
RINGKASAN PENELITIAN 


Judul penel{tian Faktor-Faktor Psikologi Sosial dan Po 
litik Penyebab Munculnya Kekerasan Po 
litik di Seputar Pemilu 1997. 

Ketua Peneliti 	 Sutrisno 

Anggota Peneliti 	 Muhammad Asfar 
Eko Supeno 
Kris Nugroho 
Yusuf Irianto 

Fakultas 	 llmu Sosial dan llmu Politik 

Sumber 8iaya 	 DANA RUTIN Universitas Airlangga 
SK. Rektor Nomor : 5935/J03/PL/1997 
Tanggal : 1 	 Oktober 1997 

Secara garis besar. penelian ini mengajukan tiga masa
lah utama berikut: 

Pertama. faktor-faktor sosial. ekonomi dan politik 
apakah yang menjadi akar persoalan kekerasan politik di 
seputar pemilu 19977 

Kedua, 8agaimanakah bentuk-bentuk kekerasan politik 
yang terjadi7 

Ketiga, apakah munculnya kekerasan politik di seputar 
pemilu lebih dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang 
berada dalam diri pelaku kekerasan atau variabel-variabel 
yang berada di luar para pelaku kekerasan? 

Keempat, solusi macam apakah yang dapat ditawarkan 
untuk memeradam munculnya kekerasan politik di masa~masa 

mendatang? 
Oleh karena itu. tujuan penelitian ini dimaksudkan 

untuk menelusuri beberapa akar persoalan munculnya kekera
san politik di seputar pemilu. baik menjelang dan selama 
kampanye maupun pada hari H dan sesudah pemilu 1997. Di 
samping itu, juga dimaksudkan untuk mencari solusi atau 
formula pemecahan sehingga peristiwa-peristiwa yang sama 
tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Secara rinci. 
tU.iuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menjawab permasalahan di atas, tim peneliti 
memilih tiga media massa dijadikan sebagai sumber data. 
yakni Harian Kompas. Jawa Pos dan Bernas. Pemilihan tiga 
media massa ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan 
berikut. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka 
terhadap berita-berita di ketiga media massa. 

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudiandinter
pretasi dan dianalisis sesuai dengan isi berita yang ada. 



Dalam analisis data yang diperoleh. sejauh mungkin dida
sarkan pada teori-teori yang ada, sehingga lebih memberi 
makna teoritis terhadap temuan yang diperoleh. Sejauh 
memungkinkan. data-data yang diperoleh ditampilkan dalam 
bentuk tabel frekuensi~ agar para pembaca lebih muda 
memahinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor 
utama yang mendorong munculnya kekerasan politik. Pertama, 
faktor politik atau struktural. terutama sikap oknum 
pejabat yang dinilai kurang adil. Kedua, faktor psikologi 
sosial atau perasaan "egoismell terhadap OPP yang didu
kungnya. 

Sementara itu. bentuk-bentuk kekerasan politik yang 
terjadi sebagian besar berupa pengrusakan atau pembakaran 
kantor pemerintah. Beberapa kantor pemerintah yang sering 
menjadi sasaran amuk massa adalah kantor desa, kantor 
kecamatan, kantor pembantu bupati, bank-bank pemerintah, 
dan sebagainya. Bentuk kekerasan politik yang lain adalah 
pengrusakan/pembakaran fasilitas umum. pengrusakan/pemba
karan rumah/toko, kendaran, pengrusakan/pembakaran perke
laian antara OPP. dan sebagainya. 

Saran yang diajukan oleh tim peneliti agar kekerasan 
yang sama tidak muncul di masa-masa mendatang adalah 
dengan menerapkan sistem demokrasi secara sunguh-sunguh. 
Hal ini didasarkan pertimbangan karena dengan menerapkan 
sistem demokrasi secara sungguh-sungguh maka konflik
konflik kepentingan antar kelompok dapat diselesaikan 
melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada dan memungkin
kan masyarakat mengontrol kepada para pemegang kekuasaan. 
Di samping itu, aparat pemerintah. baik sipil maupun ABRl, 
sebaiknya bersikap adil terhadap semua pendukung kontestan 
yang ada. 


