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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan Penelitian  

Kalangan veteran termasuk pemilih rasional yang memilih bukan hanya secara 

kebetulan. Dikatakan demikian karena mereka memiliki cukup pengetahuan terhadap 

capres yang akan dipilih, sehingga mereka yakin dan konsisten bahwa secara kualitas 

personal Prabowo dinilai lebih baik, lebih unggul dibandingkan capres tandingannya, 

Jokowi. Pilihan capres mereka sangat ditentukan oleh personalitas dari calon 

presiden yang berkontestasi di Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, sehingga sosok calon 

menjadi lebih dikenal daripada kepopuleran partai politik pengusungnya.  

Penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pilihan Capres Veteran 

Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014” ini menggunakan landasan  teori 

Pilihan Rasional yang didukung oleh teori Ekonomi dalam Politik Demokrasi yang 

menyimpulkan bahwa hubungan antara faktor karakter capres, historis/pengalaman 

capres, isu tentang capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan pilihan 

capres veteran Surabaya Timur pada Pemilihan Presiden 2014 sangat rendah atau 

lemah sekali. Tingkat korelasinya lemah karena ada faktor penyela lainnya yang 

cukup berpengaruh terhadap hubungan antar kedua variabel tersebut. Pertama, 

pengaruh dari perolehan informasi tentang Capres 2014 yang sering didapatkan dari 

menonton TV dan membaca Koran, keduanya merupakan media yang efektif 
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mempengaruhi pilihan seseorang. Kedua, pilihan para veteran terhadap capres 2014 

karena adanya alasan lain.  

Hubungan faktor karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang 

capres, program capres, dan kepemimpinan capres dengan pilihan capres veteran 

terletak pada faktor dominan yang mempengaruhi pilihan capres pejuang 

veteran pada pilpres 2014, sehingga mayoritas pilihannya mengarah pada capres 

Prabowo Subianto yakni (1) kepemimpinan capres, dan (2) program capres.  Dari 

aspek kepemimpinan tersebut, kalangan veteran tergolong pemilih reformis atau 

pemilih visioner karena mereka menentukan preferensi politiknya dengan 

memperhitungkan asas manfaat jangka panjang atau masa depan negara Indonesia 

yang lebih baik, tidak sekedar mengacu pada kepentingan pribadi, tetapi juga 

kepentingan umum. Dan tujuan inilah yang  termasuk ke dalam derajat Rasionalitas 

Prospektif. Motivasi utama mereka adalah ingin memiliki pemimpin yang benar-

benar mampu menjalankan roda pemerintahan yang Good Governance dan Clean 

Governance, terutama stabilitas ekonomi dan politik terkendali. 

Namun menariknya meskipun aspek kepemimpinan capres lebih dominan dan 

cenderung ke pilihan capres Prabowo, tetapi dari segi program, milik Jokowi banyak 

diminati kalangan veteran karena cakupan programnya lebih luas, terperinci tetapi 

dinilai rawan memunculkan intervensi asing. Kalangan veteran memiliki penilaian 

sendiri mana program dari kedua capres yang memberikan peluang besar bagi 

tingginya intervensi pihak asing sehingga bisa merugikan negara. Program Jokowi 

sendiri menekankan pada kemandirian maritim yang menurut pandangan para 
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veteran, selama ini pemerintah kurang memperdulikan kekayaan Indonesia di sektor 

kelautan khususnya. Kalangan veteran menilai sektor kelautan merupakan sektor 

krusial yang penting untuk membangun perekonomian Indonesia dan menjaga 

kedaulatan Indonesia dari berbagai kepentingan asing, oleh karena itu persoalan atau 

isu-isu ekonomi menjadi alasan utama para veteran dalam menentukan capres 

mana yang akan dipilih dan dari segi program kalangan veteran lebih melihat 

capres yang mengusung isu-isu ekonomi dan program-program realistis yang 

ditawarkan.  

Lalu jika menilai siapa capres yang demokratis, Jokowi dinilai lebih 

demokratis. Membaurnya Jokowi dengan masyarakat melalui blusukan serta 

kedekatan Jokowi dengan wong cilik dipandang sebagai wujud dari demokrasi itu 

sendiri. Akan tetapi, walaupun begitu tetap saja dalam hal sistem pemerintahan yang 

diinginkan mayoritas veteran cenderung ke pemerintahan otoritarianisme asalkan 

situasi negara menjadi stabil karena meskipun sistem politik negara bersifat otoriter, 

tetapi ada imbalan atau dampak positif dibalik sistem politik tersebut berkenaan 

dengan kepentingan umum (Common Will) dan hal ini telah dipertimbangkan secara 

matang akan resikonya. Pemerintahan yang otoriter dianggap lebih mampu untuk 

mengontrol negara sehingga stabilitas baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan 

lainnya lebih terjamin (seperti masa pemerintahan Soeharto). Oleh karena itu,  

mayoritas pilihan politik para veteran pada pemilihan presiden 2014 cenderung 

memilih ke capres No.Urut 1, Parbowo Subianto.  
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5.2 Saran  

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa di kalangan veteran tidak begitu berbeda 

dengan masyarakat non veteran yang dalam memilih capres maupun caleg 

mempertimbangkan personal capres dan program capres. Dari penelitian ini 

diharapkan lahir penelitian-penelitian lainnya baik menyangkut faktor 

karakter capres, historis/pengalaman capres, isu tentang capres, program 

capres, dan kepemimpinan capres maupun di luar faktor-faktor tersebut dalam 

melihat pilihan capres pemilih pada setiap Pemilihan Presiden.  

2. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan salah satu acuan bahwa mayoritas 

pemilih baik itu dalam pilpres maupun pileg, personal kandidat dan program 

yang dikampanyekan dan secara logis mampu direalisasikan hendaknya 

menjadi hal yang dikedepankan bagi siapapun yang mencalonkan diri sebagai 

kontestan pemilu, bukan sekedar menjadi ajang pencitraan.  
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