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POLA PEF.IJBAHAN PERILAKU POLITIK PEMILIH
DATAM PEMITI_T LEGISLATIF 1999 KE 2OO4'

Oleh: Asep Nurjaman2

A. PENDAHULUAN
Jaman or<ie Baru, ketika ciilangsungkannya pemiiu banyak paksaan yang mun-

cul untuk memenangk-an salah satu partai, paksaan tersebut pada umtxrlnya dilak,;ka't
riaiam tiga bentuk ancaman, yaitu ancaman adminsirratif, ekonomi atau ideoiogis3.
Ancaman adminsitrasi dikeluarkan oleh aparat pemerintah desa atau kelurahan baik
itu rialar-rr berrtuk yanglarnairraupiin yang bar-ri. Misalnya, warga yang tidak memilih
Panai Goikar ticiak akan diberi peiayanan s'arat keterangan (KTP, Perianahan, Surat
Keiaicuan Baik, Surat Kawin, Surat Kenai Lahir, <ian sebagainya). Bentuk baru ancam-
an adminsitrasi ini tidak berupa ancaman secara verbal tetapi dalam bentuk perlakuan,
seperti menghindari atau mengabaikan orang tersebut.

Bentuk ancaman ekonomi bagi yang tidak memilih Partai Pemeriniah adalah
kehilangan pekerjaan pada sektor publik atau swasta atau kehilangan tanah garapan.
Konsekuensinya dapat rnengakibatkan hilangnya sumber kehidupan. Bentuk baru
dari ancaman ekcnomi adalah tidak diberi jabatan atau tugas yang jelas disuatu
kantor atau tidak diih;tsertakan dalam berbagai kegiatan tambahan yang mendapat-
kan pendapatan ekstra.

Pada pemilv 1,971, cuk*:p banyak orang menailih Partai Pemerintah kalena
takut difriduii sebagai anggota atau simpatisan partai teriaiang. I'v{engabaikan ancaman

iTulisan ini merupakan hasii peneiitian yang diiakukan oieh penuiis terhadap para pemilih yang teiah
meiakuk-an perubahan piiihar poliiik di d:aiam pemiiu legisiaiif 2004.
2A'iaiair KepaiaPusai S-u,Ji Oioiromi & Ke'oijak:an (PSOK-), Kepaia Laboratorium IiinuPemerinialian
Faktiltas Iimu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas l'{uhammadiyah }'{alang Ketua Pelaksapa Harian
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Kota Batu Malang, Sekarang sedang menempuh program Doktor
pada Program Sturii iinru Poiitik universiias Gadjah iviaria (ijGivi), iogiakarta.
3Ancaman ideologis pada ja:na-n Orde Baru sangat e&ktif dalam mempengaruhi massa pemrhh. Banyak
warga masyarakat yang memilih Partai Golkar karena trauma dengan peristiwa G.30. S/PKI sehingga
banyak warga yang memutuskan untuk memilih partai pemerintah agar tidak dicurigai sebagai anggota
atau simpatisanPKl. Kefektivan ancaman ideologis inijuga dikarenakan olehikutberperannyaABRI
(sekarang TNii dalarrr menggalang siiara partai Golkar. Sementara ancaman ekononii tidak hanJa
bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif dengan mengancam bahwa apabila Golkar tidak menarg
dalam sebuah desa tertentu, maka desa tersebut tidak akan dibangun ( seperti pasilitas jalan, listrik,
dai:r banirian pembangiinan yang lain). Unitik lebih jelasnya bisa dilihat dalam Asep }{urjaman,
Kepolitikan Orde Baru Dalam Perspectif Struktual dan Kultural, Malang, UMM Press 1998.
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