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 Aku  hanya  orang  biasa  yang  bekerja  untuk  Bangsa  Indonesia  

dengan  cara  Indonesia.

( Ki  Hajar  Dewantara)

 Kita  bangsa  yang  cinta  perdamaian,  tetapi  lebih  cinta  pada  

kemerdekaan.

( Pidato HUT proklamasi, 1946)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas rahmat, hidayah dan 

karunia Allah SWT. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis yang telah 
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menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini kami 

persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tersayang, terima kasih atas semangat dan dorongannya 

hingga aku mampu menyelesaikan pendidikanku, serta terima kasih 

atas kasih saying yang telah diberikan. Semoga ini adalah jalan awal 

untuk lebih membahagiakan beliau.

2. Adik – adik tercinta yang lucu dan selalu menghibur ditengah 

kepenatanku.

3. Keluarga besar terima kasih atas dorongan semangat dan motivasi 

serta bantuan dalam bentuk apapun sehingga saya mampu 

menyelesaikan pendidikanku.

KATA  PENGANTAR

Puji  Syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  

melimpahkan  rahmat  dan  hidayah-Nya,  sehingga  skripsi  ini dapat  

diselesaikan.

Skripsi  berjudul  “Faktor – Faktor yang Menyebabkan Rendahnya 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 – 

2018 (Study Kasus di Kabupaten KLaten)” ini  disusun  untuk  memenuhi  
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sebagian  persyaratan  guna  mendapatkan  Gelar  Sarjana  Strata  Satu  

Kependidikan,  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan   Kewarganegaraan.  

Jurusan  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial;  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  

Pendidikan;  Universitas  Widya  Dharma  Klaten.

Selama  mengerjakan  skripsi  ini  penulis  banyak  menerima  bantuan  

berupa  petunjuk,  bimbingan  maupun  pengarahan  dari  berbagai  pihak.  Untuk  

itu  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  yang  terhormat  :

1. Bapak  Drs. H.  Purwo  Haryono,  M. Hum selaku Wakil Rektor I  Universitas  

Widya  Dharma  Klaten  yang  telah  memberi  izin  penelitian.

2. Bapak  Drs.  H.  Udiyono,  M.  Pd,  selaku  Dekan  Fakultas  Keguruan  dan  

Ilmu  Pendidikan  Universitas  Widya  Dharma  Klaten  yang  telah  memberi  

persetujuan  proposal  penelitian.

3. Bapak  Drs.  H.R.  Warsito,  M.  Pd,  selaku  Ketua  Progdi  PPKn  yang  telah  

memberikan  motivasi  dan  bimbingan  dalam  penulisan  skripsi  ini.

4. Bapak Drs. M, Pujo Darmo, M.H  selaku  Pembimbing  Utama  yang  telah  

dengan  sabar  memberikan  bimbingan  pada  saya  dalam  menyelesaikan  

penulisan  skripsi  ini.

5. Bapak Drs.  Abdul  Ghofir, M.  Pd  selaku  Pembimbing Dua yang telah 

memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak ,Ibu, kakak, dan adikki tercinta, terimakasih atas doa, motivasi dan 

dukungannya selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi andil dalam penyusunan 

skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan Almamater pada umumnya, segala 

kelebihan dan kekurangan, penulis mohon maaf.

Klaten, 5 Mei 2015

Penulis
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RIFKA TRI FEBRIANTO. NIM 1012205647. Program Studi Pendidikan 
Pencasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 
Judul: Faktor – Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 – 2018 (Study Kasus di 
Kabupaten KLaten).

Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  Apa saja Faktor – faktor 
penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 
Periode 2013 – 2018. Hal ini menjadi obyek penelitian dikarenakan tingginya angka 
GOLPUT di Kabupaten Klaten yang mencapai 48,82% dalam pemilihan Gubernur 
Jawa Tengah tahun 2013.

Adapun  metode  penelitian  ini  adalah metode wawancara dan   penelitian  
deskriptif.  Variabel  penelitian  adalah  faktor penyebab rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam PILGUB .  Informan  menggunakan warga desa Klepu, petugas 
TPS, panitia KPU, dan partisipan partai dan kandidat peserta PILGUB.  Teknik  
pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi  serta  
arsip.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif,  
yaitu  penelitian  bergerak  antar  tiga  komponen  analisis  seperti  reduksi  data,  
sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  (verifikasi)

Berdasarkan  studi  lokasi  dan  hasil  penelitian  dari  kajian  teori  berbagai  
sumber  yang  didapat,  penulis  membuat  kesimpulan  yang  penulis  rumuskan  
melalui  wawancara  dari  berbagai  informan  yang  terkait,  kemudian  dianalisis  
dalam  bentuk  interaktif  maka  dapat  disimpulkan  Faktor – Faktor yang 
Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa 
Tengah Periode 2013 – 2018  adalah  : masyarakat yang belum mengerti pentingnya 
menggunakan hak pilih dalam pemilu dan lebih mementingkan kepentingn pribadi , 
kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi PILGUB, kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang kandidat yang mengikuti PILGUB, jenuhnya masyarakat dengan 
perkembangan politik dan tidak adanya perubahan yang mensejahterakan rakyat, Dan 
juga dengan kurang mengenalnya masyarakat terhadap kandidat PILGUB yang 
membuat beberapa dari masyarakat menjadi tidak mempunyai pilihan dalam pilgub, 
sikap apatisme masyarakat dalam pelaksanaan PILGUB.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA PARTISIPASI 
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
PERIODE 2013-2018
( STUDY KASUS DI KABUPATEN KLATEN) 

A. Latar Belakang  Masalah
    
            Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap 

berkembangnya  Demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk 

kesejahtraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah 

secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilhannya sendiri dibandingkan dengan 

pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat.Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap 

pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat.  

Hal ini membuktikan adanya  sikap  demokratis dan ketransparanan bagi rakyat 

yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka tidak memilih bagaikan 

kucing dalam karung..Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logis dari 

berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.      

    Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  rakyat berharap  dapat 

mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga 

lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan 

politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 

antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. 

    Dalam masyarakat modern sekarang partisipasi penuh dan bertanggung 

jawab terhadap penentuan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
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yang secara formal diwakilkan kepada rakyat langsung, menjaring para calon 

kepala daerah yang mempunyai tugas dan wewenang 

1. Memilih Gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil 
walikota.

2. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur /wakil gubernur, 
bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

3. Berasama-sama gubernur, bupati, atau walikota menetapkan APBD dan 
membentuk Peraturan Daerah.

4. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan gubernur 
/bupati/walikota, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah, kerjasama 
internasional, dan berbagai peraturan perundang-undangan pada 
umumnya.

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas 
suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khusus untuk 
DPRD Propinsi, termasuk wewenang memilih anggota MPR Utusan 
Daerah (Bagir Manan, 2001 : 113)        

     Sehubungan dengan kondisi rakyat berada di dalam kondisi serba 

keterbelakangan dan ketidaktahuan politik,kemudian untuk merangsang 

partisipasi politik mereka secara aktif, perlu adanya pendidikan politik di alam 

demokrasi yang terbuka dengan adanya otonomi dan pemilihan kepala daerah 

secara langsung dewasa ini.Hal ini sesuai dengan isi yang tersirat dalam sila 

keempat Pancasila kita. Sebab tujuan pendidikan politik yang di kemukakan oleh 

Kartini Kartono  {1996 : Viii} 

 Membuat rakyat menjadi melek politik  / sadar politik 
 Dan lebih kreatif  dalam partisipasi  sosial politik di era pembangunan 
 Sekaligus juga menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi “leefbaar”, 

yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga 
masyarakat Indonesia.

 Membuat rakyat menjadi melek politik dalam pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung dan membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta 

masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon Kepala Daerah yang mempunyai 

pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta 

pelayanan publik yang lebih baik. 
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 Sebagaimana kita ketahui  bahwa, setiap pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Daerah  sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) 

(2004:52) yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh                      
Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah .dan dalam melaksanakan.Tugasnnya,Komisi 
Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan 
pemilihan.Kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah”

 Dari penjelasan di atas dapatlah saya  simpulkan bahwa pemilihan kepala 

daerah dilaksanakan secara demokratis tetapi masih kentalnya keterlibatan partai 

dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, secara pemilihan 

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

bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana 

setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari 

partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam 

membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta 

demokratis.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat 

memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan 

terbentuk, apalagi diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

,dimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk memilih 

Gubernur/wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati  atau Walikota /wakil walikota..

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara 

demokrasi , terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia, 
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Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik 

bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Berdasarkan Uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan 

mengetengahkan judul ‘’Faktor-Faktor Yang  Menyebabkan Rendahnya 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 

2013-2018 (Study Kasus Di Kabupaten Klaten) ‘’

Pembahasan masalah ini merupakan tinjauan deskriptif analisis tentang peran 

serta masyarakat dalam pemilihan Gubernur di Kabupaten Klaten. 

B. Alasan Pemilihan Judul

1.  Alasan Obyektif

     a. Pemahaman tentang pengetahuan politik perlu ditanamkan agar 

terbentuknya perilaku bernegara dan berbangsa yang terpuji.

     b. Pemahaman politik sangat diperlakukan di dalam mempersiapkan generasi 

muda dalam menyongsong masa depannya.

2. Alasan Subyektif

   a. Penulis berada di lokasi penelitian sehingga dapat menghemat biaya dan 

tenaga serta mudah dalam memperoleh data yang diperlukan.

   b. Penulis lebih mudah berkomonikasi dengan objek yang diteliti,sehingga 

juga memudahkan menyebarkan angket yang dibutuhkan dalam penelitian 

begitu juga bila memerlukan data pelengkap lain.

c. Penulis tertarik dengan judul tersebut di atas karena sangat relevan dengan 

program studi PPKn.
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d. Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Kependidikan Universitas Widya Dharma.

C.  Rumusan dan Pembatasan Masalah 

            a. Rumusan Masalah 

          Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk 

pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang 

datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:

Masalah Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018 ( Studi Kasus Di Kabupaten 

Klaten ) ?

b. Pembatasan Masalah 

         Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka di 

perlukan adanya gambaran tentang apa yang akan di teliti dan bagaimana 

pembatasannya .

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kampanye Gubernur?

2. Bagimana partisipasi masyarakat pada saat hari – H (pencoblosan) ?

3. Bagaimana pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat mengenai 

Pemilihan Gubernur  ?

B. Penjelasan Istilah 
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            Untuk menjaga salah pengertian dalam penelitian ini. Maka di perlukan 

adanya suatu penjelasan istilah. Skripsi ini berjudul :

”Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018

( Studi Kasus Di Kabupaten Klaten )”   

1. Partisipasi adalah hak suara masyarakat digunakan dengan baik dan ikut 

peran serta dalam Pemilihan Kepala Daerah serta tidak ada yang tidak 

memilih semua ikut dalam proses pemilihan.

2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja 

sama  untuk mencapai terkabulnya keingianan-keinginan bersama 

(Meriam Budiarjo,2001)

3. Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih pengurus (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,Balai Pustaka ,1990)

4. Kepala Daerah artinya orang yang memimipin Pemerintahan Daerah 

misalnya Gubernur untuk Daerah Tingkat I dan Bupati untuk Daerah 

Tingkat II (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1990)

5. Langsung artinya di lakukan sendiri secara langsung oleh yang berhak 

tidak diwakilkan ke yang lain. (Moh. Mahfud. M.D, 1998)

6. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

setingkat Provinsi, Kabupaten dan Pemkot (Undang-undang No.32 

Tentang Pemerintahan Daerah )

C. Tujuan Penelitian 
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1. Ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur 

2. Ingin mengetahui tahapan-tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

3. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh KPUD selaku 

lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Gubernur 

D. Manfaat Penelitian

 1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai sumbangan karya ilmiah, khususnya bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan 

Unwidha maupun masyarakat luas.

b. Teori dan konsep-konsep baru yang diperoleh sebagai 

hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas 

khasanah ilmu pengetahuan yang telah ada, dan berguna 

bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial dan politik.

c. Dapat dijadikan masukan atau referensi bagi penelitian 

lebih lanjut untuk penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

               a. Mendorong para pengurus partai politik, khususnya bagi 

masyarakat di Kabupaten Klaten, sehingga masyarakat dapat 

memperoleh bekal pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 b. Membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas politik dan 

keamanan, yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai 

gejala, norma, dan perilaku politik yang berkembang sekarang 
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sehingga dapat dipahami dan direspon secara positif oleh masyarakat 

luas.

 E.   Anggapan Dasar dan Hipotesis 

3. Anggapan Dasar 

           Menurut Suharsimi Arikunto ( 1997 : 58 ) bahwa anggapan dasar atau 

postulat merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang sebenarnya telah di terima 

oleh penyelidik yang melandasi penelitian. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah bahwa sebagai titik tolak pemikiran 

dalam melakukan penelitian adalah harus adanya anggapan dasar yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya 

disebut pemilihan  adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 untuk memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(PP N0. 6 Tahun 2005)

b. Proses dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

diselenggarakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang 

bertanggung jawab kepada DPRD dimana tugas utama dari KPUD dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yaitu merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004)

c. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pejabat negara yang 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan 
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kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, 

memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah 

serta antar-daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan Figur 

Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan 

kedepan dan siap melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih 

baik, dimana proses-proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan 

pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, 

pengesahan, dan pelatihan. (Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang 

Solihin, 2003 : 62)

2. Hipotesis 

    Menurut Suharsimi Arikunto ( 1997 : 64 ) bahwa hipotesis dapat di artikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

 Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut   :

1. Jika partisifasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dilakukan 

secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil maka dapat membantu 

jalannya pemerintahan yang demokratis.

2. Jika UU No.32 Tahun 2004 diberlakukan secara tepat maka proses 

pemilihan Kepala daerah akan berjalan dengan lancar.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  KESIMPULAN

Ada begitu banyak penyebab seseorang memilih golput, faktor – faktor 

penyebab golput juga bermacam – macam dan bersumber atau berasal dari 

banyak hal, entah itu berasal dari dalam diri sendiri, lingkungan dan keadaan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada beberapa hal yang berpotensi 

besar dalam membuat seseorang menjadi golput, yaitu :

1. Dari diri sendiri

a. Seseorang lebih memilih untuk Golput biasanya karena dalam 

dirinya sudah tertanam golput ideologis, maksudnya dalam benak 

mereka sudah tertanam pikiran bahwa ketika mereka memutuskan 

untuk mengikuti kegiatan demokrasi seperti PILGUB JATENG 

2013 dalam benak mereka tertanam bahwa ketika mereka memilih 

atau tidak memilih sama saja, artinya dengan mereka memilih pun 

tidak akan mengubah nasib mereka, sehingga mereka lebih memilih 

untuk bekerja memenuhi nafkah. Seperti yang diutarakan salah satu 

narasumber, Bapak Ry (responden yang tidak memilih) yang 

mengungkapkan : “milih ora milih, nek ra nyambut gawe yo ora 

mangan, hasile yo podo wae ( memilih atau tidak, kalau tidak 

bekerja tetap saja tidak makan, hasilnya juga akan tetap sama). Dari 

hal tersebut menunjukan bahwa masih ada masyarakat yang belum 

mengerti pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu dan lebih 

mementingkan kepentingn pribadi. 

b. Sikap apatisme seseorang untuk memilih CAGUB dan CAWAGUB 

, yang dimaksud sikap apatisme ini adalah sikap malas memilih 

dengan alasan yang berbeda dari masing-masing orang. Dalam hal 
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PILGUB ini ditunjukan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang kandidat yang mengikuti PILGUB. Hal ini dibuktikan 

dengan sebagian masyarakat hanya mengetahui nama – nama 

pasangan kandidat PILGUB saja tetapi tidak dengan latar belakang 

atau profil kandidat serta visi misi yang akan dibawakannya. Ini 

ditunjukkan pada pernyataan salah satu nara sumber yang 

mengatakan “kalau kandidatnya tahu, tapi ya cuma nama pasangan 

aja”, yang itu membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat hanya 

tahu nama kandidatnya saja. Selain itu, kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang kandidat terkadang disebabkan karena jenuhnya 

masyarakat dengan perkembangan politik dan tidak adanya 

perubahan yang mensejahterakan rakyat sehingga masyarakat 

menjadi enggan untuk mencari informasi tentang profil kandidat 

PILGUB,.

c. Kurang mengenalnya masyarakat terhadap kandidat PILGUB, 

membuat beberapa dari masyarakat menjadi tidak mempunyai 

pilihan dalam pilgub, seperti yang diutarakan Husni Kamil Manik 

bahwa :

“Ini harus diteliti lagi penyebab utamanya apa kok sekitar 40 persen 

tidak hadir. Mungkin saja alasannya karena teknis atau pemilih 

rasional itu tidak punya pilihan. Tidak setuju dengan pilihan partai 

tapi dia tetap orang partai,”.

2. Lemahnya  sosialisasi mengenai Pilgub, walaupun dari tingkat RT, RW 

sampai Provinsi sudah diadakan sosialisasi mengenai Pilgub tapi antusiasme 

mereka masih kurang, bahkan sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi 

tentang pelaksanaan PILGUB bukan dari pihak yang terkait yaitu KPU, hal ini 

ditunjukkan dengan 6 dari 10 responden menyatakan tidak mengikuti sosialisasi 

PILGUB, informasi yang diperoleh narasumber sebagian besar berasal dari 
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media masa bukan dari pihak terkait, dalam hal ini berarti belum optimalnya 

badan yang bersangkutan untuk melakukan sosialisasi.

B. SARAN

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi 

dalam PEMILU harus terus diusahakan agar angka Golput dapat 

diminimalisasikan, sehingga tidak ada lagi angka Golput yang tinggi. 

Pengetahuan tentang pentingnya menggunakan hak pilih harus terus ditanamkan 

melalui berbagai pendekatan dan sosialisasi. 

2. Sosialisasi dalam pelaksanaan PILGUB dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dan efisien sehingga masyarakat paham tentang pelaksanaan Pilgub dan 

mengerti pentingnya memilih. Selain itu, sosialisasi juga sebagai ajang untuk 

memperkenalkan kandidat dari CAGUB dan CAWAGUB dalam pemilihan 

gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 seharusnya digunakan dengan sebaik-

baiknya sehingga masyarakat mengetahui dan mengenal siapa yang akan menjadi 

calon pemimpin mereka dan mereka memiliki keinginan untuk memilih atau ikut 

berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Dengan demikian masyarakat lebih 

mengenal calon pemimpin serta masyarakat memiliki pilihan untuk memilih.

3. Kampanye yang dilakukan untuk menarik simpatisan dari masyarakat 

sebagai seseorang yang akan memilih seharusnya dilakukan dengan cara-cara 

yang benar seperti menyampaikan visi dan misi dari para kandidat peserta Pilgub 

sehingga ketika akan memilih mereka sudah benar-benar mengenal orang yang 

akan mengemban amanat dari mereka, jangan sekali-kali melakukan kampanye 

hanya dengan konvoi yang jelas sangat tidak berpendidikan, sebenarnya 

kampanye itu tidak harus dilakukan dengan konvoi seperti rame-rame 

mengendarai kendaran, itu malah membuat bising dan mengganggu lingkungan.
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