningkat dan memiliki harga
kedepannya”29

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat, jumlah dan persentase

penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun

2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi pertama

memiliki persentase paling besar yaitu sebanyak 11,54%.30 Perekonomian

masyarakat yang tergolong rendah masih berhubungan dengan faktor

geografis yang mana masyarakat masih mayoritas dibidang pertanian

sehingga sangat tertarik dengan program kerja yang bertujuan

meningkatkan perekonomian masyarakat.

3.2.3. Faktor Figur (Citra Kandidat)

Citra kandidat cenderung mengacu pada sifat-sifat pribadi yang

penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Menurut Warner dan

Banwart ada 6 elemen dari citra yaitu karakter, kecerdasan,

kepemimpinan, kebajikan, derajat yang sama dan pesona. Beberapa sifat

yang merupakan candidate personality adalah artikulatif, welas asih,

stabil, energik, jujur, tegar dan sebagainya. Citra kandidat adalah sifat-sifat

pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat oleh

pemilih. Kepribadian kandidat juga mempengaruhi elektabilitas

pemilihnya.31

29 Op. Cit Nurhasanah.
30 Badan Pusat Statistik  Provinsi Jambi, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2019 dan 2020.
31 Sabrina O Sihombing, 2018. Apa Yang Penting Bagi Pemilih Muda Terhadap Niat

Untuk Memilih Kandidat Presiden, Universitas Tarumanagara: ISSN, No 2541-3406.
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Faktor figur yaitu orientasi kandidat, berarti orang memilih calon

pemimpin bedasarkan kualitas instrumental dan kualitas simbolik dari

calon yang bersangkutan. Kualitas instrumental adalah keyakinan pemilih

terhadap kemampuan pribadi kandidat dalam mewujudkan kebaikan bagi

masyarakat yang akan dipimpin. Sedangkan kualitas simbolik mengacu

pada kepribadian kandidat yang seharusnya dimiliki oleh seorang

pemimpin. Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipengaruhi

oleh figur tertentu pada Pemilihan Presiden tahun 2019 seperti yang

dikemukakan oleh pengamat politik Bapak Fahrudin lebih tepatnya

disampaikan sebagai berikut:

“Faktor dominan yang mempengaruhi kemenangan pasangan
Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah adanya
sosok figur yang dikagumi masyarakat seperti pada Provinsi Jambi
pada umumnya juga demikian yang mana hal tersebut berkaitan
dengan sosio kultural masyarakat beragam di Tanjabtim yang
membedakannya dengan daerah lain di Provinsi Jambi. Sehingga
faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi pilihan politik
warganya adalah faktor kandidat. Faktor lain yang harus dilihat
adalah etnis dari kandidat yang bersangkutan dan struktur patron
klien yang masih kental dalam masyarakatnya. Masyarakat lebih
suka memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama dengan
mereka.”32

Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari gambaran

kaum intelektual juga mengarah kepada faktor figur atau kandidat

berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon Jokowi-Ma’ruf hal ini

disampikan dalam wawancara dengan seorang mahasiswa dari Kabupaten

Tanjung Jabung Timur berikut di sampikan oleh Sherly S :

32 Op.Cit Fahrudin
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“Menurut pendapat saya dan yang saya lihat di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur masyarakat memilih presiden itu bukan berdasarkan partai
koalisis, sebagaimana halnya disana partai PAN merupakan partai yang
mendominasi namun koalisinya pada Pemilihan Presiden kalah hal ini
terjadi karena masyarakat melihat dari sosok figur yang mencalonkan pada
saat itu”33

Faktor kandidat atau figur yang dikagumi oleh masyarakat yaitu

figur jokowi yang dominan di sukai oleh masyarakat, namun bukan hanya

sosok figur Jokowi saja wakilnya juga mempengaruhi pilihan masyarakat

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagimana di kemukakan oleh

Bapak Navarin Karim sebagai berikut ini:

“Figur Ma’ruf Amin yang merupakan seorang tokoh agama
merupakan faktor kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. Masyarakat disana menganut islam
konvensional, yaitu islam yang identik dengan NU, mereka melihat
sosok Ma’ruf Amin yang memiliki kekuatan sosio politik.”34

Pada pemilihan presiden tahun 2019 bahwa faktor figur juga

dikemukakan oleh  Bapak Guntur fraksi PDIP bahwasanya ada sosok

figur yang berpengaruh yang mengarahkan masyarakat di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur jelasnya disampaikan sebagai berikut:

“Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh partai PAN
namun berhasil dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf menurut
saya hal ini dipengaruhi oleh Bapak Bupati yang mengarahkan
masyarakat untuk memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf meskipun partainya
partai PAN namun kedekatan emosional memberikan pengaruh dan
orang-orang pemerintahan itu juga memilih Pak Jokowi sehingga
masyarakat terarahkan untuk memilih siapa.”35

Faktor figur yang dikemukakan oleh pengamat politik diatas dan

yang ditemui oleh penulis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur faktor

33 Wawancara dengan Sherly S Mahasiswa Universitas Jambi dari kecamatan Rantau
Rasau. Tanggal 11 Maret 2021.

34 Op. Cit Navarin Karim
35 Op. Cit M. Guntur
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figur/kandidat sangat mempengaruhi kemenangan pasangan Jokowi-

Ma’ruf di Tanjabtim, dimana faktor figur berkaitan erat dengan cultur

masyarakat yakni etnis dan agama mempengaruhi siapa pilihan

masyarakat. Sosok pemimpin juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi pilihan pemilih dalam menentukan pilihan di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur. Satu dari beberapa informan menentukan pilihan

berdasarkan faktor figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan

sosok idaman bagi masyarakat.

3.3.4. Ikut-ikutan

Faktor terakhir yang mempengaruhi pilihan pemilih yaitu faktor

ikut-ikutan baik itu ikut-ikutan keluarga, teman maupun tetangga. Hal

tersebut sering terjadi terhadap pemilih yang memiliki pendidikan politik

yang rendah sehingga pilihan orang lain menjadi tolak ukurnya untuk

menentukan pilihannya. penyebab pemilih ikut-ikutan dalam menentukan

pilihannya ketika pemilu dapat dikarenakan karena pemilih tersebut tidak

tertarik dan acuh terhadap perkembangan politik sehingga ketika diadakan

pemilu mereka tidak tahu apa-apa dan tentunya tidak mempunyai

pertimbangan apa-apa juga dalam menentukan pilihan ketika pemilu yang

akhirnya hanya ikut-ikutan terhadap pilihan orang lain seperti keluarga,

teman maupun tetangga.

Seperti halnya dikemukakan oleh masyarakat kabupaten Tanjung

Jabung Timur yang ditemukan oleh penulis melalui wawancara dengan Ibu

Asna seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Nipah Panjang 1.

Dikemukakan sebagai berikut:
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“Saya memilih karena ngikut saja dan tidak tau masalah politik,
disuruh memilih oleh lurah ya ikut saja. Saya mengikuti perintah
dan mengikut orang-orang begitu juga dengan pilihan presiden
pilihan saya mengikuti tetangga-tetangga.”36

Menjadi sebuah dilema ketika masih ada ditemukan pemilih yang

menentukan pilihan karena ikut-ikutan saja dalam menentukan pilihan.

Pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih ada ditemukan pemilih

yang menentukan pilihannya hanya karena ikut-ikutan saja. Hal tersebut

dapat terjadi karena pemilih yang acuh dengan perkembangan politik atau

kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat sehingga bingung ingin

memilih kontestan atau partai politik yang mana dan akhirnya mengikuti

pilihan orang lain. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pemilih pemula

di Kecamatan geragai yaitu Saudara Nurul Istiqomah sebagai beriku:

“Kami inikan masih baru ikut Pemilihan Presiden tahun 2019
kemaren itupun taunya dari Pak RT  jadi kami memilih itu karena
karena disuruh gak enaklah kalau kami tidak ikut memilih. Lalu
tentang calonnya kami enggak tau, hanya mengikuti perintah Pak
RT untuk datang ke TPS nanti disana diajarin sama petugasnya,
jadi kami milihlah salah satu setelah diarahkan.”37

Hal yang sama juga ditemukan oleh penulis dilapangan yaitu

wawancara dengan Bapak Ismail ketua RT 06 Simpang Tuah, Kecamatan

Mendahara Ulu bahwa mereka ikut memilih karena diarahkan oleh

pemerintah setempat untuk memilih kandidiat tertentu, lebih tepatnya

disampaikan sebagai berikut:

“ Pada tahun 2019 ketika pemilihan presiden saya belum ketua RT,
saat itu kami memilih karena diarahkan oleh ketua RT disini untuk

36 Wawancara dengan Ibu Asna seorang  ibu rumah tangga di Kelurahan Nipah Panjang 1,
Kecamatan Nipah Panjang Tanggal 17 Februari 2021.

37 Wawancara dengan saudara Nurul Istiqomah, Pemilih pemula di Kelurahan Pandan
Jaya Kecamatan Geragai Tanggal 23 Februari 2021.
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memilih pasangan calon tertentu sehingga kami ngikut saja. Kami
tidak taulah tentang masalah politik, ya kami mengikuti saja
perintah dan pilihan kami mengikut pilihan sesuai perintah saja.”38

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis bahwa terdapat

masyarakat memilih kandidat tertentu karena diarahkan oleh tokoh tertentu

dan menentkan pilihan karena mengikuti pilihan orang lain baik

masyarakat setempat maupun pemerintah setempat

Melalui hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat masyarakat yang memilih

karena faktor ikut-ikutan. Hal tersebut juga dipengaruhi pengetahuan

masyarakat tentang politik. Sehingga dibutuhkan peran Komisi Pemilihan

Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu maupun Partai-partai politik

dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih intens di

kalangan masyarakat guna meminimalisir pemilih yang menentukan

pilihannya hanya karena ikut-ikutan saja. Pemilih harus mampu

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara termasuk dalam

sebuah pemilihan umum, pemilih harus mampu menentukan pemimpin

dengan penuh pertimbangan.

38 Wawancara dengan Bapak Ismail Ketua RT 06 Kelurahan simpang Tuah Kecamatan
Mendahara Ulu Tanggal 23 Februari 2021


