
PREFERENSI MASYARAKAT ETNIS TIMOR DALAM 

PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA KUPANG

 

ANANIAS RIYOAN PHILIP

 

 

 

PROGRAM MAGISTER  ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

 

TESIS 

 

PREFERENSI MASYARAKAT ETNIS TIMOR DALAM 

PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA KUPANG

 

 

 

 

ANANIAS RIYOAN PHILIP JACOB 

0 7 1 4 1 4 4 5 3 0 0 1 

PROGRAM MAGISTER  ILMU POLITIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA  

2017

PREFERENSI MASYARAKAT ETNIS TIMOR DALAM 

PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA KUPANG 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



iv 
 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terimah kasih kepada Yesus Kristus atas segala penyertaan-Nya kepada 

penulis, baik kesempatan maupun kesehatan sehingga penulis dapat 

menenyelesaikan tesis ini dengan baik. Perlahan tapi pasti Tuhan menunjukan 

Kasih-Nya kepada penulis. Pada proses penulisan tesis ini, penulis banyak 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga. 

2. Dr. Siti Aminah, Dra., MA. Selaku Kepala Departemen Ilmu Politik 

Universitas Airlangga sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama penulisan tesis ini. 

3. Prof. Dr. Budi Pasetyo, Drs., M.si Selaku Dosen wali yang selalu 

membimbing penulis selama proses studi 

4. Ali Sahab, S.IP., MA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis selama penulisan tesis ini. 

5. Dr. Siti Aminah., Dra., MA dan Prof. Dr. Budi Pasetyo, Drs., M.si selaku 

penguji.  

6. Seluruh staff dan pengajar departemen ilmu politik yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis 

7. Papa Ita dan mama Herlof serta adik-adikku Chiko, Esel, Pet dan Angel yang 

telah banyak memberikan dukungan moral maupun materi.  

My uncountable love for you… 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



v 
 

 

8. My Partner In Crime Melda.. one thing I wanna tell you. I love u soooo much. 

Thanks for being the part of my Journey 

9. Teman – teman Magister ilmu politik angakatan 2014 terima kasih untuk 

kebesamaan selama ini 

10. Saudara-Saudaraku seperjuangan di perantauan  Rex, Ito, Santus, Erik, Elsis, 

dan seluruh civitas akademika Karmen 48.. Thank for joy  and sorrow at 

overseas. 

11. Para Responden yang telah bersedia membantu penulis dalam proses 

penelitian ini.  

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



vi 
 

 

KATA PENGANTAR 

Dorongan dan dukungan positif dari kelurga serta sahabat-sahabat 

diperautauan membuat penulis berkeyakinan untuk segera menyesaikan studi 

magister ilmu politik pada Universitas Airlangga – Surabaya. Tesis ini dilatar 

belakangi dari pengamatan penulis sebelumnya yang menemukan bahwa etnis 

timor merupakan etnis dengan populasi terbesar di Kota Kupang namun dalam hal 

Repsentasi etnis timor dalam lembaga legislatif di Kota Kupang justu hanya 

menempati urutan ketiga. Etnis timor kalah besaing dengan etnis lainya yang 

notabene populasi bahkan kurang dari setengah populasi etnis timor. 

Tesis bejudul ”Preferensi Masyarakat Etnis Timor Dalam Pemilihan 

Legislatif Tahun 2014 Di Kota Kupang”. Ini menyajikan telaah ilmiah tehadap 

perilaku memilih etnis timor, temaksud mengapa seseorang memilih partai A 

bukannya partai B atau mengapa seseorang memilih calon X bukannya calon Y. 

karena itu, memahami pola-pola atau sikap dan perilaku politik masyarakat yang 

diwujudkan dalam pemilihan umum, bukan saja penting secara akademik tetapi 

juga secara praktis bagi kehidupan kolektif bangsa ini. 

Penulis berharap tesis ini dapat mengisi kelangkaan literatur akademik 

tentang perilaku memilih yang betumpu pada teori dan data sistematik. Semoga 

karya ilmiah ini menjawab kepentingan akademik maupun kepentingan praktis 

lainnya.    

Ananias Riyoan Philip Jacob

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



vii 
 

 

ABSTAK 

Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat etnis 

timor dan faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pemilihan 

umun legislatif tahun 2014. Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan 

penulis sebelumnya yang menemukan bahwa etnis timor merupakan etnis dengan 

populasi terbesar di Kota Kupang namun dalam hal Repsentasi etnis timor dalam 

lembaga legislatif di Kota Kupang justu hanya menempati urutan ketiga. Etnis 

timor kalah besaing dengan etnis lainya yang notabene populasi bahkan kurang 

dari setengah populasi etnis timor. 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di 12 

kelurahan yang berada pada empat dari enam kecamatan di Kota Kupang. Total 

sampel sebanyak 347 responden dengan latar belakang yang berbeda-beda. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Pendekatan Sosiologis, Pendekatan 

Psikologis serta Pendekatan Pilihan Rasional.  

Hasil survei menunjukan perilaku memilih masyaakat etnis timor dalam 

pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah perilaku memilih berdasarkan atas 

kedekatan dengan partai politik tertentu, hal ini menunjukan faktor party 

identification atau identifikasi partai masih cukup relevan untuk menjelaskan 

preferensi memilih masyarakat etnis timor di Kota Kupang. Selanjutnya perilaku 

memilih masyarakat etnis timor juga dipengaruhi oleh faktor kesesuaian program 

partai atau calon dengan harapan responden, hal ini didasari pendekatan pilihan 

rasional yang mengindikasikan bahwa dalam memilih masyarakat selalu 

melakukan perhitungan untung-rugi sebelum menjatuhkan pilihannya.  

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukan faktor psikologis dan 

pilihan rasional dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat khususnya 

pada masyarakat etnis timor di Kota Kupang. Temuan dalam penelitian ini juga 

bukan merupakan hal yang baru karena faktor psikologis dan pilihan rasional 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga berpengaruh dalam penelitian ini. 

Namun yang berbeda adalah objek penelitian etnis timor yang memilih struktur 

dan kultur yang telah terbangun sejak daluhu. 

Kata Kunci: Etnis Timor, Perilaku Memilih, Pemilu 2014
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. LATAR BELAKANG 

Partisipasi politik rakyat dalam pemilu memberikan pemahaman 

mengenai perilaku politik. Pengertian perilaku politik sendiri adalah sebagai 

kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

politik1. Setiap individu dalam masyarakat, memiliki latar belakang dan konteks 

yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kondisi masyarakat heterogen, dan 

bervariasi. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Terdapat 

pula kelompok-kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, 

perbedaan usia, pendidikan, pekerjaan, ras dan etnis. Hal-hal ini mempengaruhi 

perilaku memilih seeorang pada momen pemilu nantinya baik Pileg, Pilpres 

maupun Pemilukada sebab hal-hal yang melatarbelakangi ini akan berimplikasi 

pada bangunan pengetahuan dan preferensi kemudian. Perilaku memilih tidaklah 

merupakan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal 

lain, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menyangkut lingkungan 

alam maupun lingkungan sosial budaya. 

Beberapa pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih, termaksud 

pemilih di Indonesia, pertama, berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai 

politik atau calon legislatif atau calon presiden: partai apa atau calon mana yang 

dipilih seorang pemilih dalam pemilih, mengapa dia memilih partai atau calon 

tersebut dan mengapa tidak memilih partai atau calon yang lain? Kedua, berkaitan 
                                                           
1 Ramlan Surbakti 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo 
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dengan partisipasi dalam pemilu: seberapa banyak warga yang ikut berpartisipasi 

dalam pemilu? Mengapa seseorang memutuskan untuk ikut atau tidak ikut dalam 

pemilu? 

Penjelasan-penjelasan teoritis tentang perilaku memilih didasarkan pada 

beberapa model atau pendekatan yaitu Pertama, Model sosiologis atau yang juga 

dikenal sebagai Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior). 

Para penganut model sosiologis yakin bahwa seseorang memilih partai atau calon 

legislatif tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih 

dengan karakteristik partai atau calon.  

Etnis merupakan salah satu faktor sosiologis yang dipercaya 

mempengaruhi bagaimana seseorang memilih partai atau calon legislatif. Partai 

yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis cenderung 

didukung oleh kelompok-kelompok rasa tau etnis minoritas karena kelompok 

inilah yang berkepentingan langsung dengan isu tersebut. Secara lebih khusus, 

kesamaan ras dan etnis antara pemilih dan calon pejabat publik cenderung 

mempengaruhi perilaku memilih seseorang.  

Salah satu kajian perilaku memilih yang menggambarkan keterkaitan 

faktor sosiologis dan perilaku memilih adalah penelitian Gerrtz dengan judul: 

Abangan, Santri, Dan Priayi Dalam Masyarakat Jawa 2 yang menemukan bahwa 

pada masyarakat jawa secara sosio-religius terbagi menjadi 3 yaitu: santri, 

abangan dan priyai. Karakteristik santri memiliki ciri-ciri tertentu sebagai agamais 

sehingga dalam kehidupan dan tindakan-tindakannya selalu dipengaruhi oleh 

                                                           
2 Clifford Geertz. 1983. Abangan, santri, dan priayi dalam masyarakat jawa. Jakarta : Pustaka 
pelajar 
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idealogi/ agama yang melekat pada mereka bahkan dalam menentukan pilihan 

politiknya pun selalu didasarkan atas pemahaman-pemahaman agama. 

Karakteristik abangan yaitu masyarakat yang berada pada posisi menengah atau 

masyarakat kebanyakan, mereka menentukan tindakan-tindakannya atau pilihan-

pilihannya selalu didasarkan pada pertimbangan kebersamaan. Sedangkan 

karakteristik priayi berada pada posisi teratas seperti raja serta para pembesar-

pembesar.  

Terdapat juga sarjana Indonesia yang melakukan kajian perilaku memilih 

yang menggambarkan keterkaitan faktor sosiologis dan perilaku memilih adalah J. 

Kristiadi. Ia melakukan studi yang tentang perilaku pemilih dengan judul 

Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Studi Kasus Tentang 

Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa 

Tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1978. Studi yang dilakukan J. Kristiadi 

secara khusus ingin mencari penjelasan tentang pilihan (preferensi) politik 

seseorang dalam suasana kehidupan politik yang didominasi oleh Golkar. 

Permasalahan yang dikemukakannya adalah upaya untuk menemukan veriabel-

veriabel yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung dan kemudian memilih 

partai politik tertentu3. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi J. Kristiadi 

adalah, sekalipun terjadi perubahan sosial yang cukup cepat selama kurang lebih 

dua dasawarsa tersebut, interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih 

paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat.  

                                                           
3 J. Kristiadi (1996), “Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia”, dalam Ajat Sudrajat. 
Agama dan perilaku politik. ( http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/AjatSudrajat,./Agama 
dan.Perilaku.Politik.pdf.) 
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Etnis timor merupakan etnis terbesar di Kota Kupang. Namun jumlah 

terbesar ini tidak berbading lurus dengan keterwakilan Etnis Timor di DPRD Kota 

Kupang, hanya terdapat 5 orang anggota legislatif yang beretnis timor. Jumlah ini 

tebilang cukup kecil bila dibandingakan dengan jumlah anggota legislatif dari 

Etnis Rote (11 orang) dan Etnis Sabu (7 orang). Fenomena etnis Timor di Kota 

Kupang ini memunculkan permasalahan penelitan yang menarik untuk di teliti. 

Aspek kebaruan penelitian ini penting untuk di teliti yaitu mengapa identitas etnis 

kurang berperan sebagai pengggerak preferensi memilih etnis Timor.  

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis di Kota Kupang 
Etnis Jumlah Persentasi Jumlah caleg  
Timor 104.371 31,04 78 
Rote 59.593 17,72 140 
Sabu 41.493 12,34 50 

Sumba 9.356 2,78 14 
Flores 34.201 10.17 89 
Alor 19.378 5,76 26 
Bugis 6.652 1,98 5 
Jawa 19.742 5,87 15 

Lainnya 41.453 12,33 59 
Jumlah 336.250 100 476 

Sumber : Profil Kota Kupang Tahun 2013 (www.slideshare.net/darikupang/profile) 

Dari 5 Daerah Pemilihan yang ada di Kota Kupang, etnis timor secara 

jumlah hanya menang pada 1 Daerah Pemilihan , yakni Daerah Pemilihan 3 (kec. 

Maulafa) dari 8 kursi yang di perebutkan etnis timor berhasil merebut 3 kursi. Hal 

ini memang telah dapat diprediksi sejak awal mengingat Kec. Maulafa di percaya 

sebagai basis etnis timor. Sedangkan pada Daerah Pemilihan 5 (Kec. Alak) yang 

juga dipercaya sebagai basis etnis timor, etnis timor hanya mampu memperoleh 1 

kursi. Sedangkan pada Daerah Pemilihan 1 (Kec. Kota lama dan Kelapa lima) 

behasil merebut 1 kursi serta Daerah Pemilihan 2 (Kec.Oebobo) dan Daerah 

Pemilihan 4 (Kec. Kota Raja) tak mendapat kursi. 
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Tabel 1.2 Perolehan kursi menurut etnis 

Etnis 
Perolehan Kursi  

Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 Dapil 4 Dapil 5 Jumlah 
Timor 1 - 3 - 1 5 
Rote  4 3 1 2 3 13 
Sabu  1 1 2 2 1 7 
Sumba - - - - - - 
Flores 1 5 2 - - 8 
Alor - - - - - - 
Bugis 1 - - - - 1 
Lainnya 3 - - 2 1 6 
Jawa - - - - - - 
Jumlah  11 9 8 6 6 40 
Sumber : Diolah dari KPU Kota Kupang 

Berangkat dari fenomena etnis timor pada pemilihan umum legislatif 2014 

di Kota kupang, jelas bahwa faktor sosiologis menjadi kurang relevan dengan 

kondisi kekinian yang ada. Seperti yang telah di kemukakan oleh J. Kristiadi 

bahwa perilaku memilih di Indonesia pada umumnya digerakan oleh sentimen 

etnis jelas hal itu kurang terlihat pada etnis timor pada pemilihan umum legislatif 

2014 di Kota kupang.  

Kedua, adalah pendekatan psikologis. Di lingkungan ilmuan Amerika 

Serikat model ini disebut sebagai Mazhab Michigan (The Michigan Survei 

Research Centre) mazhab ini lebih mendasarkan pada suatu keadaan psikologis, 

yakni perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada, atau 

mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu. Hal ini membentuk sebuah 

identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan 

psikologis untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebuah partai. Misalnya 

partai PDIP atau Golkar. Orang ini bisa mengatakan kepada kita bahwa dia adalah 

orang PDIP atau dia adalah orang Golkar.  
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Studi yang dilakukan Kadek Dwita Apriani dengan judul : Pengaruh 

Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor Kandidat terhadap Perilaku Memilih 

dalam Pemilukada Tabanan 20104. Studi ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan 

seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya dalam sejarah provinsi 

Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki yang sangat kuat. Permasalahan yang 

diangkat oleh K.D Apriani adalah mencari faktor yang paling berpengaruh 

terhadap perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan 2010.  

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 

2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP 

berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, 

faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010.  

Dalam kontek pemilih di Indonesia kedua pendekatan ini tidak dapat 

bediri secara sendiri-sendiri untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. 

Model sosiologis jelas tidak bisa menjelaskan perubahan-perubahan politik yang 

cepat tersebut, karena faktor-faktor sosiologis relatif lebih stabil. Faktor-faktor 

sosiologis tidak bisa langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih, tetapi 

diperantai oleh presepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis maupun 

terhadap partai politik. Maka muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara 

objektif, melaikan faktor sosiologis yang dipersepsikan.  

                                                           
4 Kadek Dwita Apriani. 2012. (Tesis). Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor 
Kandidat terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Tabanan 2010. Universitas Indonesia. 
Jakarta 
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Demikian juga Model Psikologis yang mengandaikan stabilitas identitas 

partai dari pemilu ke pemilu. Namun dalam kenyataannya politik sangat dinamis, 

termaksud di Indonesia perubahan perilaku memilih terjadi begitu cepat dalam 

waktu yang relatif singkat.  

Data menunjukan dalam empat kali pemilu pasca-orde baru muncul tiga 

partai berbeda yang mendapat suara paling besar. Pemilu 1999, PDIP mendapat 

suara (34%) juah diatas perolehan suara Golkar (23%) yang pada pemilu-pemilu 

orde baru mendapat suara diatas 60%. Pada pemilu 2004, suara PDIP menurun 

drastis menjadi18,5% dan golkar meskipun tidak mengalami kenaikan, menjadi 

partai dengan perolehan suara tertinggi. Kemudian pada pemilu 2009, Demokrat 

keluar sebagai partai yang mendapat suara terbanyak (21%), naik sekitar 200% 

dari pemilu 2004 (7%). Sementara itu Golkar hanya memperoleh 14%, padahal 

partai ini dipercaya sebagai partai yang paling baik organisasinya. Pemilu 2014, 

Perolehan suara Demokrat kemudian mengalami penurunan yang cukup (10%) 

dibandingkan pemilu sebelumnya. Golkar juga hanya memperoleh 14% suara, 

Sementara itu PDIP mendapat sedikit kenaikan suara (18%) dibandikan dengan 

pemilu sebelumnya (14%). 

Ketiga, adalah pendekatan pilihan rasional, menurut pendekatan ini, 

seorang warga berperilaku rasional. Pengunaan pendekatan rasinoal dalam 

menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu 

ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih 

(politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertidak secara rasional yaitu 

menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
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besarnya, maka dalam perilaku memilihpun masyarakat akan dapat bertindak 

secara rasional yaitu memberikan suara kepada partai atau calon legislatif yang 

dianggap menekankan kerugian yang sekecil-kecilnya dan juga memilih alternatif 

yang menimbulkan resiko terkecil. Dengan demikian para pemilih diasumsikan 

memiliki kemampuan untuk menilai partai politik maupun calon legislatif dengan 

melihat segala informasi yang ada.  

Perilaku memilih etnis timor pada pemilu legislatif di Kota Kupang tahun 

2014 terjadi sesuatu hal yang sangat menarik dimana pada satu sisi politik 

identitas yang timbul dalam masyarakat etnis timor di Kota Kupang menjadi 

faktor pendorong etnis timor untuk ikut serta dalam pemilihan umum. tetapi pada 

sisi yan lain dalam memilih etnis timor tidak menggunakan sentiment keetnisanya 

dalam memilih calon legislatif yang ada.  

Dengan latar belakang masalah diatas, peneliti mengajukan permasalahan 

penelitian terkait Preferensi Memilih Masyarakat Etnis Timor Dalam 

Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang Tahun 2014 ? 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan permasalahn penelitian diatas, penulis mengajukan tiga 

pertanyaan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan antara sentimen etnis dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang 

Tahun 2014? 
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2. Apakah terdapat hubungan antara identifikasi partai dengan Preferensi 

Memilih Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota 

Kupang Tahun 2014? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kesesuaian program partai dengan 

Preferensi Memilih Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum 

Legislatif Kota Kupang Tahun 2014? 

4. Apakah terdapat hubungan antara pemberian uang dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang 

Tahun 2014? 

1.3. TUJUAN 

Dalam penelitian yang berjudul preferensi masyarakat etnis Timor dalam 

pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang maka tujuan yang 

diharapkan adalah : 

1. Menjelaskan hubungan antara sentimen etnis dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang 

Tahun 2014? 

2. Menjelaskan hubungan antara identifikasi partai dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang 

Tahun 2014? 

3. Menjelaskan hubungan antara kesesuaian program partai dengan Preferensi 

Memilih Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota 

Kupang Tahun 2014? 
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4. Menjelaskan hubungan antara pemberian uang dengan Preferensi Memilih 

Masyarakat etnis Timor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Kupang 

Tahun 2014? 

1.4. MANFAAT  

1. Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

mengenai perilaku memilih dalam masyarakat. 

2. Menjelaskan perilaku memilih masyarakat etnis timor dalam pemilihan 

legislatif. 

3. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalah 

khasanah ilmu politik, khususnya perilaku memilih yang berkembang di 

Indonesia. 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

2.1. TINJAUAN PUSTAKA 

Salah satu kajian perilaku memilih yang menggambarkan keterkaitan 

faktor sosiologis dan perilaku memilih adalah penelitian Gerrtz dengan judul: 

Abangan, Santri, Dan Priayi Dalam Masyarakat Jawa 5 yang menemukan bahwa 

pada masyarakat jawa secara sosio-religius terbagi menjadi 3 yaitu: santri, 

abangan dan priyai. Karakteristik santri memiliki ciri-ciri tertentu sebagai agamais 

sehingga dalam kehidupan dan tindakan-tindakannya selalu dipengaruhi oleh 

idealogi/ agama yang melekat pada mereka bahkan dalam menentukan pilihan 

politiknya pun selalu didasarkan atas pemahaman-pemahaman agama. 

Karakteristik abangan yaitu masyarakat yang berada pada posisi menengah atau 

masyarakat kebanyakan, mereka menentukan tindakan-tindakannya atau pilihan-

pilihannya selalu didasarkan pada pertimbangan kebersamaan. Sedangkan 

karakteristik priayi berada pada posisi teratas seperti raja serta para pembesar-

pembesar.  

Studi yang dilakukan Afan Gaffar dengan judul Javanese Voters: A Case 

Study of Election Under a Hegomonic Party System 6 , mempermasalahkan 

mengapa seseorang secara konsisten memilih partai politik tertentu, meskipun 

salah satu partai lain, yaitu Golkar (partai pemerintah) melakukan intimidasi dan 

menekan rakyat untuk memilihnya. Dalam studinya, Gaffar menggunakan 
                                                           
5 Clifford Geertz. 1983. Abangan, santri, dan priayi dalam masyarakat jawa. Jakarta : Pustaka 
pelajar 
6 Afan Gaffar, Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegomonic Party System, 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992 
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pendekatan sosio-religius dari teorinya Geertz mengenai tiga varian agama di 

Indonesia, yaitu santri, abangan, dan priyayi sebagai veriabel penjelas utama. 

Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa terdapat cara pandang dan 

orientasi politik yang berbeda antara komunitas abangan dan komunitas santri. 

Perbedaan ini menurutnya dapat dijelaskan dengan melihat pada proses sosialisasi 

politik di kalangan orang-orang desa. Kaum santri cenderung menggunakan 

lembaga-lembaga Islam, sementara kaum abangan lebih suka menggunakan 

sarana-sarana sekuler. Namun demikian, yang menonjol dalam proses sosialisasi 

politik itu adalah orang tua, terutama bapak. Kebanyakan dari responden 

menyatakan bahwa orang tua merupakan lembaga yang sangat penting dalam 

membentuk sikap dan perilaku mereka.  

J. Kristiadi melakukan studi yang sama tentang perilaku pemilih dengan 

judul Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Studi Kasus Tentang 

Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa 

Tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1978. Studi yang dilakukan J. Kristiadi 

secara khusus ingin mencari penjelasan tentang pilihan (preferensi) politik 

seseorang dalam suasana kehidupan politik yang didominasi oleh Golkar. 

Permasalahan yang dikemukakannya adalah upaya untuk menemukan veriabel-

veriabel yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung dan kemudian memilih 

partai politik tertentu7.  

 

                                                           
7 J. Kristiadi (1996), “Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia”, dalam Ajat Sudrajat. 
Agama dan perilaku politik. ( http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/AjatSudrajat,./Agama 
dan.Perilaku.Politik.pdf.) 
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Berbeda dengan Gaffar yang berangkat dari teori Geertz tentang varian 

abangan, santri, dan Priyayi, J. Kristiadi menggunakan pendekatan sosial-budaya 

sebagai upaya untuk menjelaskan perilaku pemilih. Studi ini juga mengkaji 

hubungan identifikasi kepartaian tokoh panutan dengan identifikasi kepartaian 

seseorang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi J. Kristiadi adalah, 

sekalipun terjadi perubahan sosial yang cukup cepat selama kurang lebih dua 

dasawarsa tersebut, interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih 

paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan 

masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan. 

Di antara tokoh-tokoh panutan itu, birokrat merupakan tokoh panutan yang 

memiliki pengaruh paling besar. Di kota figur panutan dari kalangan birokrasi 

adalah pegawai negeri, dan dari kalangan agama adalah mubaligh dan guru ngaji. 

Sementara itu di desa adalah pamong desa, dan dari kalangan agama adalah kyai. 

Studi yang lebih khusus tentang perilaku memilih dilakukan oleh 

Agusmawanda dengan judul: Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate Dalam 

Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2009 8 . Agusmawanda melihat 

masyarakat adat ternate memiliki sistim hubungan sosial yang tersusun secara 

baik dalam kesultanan. Sultan merupakan patron bagi masyarakat adat, sehingga 

setiap perilaku politik sultan akan sangat berpengaruh pada masyarakat adat. 

Permasalahan yang dikemukakan Agusmawanda dalam studinya adalah 

untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih 

masyarakat adat ternate. Agusmawanda menggunakan metode kuantitatif dengan 

                                                           
8 Agusmawanda. 2011. (Tesis). Perilaku memilih masyarakat adat ternate dalam pemilihan 
legislatif kota ternate tahun 2009. Universitas Indonesia. Jakarta 
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pendekatan survei di enam kelurahan di Kota Ternate, serta menggunakan 

pendekatan sosiologis dan psikologis. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini 

menunjukan bahwa dalam proses pemilihan masyarakat adat ternate sangat 

dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordial karena pemilih memlih berdasarkan 

hubungan keluarga, etnis serta figur sultan dan boki.  

Studi yang dilakukan Kadek Dwita Apriani dengan judul : Pengaruh 

Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor Kandidat terhadap Perilaku Memilih 

dalam Pemilukada Tabanan 20109. Studi ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan 

seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya dalam sejarah provinsi 

Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki yang sangat kuat. Permasalahan yang 

diangkat oleh K.D Apriani adalah mecari faktor yang paling berpengaruh terhadap 

perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan 2010.  

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 

2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP 

berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, 

faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010.  

Aris Supiradi 10  menemukan dalam penelitiannya di Masyarakat Pesisir 

Padukuhan Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon 

Progo. Menemukan bahwa faktor sosiologis merupakan faktor yang dominan 

                                                           
9 Kadek Dwita Apriani. 2012. (Tesis). Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor 
Kandidat terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Tabanan 2010. Universitas Indonesia. 
Jakarta 
10 Aris Supriadi. 2014. (Tesis). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PESISIR DALAM 
KONTEKS PATRONASE (Studi tentang Perilaku Memilih Masyarakat Pesisir di Padukuhan 
Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo dalam Pileg 2014). 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



15 
 
 

     
 

dalam pembentukan perilaku memilih masyarakat dari daerah tersebut. Hal ini 

dipengaruhi oleh konteks sosial politik di Padukuhan Imorenggo, dimana terdapat 

kelompok masyarakat yang dominan, yakni kelompok pengajian yasin-tahlil yang 

memiliki ikatan sosiologis yang kuat dan adaya tokoh panutan (kepala dukuh) 

yang memiliki pengaruh signifikan dalam semua keputusan/tindakan kelompok 

yang mana terlihat dalam pilihan masyarakat pesisir 

Sofyan sjaf11 dalam bukunya bahwa dalam arena ekonomi politik lokal 

merupakan arena kekuasaan yang didalamnya terdapat pertarungan-pertarungan, 

aktor yang mereproduksi perbedaan identitas etnik untuk memenangkan sejumlah 

pertarungan, seperti pertarungan kekuasan simbolis, kekuasaan politik dan 

ekonomi. Para aktor berusaha menempatkan kekuasan simbolik sebagai 

instrument aktor yang berkepentingan mengakumulasi kekuasaan melalui 

mobilisasi identitas etnik. Berangkat dari uraian diatas, menjadi jelas bahwa 

formasi identitas etnis dalam arena ekonomi politik lokal adalah formasi 

kekuasaan yang sarat dengan identitas etnis. Kondisi objektif identitas etnik yang 

melekat dalam diri aktor dan kelompok etnik di reproduksi sebagai modal 

simbolik yang memberikan keuntungan aktor yang bertarung dalam arena 

tersebut.  

Berangkat dari fenomena etnis Timor di Kota Kupang serta perubahan-

perubahan politik yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat maka kemudian 

memunculkan keraguan bagi peneliti serta ingin mempertanyakan kembali atau 

mengkonfirmasi apakah sentimen etnis (faktor sosiologis), identifikasi partai 

                                                           
11 Sofyan sjaf. 2015. POLITIK ETNIK Dinamika politik lokal di kendari. Yayasan pustaka obor 
Indonesia. Jakarta 
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(faktor psikologis) dan Kesesuian Program dan pemberian uang (Pilihan Rasional) 

masih cukup relevan untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia khususnya 

perilaku memilih etnis timor di Kota Kupang. 

2.2. KERANGKA TEORI 

Untuk menjelaskan secara utuh tentang permasalahan preferensi etnis 

timor, maka diperlukan pendekatan teoritis yang tepat agar penulis mampu 

menguraikan dan memahami realitas atau temuan penelitian untuk 

mengkonfirmasi teori perilaku memilih yang telah ada yaitu pendekatan 

sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional. Oleh karena 

itu, secara garis besar menggunakan teori-teori yang dianggap relevan dengan 

tema penelitian ini.  

2.2.1. Teori Etnis 

Max webber dengan pespektif konsturktivisme cenderung melihat 

bahwa etnis merupakan identitas kelompok atas dasar kepercayaan yang 

sama dari segi kultur, common descent, dan bahasa. Untuk itu webber 

menganggap basis etnis adalah kepercayaan yang bersifat subjektif. 

Dengan demikian relasi antar etnis menurut webber adalah identitas 

“pembeda” yang terjadi antar kelompok etnis yang dapat dilakukan 

melalui terpaan monopolistik sosial dan internal kelompok etnik melalui 

keragaman bentuk etnis dan organisasi sosial.  

Berbeda dengan tokoh sebelumnya, Durkheiem yang berperspektif 

stukturalis – fungsionalis lebih positif memandang etnis sebagai realitas. 
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Menurunya, etnis merupakan sebuah ikatan kekuatan budaya kolektif dan 

bersifat solidaritas etnis itu sendiri. Durkheim menganggap teori etnis 

bukan sebagai konflik sosial akibat kesenjangan kelas, melaikan sebagai 

sebuah pola integrasi sosial didalam proses pengembangan masyarakat. 

Uraian tersebut didasarkan fenomena bahwa masyarakat tradisional dan 

modern tidak memiliki suatu perbedaan dalam hal struktur internal dan 

eksternal, melaikan dicirikan oleh berbagai jenis solidaritas kelompok baik 

itu solidaritas mekanik maupun solidaritas organik12. 

Kedua solidaritas diatas, tidak berdiri sendiri, melaikan secara 

historis perkembangan solidaritas organic sangat ditentukan dari adanya 

hubungan dengan solidaritas mekanik. Dengan kata lain hubungan 

didalam masyarakat modern tumbuh dari adanya hubungan yang telah ada 

dalam masyarakat etnis. Untuk itu, Durkheim dengan tegas mengatakan 

meski terjadi suatu pergeseran, basis utama bagi terbentuknya solidaritas 

organic adalah solidaritas mekanik. Tentang hal ini, ia berpendapat 

masyarakatlah yang membuat individual dari pada individual membentuk 

masyarakat atau masyarakat bukan produk dari individu-indivudu, 

melainkan individu-individu itulah yang merupakan produk dari 

masyarakat13.  

                                                           
12  Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menunjuk pada 

totalitas kepercayaan, kebudayaan dan sentiment besama yang rata-rata ada pada warga 

masyarakat yang sama tersebut. Sementara itu solidaritas organic dibagun dari adanya 

spesialisasi dalam pembagian kerja yang salin berhubungan dan salin bergantung sedemikian 

rupa sehingga system tersebut membentuk solidaritas menyeluruh yang fungsionalis.  
13 Sofyan Sjaf. 2014. Politik Etnik; Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta;Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia 
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Beranjak dari uraian diatas dapat diasumsikan bahwa: pertama, 

tindakan individu adalah tindakan kelompok sosialnya; kedua, sifat dan 

karakteristik kelompok sosial tercermin dari sifat dan karakteristik 

individu-individu dari kelompok sosial tersebut.  

Dalam teori neo-klasik, Parson dan Alexander14 melihat realitas 

etnis sebagai integrasi sosial tetatp yang membedakan diantara keduanya 

ialah parson memandang bahwa integrasi sosial merupakan fakta sosial, 

sedangkan alexsander memandang integrasi sosial sebagai kemungkinan 

sosial. Oleh karena itu , basis konsepsi teoritis etnis parson adalah 

kekerabatan dan kesamaan nilai yang membangun identitas bersama; 

sementara basis konsepsi alexsander dibangun dari asumsi bahwa etnis 

adalah bentuk primordial yang nyata. Basis konsepsi tersebut kemudian 

berpengaruh pada analisis relasi antar etnis. Jika parson melihat relasi 

antar etnis berorientasi untuk menjaga moral perilaku individu dan 

kelompok. Bagi Alexsander melihat relasi antar etnis dapat menyebabkan 

asimilasi, etnis inklusi sadar, pemisahan diri oleh etnik dan konflik sebagai 

keniscayaan15. 

2.2.2. Teori Politik Identitas  

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu 

politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik 

perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang 

timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah 

                                                           
14 Ibid., 
15 Ibid., 
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lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka 

setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi 

Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994.16 

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan 

belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut 

menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu 

kelompok atau komunitas17. 

Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita 

memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang 

lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-

fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis 

kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama 

yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. 

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan 

menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, 

gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan 

kewarganegaraan (citizenship). Identitas sosial menentukan posisi subjek 

di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik 

menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa 

kepemilikan (sense of bellonging) dan sekaligus menandai posisi subjek 

yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness)18  

                                                           
16 Ubed, Abdilah S. 2002. Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang :  
Indonesiatera 
17 Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. UGM. Yogyakarta 
18 Setyaningrum, Arie. 2005. Memetakan Lokasi bagi ‘Politik Identitas’ dalam Wacana Politik  

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



20 
 
 

     
 

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan 

dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas‟. Dari pernyataan 

tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang 

membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka 

pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness 

(keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. 

Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, 

melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (categories of 

difference)19 

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat 

hidup atau dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan 

potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai 

kekuatan politik yang dominan. Secara empiris , politik identitas 

merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar 

budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara 

terus-menerus dalam kebudayaan masyarakatnya.  

Menurut Castells 20  politik indentitas merupakam partisipasi 

individual pada kehidupan sosial yang lebih ditetntukan oleh budaya dan 

psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari 

budaya dan psikokultural dari seseorang individu yang memberikan arti 

dan tujuan hidup dari individu yang merupakan proses dialog internal dan 

interaksi sosial.  

                                                                                                                                                               
Poskolonial. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005 
19 Ibid,. 
20 S. A. Buchari. 2014. Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia. 
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Kristianus 21  mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan 

dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis Maupun 

agama. Perjuangan politik indentitas pada dasarnya ialah perjuangan 

kelompok atau orang-orang pinggiran, baik secara politik, sosial, maupun 

budaya dan ekonomi.  

Politik identitas berbeda dengan nasionalisme, dalam lingkup 

bangsa, kehadiaran politik indentitas menciptakan tekanan-tekanan dari 

kaum reduksionis, sehingga dapat memperlemah identifikasi individu 

sebagai anggota dari suatu bangsa, sebagai contoh seseorang merasa 

dirinya sebagai anggota kelompok dari minat yang sama terlebih dahulu 

dan berikutnya baru memperhatikan kebutuhan Negara dan masyarakat 

yang lebih luas.  

Calhoun dan Castell 22  menyebutkan sebagaimana makna yang 

dikandung dalam istilah politik, maka politik identitas esensinya adalah 

upaya mencapai kekuasaaan tertentu dalam kehidupan dan panggung 

politik, dimana pengakuan keberadaan wakil-wakil dari kelompok etnis 

merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang dilakukan demi 

kepentingan kelompok etnisnya.  

Merujuk pada beberapa pendapat diatas politik identitas adalah 

aliran politik yang ingin melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat 

yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, ras, agama, jenis 

kelamin, dan orientasinya untuk bersama-sama memperjuangkan 

kekuasaan tertentu dalah kehidupan dan panggung politik.  

                                                           
21 Ibid,.  
22 Ibid,.  
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2.2.3. Teori Perilaku Memilih 

Untuk mengetahui preferensi memilih masyarakat etnis Timor 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih tersebut dalam 

pemilihan umum legislatif Kota kupang pada tahun 2014, maka penelitian 

ini menggunakan teori perilaku memilih. Teori perilaku memilih dengan 

tiga pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Pskologis dan 

Pendekatan Pilihan Rasional.  

Kegitan memilih dalam pemilihan umum sebenarnya merupakan 

kegiatan mengambil keputusan. Keputusan pertama yang harus diambil 

oleh warga Negara yang berhak memilih ialah apakah menggunakan hak 

pilihnya atau tidak. Keputusan lain yang perlu diambil oleh warga Negara 

yang mempunyai hak pilih ialah partai atau calon makankah yang akan 

dipilih23.  

Yang menarik untuk dipertanyakan ialah apakah pilihannya itu 

dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri (otonom), ataukah karena 

dimobilisasi ataukah karena dipaksa (intimidasi). Yang pertama 

merupakan pilihan yang dibuat sendiri dengan atau tanpa berdiskusi 

dengan pihak lain. Pesan-pesan yang diterima dari pihak lain semata-mata 

bersifat informative. Yang kedua merupakan pilihan yang dibuat karena 

disuruh oleh pemimpin yang disegani, dalam hal ini penyampai pesan 

lebih penting dari pesan-pesannya. Dan yang terakhir merupakan pilihan 

yang diambil karena diancam oleh pihak lain baik secara halus maupun 

                                                           
23 Ramlan Surbakti. 1996. Hasil Pemilu 1992 Dalam Prespektif Strukturasi. Universitas Airlangga. 
Surabaya 
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secara kasar. Pada pilihan seperti ini, konsekuensi tidak mengikuti pesan 

jauh lebih penting daripada pesan dan penyampai pesan24.  

Studi perilaku memilih, adalah studi yang penting dalam kajian 

demokrasi liberal, karena perilaku memilih berkaikan dengan partisipasi 

warga Negara dalam suatu kehidupan politik, dalam menentukan dan 

mengambil keputusan-keputusan politik. Studi ini merupakan bagian dari 

sub kajian ilmu politik yang lahir dari perkembangan pendekatan 

behavioral dalam ilmu politik pada tahun 50-an. Yang menjadi inti studi 

ini adalah bagaimana para pemilih menentukan pilihannya atau sampai 

pada keputusan, untuk memilih partai A atau partai B, Kandidat X atau 

kandidat Y dan seterusnya, serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.  

Definisi perilaku memilih : 

 Sebagai studi yang menggelitu kebiasaan dan kecenderungan 

pilihan rakyat dalam pemilu serta latar belakang mereka dalam 

melakukan pilihan (Jack C. Plano) 

 Keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum yang 

merupakan serangkaiaan kegiatan membuat keputudan memilih 

atau tidak memilih dalam pemilu (Ramlan Surbakti25) 

                                                           
24 Ibid,. 
25 Ramlan Surbakti 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo 
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 Perilaku memilih dapat digambarkan dalam dua dimensi yaitu 

Preference (preferensi) dan activity (aktivitas) (Huge A Bone, 

Austin Ranney26) 

Di Indonesia, studi tentang perilaku memilih menjadi menarik 

pada era reformasi, karena setiap individu maupun kelompok bebas 

menentukan pilihan. Dengan keterbukaan dan kebebasan ini, maka akan 

beragam pula alasan dan pertimbangan yang mendasari pilihan tersebut. 

Dalam menentukan pilihan individu atau kelompok sangat bergantung 

pada latar belakang subjek. Latar belakang dapat berupa pendidikan, 

komunitas tertentu, status sosial, pekerjaan, suku bangsa dan lain-lain. 

Selain latar belakang yang berbasiskan pada keadaan sosial, faktor 

kedekatan atau emosional juga turut memengaruhi dalam proses penentuan 

sikap politik seseorang. Faktor yang ketiga menekankan pada perhitungan 

untung-rugi dalam menentukan sikap  

Penjelasan-penjelasan teoritis tentang voting behavior didasarkan 

pada beberapa model atau pendekatan yaitu pertama, Sociological model 

dan kedua, adalah Psihological model serta yang ketiga adalah Rational 

Voter Model 27 . Di lingkungan ilmuan amerika serikat model pertama 

disebut sebagai mazhab Columbia (The Columbia School Of Electoral 

Behavior). Model kedua disebut Mazhab Michigan (The Michigan Survei 

Research Centre). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor-

                                                           
26 Hugh A.Bone dan Austin Ranney. 1976. Politic And Voters. USA : McGraw-Hill 
27 Sociological model  adalah yang juga dikenal dengan model structural, pertama digunakan 
peneliti Colombia pada tahun 1940 dalam menjelaskan pemilu. Psihological Model pertama kali 
digunakan oleh Michigan survei research center pada tahun 1952, yang kemudian disusul oleh 
Rational Voter Model.  
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faktor sosiologis dalam membentuk perilaku seseorang, sementara mazhab 

kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan 

perilaku politiknya. 

2.2.4. Faktor Sosiologis 

Dalam sociological model (model sosiologis) untuk memahami 

perilaku pemilih, melihat perilaku berkaitan erat dengan latar belakang 

sosial seseorang. Latar belakang sosial yang dimaksud dapat berupa latar 

belakang demografi, sosial ekonomi, agama dan pendidikan28.  

Ramlan surbakti 29  dalam penelitiannya mengatakan dalam 

pendekatan ini realitas perilaku memilih bukan merupakan realitas 

pembuatan keputusan politik secara individu melaikan sebagai suatu 

realitas kelompok. Keputusan para pemilih lebih tepat dilukiskan sebagai 

keputusan kelompok atau dipengaruhi oleh subkultur (cultural tastes) dan 

atribut sosial dari pada pilihan politik individu. Kesadaran politik individu 

terbentuk bedasarkan pengalamam sosial. Karena perbedaan-perbedaan 

sosial ini, para warga masyarakat yang menjadi anggota kelompok yang 

sama cenderung melihat adanya kesamaan-kesamaan kepentingan, 

aspirasi, nilai-nilai dan perhatian atas kebijakan publik diantara mereka. 

Menurut Lipset, kesadaran kelompok seperti ini merupakan kondisi bagi 

terbentuknya dan terpeliharanya pembelahan politik (political 

                                                           
28 Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo  
29 Ramlan Surbakti..1996. Hasil Pemilu 1992 Dalam Prespektif Strukturasi. Universitas Airlangga. 
Surabaya 
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cleavaeges)30. 

Menurut Lazarfeld 31  dalam pendekatan ini, Bahwa seorang 

memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, 

tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan 

seorang pemilih. Setiap lingkarang sosial memiliki normanya sendiri dan 

kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu 

mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar 

individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa 

bersitegang dengan lingkungan sosialnya 

Menurut Huge A. Bone dan Austin Ranney lebih mempertajam 

latar belakang sosial kedalam tiga kategori32. Pertama, categoric-group 

memberships, dalam kategorisasi ini ada berbagai macam karakteristik, 

misalnya pendidikan, jenis kelamin dan kelompok umur. Meskipun 

kelompok karakteristik tersebut tidak secara yang langsung berafiliasi 

dengan organisasi politik tertentu, akan tetapi perilaku politik mereka 

sangat ditentukan oleh reaksi kelompok karakteristik terhadap berbagai 

macam isu yang terkait dengan mereka. Reaksi atas isu tersebut tergantung 

pada peristiwa politik, misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas 

pajak untuk kelompok usia 60 tahun, maka perilaku politik mereka pasti 

akan mendukung partai pemerintah. 

 

                                                           
30 Ibit., 
31 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 
32 Hugh A.Bone dan Austin Ranney. 1976. Politic And Voters. USA : McGraw-Hill 
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Kedua, secondary group, kelompok ini jauh berbeda dengan 

kelompok yang pertama, karena mereka menyadari identitas kelompoknya 

dan memiliki tujuan tersendiri dalam rangka mempertahankan tujuan 

kelompok. Dengan kesadaran akan identitas dan tujuan kelompok, maka 

secondary group yang terdiri dari status sosial ekonomi atau kelas sosial, 

kelompok pekerjaan dan etnis, menjadi kekuatan politik tersendiri yang 

dapat dimobilisasi. 

Dengan kesadaran akan identitas, maka kelompok ini mudah 

untuk dimobilisasi dukungannya, karena kelompok ini dapat menghasilkan 

kedekatan secara psikologis dengan memperkuat identifikasi individu atas 

kelompok, sehingga mereka sadar bahwa mereka adalah etnis tertentu, 

anggota buruh dan lain-lain. Keterlibatan secara langsung dan tidak 

langsung pemimpin kelompok, akan mempengaruhi dukungan mereka 

karena pertimbangan loyalitas atas kelompok. 

Ketiga, primary groups, kelompok ini terdiri dari orang-orang 

yang intens bertemu dan berinteraksi setiap hari, misalnya suami dengan 

istri, anak dengan orang tua dan teman-teman. Pengaruh kelompok ini 

dalam menentukan perilaku pemilih seseorang sangatlah berarti, misalnya 

berdasarkan studi perilaku pemilih ditahun 1950-an oleh Angus Campbell 

dan kawan-kawan, bahwa 90 sampai 95 persen pasangan suami-istri 

memiliki preferensi yang sama atau rata-rata anak yang memiliki hak 

memiliki mempunyai pilihan yang sama dengan orang tuanya.  
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Para penganut model sosiologis yakin bahwa seorang pemilih 

memilih partai atau calon legislatif tertentu karena kesamaan karakteristik 

sosiologis pemilih dengan karakteristik partai atau calon. Pertama, 

seorang pemilih dengan latar balakang kelas sosial bawah (dilihat dari 

jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan) cenderung akan 

memilih partai politik atau calon legislatif yang dipandang 

memperjuangkan perbaikan kelas sosial mereka. Contoh klasik di amerika 

dari pertarungan yang berbau kelas ini adalah platform partai demokrat 

yang lebih menekankan masalah kesejahtraaan sosial. Sebaliknya, partai 

republik secara tradisonal menekankan prinsip-prinsip pasar bebas yang 

menghendaki seminim mungkin keterlibatan pemerintah di sektor sosial 

ekonomi.  

Dimasa pasca orde-baru, politik kepartaian berbasis kelas sosial 

tidak begitu jelas. Sebagai bukti dari 48 partai politik yang bersaing dalam 

pemilu 1999, tak satupun partai politik yang secara eksplisit punya 

platform yang lebih mencerminkan kepentingan kelas atas. 33  Demikian 

juga dalam kepartaian 2004. Ada 24 partai politik yang berpartisipasi 

dalam pemilihan legislatif, dilihat dari platform ekonomi mereka, hampir 

semua sama, yakni mengedepankan agenda pemerintahan yang kuat secara 

ekonomi. Karena platform ekonomi partai-partai di Indonesia relatif sama , 

yakni menekankan pemihakan kepada kelas sosial menengah-bawah, maka 

kekuatan-kekuatan politik yang bersaing cenderung monolitik. Dan karena 

                                                           
33 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
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itu faktor kelas sosial kemungkinan tidak terlalu penting dalam pemilu di 

indonesia34. 

Kedua, Faktor sosiologis lain yang dipercaya penting 

mempengaruhi kuputusan seseorang untuk memilih partai politik atau 

calon legislatif adalah agama. Partai politik atau calon yang punya 

platform keagamaan yang sama dengan karakteristik keberagamaan 

pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Seorang muslim 

cenderung untuk memilih partai ber-platform islam dibanding dengan 

partai berplatform agama lain. Dalam politik kepartaian di Indonesia, 

agama adalah faktor yang dipercaya sangat penting mempengaruhi 

perilaku pemilih. Pada tahun 1950-an, cukup banyak partai politik 

dibangun atas dasar solidaritas dan sentiment keagamaan.  

Ketiga, Ras dan etnis juga dipercaya sebagai faktor sosiologis 

yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih partai atau calon 

legislatif. Partai yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras 

dan etnis cenderung didukung oleh kelompok-kelompok ras dan etnis 

minoritas karena kelompok inilah yang berkepentingan langsung dengan 

isu tersebut. Secara lebih khusus, kesamaan ras dan etnik antara pemilih 

dan calon cenderung mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Hal lain 

terkait etnis adalah sentimen kedaerahan. Calon legislatif yang punya asal-

usul atau keterkaitan dengan daerah tertentu cenderung akan didukung 

oleh pemilih didaerah tersebut.  

                                                           
34 Ibid,.  
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Jadi, menurut pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat 

dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku 

politik dari luar melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses 

sosiolisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik 

dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku 

memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan 

individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial 

yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan 

suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang 

dimilikinya. 

Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi 

memilih masyarakat adat timor dalam pemilihan umum 2014, penelitian 

ini mengunakan teori yang dikemukanan oleh Bone Austin Raney bahwa 

mereka yang menyadari identitas kelompoknya dan memiliki tujuan 

tersendiri dalam rangka mempertahankan tujuan kelompok, yang terdiri 

dari status sosial ekonomi atau kelas sosial, kelompok pekerjaan dan etnis, 

menjadi kekuatan politik tersendiri yang dapat dimobilisasi, dalam konteks 

Kota Kupang misalnya etnis Timor. Kekuatan etnis ini dapat menjadi 

kekuatan politik tersendiri dan bisa digerakan dalam menentukan pilihan 

politik karena kesadaran akan identitas mereka.  
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2.2.5. Faktor Psikologis 

Psychological model (model psikologis) yang ditekankan dalam 

model ini adalah perilaku pemilih ditentukan dari kedekatan emosional, 

misalnya dalam bentuk dukungan pada partai dan kandidat tertentu yang 

didasarkan atas faktor emosional atau kedekatan, bukan faktor lain. 

Menurut pendekatan ini, kelas sosial, etnis, agama dalam model sosiologis 

tidak menggambarkan kelompok sosial (sosial group) karena bersifat 

abstrak. Oleh karena identifikasi pemilih terhadap partai lebih disebabkan 

feeling atau hubungan emosional.  

Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, 

Gurin dan Miller35. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu 

dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks 

kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua 

hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan persepsi pribadi seseorang terhadap 

calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para 

calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat 

diterima, maka besar kemungkinan calon tersebut dipilih. 

Aliran psikologi menemukan konsep baru dan orisinal dalam studi 

perilaku memilih, yakni konsep “identifikasi diri dengan partai politik” 

(party identification) atau sering disingkat “party id”. Ia merupakan 

konsep sentral dalam model psikologis. Adalah fakta bahwa setiap orang 

                                                           
35 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 
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mempunyai identitas atau beragam identitas sosial seperti agama, ras dan 

etnis. Itu terjadi di tingkat sosial. Di tingkat politik, menurut aliran ini 

percaya bahwa kebanyakan orang mengidentikan diri dengan partai politik 

tertentu.  

Konsep “identifikasi” disini secara umum diartikan sebagai 

”orientasi afeksi individu terhadap kelompok penting dalam masyarakat”. 

Orientasi afeksi merupakan sikap atau perasaan seseorang terhadap partai 

politik, bisa positif dan bisa juga negatif. Sikap positif itu, misalnya 

mengidentikan diri dengan sebuah partai politik tertentu, dan sikap negatif 

berarti tidak mengidentikkan atau bahkan anti terhadap partai politik yang 

lain. Sikap positif ini dalam bentuk indentifikasi diri seseorang dengan 

partai politik sedemikian sehingga sebuah partai menjadi identitas 

politiknya.  

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan 

lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses 

pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-

masalah publik dalam keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat 

dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan 

masalah-masalah publik. Dalam lingkungan keluarga dimana partai pilitik 

disikapi secara positif, tumbuh sikap positif pula terhadap partai politik 

tersebut; juga terhadap tokoh atau isu yang terkait dengan partai tersebut. 

Orang tua pendukung partai politik tertentu cenderung menumbuhkan 

sikap partisan pada anggota keluarga lain sesuai dengan sikap partisannya.  
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Proses sosialisasi yang kita dapatkan dari sejak kecil hingga 

dewasa pada intinya mengajarkan tentang proses identifikasi partai, yang 

kemudian dalam proses sosialisasi tersebut kita mendapatkan informasi 

tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Liddel36.  

Pertama, Calon / kandidat. Masyarakat dalam menentukan 

pilihannya mendasarkan pertimbangannya pada proses identifikasi antara 

apa yang di ingini oleh dirinya dengan sosok personal kandidat atau calon 

legislatif, artinya pemilih cenderung melihat apakah calon legislatif 

tersebut memilih karakter yang disukai oleh mayarakat. 

Kedua, Platform partai. Mayarakat dalam memilih akan melalukan 

proses identifikasi antara harapan-harapan yang ada dalam dirinya dengan 

apa yang partai tawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu saja yang 

ditawarkan adalah platform partai tersebut.  

Ketiga, tokoh partai. Dimana setiap partai memiliki tokoh yang 

dianggap telah berjasa dalam pembangunan partai dan juga peran karyanya 

dalam melakukan pembangunan masyarakat, informasi tentang tokoh 

inilah yang akan didapatkan masyarakat yang kemudian menjadikan tohoh 

ini sebagai idola atau panutan dalam masyarakat. 

Konsep identitas partai dalam studi pemilih di amerika muncul 

untuk menjawab pertanyaan mengapa dukungan terhadap partai politik di 

amerika relatif stabil. Hanya sedikit orang yang tadinya memilih partai 

                                                           
36 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
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republik kemudiam berpindah memilih partai demokrat dalam pemilu 

berikutnya, atau sebaliknya. Identitas partai menjawab mengapa stabilitas 

pilihan politik itu terjadi. 

Bagaimana identitas partai diukur dalam studi-studi perilaku 

memilih? Pengukuran paling awal yang digunakan untuk konsep identitas 

partai di amerika bersifat unidimensional, apakah seorang pemilih 

mengangggap dirinya seorang republikan atau seorang democrat. Kalau 

seorang republikan atau democrat, maka pertanyaan berikutnya adalah 

seberapa kuat perasaaan anda sebagai orang republik atau demokrat. 

Pengukuran semacam ini mengandaikan adanya sistim kepartaian yang 

sederhana, yakni hanya dua partai politik utama seperti di amerika dan 

inggris. Modifikasi harus dilakukan dalam sistim kepartaiaan yang lebih 

kompleks seperti di German, Belanda, Italy dan Indonesia37.  

Sejumlah studi mengusulkan sebuah modifikasi pengukuran 

identitas partai yang bisa mengakomodasi sistim kepartaian yang lebih 

kompleks. Identifikasi dengan partai dipahami sebagai “merasa lebih dekat 

dengan partai..” dan kemudian ditanya seberapa dekat?” operasional ini 

kemudian dimodifikasi lagi kedalam tiga rangkaiaan pertanyaan : “apakah 

merasa dekat dengan partai politik tertentu?” “partai apa itu?” dan 

seberapa merasa dekat”?. Dari ketiga pertanyaan ini kemudian 

dikonstruksi menjadi identitas partai seseorang38. 

 

                                                           
37 Ibid,. 
38 Ibid,.  
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Dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi 

memilih masyarakt etnis timor dalam pemilu di Kota Kupang tahun2014, 

penelitian ini hanya menggunakan identifikasi partai sebagai variable 

independen. Identifikasi kepertaian menurut Campbell tetap memiliki 

pengeruh terhadap pemilih yang fanatik dan memiliki tingkat loyalitas 

idealogis yang tinggi terhadap partainya39. Identifikasi kepertian memiliki 

korelasi yang sangat kuat dalam pilihan pemilih sebagai mana temuan 

Jhon Kassel pada pemilu di Amerika40 dan Kadek Dwita Apriani pada 

pemilukada di Tabanan-Bali41. 

2.2.6. Pilihan Rasional 

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan 

ruang yang kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai 

kehendak bebas kecuali atas keinginan dalang. Mereka beranggapan 

bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan yang dibuat saaat menjelang 

atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelummya 

oleh lapisan sosial tempat ia berada. 

Penggunaan pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan 

perilaku memilih oleh ilmuan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu 

ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku 

memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertidak 

                                                           
39 Agust Campbell Dalam Herman Ibrahim Dan Faisal Siagian. 1999. Kampaye Tanpa Kekerasan 
Dalam Pemilu. Jakarta: Biro Humas Depdagri 
40 Jhon Kessel. 1980. Presidential Campaign Politics, Coalition Strategies and Citizen Response, 
Homewood: Dorsey Press  
41 Kadek Dwita Apriani. 2012. (Tesis). Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor 
Kandidat terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Tabanan 2010. Universitas Indonesia. 
Jakarta 
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secara rasional yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku memilihpun 

masyarakat akan dapat bertindak secara rasional yaitu memberikan suara 

kepada partai atau calon legislatif yang dianggap menekankan kerugian 

yang sekecil-kecilnya dan juga memilih alternatif yang menimbulkan 

resiko terkecil. Dengan demikian para pemilih diasumsikan memiliki 

kemampuan untuk menilai partai politik maupun calon legislatif dengan 

melihat segala informasi yang ada. 

Menurut Antony Down42 Pendekatan ini bertumpu pada keyakinan 

bahwa manusia sejatinya adalah mahluk yang punya kepentingan untuk 

dirinya secara material. Perilakunya didorong oleh motif kepentingan 

material dirinya. Atas dasar itu perilaku politik seorang pemilih , 

termaksud pilihan politik, didorong oleh kepentingan ekonomi pemilih. 

Setidaknya motif ekonomi adalah motif yang paling utama dibandingkan 

dengan motif-motif yang lain. Pendeknya ada keyakinan bahwa pemilih 

menghitung, mempunyai kalkulasi untung-rugi dalam menentukan pilihan-

pilihan tersebut. Seorang pemilih akan memilih partai atau calon legislatif 

bila dengan memilih calon itu sang pemilih merasakan hal itu 

menguntungkan atau memenuhi keinginan pemilih sendiri. Sebaliknya, ia 

tidak memilih calon tersebut bila dinilai merugikannya. 

Terkait dengan itu, rasionalitas pemilih bertautan dengan isu yang 

dirasakan paling mendesak atau paling penting bagi pemilih. Ketika 

berbicara tetang isu, secara umum ada dua jenis isu: isu simbolik atau 

                                                           
42 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 
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identitas dan isu teknis. Isu simbolik berkitan dengan identitas kelompok 

sosial yang maknanya instriksik bukan instrumental dan hanya bermakna 

bagi kelompok bersangkutan. Ia tidak berlaku bagi kelompok diluarnya 

dan karena itu tidak bermakna bagi semua warga. 

Sementara isu-isu teknis yang utama adalah isu-isu yang berkaitan 

dengan berbagai masalah yang berlaku bagi semua warga terlepas dari 

kelompok-kelompok identitasn sosial dan kulturnya. Isu-isu ini bersifat 

rasional serta dapat dipertukarkan atau bersifat transaksional. Misalnya isu 

yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok, semua warga 

membutuhkan kebutuhan pokok lepas dari latar belakang identitas sosial 

dan budaya. 

Hubungan isu-isu dan penilaiaan kandidat dengan perilaku memilih 

akan tampak lebih jelas dengan meilihat hasil penelitian pomper di 

Amerika Serikat. Dengan membandingkan tiga hasil penelitiannya pada 

pemilu 1954,1964,1972, pomper mengajukan tiga kesimpulan; pertama, 

hubungan antara variabel sosial ekonomi dengan sikap memilih semakin 

melemah dari pemilu ke pemilu dan turun sampai pada tingkat terendah 

pada 1972. Faktor-faktor demografis ketika dihubunngkan dengan sikap 

memilih juga mengalami hal yang sama. Kedua, posisi isu-isu politik 

dalam menentukan voting meningkat secara tajam, baik dampaknya secara 

langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung. Ketiga, 

terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih 
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secara terus-menerus mulai dari pemilu 1956, 1964 dan sampai pada 

puncaknya pada pemilu 1972.43  

Menurut Niemi dan Wiesberg 44  Model ini ingin menjelaskan 

bahwa pada pendekatan - pendekatan sebelumnya terkesan menihilkan 

kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut terbukti dari 

adanya realitas bahwa adanya varian perilaku memilih yang memiliki 

identitas sosial yang sama, hal tersebut dinilai tidak dapat dijelaskan oleh 2 

pendekatan sebelumnya.  

Secara demikian, perilaku memilih berdasarkan pertimbangan 

rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan 

(maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. 

Tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang 

paling kecil (least risk), yang penting mendahulukan selamat.33 Dengan 

begitu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai 

isu-isu politik yang diajukan. Begitu juga mampu menilai calon (kandidat) 

yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini 

bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena 

prestasi dibidang masing-masing seperti seni, olah raga, film, organisasi, 

politik, dan semacamnya.  

 

                                                           
43 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
44 Asfar, Muhammad. 2006. Pemilu & Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya : Pustaka Eureka,. 
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Him Melweit dan koleganya menyebutkan sebagai "Consumer 

Model" of party choice, bahwa perilaku memilih merupakan pengambilan 

keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik 

tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan lain. 

Mereka mencatat bahwa "same express hope that the voters, loosened from 

traditional partisan attachment, will be able to exercise more rational 

choice based on the thoughtful consideration of the issues"45. 

Sedangkan Richard R. Lau dan David P. Redlawsk 46  menilai 

bahwa seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pasangan calon 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu model Rational Choice, Early 

Sosialization And Cognitive Consistency, Fast And Frugal Decision 

Making, Bounded Rationality Ang Institutive Dicision Making.  

Rational choice, diadopsi dari ilmu ekonomi dimana masyarakat 

berusahan untuk mendapatkan nilai maksimal dengan meminimalisir biaya 

sehingga dalam aplikasi politik masyarakat akan memilih kandidat yang 

akan memberiakan kuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak akan 

memilih kandidat yang dirasa tidak memberikan keuntungan. Pemilih 

rasional untuk memutuskan pilihannya kepada kandidat sebelumnya 

mencari informasi yang berkaitan dengan kandidat. Informasi tentang 

kandidat dalam hal ini seperti visi dan misi serta program. 

                                                           
45 Ibid.,  
46 Richard R. Lau dan David P. Redlawsk dalam Ali Sahab. 2009. (Tesis) PERILAKU MEMILIH 
MASYARAKAT DALAM PILKADA BOJONEGORO (studi hubungan antara identifikasipartai, 
afiliasi ormas dan kesesuaian program kandidat dengan pemilih atas pilihan calon bupati dan 
wakil bupati). Universitas Airlangga. surabaya 
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Early Sosialization And Cognitive Consistency, pemilih 

mendasarkan pilihanya pada sosialisasi awal yang didapatnya. Sosialisasi 

awal ini biasanya didapatkan dari identifikasi partai pemilih. Dengan 

identifikasi partai pemilih bisa memberikan pilihannya pada kandidat. 

Teori ini menganggap bahwa pemberitaan media masa sarat dengan tujuan 

pencitraan dan pemberitaan media bisa membiaskan sosialisasi awal yang 

didapat pemilih dari identifikasi partai. Setelah pemilih mendapatkan 

identifikasi partai selanjutnya pemilih melihat isu-isu yang ditawarkan 

kandidat, persepsi terhadap kandidat, ras, gender, evaluasi ekonomi, dan 

evaluasi kepemimpinan Incumbemt dan ini semua terekam dalam 

Cognitive Consistency.  

Fast And Frugal Decision Making, Model ini menggambarkan 

bahwa seseorang dalam mengembil keputusan mencari secara aktif 

informasi tentang kandidat tapi hanya yang dianggap baik atau peduli 

dengan pemilih (individu) dan mengabaikan lainnya. Jadi pemilih hanya 

memilih kepada kandidat yang menawarkan isu yang berkaitan dengan 

pemilih itu sendiri.   

Bounded Rationality Ang Institutive Dicision Making. Model ini 

menjelaskan bahwa seseorang akan memilih kandidat yang partainya akan 

melindungi atau memberikan keuntungan pada pemilih. Seperti PKS yang 

dinilai oleh sebagian orang adalah partai garis keras walaupun bersih dan 

mencoba menjadi inklusif. Masyarakat Indonesia lebih suka memilih 

partai yang tidak terlalu ketat dengan idealogi agama dan lebih senang 
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memilih partai yang nasionalis. Jadi stereotip masyarakat terhadap suatu 

partai atau kandidat yang dijadikan pertimbangan memilih.  

Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih 

masyarakat etnis timor dalam pemilihan umum 2014, penelitian ini 

mengunakan teori yang dikemukanan Antony Downs47  bahwa perilaku 

memilih merupakan perhitungan untung rugi, Seorang pemilih akan 

memilih partai atau calon legislatif bila dengan memilih calon itu sang 

pemilih merasakan hal itu menguntungkan atau memenuhi keinginan 

pemilih sendiri. Sebaliknya, ia tidak memilih calon tersebut bila dinilai 

merugikannya. Menurut Niemi dan Weisberg48, pemilih adalah makluk 

ekonomi, ia akan memiliki kecenderungan untuk memilih yang paling 

dapat memberikan keuntungan bagi dirinya secara materi. Dalam konteks 

penelitian ini kemudian diturunkan menjadi dua variabel yakni Program 

yang ditawarkan partai atau calon serta Pemberian uang oleh partai atau 

calon (Money Politic).  

2.3. OPERASIONALISASI KONSEP 

2.3.1. Partai Politik 

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk 

wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai 

pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa 

dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dan 

                                                           
47 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 
48 Asfar, Muhammad. 2006. Pemilu & Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya : Pustaka Eureka,. 
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pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik. 

Carl J. Friedrich mengatakan bahwa partai politik adalah 

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut 

atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idea serta materil.49 

Signund Neumann mengatakan bahwa partai politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk mengusai 

kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan 

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lainya yang mempunyai 

pandangan berbeda. Menurut Neumaan, partai politik merupakan perantara 

yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idealogi sosial 

dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi.50 

Ahli lain juga merumuskan difinisinya tentang partai politik adalah 

Giovani Sartori, menurut Sartori partai politik adalah suatu kelompok 

politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu 

mampu menenpatkan calon-calonnya untuk emduduki jabatan-jabatan 

                                                           
49 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka 
Utama 
50 Ibid,. 
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publik. Jadi yang dimaksutkan sebagai partai politik dalam penelitian ini 

adalah partai politik yang terdaftar secara sah sebagai partai politik peserta 

pemilu legislatif tahun 2014.  

2.3.2. Pemilihan Umum Legislatif 

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap 

sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil 

pemilihan umum yang diselengggarakan dalam suasana keterbukaan 

dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap 

mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.  

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu 

pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, sekaligus prosedur 

demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui Pemilu rakyat memilih 

wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan 

rakyat untuk mengurusi negara. Pemilu merupakan sarana utama 

mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah 

penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan 

pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan 

dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon 

yang ada. 
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Menurut Jimly Asshidiqqie 51  pentingnya penyelenggaraan 

Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab 

diantaranya sebagai berikut: 

1. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu. 

2. Kondisi Kehidupan masyarakat juga dapat berubah 

3. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan 

hak pilihnya. 

4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan yang baik dalam cabang 

eksekutif dan legislatif 

Pemilihan umum legislatif merupakan pemilu untuk memilih 

anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah serta dewan 

perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah 

kabupaten/kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 

194552. Para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk 

mengurusi Negara. 

Menurut Budiardjo53 badan legislatif adalah lembaga yang legislate 

atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili 

rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parliament 

(parlemen). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan 

                                                           
51 Jimly Asshidiqqie, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. Konstitusi Press 
52 Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, 
DPD dan DPRD 
53 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka 
Utama 
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rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum 

(publik policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang 

dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan 

bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang 

menyangkut kepentingan umum.  

2.3.3. Partisipasi Politik 

Pada awal studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri 

pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya 

demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin 

memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. 

Kelompok-kelompok ini lahir pada masa pasca-industrial dan dinamakan 

gerakan sosial baru. Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai 

politik54.  

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pemimpin Negara, pemimpin di daerah serta 

anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan secara 

langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah 

(publik policy)55. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti member suara 

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 

atau lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif, menjadi 

anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.  

                                                           
54Ibid,.  
55 Ibit. 
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Menurut Milbrath56 partisipasi seseorang ditentukan oleh dua hal, 

yaitu status sosial dan keterkaitan sosial. Status sosial ekonomi seseorang 

memang mempengaruhi cara seseorang berpartisipasi dalam politik. Jika 

status ekonomi seseorang tinggi maka dalam memilih akan menggunakan 

pertimbangan pilihan rasional, yaitu memilih partai atau calon legislatif 

didasrakan pada program yang diwatawrkan. Dengan tingginya 

pendidikan. Status dan pendapatan membentuk presepsi masyarakat 

terhadap partai atau calon legislatif. Keterkaitan sosial seseorang juga bisa 

mempengaruhi partisipasi seseorang dalam memilih partai atau calon 

legislatif. Keterkaitan sosial ini seperti ikatan keluarga, etnik dan 

kelompok agama. Faktor keterkaitan sosial ini memang masih menjadi 

salah satu penentu seseorang dalam partisipasi politik di indonesia.  

Dalam negara yang demokratis umunya dianggap lebih banyak 

partisipasi masyarakat, akan menjadi lebih baik. Tingginya tingkat 

partisipasi politik menunjukan bahwa warga Negara mengikuti dan 

memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-

kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umunyan 

dianggap sebagai tanda kurang baik, karena berarti banyak warga Negara 

tidak menaruh perhatian terhadap masalah ketatanegaraan. Dalam hal ini 

rakyat kurang berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara maka 

akan timbul kecenderungan panyalahgunaan kukuasaan oleh pemegang 

kekuasaan.  

                                                           
56 Milbrath dalam Ali Sahab. 2009. (Tesis) PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DALAM 
PILKADA BOJONEGORO (studi hubungan antara identifikasipartai, afiliasi ormas dan 
kesesuaian program kandidat dengan pemilih atas pilihan calon bupati dan wakil bupati). 
Universitas Airlangga. surabaya  
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Terdapat sedikit perbedaan antara di Amerika dan Negara-negara di 

Asia khususnya di Indonesia berkaitan dengan partisipasi. Kalau di 

Amerika Serikat rendahnya partisipasi merupakan bentuk legitimasi dan 

kepercayaan masyarakat akan pemerintah justru tinggi, dan kalau tinggkat 

partisipasinya tinggi justu legitimasi terhadap pemerintah rendah sehingga 

jalan untuk merubah adalah melalui pemilu tersebut. Sedangkan di 

Indonesia ketika tingkat partisipasi tinggi menandakan tinggkat legitimasi 

terhadap pemerintah tinggi pula. Di Jepang tingkat partisipasi masyarakat 

desa lebih tinggi di bangdingkan tingkat partisipasi masyarakat kota. Hal 

ini merefleksikan sosial local dan organisasi politik. Perkampungan di 

Jepang seperti di Indonesia kohevitasnya masih tinggi. Tinggi tingkat 

partisipasi di pedesaan jepang juga dikarenakan adanya pertanian dan 

dukungan oleh pemerintah yang besar tehadap bidang pertanian. 

Namun pada perkembangannya tingkat partisipasi di asia dan afrika 

mulai mengelami penurunan pada 20 tahun terakhir. Di Sub-saharan afrika 

penurunan tingkat partisipasi pada tahun 1960-an dan mencapai puncaknya 

pada sebelum dan sesudah kemerdekan. Seperti di Indonesia tingkat 

partisipasi pada pemilu 1955 merupakan yang tertinggi dengan partai 

politik peserta pemilu terbanyak dalam sejarah Indonesia. Tingginya 

tingkat partisipasi pada tahun 1955 karena pemilu dianggap sebagai 

sebuah solusi yang paling tepat terhadap semua persoaalan yang dihadapi 

bangsa Indonesia pada saat itu.  
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Partisipasi secara harafiah berarti keikut sertaaan, dalam kontek 

politik ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses 

politik. Keikutsertaan mayarakat dalam proses politik tidak hanya berarti 

masyarakat mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan 

oleh para pemimpinya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang 

tepat adalah mobilisasi politik. Dengan melihat derajat partisipasi politik 

warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam 

pembagian ini: 

1. Rezim otoriter dimana waga tidak tahu-menahu segala kebijakan dan 

keputusan politik. 

2. Rezim patrimonial yaitu warga diberitahu tentang keputudan politik 

yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya. 

Patron-client yang merupakan warisan dari era post-kolonial 

walaupun kurang diperhitungkan dalam partisipasi poltik namun 

dengan jaringan yang dimiliki bisa merubah organisasi politik. 

3. Rezim partisipatif yaitu warga bisa mempengaruhi keputusan yang 

dibuat oleh para pemimpinya. 

4. Resim demokratis yaitu warha merupakan actor utama pembuatan 

keputusan politik.  

Jagkauan dari partisipasi lebih pada multi dimensional dari pada 

uni-dimensional. Dan menurut Verba, Nie dan Kim yang melakukan 

survei di tujuh Negara mengelokpokan bentuk partisipasi menjadi empat 
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bagaian. Pertama, memilih dalam pemilu. Kedua, aktivitas yang berkaitan 

dengan kampanya. Ketiga, aktivitas kelompok. Keempat, kontrak individu. 

Partisipasi yang dikaji dalam studi ini adalah keikutsertaan masyarakat 

etnis Timor dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih calon 

anggota legislatif yang mereka inginkan dalam pemilihan legislatif di Kota 

Kupang pada tahun 2014. 

2.3.4. Pemilih Etnis Timor 

Pemilih etnis timor dimaksutkan sebagai masyarakat yang beretnis 

timor yang berdomisili di Kota Kupang serta memiliki hak untuk ikut 

memilih dalam pemilihan umum, secara umum pemilih beretnis timor 

tidak berbeda dengan pemilih lainnya, yaitu sebagai warga Negara yang 

sama-sama menpunyai hak politik serta bebas dalam menggunakan hak 

politik tersebut dalam hal ini adalah ikut memilih.  

Pemilih beretnis timor tidak dapat dipisahkan dengan etnis timor 

itu sendiri. Etnis timor dikonsesikan sebagai salah satu bentuk komunitas 

yang memiliki identitas kesukuannya. Identitas ini tidak hanya 

menggambarkan kesamaan etnis saja, tetapi memungkinkan adanya 

kesamaan pola bersikap, bertingkah laku dan berpikir, dalam kaitannya 

sebagai pemilih beretnis timor , tidak jarang memunculkan kesamaan 

berupa kesadaran mewujudkan cita-cita politik bersama sesuai dengan 

kepentingan politik etnis timor sebagai suatu komunitas tertentu. 
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Sebagai salah satu etnis terbesar di Kota Kupang, etnis timor tentu 

memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perolehan suara partai politik 

maupun calon legislatif. Pentanyaannya adalah, kepada partai atau calon 

pejabat publik mana etnis timor akan memberikan suaranya? Hal ini tidak 

terlepas dari keuntungan secara politik maupun material yang diperoleh 

dari partai atau calon legislatif, baik secara individu maupun secara 

komunitas etnis timor. 

2.3.5. Preferensi Memilih 

Preferensi memilih menjelaskan bagaimana terbentuknya pengaruh 

jangka pendek dan pengaruh jangka panjang terhadap perilaku memilih 

seseorang kepada partai atau calon legislatif tertentu. Prefesensi memilih 

merupakan sesuatu yang berbentuk sebuah presepsi (abstrak) yang ada 

didalam benak seseorang dari presepsi ini yang kemudian diwujudkan 

dengan perilaku memilih seseorang. Menurut Heywood57 Pengaruh jangka 

pendek dapat mempengaruhi pilihan seseorang seperti personalitas dalam 

partai politik melalui bantuan media massa yang berfungsi mengekspos 

pimpinan partai sebagai simbol partai tersebut. Sedangkan perilaku atau 

preferensi memilih seseorang yang dipengeruhi oleh pengaruh jangka 

panjang salah satunya adalah sosialisasi atas partai atau calon legislatif 

tertentu dalam lingkup keluarga. 

 

                                                           
57 Ibid,. 
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Peter Bryant mengemukakan bahwa: “Persepsi seseorang 

ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakini dengan hal-hal 

yang diharapkan. Semakin kecil jarak (gap) antara keduanya, akan 

semakin baik persepsi seseorang terhadap satu fenomena. Karena itu, 

persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar 

belakang sosial-budaya, motivasi, dan suasana hati58. 

Fremond E. Kast dan J.E. Rozenwigh mengatakan: “Persepsi 

sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi 

sebagai filter (saringan), seseorang membangun kepercayaan dan motivasi 

terhadap satu stimulus (dalam hal ini fenomena sosial), yang kemudian 

menentukan perilaku seseorang59. Peran sentral persepsi dalam membentuk 

atau menentukan tingkah laku seseorang, digambarkan dalam satu diagram 

oleh Chung dan Megginson60. 

 

 

 

Lebih lanjut Imawan61 mengemukakan bahwa: “Perceptual input” 

disini pada dasarnya berupa rangsangan (stimulus) yang datang dari luar 

diri seseorang. Stimulus yang masuk, akan diolah dulu dalam satu proses 

                                                           
58 Samuel J. Elderveld dalam Suryana Aminudin. Perilaku Politik di Indonesia. (Jurnal Aspirasi 
Vol 1. No.2 Febuari 2011. Indramayu. Fisip Unwir.  
59 Ibid., 
60 Ibid,. 
61 Riswandha Imawan. dalam Suryana Aminudin. Perilaku Politik di Indonesia. (Jurnal Aspirasi 
Vol 1. No.2 Febuari 2011. Indramayu. Fisip Unwir.  
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yang disebut “Perceptual Mechanism”. Dalam proses ini terjadi proses 

yang lebih kecil lagi, yakni seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap 

stimulus yang ada. Dalam proses inilah berperan pengalaman serta norma-

norma kemasyarakatan yang diyakini seseorang. Produk dari “Perceptual 

Mechanism” itu dapat berwujud sikap, opini, ataupun perasaan terhadap 

stimulus; yang akhirnya akan menentukan tingkah laku seseorang. 

Perilaku pemilih Pemilu legislatif dalam secara langsung dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Masuknya rangsangan-rangsangan (stimulus) 

yang datang dari luar seorang pemilih. Rangsangan tersebut bias berupa 

pengalaman memilih dalam Pilkada atau Pemilu Presiden/Wakil Presiden 

secara langsung; pengaruh kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, dan lain-lain. Rangsangan tersebut, kemudian 

diolah dalam suatu proses yang disebut Perceptual Mechanism, dari 

seleksi yang masuk kedalam pikiran pemilih, pemilih akan 

menginterprestasikan setiap alternatif - alternatif pilihan.  

Dari seleksi dan interprestasi tersebut, akan diorganisasikan dalam 

pikiran pemilih, dan dalam proses ini akan berperan pula faktor-faktor lain 

seperti pengalaman pemilihan nilai-nilai atau norma-norma 

kemasyarakatan yang berlaku dan diyakini tidak bertentangan dengan 

keyakinan pemilih. Produk dari Perceptual Mechanism berupa sikap 

mendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

opini yang berkembang di masyarakat (seperti apakah pasangan calon 

tersebut baik atau tidak baik?), perasaan pemilih terhadap pasangan calon 
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(suka atau tidak suka?), yang mana semua itu, akan mempengaruhi pemilih 

dalam menentukan pilihannya. 

Preferensi memilih masyarakat etnis timor dalam pemilihan umum 

legislatif tahun 2004 di Kota Kupang dijelaskan melalui beberapa model 

pendekatan yaitu: pertama, model sosiologis dengan variabel sentiment 

etnis, model ini di dasarkan pada realitas perilaku memilih bukan 

merupakan realitas pembuatan keputusan politik secara individu melaikan 

sebagai suatu realitas kelompok. Keputusan para pemilih lebih tepat 

dilukiskan sebagai keputusan kelompok atau dipengaruhi oleh subkultur 

(cultural tastes) dan atribut sosial daripada pilihan politik individu.  

Kedua, model pendekatan psikologis dengan variabel identifikasi 

partai. Model ini didasarkan pada melekatnya perasan psikologis 

seseorang terhadap partai politik. Para pemilih melihat sebagai seseorang 

yang mengidentifikasikan dirinya dengan partai pilihanya dengan 

menganggap bahwa partai pilihanya merupakan partainya. Seseorang 

memilih karena merupakan simpatisan partai bukan karena pertimbangan 

faktor lain.  

Ketiga, model pendekatan pilihan rasional dengan variabel 

program yang ditawarkan partai dan pemberian uang. Model pendekatan 

ini tidak melihat pada perhatian inidividu dan menjauhkan dari sosioalisasi 

dan perilaku kelompok sosial. Dalam pandangan ini memilih dipadang 

sebagai tindakan rasional, yang mana individu bisa memisahkan antara 

partai pilihanya dengan kepentingan pribadi dari individu. Selain hal 
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tersebut diatas memilih merupakan instrument yang mendasar dan memilih 

merupakan tujuan utama. V.O. Key 62  memandang memilih sebagai 

tindakan mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh partai politik atau 

calon legislatif selama berkuasa dan bagaimana program yang akan 

dilakukan partai atau calon legislatif dimasa yang akan datang. 

2.4. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

2.4.1. Sentimen Etnis 

Ras dan etnis juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang memilih partai atau calon legislatif. 

Partai yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis 

cenderung didukung oleh kelompok-kelompok ras dan etnis minoritas 

karena kelompok inilah yang berkepentingan langsung dengan isu 

tersebut. Secara lebih khusus, kesamaan ras dan etnik antara pemilih dan 

calon cenderung mempengaruhi preferensi memilih seseorang. Hal lain 

terkait etnis adalah sentimen kedaerahan. Calon tertentu yang punya asal-

                                                           
62 Ibid,. 

(X1) 
Sentimen etnis 

(X2) 
Identifikasi partai 

(X3) 
Kesesuaian Program Partai 

(X4) 
Pemberian Uang 

(Y) 

Preferensi Masyarakat Etnis 
Timor Dalam Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2014 
Di Kota Kupang 
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usul atau keterkaitan dengan daerah tertentu cenderung akan didukung 

oleh pemilih didaerah tersebut. 

2.4.2. Identifikasi Partai Pemilih 

Identifikasi partai ini didasarkan pada melekatnya perasaan 

psikologi seseorang terhadap partai politik tertentu. Seseorang memilih 

calon legislatif karena dia sebagai anggota atau simpatisan partai bukan 

karena berdasarkan pertimbangan sentiment etnis, kebijakan, pemberian 

imbalan maupun alasan-alasan rasional lainnya. Identifikasi partai ini lebih 

meminti beratkan pada sosialisasi politik awal yang terjadi dalam keluarga 

dan diperkuat dengan pengalaman-pengalaman sosial. Sehingga sikap 

seseorang memilih suatu partai atau calon tertentu terbangun berdasarkan 

kesamaan partai pemilih.  

Dieter Roth63 mengemukakan bahwa terdapat masyarakat yang di 

pengaruhi proses identifikasi partai dalam menentukan pilihan pada 

pemilu, dimana seseorang tersebut memiliki kecenderungan memilih 

partai tertentu karena mereka merasa bagian dari partai tersebut dan 

merasa harus ikut ambil bagian dalam memenangkan partai tersebut.  

 

 

 

                                                           
63 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
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2.4.3. Kesesuaian Program Partai 

Kesesuain program partai atau calon legislatif merupakan salah 

satu yang faktor dikaji dalam penelitian ini. Apakah program yang 

ditawarkan partai maupun calon legislatif sesuai dengan harapan 

masyarakat ataukah justru sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat.  

Program partai atau calon legislatif ini akan sangat berpengaruh 

terhadap pilihan masyarakat, bagi pemilih rasional melihat bahwa jika 

partai dan calon legislatif tidak memberikan suatu dampak yang positif 

secara langsung maupun tidak langsung ketika ia terpilih nanti. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Antony Downs 64 bahwa dalam menentukan 

pilihannya ketika pemilu, pemilih rasional akan lebih cenderung 

mendasarkan pada partai mana atau calon mana yang akan membawa nilai 

manfaat yang paling besar bagi dirinya. Ia tidak mempedulikan konsep 

idealogi dalam partai terkait, yang pengting adalah apakah program-

program kandidat tersebut sesuai dengan harapannya atau tidak, sehingga 

ia memilih kandidat mana yang akan berpotensi memberikan keuntungan 

yang paling besar maka itulah yang akan ia pilih.   

2.4.4. Pemberian Uang 

Konsep lain untuk menjawab rumusan masalah adalah berkaitan 

dengan konsep pemberian uang. Menurut Niemi dan Weisberg65, pemilih 

adalah makluk ekonomi, ia akan memiliki kecenderungan untuk memilih 

                                                           
64 Efriza. 2012. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta 
65  Niemi, G. Richard dan Herbert F.Weisberg, 1984. Controversiesin Voting Behavior. 
Washington: Congressional Quarterly Inc 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



57 
 
 

     
 

yang paling dapat memberikan keuntungan bagi dirinya secara materi. 

Setiap pilihan didalam dirinya diorentasikan untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan upaya atau usaha 

yang ia keluarkan.  

2.5. HIPOTESIS 

Menurut Winarno Surahmad66, yang dimaksud dengan hipotesa adalah 

sebagai dugaan sementara atau asumsi awal yang menaruh jalan penelitian. 

Hipotesa ini diadakan untuk menguji kebenarannya. Dengan asumsi awal ini, 

paling tidak dapat menuntun penulis dalam menjelaskan jawaban pertanyaan 

penelitian. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang dapat diambil adalah: 

Hipotesis  (H1)  

1. Ada hubungan yang signifikan antara sentiment etnis dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang 

2. Ada hubungan yang signifikan antara indentifikasi partai dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang.  

3. Ada hubungan yang signifikan antara kesesuaian program partai dengan 

preferensi masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 

2014 di Kota Kupang. 

                                                           
66 Winarno Surahmad, 1970, Pengantar Metodologi Penulisan Ilmiah, CV. Carsito, Bandung. 
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4. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian uang dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang 

Hipotesis Statistik (H0)  

1. Tidak Ada hubungan yang signifikan antara sentiment etnis dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang 

2. Tidak Ada hubungan yang signifikan antara indentifikasi partai dengan 

preferensi masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 

2014 di Kota Kupang 

3. Ada hubungan yang signifikan antara kesesuaian dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang 

4. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian uang dengan preferensi 

masyarakat etnis Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota 

Kupang
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. TIPE PENELITIAN 

Penelitian kuantitaif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data mengguunakan insturmen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/ statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.67 

Penelitian kuantitatif umumnya untuk menolak hipotesis atau mendukung 

hipotesis. Dan digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apa saja hal yang 

memengaruhi terjadinya suatu fenomena dengan kata lain peneliti ingin 

mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih yang menjadi objek penelitian. 

Dengan demikian pada penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif 

karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh sentiment etnis, 

indentifikasi partai, kesesuaian program dan pemberian uang terhadap perilaku/ 

peferensi memilih masyarakat etnis timor pada pemilihan umum legislatif tahun 

2014 di Kota Kupang. 

3.2. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini adalah wilayak Kota Kupang dengan mengambil 

lokasi penelitian di beberapa kelurahan yang ada. Tidak semua kelurahan 

dijadikan lokasi penelitian karena masyarakat etnis timor bersifat homogen, yakni 

komunitas yang sama dalam bentuk kesamaan etnis. Pemilihan kelurahan sebagai 

                                                           
67Morissan. 2012. Metode penelitian survei. Jakarta. Kencana. 
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lokasi penelitian dilakukan melalui pengacakan. Dimana tiap kelurahan 

mempunyai masyarakat yang beretnis timor.  

3.3. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat etnis Timor di Kota Kupang yang telah memiliki hak pilih 

dalam pemilihan umum legislatif di Kota Kupang.  

Sampel adalah bagian dari populasi, Sampel penelitian adalah sebagian 

dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi. Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel.  

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah Multistage cluster 

sampling, dimana proses penarikan sampel dilakukan melalui dua tahap atau 

lebih. Sampling unit yang dipilih pada tahap pertama disebut sebagai unit 

sampling primer sedangkan sampling unit yang dipilih pada tahap kedua disebut 

sebagai unit sampling sekunder. Penaikan sampel dilakukan dengan cara sebagai 

berikut.  

 Populasi penelitian : Etnis Timor di Kota Kupang,  

 Unit Sampling Primer : Kecamatan, Diambil beberapa kecamatan secara acak 
sebagai kecamatan sampel (tahap pertama). 

 Unit Sampling Sekunder : Kelurahan, kemudian beberapa kelurahan dipilih 
untuk dijadikan sebagai kelurahan sampel (Tahap Kedua) 

 Unit Sampling : Tiap responden mewakili tiap Rumah tangga 
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Dengan diketahuinya jumlah polulasi suku timor di Kota Kupang yaitu 

sebanyak ± 100.000 – 150.000 jiwa, maka untuk menentukan besaran jumlah 

sampel dengan taraf kesalahan 5% digunakan tebel ukuran sampel menurut 

Stephen Isaac dan Willian B. Michael.  

Tabel 3.1 Tabel Sampling 

N 
Taraf signifikansi  

1% 5% 10% 
50.000 655 346 269 
75.000 658 346 270 
100.000 659 347 270 

150.000 661 347 270 
200.000 661 347 270 

* Disarikan dari Tabel Sampling Stephen Isaac dan Willian B. Michael. 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuisoner atau angket. Penelitian survei adalah penyelidikan yang 

dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 

keteranganketerangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau 

politik dari suatu kelompok atau suatu individu. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data pokok68.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari jawaban mengenai apakah 

suatu variable dapat mempengaruhi variabel yang lain. Dalam hal ini variabel (X) 

yaitu Sentimen Etnis, Indentifikasi partai, kesesuaian program partai dan 

pemberian uang mempengeruhi variabel (Y) yaitu preferensi masyarakat etnis 

Timor dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang.  

                                                           
68 Morissan. 2012. Metode penelitian survei. Jakarta. Kencana. 
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Selain itu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka 

dan pencatatan dokumen, pengumpulan data dari buku-buku, literature, jurnal, 

makalah, Koran serta berbagai media lainnya yang dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti.  

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik 

analisis secara kuantitatif yang dilakukan dengan mengggunkan berbagai analisis  

pada program Statistical Package For The Social Sciences atau yang sering 

disebut SPSS. 

 Analisis kuantitatif deskriptif, guna mengklasifikasikan suatu data variabel 

berdasakan kelompoknya masing-masing, penyajian data dapat dilakukan 

dengan mencari frekuensi dari suatu variabel. 

 Analisa Chi Square dan Koefisien Kontingensi untuk menyimpulkan 

hubungan antara variabel-variabel penelitian. Penyajian data dapat 

disajikan menggunakan tabel tabulasi silang serta hasil perhitungan Chi 

Square dan Koefisien Kontingensi. Hubungan antar variabel penelitian, 

dalam hal ini efek variabel independen terhadap variabel dependen.  

Chi Square = x2 =∑ �
(�����)

��
�

�

 

Koefisien Kontingensi = (�) =  �
��

���
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3.6. VARIABEL PENELITIAN 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

Variabel Dependen  (Y) 

Preferensi Masyarakat etnis 

Timor dalam pemilu legilsatif  

di Kota Kupang tahun 2014 

Partai pilihan responden pada 
pemilu legislatif di Kota Kupang 
tahun 2014 

Nominal 

Variabel independen (X) 

1. Sentimen etnis (X1) Pengaruh kesamaan etnis dalam 
menentukan pilihan : 
 Mengetahui persehati orang 

timor (POT) 
 Mengikuti POT 
 Aktif dalam POT 
 Mempertimbangkan 

kesamaan etnis 
 Memilih calon seetnis 

Nominal 

2. Kedekatan dengan 
partai (X2) 

Tingkat  hubungan dengan partai 
politik tertentu. 
 Kedekatan dengan partai 

Nominal  

3. Kesesuain Program 
partai dengan harapan 
responden (X3) 

Progam partai yang paling 
mendekati harapan responden Nominal  

4.  Pemberian uang (X4) Menerima uang dari partai maupun 
calon legislatif 

Nominal  
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BAB IV 

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN  

 

4.1. RINGKASAN SEJARAH KOTA KUPANG69 

Nama Kupang yang sesungguhnya berasal dari nama seorang raja, yaitu 

Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya 

bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-15 daerah Nusa Tenggara 

Timur pada umumnya dan pulau Timor pada khususnya telah ramai dikunjungi 

oleh pedagang-pedagang dari wilayah Indonesia Barat dengan maksud untuk 

berdagang kayu cendana.  

Pada tahun 1486 pulau Timor memiliki 12 kota bandar yang sering ramai 

dikunjungi pedagang dari kawasan Indonesia Barat untuk mencari kayu cendana, 

namun kedua belas kota tersebut tidak disebutkan namanya. Salah satu dari kota 

bandar tersebut terletak di pesisir pantai yang strategis, di sebelah barat Pulau 

Timor. Diduga kota tersebut adalah kota yang dikenal saat ini dengan nama 

“Kupang” 

Seiring dengan penataaan pemerintahan dan pembinaan wilayah, kama 

pada tahun 1978 kecamatan Kota Kupang yang berada dalam wilayah kabupaten 

Dati II Kupang dibagi menjadi dua kecamatan yakni kecamatan kupang utara dan 

kecamatan kupang selatan. Pembagian ini dimaksutkan sebagai persiapan 

meningkatkan status Kupang menjadi Kotamadya. Berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 22 tahun 1978 tanggal 18 September 1978 Kupang diresmikan 

                                                           
69 Isak A. Luitnan. 2012. Koepang Tempo Doeloe. Depok: RUAS 
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menjadi Kota Administratif Kupang dan mengangkat/ melantik Drs. M. Amalo 

sebagai walikota administratif kupang oleh menteri dalam negeri Amir Mahmud.  

Pengganti M. Amalo adalah S.K. Lerik, selanjutnya berdasarkan undang-

undang No. 5 tahun 1996 pada tanggal 25 april 1996, Kupang diresmikan sebagai 

Kota Madya Daerah Tinggkat II, sehingga memperoleh wewenang (otonom) 

mengurus rumah tangganya. Jabatan walikota S.K. Lerik beberapa kali 

diperpanjang sampai dengan tahun 2007 sehingga masa tugas S.K. Lerik tercatat 

kurang lebih 21 tahun. Memasuki periode berikutnya sesuai ketentuan perundang-

undangan dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sehingga pasangan Drs. 

Daniel Adoe dan Drs. Daniel Hurek, memenangkan pemilihan dan menjabat 

sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2007-2012. Selanjutnya 

memalui proses yang sama pada periode selanjutnya pasangan Jonas Salean, SH 

dan dr. Hermanus Man (Calon Independen) dalam pemilihan putaran ke II 

berhasil memperoleh suara untuk kedudukan jabatan Walikota Kupang Dan Wakil 

Walikota Kupang Periode 2012-2017.  

Selanjutnya Kota Kupang merupakan ibu kota Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. Kota Kupang saat ini terdiri dari 6 kecamatan yaitu Alak, Maulafa, 

Oebobo, Kota Raja, Kelapa Lima dan Kota Lama serta 45 kelurahan. 

4.2. PROFIL KOTA KUPANG 

4.2.1. Geografis 

Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa 

Tenggara Timur yang terletak di bagian tenggara, Secara astronomis, Kota 

Kupang terletak antara 10º 36’ 14’’ - 10º 39’ 58’’ Lintang Selatan dan 
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123º 32’ 23’’ 

batas Kota Kupang adalah :

Timur :  
 
Barat : 

Utara: 

Selatan :

 

Kota Kupang memiliki luas wilayah 260,127 km² atau 26 012,7 ha 

yang terdiri dari Luas Daratan 180,27 km² atau 18 027 ha dan Luas 

Lautan 94,79 km² atau 9 479 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

123º 32’ 23’’ - 123º 37’ 01’’ Bujur Timur. Berdasarkan wilayahnya, batas

batas Kota Kupang adalah : 

 Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kab.Kupang

Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau 
 
Teluk Kupang 
 

Selatan : Kecamatan Taebenu dan Nekamese 

Kota Kupang memiliki luas wilayah 260,127 km² atau 26 012,7 ha 

yang terdiri dari Luas Daratan 180,27 km² atau 18 027 ha dan Luas 

Lautan 94,79 km² atau 9 479 ha.  

Gambar 4.1 Wilayah Kota Kupang 
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123º 37’ 01’’ Bujur Timur. Berdasarkan wilayahnya, batas-

Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kab.Kupang 

Kota Kupang memiliki luas wilayah 260,127 km² atau 26 012,7 ha 

yang terdiri dari Luas Daratan 180,27 km² atau 18 027 ha dan Luas 
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4.2.2. Pemerintahan

Kota Kupang menjadi Kotamadya berdasarkan Undang

No. 5 tahun 199

Kupang yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 tahun 

1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan 

oleh Mendagri RI Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996. 

Kota Kupang 

Kecamatan. Desa/Kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 421 RW dan 

1.294 RT. Pada tahun 2014, jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Kupang adalah 7.163 orang, 3.168 laki

Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 30 orang 

dari berbagai Partai Politik di Kota Kupang.

4.2.3. Penduduk  

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2014, jumlah 

penduduk Kota kupang adalah 384.112 jiwa, yang tersebar dalam enam 

kecamatan, dengan

    
 

Pemerintahan 

Kota Kupang menjadi Kotamadya berdasarkan Undang

No. 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Kupang yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 tahun 

1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan 

oleh Mendagri RI Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996. 

Kota Kupang mempunyai 51 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 6 

Kecamatan. Desa/Kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 421 RW dan 

1.294 RT. Pada tahun 2014, jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Kupang adalah 7.163 orang, 3.168 laki-laki dan 3.995 perempuan. 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 30 orang 

dari berbagai Partai Politik di Kota Kupang. 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2014, jumlah 

penduduk Kota kupang adalah 384.112 jiwa, yang tersebar dalam enam 

kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan oebobo 

2%

31%

8%

3%

8%

48%

Persentase luas wilayah Kota Kupang 
menurut kecamatan

Alak 

Maulafa

Oebobo

Kota Raja

Kelapa Lima

Kota Lama
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Kota Kupang menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-undang 

6 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Kupang yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 tahun 

1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan 

oleh Mendagri RI Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996.  

 

mempunyai 51 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 6 

Kecamatan. Desa/Kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 421 RW dan 

1.294 RT. Pada tahun 2014, jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

laki dan 3.995 perempuan. 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 30 orang 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir tahun 2014, jumlah 

penduduk Kota kupang adalah 384.112 jiwa, yang tersebar dalam enam 

jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan oebobo 

Alak 

Maulafa

Oebobo

Kota Raja

Kelapa Lima

Kota Lama
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yaitu 93.055 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada pada 

kecamatan Kota lama yaitu 33.487 jiwa. Secara keseluruhan rasio jenis 

kelamin di Kota Kupang adalah 105 dimana ini berarti setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. 

Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin 

Kecamatan 
Banyaknya penduduk 

Jumlah  
Rasio jenis 

kelamin Laki-laki Perempuan 

Alak  30.565 28.343 58.908 108 

Maulafa  37.655 35.949 73.604 105 

Oebobo  47.591 45.464 93.055 105 

Kota Raja 26.502 26.307 52.809 101 

Kelapa Lima 37.452 34.797 72.249 108 

Kota Lama 16.837 16.650 33.487 101 

Jumlah  196. 602 187.510 384.112 105 

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2015 
 

Berdasarkan data yang ada, tingkat kepadatan penduduk di Kota 

Kupang sudah mencapai 2.131 jiwa per km2, angka ini diperoleh dari hasil 

pembagian total luas wilayah yaitu 180,27 km2 dengan 384.112 jiwa total 

jumlah penduduk.  

Tabel 4.2 Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin 
Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 20.287 19.297  39.584 

5 - 9  19.911  18.407  38.318 

10- 14 17.456  16.216  33.672 

15 – 19 20.979  21.610  42.589 

20 – 24 28.661  26.403  55.064 

25 - 29  20.451  19.522  39.973 

30 - 34  15.682  15.310  30.992 

35 - 39  12.758  12.849  25.607 

40 - 44  11.417  11.074  22.491 

45 - 49  9.878  8.746  18.624 
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50 - 54  7.545  6.156  13.701 

55 - 59  4.503  4.049  8.552 

60 - 64  2.764  2.754  5.518 

65 - 69  1.943  1.906  3.849 

70 -74  1.199  1.468  2.667 

75+  1.168  1.743  2.911 

Jumlah  196.602  187.510  384.112 

Sumber: Kota Kupang dalam angka 2015 

Dari tabel kelompok umur diatas dapat diketahui komposisi 

penduduk di Kota Kupang 20-24 tahun di peringkat pertama terbanyak, 

dengan jumlah 55.064 jiwa kemudian di ikuti oleh kelompok umur 15-19 

tahun sebayak 42.589 jiwa, dan terbesar ketiga adalah kelompok umur 25-

29 tahun sebanyak 39.973 jiwa. Sedangkan jumlah yang paling sedikit 

adalah kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 2.667 jiwa. 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Agama 
Kecamatan  

Jumlah Alak  Maulafa Oebobo Kota 
Raja 

Kelapa 
Lima 

Kota 
Lama 

Protestan  38 501  48 106  64 212  32 160  54 298  13 963  251 240 
Katolik 5 980  19 407  18 942  15 064  8 422  10 736  78 551 
Islam 13 668  4 730  8 588  4 551  7 489  8 316  47 342 
Hindu  759  1 352  1 301  1 019  2 028  459  6 918 
Budha -  9  12  15  12  13  61 
Jumlah  58 908  73 604  93 055  52 809  72 249  33 487  384 112 
Sumber : Kota Kupang dalam angka 2015 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat 

pemeluk agama Kristen protestan mendominasi dengan jumlah 251.240 

jiwa, kemudian disusul oleh pemeluk katolik sebanyak 78.551 jiwa, pada 

urutan ketiga ditempai oleh pemeluk islam sebanyak 47.342 dan Hindu 

sebanyak 6.918 jiwa. Sedangkan pemeluk Budha merupakan yang terkecil 

di Kota Kupang yakni hanya sebesar 61 jiwa.  
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4.2.4. Pendidikan  

Tabel 4.4 Status Pendidikan Terakhir Perduduk Usia 10 Tahun Ke Atas  
Status pendidikan Laki-laki Permpuan  Jumlah 

Tidak Punya Ijazah  9,73  10,59  10,17 
SD 19,14  15,75  17,39 
SLTP 15,78  14,12  14,93 
SMU 33,31  35,24  34,3 
SMK 6,59  8,19  7,42 
Diploma I/II 0,91  0,72  0,81 
Diploma III/Akademi 2,97  2,88  2,92 
Diploma IV/ S1 + 11,57  12,51  12,06 
Sumber: Kota Kupang dalam Angka 2015 

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk berusia 

10 tahun keatas, banyak didominasi oleh lulsan SMU atau sederajat yakni 

sebesar 34,3%, kemudian lulusan SD sebanyak 17,39% dan SLTP 

sebanyak 14,93%. Sedangkan lulusan yang paling sedikit adalah diploma I 

yakni sebesar 0,81%.  

Tabel 4.5 Kepandaian membaca dan menulis penduduk usia 10 tahu keatas  
Kepandaian Baca dan Tulis Laki-laki Permpuan  Jumlah  

Dapat membaca dan menulis  98,40 97,05 97,74 

Buta Huruf  1,60 2,95 2,26 

Jumlah  100 100 100 

Sumber: Kota Kupang dalam angka 2015 

Sedangkan untuk angka melek huruf di Kota Kupang adalah 98,40 

laki-laki tergolong mampu baca tulis dan 97,05 perempuan mampu baca 

tulis. Dari data pendidikan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

pemilh secara umum di Kota Kupang cukup rasional, karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh pada tingkat 

pola pikir, sehingga akan berdampak pada cara ia menyikapi sesuatu 

termaksud dalam perilaku memilih partai atau calon legislatif. 
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4.3. ETNIS TIMOR DI KOTA KUPANG70 

Dalam pertumbuhannya kita mengenal mulai dari ujung barat sampai 

ujung timur pulau timor dan pulau semau terdapat satu rumpun yang yang di 

kenal sebagai orang timor. Sebagai suatu komunitas yang sangat besar suku timor 

ini pun terdiri dari beberapa komunitas yang lebih kecil yang sering dikenal 

sebagai: Timor Leste, Timor Dawan, Timor Helong, dan Timor Tetun. 

Masyarakat Etnis Timor yang hidup di pulau Timor hidup dalam 

kelompok-kelompok kecil, membentuk komunitas berdasarkan kanaf (marga). 

Komunitas ini hampir bersifat ekslusif dengan latar belakang budaya yang 

berbeda-beda. Masyarakat Timor pada umumnya hidup dengan bercocok tanam 

dan beternak. Hal ini merupakan pengaruh yang sangat besar dari komposisi 

tanah, iklim dan sumber air di wilayah tersebut. Keadaan tanah berupa tanah liat 

berpori yang mengandung kapur sangat sulit bagi tumbuhnya vegetasi penutup. 

Saat musim hujan keadaan tanah banyak mengandung air dan mengembang ketika 

sudah penuh dengan air hujan. Pada saat musim kemarau, tanah menjadi kering 

dan sangat sulit menemukan sumber air di daerah-daerah yang lebih rendah. 

Faktor-faktor alam seperti inilah yang mebuat masyarakat lebih memilih tinggal di 

daerah-daerah pegunungan yang banyak air.  

Daerah pegunungan merupakan pusat pemukiman dan pusat pertanian. 

Daerah pegunungan merupakan pusat pengembangan usaha tani lahan kering yang 

di dominasi oleh tanaman palawija dan jagung. Daerah atau wilayah yang keadaan 

tanahnya berupa tanah liat umumnya digunakan sebagai bahan dasar untuk 

                                                           
70 Isak A. Luitnan. 2012. Koepang Tempo Doeloe. Depok: RUAS 
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kerajinan. Misalnya membuat periuk dari tanah liat, patung-patung, pot bunga, 

asbak rokok, dan jenis kerajinan tangan lainnya yang memiliki nilai jual yang 

tinggi. Sementara untuk tempat pertanian, umumnya mereka memilih dataran 

tinggi sebagai tempat mengembangkan usaha pertanian. Masyarakat Timor 

mengembangkan usaha pertanian di daerah pegunungan; berpindah-pindah tempat 

dengan sistem tebas-bakar.  

Itulah sebabnya, pusat pemukiman masyarakat Timor umumnya 

ditemukan di wilayah-wilayah pegunungan yakni di daerah pedalaman pulau 

Timor yang kondisi tanahnya sangat kering. Maka tidak mengherankan bagi kita 

apabila orang Timor menamakan dirinya Atoni Pah Meto, yang artinya “Orang 

daerah kering” atau “Orang tanah kering”. 

Masyarakat Timor telah memeluk agama Kristen, yang menjadi agama 

utama bagi masyarakat suku Timor di pulau Timor ini. Tapi jauh sebelum agama 

Kristen masuk ke pulau Timor, masyarakat Timor telah memiliki konsep tentang 

“Yang Ilahi”. Pengalaman akan “Yang Ilahi” dalam dalam setiap kegiatan hidup 

manusia. 

Sejak zaman dahulu masyarakat Timor menghadapi kenyataan hidup yang 

tidak dapat ditangkap secara rasional. Apa yang dialami dalam kehidupannya 

ditanggapi sebagai suatu misteri. Misteri tersebut tidak sama dengan teka-teki. Ia 

adalah misteri besar yang tidak pernah dimengerti, namun tidak disangkal 

kebenarannya dalam setiap pengalaman manusia. Oleh karena itu, masyarakat 

Dawan menyebut “Yang Tertinggi” itu dengan sebutan Uis Neno.  

Selain Tuhan langit, Masyarakat Timor juga mengakui adanya Tuhan bumi atau 
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penguasa alam semesta. Tuhan bumi ini disebut Uis Pah atau Pah Tuaf (pah 

artinya dunia atau alam). Uis Neno dan Uis Pah atau Pah Tuaf diakui membentuk 

satu kesatuan ilahi. 

4.3.1. Timor Dawan71 

Timor dawan atau Atoni merupakan salah bagain dari Etnis Timor 

secara keseluruhan, suku dawan berdiam di pedalaman Pulau Timor 

bagian barat yang sebagian besar berupa tanah kering dan berbukit-bukit 

gundul, seperti di kefettoran Amarasi, Fatu Leu, Amfoan, Mollo, 

Amanuban, Amanatun, Miomafo, Insana dan Beboki. Jumlah populasinya 

sekitar 300.000 jiwa. Orang Atoni mempunyai bermacam-macam sebutan. 

Orang Tetun menyebut mereka orang Dawan, Orang Bunak menyebut 

mereka Rawan, penduduk di kota Kupang menyebut mereka Orang 

Gunung. 

Bahasa Dawan, yang dalam berbagai publikasi Eropa dan Amerika 

sering disebut bahasa Timor Barat, digunakan oleh sebagian besar 

penduduk dalam tiga wilayah politik di Provinsi Nusa. Tenggara Timur, 

yakni Kabupeten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah 

Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang kecuali kota Kupang. Bahasa yang 

sama juga digunakan dalam wilayah Ambenu di Negara Republik Timor 

Leste, kendati nama yang digunakan untuk bahasa itu adalah Vaikenu. 

Namun sebagian besar dari kosa katanya adalah bahasa Dawan. 

                                                           
71 http://protomalayans.blogspot.co.id/2013/01/suku-dawan.html 
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Sebagian besar masyarakat Atoni hidup dari peladangan dan 

pemeliharaan ternak secara tradisional. Pengaruh pendidikan formal di 

sekolah-sekolah relatif baru bagi kebanyakan orang Atoni, sehingga 

sedikit sekali di antara mereka yang bekerja di kalangan kepegawaian, 

perguruan, kependetaan, kepolisian atau ketentaraan. 

Kepadatan penduduk di desa-desa menyebabkan banyak pula di 

antara mereka yang pergi ke kota Kupang dan bekerja sebagai tenaga kasar 

di sana. Setiap kali hendak berladang orang Atoni harus membuka 

sebidang tanah di hutan, memagarinya, mengerjakannya untuk beberapa 

tahun panen, lalu ditinggalkan untuk mencari lahan baru. 

Dalam mengerjakan ladang ini orang Dawan/ Atoni lebih suka 

bekerja sendiri-sendiri dari pada kolektif dengan orang lain. Tanaman 

pokok mereka adalah jagung dan padi yang ditanam bergiliran di tanah 

yang sering kekurangan air hujan. Selain itu mereka juga suka menanam 

bawang, kedelai, pisang, tomat, cabe dan sebagainya. Tanaman keras yang 

banyak mereka pelihara adalah pinang, lontar, kelapa dan beberapa jenis 

pohon buah-buahan. Sedangkan binatang ternak gembalaan mereka adalah 

kambing, babi, sapi, kuda, kerbau dan domba. 

Di luar waktu berladang dan mengembalakan ternak, wanita suku 

Atoni mengerjakan pertenenunan dan anyaman. Sedangkan kaum 

lelakinya lebih suka membuat barang-barang dari kayu yang diukir secara 

sederhana. Nampaknya seni mematung tidak berkembang disini. Kegiatan 

menenun itu berkembang terutama dalam membuat pakaian (tais) sehari-
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hari maupun untuk pesta adat. Barang anyaman seperti tikar dan bakul-

bakul mereka buat dari daun lontar atau sejenis pandan. Kaum wanita 

maupun lelakinya senang memakai perhiasan yang terbuat dari logam, 

perak, emas, serta manik-manik dan permata akik. 

Secara ideal rumah tangga orang Dawan/ Atoni terdiri dari ayah, 

ibu, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Rumah tangga yang tidak 

mempunyai anak biasanya mengambil anak saudara mereka untuk 

diangkat sebagai anak sendiri. Sungguh pun bentuk kekerabatan mereka 

cenderung untuk patrilineal, akan tetapi pasangan muda orang suku Atoni 

yang baru saja kawin akan tinggal di lingkungan kerabat isteri 

(uksorilokal) selama beberapa tahun, kemudian baru pindah menetap di 

lingkungan pihak keluarga asal suami. Pihak pemberi wanita atau disebut 

an atoni dan pihak lelaki disebut an bifel. 

Bentuk perkawinan yang baik menurut masyarakat ini adalah 

perkawinan antara dua klen yang memang sudah sering terikat hubungan 

perkawinan. Makin jauh hubungan perkawinan antar klen makin besar mas 

kawin yang harus dikeluarkan untuk memperbarui ikatan tersebut. Tiap-

tiap orang Atoni adalah anggota dari sebuah klen patrilineal yang 

jumlahnya amat banyak. Klen-klen itu biasanya disebut menurut nama 

benda suci (nono) yang menjadi barang pusaka mereka. 

Seorang istri diakui menjadi warga klen suaminya. Akan tetapi 

kedudukan dalam klen bisa diperoleh lewat adopsi dan bisa pula dengan 

mengambil klen ibunya sebagai ikutannya. Klen ayah mereka sebut nono 
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mnuki (nono muda) dan klen ibu disebut nono mnasi (nono tua). Penduduk 

sebuah desa biasa digolong-golongkan ke dalam tiga kelompok klen. 

Pertama kautuaf, yaitu klen-klen yang dianggap sebagai pemilik desa atau 

yang menguasai tanah dan pertama sekali membuka desa tersebut. Kedua 

atoin asaot, yaitu penduduk yang datang kemudian baik karena kawin 

maupun datang dan menetap sendiri. Yang ketiga adalah atoin anaut, yaitu 

orang-orang yang datang minta perlindungan hidup di suatu desa, entah 

karena sebagai pengembara atau pelarian dari desa lain. 

4.3.2. Timor Helong72 

Timor Helong adalah kelompok etnik yang merupakan bagaian 

dari Komunitas etnis timor yang berdiam di kecamatan Kupang Barat dan 

Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Tempat tinggal mereka di kecamatan Kupang Barat meliputi desa-

desa Bolok, Bina El, Alak, Bo En Ana, Oematanuu, Oenesu, sebagian 

Tobilolong, dan Klanbo, sedangkan di Kecamatan Kupang Tengah 

meliputi desa-desa Kolohus, Buipu, Oehani, Oeletsala, dan Kuanboke. 

Jumlah anggota suku bangsa Helong di Kupang Barat, berdasarkan 

catatan penduduk tahun 1984, sekitar 29.500 orang. Ada pula orang 

Helong yang bermukim di Pulau Samau di daerah ujung pantai barat kota 

Kupang. Di pulau ini orang Helong berjumlah sekitar 10.000 sampai 

12.000 orang. 

                                                           
72 http://pulausemau.blogspot.co.id/p/blog-page.html 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



77 
 
 

     
 

Bahasa Helong termasuk dalam kelompok bahasa Timor dan 

rumpun bahasa Ambon-Timor. Bahasa Helong ini terbagi atas dua dialek, 

yaitu dialek Helong Welaun yang dipakai oleh orang Helong di pulau 

Samau, dan dialek Helong Tetun yang dipakai oleh orang Helong di 

Kecamatan Kupang Barat. 

Orang Helong hidup dari bermacam-macam pekerjaan. Sebagian 

besar penduduk di daerah tersebut menjadi nelayan di tepi pantai, teluk, 

dan selat, dengan menggunakan kail, panah, bubu, dan tuba. Hasil 

tangkapan berupa ikan kembung, layur, tongkol, cumi-cumi, dan teri dijual 

dalam bentuk ikan segar atau kering. 

Mata pencaharian lainnya adalah bertani di ladang dengan tanaman 

jagung, padi ladang, ubi kayu, sorgun, dan kacang-kacangan. Peternakan 

kerbau, kambing, babi, ayam, kuda, dan sapi dilakukan dengan berbagai 

cara seperti dikandangkan, digembalakan, atau dilepas seperti binatang 

liar. 

Pemeliharaan ternak selain untuk kepentingan keluarga juga 

dilakukan untuk simbol status. Pemilik ternak besar biasanya terdiri atas 

tuan tanah, kepala suku, dan golongan bangsawan. Pada masa lalu, mereka 

juga berburu rusa, babi hutan, dan kerbau liar. Hasil buruan selain untuk 

bahan makanan tambahan juga untuk sajian dalam upacara. Selain itu, 

orang Helong juga meramu bahan pewarna, obat-obatan, dan lilin. 

Pekerjaan berburu dan meramu kini sudah jarang dilakukan. Jenis 

pekerjaan lainnya yang masih dilakukan sampai sekarang adalah membuat 
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kerajinan tangan, seperti tenunan, ukiran emas, perak, dan peralatan rumah 

tangga 

4.3.3. Suku Timor Tetun73 

Orang Belu sering juga disebut orang Tetun, Tettum atau Teto. 

Belu adalah nama yang diberikan oleh orang Atoni, sedangkan Teto adalah 

nama yang diberikan oleh orang Portugis, mereka sendiri lebih suka 

menyebut dirinya orang Tetun. Masyarakat ini mendiami Pulau Timor 

bagian tengah, baik di bagian barat maupun di bagian timur Negara Timor 

Leste (Timor Timur). Pada zaman penjajahan Portugis bahasa Tetun 

menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Portugis. Jumlah populasinya 

sekarang sekitar 300.000 jiwa. Pemakai bahasa Tetun di Timor Timur 

berjumlah sekitar 600.000 jiwa. 

Perkampungan orang Belu umumnya dihuni oleh penduduk yang 

berasal dari paling tidak dua klen patrilineal. Kampung-kampung itu 

biasanya berada di dalam lingkungan sebuah desa yang berbentuk kerajaan 

yang disebut fukun atau suku. Golongan masyarakatnya paling tidak 

terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu golongan bangsawan yang disebut 

dassi atau dato dan orang kebanyakan yang disebut ahi matan atau ema. 

kaum bangsawan yang menjadi raja (sekarang kepala desa) disebut Liurai. 

Zaman dulu ada pula golongan hamba sahaya yang disebut ata. 

Sebuah kampung terdiri dari sejumlah rumah tangga yang disebut 

knua (cnua), dipimpin oleh seorang uma ulua. Walaupun begitu keluarga 

                                                           
73 http://www.idenera.com/orang-helong-betawinya-kota-kupang/ 
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inti yang disebut uma (sebutan yang sama untuk rumah) umumnya lebih 

suka membuat rumah sendiri dilingkungan kampung pihak orang tua 

lelaki. Sebuah kampung dihuni oleh kelompok kekerabatan patrilineal 

(uma knua) dipimpin oleh seorang dato uain yang berperan sebagai 

pembantu liurai (raja). Setiap uma knua memiliki balai adat sendiri yang 

disebut uma bo'o. Karena masyarakat ini suka berladang, maka di ladang 

sering kali mereka buat sebuah rumah yang disebut uma to'os. Umumnya 

rumah-rumah itu berdiri atas tiang-tiang, beratap ilalang, berdinding daun 

lontar atau bilang bambu, dan tanpa jendela. 

Mata pencaharian utama masyarakat ini adalah bertani padi dan 

jagung. Mereka akan bersawah jika lahan mereka bagus untuk persawahan 

dan berladang jika tanahnya tidak mempunyai sumber air yang baik. 

Tanaman pokoknya adalah padi dan jagung. Makanan sehari-hari 

umumnya jagung, beras hanya dimasak pada saat-saat tertentu , seperti 

waktu upacara dan sebagainya. Mereka juga suka beternak secara 

tradisional, antara lain memelihara babi, kerbau, dan kuda. Kerbau 

terutama dipakai sebagai pelunyah sawah dan sebagai hafoli (mas kawin). 

Walaupun pada dasarnya sistem garis kekerabatan orang Belu 

bersifat patrilineal, tetapi karena perjanjian sebelum kawin yang 

mengharuskan seorang lelaki tinggal di lingkungan pihak wanita, maka 

kesan matrilineal juga nampak dalam masyarakat ini. Kesatuan keluarga 

luas terbatas mereka sebut uma kain yang terbagi lagi menjadi kelompok 

feto fuan (kerabat ayah) dan mane fuan (kerabat ibu). Setiap uma kain 
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dipimpin oleh seorang katuas (untuk urusan duniawi) dan seorang katuas 

lulik (untuk urusan sakral). keluarga-keluarga batih (kesatuan rumah 

tangga atau knua) dipimpin oleh seorang bahen. Kepala keluarga inti 

disebut uma ulun. 

Walaupun pada dasarnya sistem garis kekerabatan orang Belu 

bersifat patrilineal, tetapi karena perjanjian sebelum kawin yang 

mengharuskan seorang lelaki tinggal di lingkungan pihak wanita, maka 

kesan matrilineal juga nampak dalam masyarakat ini. Kesatuan keluarga 

luas terbatas mereka sebut uma kain yang terbagi lagi menjadi kelompok 

feto fuan (kerabat ayah) dan mane fuan (kerabat ibu). Setiap uma kain 

dipimpin oleh seorang katuas (untuk urusan duniawi) dan seorang katuas 

lulik (untuk urusan sakral). keluarga-keluarga batih (kesatuan rumah 

tangga atau knua) dipimpin oleh seorang bahen. Kepala keluarga inti 

disebut uma ulun.  

Orang Belu atau Tetun mengenal empat macam perkawinan. Yang 

pertama disebut perkawinan hafoli, dimana pihak lelaki harus 

menyerahkan sejumlah maskawin yang jumlahnya telah ditentukan 

menurut kedudukan sosial kedua belah pihak. Kedua perkawinan yang 

disebut habani, dimana suami berdiam di lingkungan pihak isterinya dan 

anak-anaknya menjadi bagian dari klen isterinya, ini karena si lelaki tidak 

membayar maskawin secara penuh pada saat perkawinan. Ketiga 

perkawinan yang disebut fetosa umane yang biasanya dilakukan oleh 

golongan bangsawan atau ratu, dimana mereka telah terikat kepada 
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keharusan untuk saling mengawinkan anak-anak mereka. Dalam hal ini 

pihak wanita disebut umane dan pihak lelaki disebut feto oan. Keempat 

adalah perkawinan yang disebut hafen, dimana seorang wanita mengikuti 

lelaki yang disukainya tanpa melewati prosedur perkawinan dan 

kekerabatan, jadi semacam kawin bawa lari. 

Religi Belu berorientasi kepada pemujaan matahari dan bulan 

(maromak) dan pemujaan roh-roh. Jiwa manusia disebut bian. Roh nenek 

moyang disebut nitu. Roh-roh yang dianggap mendiami tempat keramat 

disebut rai na'in. Ada pula roh-roh jahat yang tinggal dalam hutan 

belantara yang disebut buan, serta roh yang jahat yang selalu mengembara 

memakan manusia, ini disebut suanggi. Mereka percaya kepada 

kemampuan dukun buan atau matan do'ok. 

Sementara itu ritus-ritus religi asli dalam setiap desa dipimpin oleh 

semacam pendeta yang mereka sebut makair lulik. Tugasnya adalah 

menjamin hubungan baik antara warga masyarakat dengan roh-roh yang 

berkuasa disekitar mereka. Pada masa sekarang kebanyakan orang Belu 

sudah memeluk agama Katolik Sebagian kecil ada juga yang sudah 

memeluk agama Kristen Protestan dan Islam. 

4.4. KOMPOSISI ETNIS DI KOTA KUPANG 

Terdapat beragam jenis suku bangsa yang mendiami pulau timor. Baik 

pada wilayah timor barat yang masuk dalam wilayah Indonesia maupun wilayah 

timor timur yang mejadi wilayah Timor Leste, yang berbeda karena bahasa serta 

unsur-unsur adat laininya. Secara garis besar terdapat beberapa suku yakni, Suku 
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Timor, Suku Rote, Suku Sabu, Suku Sumba, Flores, Alor serta sebagian kecil 

pendatang dari jawa.  

Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis Di Kota Kupang 
Etnis Jumlah Persentasi Jumlah caleg  
Timor 104.371 31,04 86 
Rote 59.593 17,72 141 
Sabu 41.493 12,34 52 

Sumba 9.356 2,78 14 
Flores 34.201 10.17 85 
Alor 19.378 5,76 26 
Bugis 6.652 1,98 5 
Jawa 19.742 5,87 13 

Lainnya 41.453 12,33 50 
Jumlah 336.250 100 477 

Sumber : Profil Kota Kupang Tahun 2013 (www.slideshare.net/darikupang/profile) 

4.4.1. Etnis Timor 

Dalam pertumbuhannya kita mengenal mulai dari ujung barat 

sampai ujung timur pulau timor dan pulau semau terdapat satu rumpun 

yang yang di kenal sebagai orang timor. Sebagai suatu komunitas yang 

sangat besar suku timor ini pun terdiri dari beberapa komunitas yang lebih 

kecil yang sering dikenal sebagai: Timor Leste, Timor Dawan, Timor 

Helong, dan Timor Tetun. Jumlah populasi Etnis Timor di Kota KUpang 

Mencapai 104.371 jiwa.  

4.4.2. Etnis Rote 

Etnis Rote atau Orang Rote berdiam di Pulau Roti, Ndao dan 

sebagian pantai barat Pulau Timor, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Daerah mereka termasuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. ada anggapan 

para ahli bahwa penduduk di pulau-pulau itu sebenarnya berasal dari Pulau 

Seram di Maluku Tengah. Jumlah populasinya keseluruhan Etnis Rote 
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sekitar 88.000 jiwa. Namun menurut Profil Kota Kupang tahun 2013 

populasi etnis rote di Kota Kupang adalah 59.593 jiwa.  

4.4.3. Etnis Sabu 

Etnis Sawu atau Sabu atau Savu mendiami Pulau Sawu dan Pulau 

Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kecamatan Sawu Timur 

dan Sawu Barat. Masyarakat Sawu terbagi menjadi empat rai, yaitu Haba, 

Dimu, Mahara, dan Liae. Bahasanya disebut Bahasa Sawu, dan 

nampaknya berbeda dengan kelompok bahasa Melayu. Jumlah 

penduduknya adalah sekitar 50.000 jiwa. Namun menurut Profil Kota 

Kupang tahun 2013 populasi etnis sabu di Kota Kupang adalah 41.493 

jiwa. 

4.4.4. Etnis Flores 

Pulau Flores berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia 

dan termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan 

NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Suku yang berada di 

kepulauan Flores merupakan percampuran antara etnis melayu, Melanesia, 

dan portugis. Flores identik dengan kebudayaan Portugis karena pernah 

menjadi koloni portugis. Hal ini membuat kebudayaan portugis sangat 

terasa dalam kebudayaan flores baik melalui Genetik, Agama, dan 

Budaya. Jumlah populasi Etnis Timor di Kota Kupang Mencapai 34.201 

jiwa.  
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4.4.5. Etnis Alor 

Suku bangsa Alor mendiami daratan pulau Alor, Pantar dan pulau-

pulau kecil di antaranya. Daerah mereka sekarang termasuk ke dalam 

wilayah Kabupaten Alor,  

Mereka sendiri terdiri atas sejumlah sub-suku bangsa, antara lain 

Abui, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kawel, Kelong, Kemang, Kramang, 

Kui, Lemma, Maneta, Mauta, Seboda, Wersin, dan Wuwuli. Pada masa 

lampau sub-sub suku bangsa tersebut masing-masing hidup terasing di 

daerah perbukitan dan pegunungan, terutama untuk menghindari 

peperangan dan tekanan dari dunia luar. 

4.5. PROFIL PARTAI DAN ETNISITAS CALEG PADA PEMILU 2014 DI 

KOTA KUPANG 

 Tabel 4.7 Sebaran Calon Legislatif Pada Partai Politik Menurut Etnis   

No 
urut 

Partai 
Politik 

Etnis 
Timor Rote Sabu  Sumba Flores  Alor Bugis Jawa Lainnya Jumlah 

1 Nasdem 6 12 3 2 3 6 1 1 6 40 
2 PKB 9 8 4 1 13 - - 1 4 40 
3 PKS 1 - - - 15 1 - 7 12 36 
4 PDIP 7 17 6 1 2 2 - 1 3 40 
5 Golkar 8 15 3 4 4 3 - - 3 40 
6 Gerindra 9 12 7 1 4 3 - - 4 40 
7 Demokrat 5 12 10 3 5 - - 1 4 40 
8 PAN 6 14 4 - 13 1 - - 2 40 
9 PPP 3 8 - - 13 3 3 1 9 40 
10 Hanura 9 12 9 - 4 2 - 1 3 40 
11 PBB 9 11 1 1 8 2 1 2 5 40 
12 PKPI 6 19 3 1 5 3 - - 3 40 
 Jumlah  78 140 50 14 89 26 5 15 59 476 

Sumber: Diolah dari KPU Kota Kupang   

Dari data diatas dapat dilihat sebaran calon legislatif menurut etnis adalah; 

Pada partai Nasdem terdapat enam calon legislatif yang berasal dari etnis timor, 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



85 
 
 

     
 

sementara itu dua belas calon legislatif berasala dari etnis rote, tiga calon legislatif 

berasal dari etnis Sabu, dua calon legislatif berasal dari etnis Sumba, tiga calon 

legislatif beasal dari etnis Flores, enam calon legislatif berasal dari etnis Alor, satu 

calon legislatif yang berasal dari etnis berasal dari etnis bugis, satu calon legislatif 

yang berasal dari etnis jawa dan enam calon legislatif yang berasal dari etnis 

lainya yang ada di Kota Kupang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etnis 

Rote merupakan etnis yang dominan dari pada para calon legislatif Partai 

Nasdem.  

Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang resmi 

dibentuk pada 26 Juli 2011. Partai ini berawal dari organisasi kemasyarakatan 

Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh. Kelahiran Partai NasDem 

tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, 

yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia 

adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi 

pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus 

mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yakni memperbaiki, 

mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan. 

Pada tanggal 7 Januari 2013, Nasdem memenuhi syarat verifikasi faktual 

di seluruh provinsi. Nasdem memiliki visi mengembalikan tujuan bernegara yang 

termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang 

merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur. Partai ini harus mampu memberi 

catatan baik dalam tiap perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Walau partai 

tersebut masih baru, Partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. 
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Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki 

visi dan misi yang konkret (Restorasi Indonesia). 

Kemudian pada PKB Sembilan calon legislatif yang berasal dari etnis 

Timor, delapan calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, empat calon legislatif 

yang berasal dari etnis Sabu, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, 

tiga belas calon legislatif yang berasal dari etnis Flores, satu calon legislatif yang 

berasal dari etnis Jawa serta empat calon legislatif yang berasal dari etnis lainya 

yang berada di Kota Kupang. Dengan demikin dapat dilihat bahwa calon legislatif 

dari PKB didominasi oleh etnis Flores. 

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah sebuah partai politik di 

Indonesia. Partai ini lahir di era reformasi tepatnya pada 23 Juli 1998 dan 

dideklarasikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU). Kelahirannya tidak bisa 

lepas dari organisasi islam terbesar di Indonesia yakni NU. Berdirinya PKB 

bermula dari kuatnya desakan arus bawah jamiyah NU yg merindukan adanya 

saluran politik tunggal bagi warga Nahdiyin. 

PKB mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tradisi dan cita-

cita NU, yakni berdasarkan Pancasila, mempertahankan NKRI, menjaga plural, 

menjunjung nilai kemanusiaan universal dan menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan Indonesia. 

Kemudian pada PKS, dari 36 calon legislatif yang ada; satu calon legislatif 

yang berasal dari etnis Timor, lima belas calon legislatif yang berasal dari etnis 

Flores, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Alor, tujuh calon legislatif yang 
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berasal dari etnis Jawa serta dua belas calon legislatif yang berasal dari etnis 

lainya yang berada di Kota Kupang. Dengan demikin dapat dilihat bahwa calon 

legislatif dari PKS didominasi oleh etnis Flores.  

Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan 

salah satu partai politik di Indonesia. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada 

tanggal 20 April 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di 

kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah 

Indonesia (DDII) sejak tahun 1967 yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada 

era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas 

Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat 

itulah muncullah Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. 

Selanjutnya didirikanlah Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk olah para 

anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit 

kegiatan mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1986 terbentuklah Forum 

Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa 

Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul 

Islam 

Partai Keadilan Sejahtera sejati merupakan jawaban prakmatis terhadap 

kebutuhan komunitas Partai keadilan yang pada waktu itu tidak mencapai 

parlementary threshold sehingga tidak memiliki hak untuk berpartisipasi pada 

pemilu berikutnya, Pada pemilu 2004, PK resmi berganti nama mana menjadi 

PKS yang juga tidak mengusung slogan-slogan tipikal islam. Perubahan strategi 
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ini dipercaya menjadi cara PKS merebut simpati pemilih muslim maupun non 

muslim untuk mencoblos PKS pada pemilu selanjutnya. 

Pada PDIP, tujuh calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, tujuh belas 

calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, enam calon legislatif yang berasal 

dari etnis Sabu, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, dua calon 

legislatif yang berasal dari etnis Flores, dua calon legislatif yang berasal dari etnis 

Alor, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Jawa serta tiga calon legislatif 

yang berasal dari etnis lainnya yang berada di Kota Kupang. Dengan demikin 

dapat dilihat bahwa calon legislatif dari PDIP didominasi oleh etnis Rote. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai 

politik di Indonesia. Partai ini pertama kali berdiri pada tanggal 10 Januari 1999 

dan berkantor pusat di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, 

dalam rangka akan diselenggarakannya Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam 

Pemilu ini, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan 

memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke 

kursi kepresidenan, karena kalah suara dalam Sidang Umum MPR 1999 dari 

Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil 

presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 

2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden 
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Kemenangan PDIP sebagai bentuk kemenangan yang prestisius karena 

selama dua kali pada pemilu sebelumnya dimenangkan oleh partai lain, yaitu 

partai golkar pada tahun 2004, dan partai Demokrat pada tahun 2009. Dalam dua 

periode tersebut, PDIP tidak tergabung dalam koalisi di pemerintahan, tetapi lebih 

memilih sebagai partai oposisi. Sebagai partai yang tidak berkuasa dan tidak 

tergabung dalam pemerintahan tentunya tidak memiliki aksebilitas birokrasi yang 

mampu menggerakkan massa secara struktural. Kemenangan PDIP pada pemilu 

tahun 2014, juga tidak terlepas dari peran kader-kader PDIP yang selama ini 

menunjukkan prestasinya sebagai kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun 

di tingkat Kabupaten/Kota. 

Pada Golkar, delapan calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, lima 

belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, tiga calon legislatif yang berasal 

dari etnis Sabu, empat calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, empat calon 

legislatif yang berasal dari etnis, tiga calon legislatif yang berasal dari etnis alor 

serta tiga calon legislatif yang berasal dari etnis lainnya yang berada di Kota 

Kupang. Dengan demikin dapat dilihat bahwa calon legislatif dari Golkar 

didominasi oleh etnis Rote. 

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai 

politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan 

Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) 

pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya 

(Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan 

yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar 
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merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan 

politik tertentu. 

Golkar merupakan salat satu alat melumpuhkan kekuatan PKI yang 

sepenuhnya didukung oleh Soeharto. Selain itu, Golkar dan TNI-AD juga 

berperan sebagai tulang punggung Orde Baru. Hal ini dibuktikan bahwa selama 

kepemimpinan Orde Baru, jabatan-jabatan dalam pemerintahan baik di eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader Golkar.  

Pada saat era kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru, terdapat 

peraturan yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung 

Golkar. Namun, setelah pengunduran diri Soeharto, peraturan yang dikenal 

dengan Peraturan Monoloyalitas ini dicabut. Sekarang, PNS bebas menentukan 

pilihannya tanpa harus terpacu pada satu partai saja.  

Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam Pemilu yang diadakan sejak 

tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah lengsernya rezim Soeharto, 

Golkar berubah menjadi Partai Golkar yang lebih terbuka tanpa adanya kebijakan-

kebijakan yang membantu kelangsungan partai seperti sebelumnya. 

Selanjutnya pada Partai Gerindra, Sembilan calon legislatif yang berasal 

dari etnis Timor, dua belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, tujuh 

calon legislatif yang berasal dari etnis Sabu, satu calon legislatif yang berasal dari 

etnis Sumba, empat calon legislatif yang berasal dari etnis Flores, tiga calon 

legislatif yang berasal dari etnis Alor serta empat calon legislatif yang berasal dari 
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etnis lainnya. Dengan demikin dapat dilihat bahwa calon legislatif dari Gerindra 

didominasi oleh etnis Rote. 

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra adalah partai politik yang 

menjagokan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia pada tahun 2014 

mendatang . Partai yang digawangi oleh Ir. Suhardi M. Sc ini bermula dari suatu 

keprihatinan terhadap kemelaratan yang dialami oleh masyarakat Indonesia akibat 

permainan orang yang tidak memperdulikan kesejahteraan bangsa. 

Manifesto perjuangan Gerindra demi kesejahteraan rakyat yang memiliki 6 

prinsip dasar partai (Prinsip Disiplin, Prinsip Kedaulatan, Prinsip Kemandirian, 

Prinsip Persamaan Hak, Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong dan Prinsip 

Musyawarah) dan juga 16 pokok-pokok perjuangan partai Gerindra. Maka dengan 

semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra 

memilih nama Gerakan Indonesia merdeka dan kepala Garuda sebagai 

perwujudan niat dan komitmen mereka terhadap manifesto Gerakan Indonesia 

Rayanya. Dengan ini, partai Gerindra ingin mewujudkan tatanan masyarakat 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta 

beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub 

dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. 

Pada tanggal 6 Februari 2008, terbentuklah Partai Gerindra. Adanya partai 

ini diharapkan mampu mengabdi untuk menghadapi masalah sistem politik, 

perekonomian bangsa dan situasi sulit Indonesia dengan mengeratkan persatuan 

dan kesatuan bangsa. 
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Pada Partai Demokrat, lima calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, 

dua belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, sepuluh calon legislatif 

yang berasal dari etnis Sabu, tiga calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, 

lima calon legislatif yang berasal dari etnis Flores, satu calon legislatif yang 

berasal dari etnis Jawa dan empat calon legislatif yang berasal dari etnis Lainnya. 

Partai Demokrat adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. 

Partai berlambang mercy ini didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 

September 2001 yang kemudian disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai 

ini terilhami oleh kekalahan terhormat SBY dalam pemilihan calon wakil presiden 

dalam sidang MPR tahun 2001.  

Karena popularitas SBY saat itu cukup tinggi, maka sebagai tokoh 

terpanggil untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi 

Pemimpin Bangsa masa mendatang. Akhirnya beberapa orang seperti Vence 

Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, 

dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah 

mendirikan partai politik. 

Pada PAN, enam calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, empat 

belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, empat calon legislatif yang 

berasal dari etnis Sabu, tiga belas calon legislatif yang berasal dari etnis Flores, 

satu calon 92egislative yang berasal dari etnis Alor serta dua calon legislatif yang 

berasal dari etnis lainya. 
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Partai Amanat Nasional adalah partai politik Indonesia yang diketuai oleh 

Hatta Rajasa. Partai ini berdiri sejak 3 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di 

antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, 

Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, 

Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta. Partai 

politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama 

Partai Amanat Bangsa (PAB).  

Partai politik ini adalah salah satu partai yang manjadikan sebagai 

landasan asas berpolitiknya, "Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa 

Rahmat bagi Sekalian Alam”. Menurut PAN, Agama adalah landasan moral dan 

etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia 

serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, 

dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai 

bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini bersifat terbuka 

bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai 

pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. 

Kemudian pada PPP, tiga calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, 

delapan calon legislatif yang berasal dari etnis, tiga belas calon legislatif yang 

berasal dari etnis Flores, tiga calon legislatif yang berasal dari etnis Alor, tiga 

calon legislatif yang berasal dari etnis Bugis, satu calon legislatif yang berasal dari 

etnis Jawa dan Sembilan calon legislatif yang berasal dari etnis lainnya.  
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Partai Persatuan Pembangunan atau biasa dikenal dengan PPP merupakan 

salah satu partai politik di Indonesia. Partai ini pertama kali didirikan pada tanggal 

5 Januari 1973 yang merupakan hasil gabungan dari empat partai berbasis Islam 

yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai 

Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Partai ini dipelopori oleh 

KH Idham Chalid, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Haji Anwar 

Tjokroaminoto, Haji Rusli Halil, dan Haji Mayskur yang merupakan pimpinan 

empat partai Islam Peserta Pemilu 1971 tersebut. Dengan hasil gabungan dari 

partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai 

“Rumah Besar Umat Islam.” 

Pada mula-nya PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. 

Namun sejak tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan sistem politik. Hal ini dapat terjadi karena 

adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya PPP secara resmi 

menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima 

berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam perjalannya, PPP kembali 

menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak tumbang-nya kekuasaan 

Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir 

tahun 1998. PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai 

menggunakan asas Islam. 

Pada partai Hanura, Sembilan calon legislatif yang berasal dari etnis 

Timor, dua belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, Sembilan calon 
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legislatif yang berasal dari etnis Sabu, empat calon legislatif yang berasal dari 

etnis Flores, dua calon legislatif yang berasal dari etnis Alor, satu calon legislatif 

yang berasal dari etnis Jawa dan tiga calon legislatif yang berasal dari etnis 

lainnya.  

Partai Hati Nurani Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Partai Hanura 

merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Awal berdiri-nya partai ini tak 

lepas dari gagasan Jend. TNI (Purn) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. 

Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta 

pada tanggal 13-14 November 2006. Dalam pertemuan ini dihasilkan 8 

kesepakatan yang menjadi tonggak berdirinya partai. Dalam 8 kesepakatan 

tersebut dibahas mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Pada pendeklarasian tanggal 21 Desember 2006 kesepakatan tersebut 

ditindak lanjuti dalam partai politik yang kemudian diberi nama Partai Hati 

Nurani Rakyat atau biasa disingkat menjadi Partai Hanura.  

Partai Hanura mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni 

Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam visi tersebut secara garis 

besar menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan 

banyaknya campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan bangsa 

sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali demi 

menciptakan sebuah bangsa yang mandiri serta selalu menanamkan dan 

mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Partai Hanura terus menjunjung 

tinggi nilai-nilai dasar partai yang antara meliputi ketaqwa-an, kemandirian, 

kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan. 
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Pada PBB, Sembilan calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, sebelas 

calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, satu calon legislatif yang berasal dari 

etnis Sabu, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, delapan calon 

legislatif yang berasal dari etnis Flores, dua calon legislatif yang berasal dari etnis 

Alor, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Bugis, dua calon legislatif yang 

berasal dari etnis Jawa dan lima calon legislatif yang berasal dari etnis lainnya.  

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu partai politik di Indonesia 

yang berasaskan Islam. Partai ini berdiri sejak tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan 

dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar 

Kemayoran Baru Jakarta.  

Partai ini pernah dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang pernah 

menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada periode 21 Oktober 2004-8 Mei 

2007. Kini, partai ini diketuai oleh M.S. Kaban yang menjabat menjadi Menteri 

Kehutanan RI yang ke-9 hingga kini. Berdirinya partai ini didukung oleh ormas-

ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan 

Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah 

(FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), 

Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat 

Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), 

Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan banyak lagi. 
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Kemudian pada PKPI, enam calon legislatif yang berasal dari etnis Timor, 

Sembilan belas calon legislatif yang berasal dari etnis Rote, tiga calon legislatif 

yang berasal dari etnis Sabu, satu calon legislatif yang berasal dari etnis Sumba, 

lima calon legislatif yang berasal dari etnis Flores, tiga calon legislatif yang 

berasal dari etnis Alor serta tiga calon legislatif yang berasal dari etnis lainnya.  

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dahulu bernama Partai 

Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia yang 

dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta 

dalam Pemilu 1999. PKPI bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan, dan 

Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Ir. 

Siswono Yudhohusodo, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto 

S. Pradjamanggala, SH. PKPI lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat 

dengan visi dan misi yang jelas, dan dengan mengedepankan kepentingan bangsa 

dan negara. PKPI adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan 

Kemerdekaan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Secara keseluruhan sebaran calon legislatif yang ada di Kota Kupang di 

dominasi oleh caleg yang beretnis Rote yakni sebesar 140 calon legislatif, 

kemudian di ikuti dengan caleg yang beretnis Flores yakni 89 calon legislatif, 

kemudian dikuti oleh calon legislatif yang beretnis Timor yakni 78 calon 

legislatif. Kemudian terdapat 59 calon legislatif beretnis lainnya (Kiser, Solor, 

Batak, Ambon, Manado, Makasar, Bali, Papua serta beberapa etnis lainnya.)  
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4.7. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA KUPANG 

Tabel 4.8 Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Legislatif 2014 Kota Kupang74
 

No
. 

Partai 
Politik 

Perolehan Suara Sah dan Kursi Jumlah 
Suara 
Sah 

Daerah 
Pemilihan 1 

Daerah 
Pemilihan 2 

Daerah 
Pemilihan 3  

Daerah 
Pemilihan 4 

Daerah 
Pemilihan 5  

Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi  
1 Nasdem 6.328 1 2.329 1 4.571 1 1899 - 2.136 1 17.263 

2 PKB 3.351 1 2.457 1 2.619 1 2.167 - 627 - 11.221 

3 PKS 1.531 - 1.126 - 804 - 842 - 387 - 4.690 

4 PDIP 6.456 2 5.795 1 5.993 1 3.131 1 3.088 1 24.463 

5 Golkar 4.635 1 5.339 1 3.239 1 2.083 1 3.135 1 19.431 

6 Gerindra 5.643 1 4.420 1 3.586 1 5.318 1 3.572 1 22.539 

7 Demokrat 4.214 1 4.301 1 4.886 1 2.277 - 3.714 1 19.392 

8 PAN 3.202 1 4.579 1 2.777 1 3.482 1 1.726 - 15.766 

9 PPP 2.611 1 3.313 1 1.094 - 2.421 1 1.695 - 11.134 

10 Hanura 3.595 1 4.189 1 3.060 1 3.079 1 2.036 1 15. 959 

11 PBB 2.177 - 1.021 - 1.557 - 573 - 1.218 - 6.546 

12 PKPI 2.998 1 1.884 - 2.192 - 1.504 - 1.383 - 9.921 

 Jumlah  46.741 11 40.713 9 36.378 8 29.776 6 24.717 6 178.325 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kupang  

Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Kupang di menangkan oleh Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa disingkat PDIP. PDIP mendapat 

perolehan suara terbanyak yakni 24.463 suara kemudian diikuti dengan Partai 

Gerindra yang memperoleh 22.539 suara, Golkar 19.431, sedangkan PKS menjadi 

partai dengan perolehan suara yang paling sedikit yakni 4.690 suara. 

Pada Daerah Pemilihan 1 (Kec. Kota Lama dan Kec. Kelapa Lima) PDIP 

berhasil memperoleh suara terbanyak yakni 6.456 suara yang kemudian berhasil 

dikonversi menjadi 2 kursi. Kemudian di tempat kedua adalah Nasdem yang 

berhasil mempeoleh 6.328 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 

kursi. Selanjutnya pada tempat ketiga adalah Gerindra yang berhasil memperoleh 

                                                           
74  Daerah Pemilihan 1 : Kec. Kota Lama dan Kec. Kelapa Lima.  
 Daerah Pemilihan 2 : Kec. Oebobo. 
 Daerah Pemilihan 3 : Kec. Maulafa. 
 Daerah Pemilihan 4 : Kec. Alak. 
 Daerah Pemilihan 5 : Kec. Kota Raja. 
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5.643 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi 

keempat adalah Golkar yang memperoleh 4.635 suara yang kemudian berhasil 

dikonversi menjadi 1 kursi. Selanjutnya pada posisi kelima adalah Demokrat yang 

berhasil memperoleh 4.214 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 

kursi. Selanjutnya pada posisi keenam adalah Hanura yang berhasil memperoleh 

3.595 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi 

ketujuh adalah PKB yang berhasil memperoleh 3.351 suara yang kemudian 

berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posis kedelapan adalah PAN yang 

berhasil memperoleh 3.202 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 

kursi. Kemudian pada posisi kesembilan adalah PKPI yang memperoleh 2.998 

suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi kesepuluh 

di tempati oleh PPP yang berhasil memperoleh 2.611 suara yang kemudian 

berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Sementara itu pada posis kesebelas dan kedua 

belas di tempati oleh PBB dengan 2.177 suara dan PKS dengan 1.531 suara 

dimana kedua partai tersebut tidak mendapatkan kursi pada Daerah Pemilihan ini. 

Selanjutnya pada Daerah Pemilihan 2 (Kec. Oebobo) PDIP kembali 

memperoleh suara terbanyak yakni 5.795 suara yang kemudian berhasil 

dikonversi menjadi 1 kursi. Kemudian pada posisi kedua adalah Golkar 5.339 

suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi ketiga 

adalah PAN yang berhasil memperoleh 4.579 suara yang kemudian berhasil 

dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi keempat adalah Gerindra yang berhasil 

memperoleh 4.420 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada 

posisi kelima adalah Demokrat yang berhasil memperoleh 4.301 suara yang 

kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. pada posisi keenam adalah Hanura 
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yang berhasil memperoleh 4.189 suara yang kemudian berhasil dikonversi 

menjadi 1 kursi. selanjutnya pada posisi ketujuh adalah PPP yang berhasil 

memperoleh 3.313 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. pada 

posisi kedelapan adalah PKB yang berhasil memperoleh 2.457 suara yang 

kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi kesembilan adalah 

Nasdem yang behasil memperoleh 2.329 suara yang kemudian berhasil dikonversi 

menjadi 1 kursi. selanjutnya pada posisi ke sepuluh hingga kedua belas ditempati 

secara bertutut-turut adalah PKPI dengan 1.884 suara, PKS dengan 1.126 suara 

dan PBB dengan 1.021 suara, ketiga partai ini tidak berhasil memperoleh kursi di 

Daerah Pemilihan ini.  

Selanjutnya pada Daerah Pemilihan 3 (Kec. Maulafa) PDIP kembali 

menjadi partai dengan perolehan suara terbayak yakni sebesar 5.993 suara yang 

kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. pada tempat kedua adalah 

Demokrat yang berhasil memperoleh 4.886 suara yang kemudian berhasil 

dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi ketiga adalah Nasdem yang berhasil 

memperoleh 4.571 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. pada 

posisi keempat adalah Gerindra yang berhasil memperoleh 3.586 suara yang 

kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi kelima adalah Golkar 

yang berhasil memperoleh 3.239 suara yang kemudian berhasil dikonversi 

menjadi 1 kursi. selanjutnya pada posisi keenam adalah Hanura yang berhasil 

memperoleh 3.060 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada 

posisi ketujuh adalah PAN yang berhasil memperoleh 2.777 suara yang kemudian 

berhasil dikonversi menjadi 1 kursi. Pada posisi kedelapan adalah PKB yang 

berhasil memperoleh 2.619 suara yang kemudian berhasil dikonversi menjadi 1 
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kursi. selanjutnya pada posisi kesembilan hingga keduabelas di tempati secara 

berturut-turut ialah PKIP dengan 2.192 suara, PBB dengan 1.557 suara, PPP 

dengan 1.094 suara dan PKS dengan 804 suara. Keempat partai terakhir ini tidak 

memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan ini.  

Pada Daerah Pemilihan 4 (Kec. Alak) Gerindra tampil sebagai partai 

dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar 5.318 suara dan berhak mendapat 

1 kursi. pada posisi kedua adalah PAN yang berhasil memperoleh 3.482 suara dan 

berhak mendapat 1 kursi. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati oleh partai 

PDIP yang berhasil memperoleh 3.131 suara dan berhak mendapat 1 kursi. Pada 

posisi keempat adalah Hanura yang berhasil memperoleh 3.079 suara dan berhak 

mendapat 1 kursi. Pada posisi kelima adalah PPP yang berhasil memperoleh 2.421 

suara dan berhak mendapat 1 kursi. pada posisi keenam adalah Demokrat yang 

berhasil mendapat 2.277 suara dan berhak mendapat 1 kursi. kemudian pada 

posisi ketujuh adalah PKB yang berhasil memperoleh 2.167 suara dan berhak 

mendapat 1 kursi. pada posisi kedelapan adalah Golkar yang berhasil memperoleh 

2.083 suara dan berhak mendapat 1 kursi. sementara itu untuk urutan kesembilan 

hingga kedua belas secara berturut-turut adalah Nasdem dengan 1.899 suara, 

PKPI dengan1.504 suara, PKS dengan 842 suara dan PBB dengan 573 suara. 

Dimana partai-partai ini tidak behasil memperoleh 1 kursi dari 8 kursi yang 

diperebutkan pada Daerah Pemilihan ini (Kec. Alak). 

Pada Daerah Pemilihan 5 (Kec. Kota Raja) partai yang mendapat suara 

terbanyak adalah Demokrat yang berhasil memperoleh 3.714 suara yang dan 

berhak mendapat 1 kursi. kemudian di ikuti partai Gerindra yang memperoleh 
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3.572 suara dan berhak mendapat 1 kursi. Pada posisi ketiga adalah Golkar yang 

berhasil memperoleh 3.135 suara yang dan berhak mendapat 1 kursi.. pada posisi 

keempat adalah PDIP yang berhasil memperoleh 3.088 suara dan berhak 

mendapat 1 kursi. Pada posisi kelima adalah Nasdem yang memperoleh 2.136 

suara dan berhak mendapat 1 kursi. Kemudian pada posisi keenam adalah Hanura 

yang memperoleh 2.036 suara dan berhak mendapat 1 kursi. sementara itu pada 

posisi ke tujuh hingga kedua belas secara berturut-turut di tempati oleh PAN 

dengan 1.726 suara, PPP dengan 1.695 suara, PKPI dengan 1.383 suara, PBB 

dengan 1.218 suara, PKB dengan 627 suara dan PKS dengan 387 suara. Partai-

parti ini tidak berhasil memperoleh kursi yang ada pada Daerah Pemilihan ini 

(Kec. Kota Raja).  

Secara keseluruhan pemilu legislatif di Kota Kupang tahun 2014 

didominasi oleh PDIP. Suara yang di peroleh oleh PDIP mengantarkar partai ini 

sebagai partai pemenang pemilu di Kota Kupang serta berbanding lurus dengan 

perolehan kursi yang di peroleh, dimana PDIP mendapat kursi terbanyak yakni 6 

kursi, bahkan PDIP merupakan satu-satunya partai yang mendapat dua kursi 

dalam satu daerah pemilihan (Daerah Pemilihan 1). Kemenangan PDIP di Kota 

Kupang tidak terlepas dari kelembagaan partai yang cukup baik serta keberadan 

partai yang telah mengakar di masyarakat Kota Kupang, selain itu calon-calon 

yang diusung juga telah banyak dikenal oleh masyarakat di Kota Kupang.  

Pada posisi kedua ditempati oleh tiga partai yaitu Golkar, Gerindra dan 

Hanura dimana masing-masing mendapat 5 kursi, ketiga partai ini berhasil 

merebut 1 kursi pada setiap Daerah Pemilihan yang ada, ketiga partai ini juga 
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merupakan partai yang cukup kuat di Kota Kupang, Golkar mempunyai sejarah 

panjang sejak zaman orde baru dan memliki basis pemilih yang loyal terhadap 

partai, kemudian Gerindra yang memilih sosok etnis timor sebagai pemimpin 

partai, dimana etnis timor merupakan etnis terbesar di Kota Kupang, serta Hanura 

yang cukup memiliki simpatisan. 

Pada posisi selanjutnya juga ditempati oleh tiga partai yaitu Nasdem, 

Demokrat dan PAN, dimana masing-masing memperoleh 4 kursi, ketiga partai ini 

berhasil memperoleh 1 kursi di 4 Daerah Pemilihan . Yang menarik adalah 

Nasdem yang merupakan partai baru namun memperoleh 4 kursi, partai ini 

berhasil menawarkan sesuatu yang baru sehingga dapat dengan baik menarik 

simpati masyarakat. Sedangkan bagi Demokrat perolehan 4 kursi secara kasat 

mata dapat dilihat sebagai akibat dari ketidakpusan masyarakat terhadap 

pemerintahan sebelumnya sehingga mengakibatkan turunya perolehan kursi partai 

ini. serta PAN yang, memilik basis pemilih di Kota Kupang yang cukup loyal. 

Selanjutnya terdapat PKB dan PPP yang mendapat masing-masing 3 kursi, 

kedua partai ini behasil memperoleh 1 kursi pada 3 Daerah Pemilihan , kedua 

pertain ini mengambil basis dukungan dari umat muslim di Kota Kupang serta 

juga membuka diri kepeda umat non muslim di Kota Kupang. Sementara itu 

sebagai partai yang juga berbasiskan keagaanam PKS dan PBB kurang mampu 

menarik simpati pemilih muslim maupun non muslim untuk dapat memilih pada 

pemilu 2014, hal ini menyebabkan kedua partai ini tidak mampu mengantarkan 

calonnya menjadi anggota legislatif di Kota Kupang, Sementara itu PKIP hanya 

mendapat satu kursi yakni pada Daerah Pemilihan 1. 
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BAB V 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA  

5.1. KARATERISTIK RESPONDEN 

Kategori pemilih dengan karakteristik jenis kelamin, umur, dan pendidikan 

menurut Hugh Bone dan Austin Ranney75 adalah categoric-group memberships 

yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam suatu kontestasi politik. Sedangkan 

latar belakang pendapatan adalah secondary groups, mereka adalah pemilih yang 

sadar terhadap identitas kelompok serta mempunyai orientasi sendiri demi 

mempertahankan tujuan kelompok. Mereka terdiri dari status sosial ekonomi atau 

kelas sosial, kelompok pekerjaan dan etnik. Kelompok ini dapat menjadi kekuatan 

politik tersendiri yang bisa digerakkan dalam menentukan pilihan politik karena 

kesadaran identitas mereka. 

Karakteristik responden yang diteliti dari penelitian ini memiliki 

karakteristik umum yang digambarkan dalam penyajian data di bawah ini. 

Karakteristik umum ini meliputi umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, 

pekerjaan serta penghasilan. Dalam penelitian ini responden yang di survei 

sebagai sampel sebanyak 347 orang dari populasi etnis timor di Kota Kupang 

yang berjumlah 104.371 jiwa. 

 

 

 
                                                           
75 Hugh A.Bone dan Austin Ranney. 1976. Politic And Voters. USA : McGraw-Hill 
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5.1.1. Umur 

Umur adalah salah faktor demografis yang diyakini cukup 

berpengaruh terhadap pilihan politk. Pada kelompok umur terdapat 

perdebadaan kepentingan dan perilaku memilih antara meraka yang dalam 

kategori muda dan tua76 atau pemilih pemula, menengah dan mereka yang 

sudah tua.  

Menurut temuan Anthony Heath 77  pemilih dengan umur yang 

masih muda cenderung tidak tertarik dengan politik, tidak fanatik terhadap 

partai dan mudah mengubah pilihan politiknya, baik terhadap kandidat 

maupun partai. Disamping itu, ada pandangan bahwa secara umum 

pemilih yang lebih muda cenderung mempunyai aspirasi bagi perubahan, 

sehingga cenderung tidak memilih partai yang sedang berkuasa. 

Sebaliknya, pemilih semakin tua cenderung konservatif, tidak 

menghendaki perubahan politik, sehingga cenderung memilih partai yang 

sedang berkuasa dibandingkan penantangnya78.  

Tabel 5.1 Umur Responden 
Umur Responden ∑ Persentase 

17-30 123 35.4 
31- 40 100 28.8 
41-50 73 21.0 
>50 51 14.7 
Jumlah 347 100 
Sumber : Diolah dari Kuisoner 

 

                                                           
76 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
77 Ibid., 
78 Ibid,. 
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Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur menunjukan 

sebagian besar responden berada pada kelompok umur 17-30 tahun atau 

sebanyak 123 responden atau 35,4% dari total responden yang ada. 

Sementara itu pada kelompok umur 31-40 berjumlah 100 respoden atau 

28,8% dari total responden, mereka yang berada pada kelomok umur 41-

50 tahun sebanyak 73 responden 21% dan kelompok umur diatas 50 tahun 

51 responden atau sebanyak 14,7%.  

5.1.2. Jenis Kelamin 

Sangat sedikit penelitian yang melihat adanya hubungan antara 

perilaku memilih dengan gender dalam suatu pemilihan umum. Pippa 

Norris dalam salah satu bukunya Electoral Engeneering: Voting Rules and 

Political Behavior79. mengatakan bahwa hubungan antara pilihan politik 

dengan gender sangat kompleks dan melibatkan pembelahan generasi 

menurut sejarah dan budaya masyarakat. 

Perbedaan jenis kelamin berpotensi mempengaruhi pilihan 

seseorang atas partai atau calon anggota legislatif bila ada perbedaan 

orientasi dalam komitmen terhadap agenda-agenda kesetaraan gender 

diantara partai atau calon-calon yang ada. Perbedaan ini juga berpotensi 

memengaruhi perilaku memilih bila pemilih secara umumterbelah oleh 

pandangan-pandangan yang lebih menekankan kesetaraan gender versus 

pandangan-pandangan konservatif tentang perempuan. Misalnya menerima 

                                                           
79 Pippa Norris. 2004. Electoral Engeneering: Voting Rules and Political Behavior. New York: 
Cambridge University Press. 
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perlakuan atas perempuan hanya sebagai pendamping suami, atau 

pandangan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan.  

Tabel 5.2 Jenis Kelamin Responden 
Umur Responden ∑ Persentase 
Laki-laki 182 52.4 
Perempuan 165 47.6 
Jumlah 347 100 
Sumber : Kuisoner No.01  

Bedasarkan tabel 5.2 diatas, mengenai karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukan keterwakilan jumlah responden dari 

klasifikasi jenis kelamin dalam penelitian ini cukup berimbang karena tidak 

memiliki jarak yang terlalu jauh antara jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan dengan jumlah 165 atau 52.4% responden dan laki-laki dengan 

jumlah 182 atau 165% responden. 

5.1.3. Agama  

Dalam tradisi riset tenteng perilaku memilih di Indonesia, agama 

merupakan faktor yang paling sering dibicarakan dalam hubungannya 

dengan pilihan politik. Agama dipercaya sebagai faktor yang sangat penting 

dalam membentuk pilihan politik warga. Partai politik atau calon legislatif 

yang mempunyai platform keagamaan yang sama dengan keberagamaan 

pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Seorang muslim 

cenderung mendukung partai dengan platform islam dibanding dengan 

partai dengat platform agama lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan 

antara agama dengan partai atau calon tidak selalu berdasarkan platform 

partai atau calon, hubungan tersebut dapat dilihat secara tidak langsung dari 

tradisi dan konteks historis partai atau calon. 
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Tabel 5.3 Agama Responden 
Umur Responden ∑ Persentase 
Protestan 267 76.9 
Khatolik 76 21.9 
Islam 4 1.2 
Jumlah 347 100 
Sumber : Kuisoner No. 03 

Berdasarkan tabel diatas, mengenai karakteristik responden 

berdasarkan agama yang dianut menunjukan bahwa pemeluk agama Kristen 

protestan mendominasi dalam penelitian ini dengan persentase sebesar 

76,9% atau 267 orang. Sedangkan katolik 21,9% atau 76 orang dan islam 

hanya 1,2% atau 4 orang. 

5.1.4. Pendidikan  

Dalam pandangan Almond dan Verba, dalam membicarakan 

masalah politik selalu berkaitan dengan masalah pendidikan. Sementara 

Seymor Martin Lipset menyatakan bahwa hubungan pendidikan dengan 

partisipasi politik sangat erat, jika pendidikan seseorang rendah maka 

partisipasi politiknya cenderung rendah, begitu juga sebaliknya, semakin 

tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi partisipasi politiknya80. 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan seseorang 

pemilih dalam mengelolah informasi dan mengevaluasi kandidat maupun 

partai yang paling tepat untuk mewakili kepentingannya 81 . Berdasarkan 

studi Saiful Mujani, bahwa pendidikan berhubungan secara sifnifikan 

terhadap ketertarikan seseorang pada politik, kerterlibatan dalam partai serta 

                                                           
80 Miriam Budiardjo (Peny) 1998. Partisipasi Politik dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia.  
81 Richer lau dan david p redlaws 
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ketertarikan dalam membicarakan dan mencari informasi politik.82 Tingkat 

pendidikan berhubungan dengan ketertarikan pada politik, sehingga pemilih 

dengan ragam tingkat pendidikan, akan beragam pula informasi yang 

diperoleh guna mengevaluasi kandidat yang akan dipilih pada pemilihan 

umum.  

Tabel 5.4 Tingkat Pendidikan Responden 
Tingkat Pendidikan Responden ∑ Persentase 

Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD 3 0.9 
Tamat SD 13 3.7 
Tamat SLTP 63 18.2 
Tamat SLTA 166 47.8 
Tamat Diploma 46 13.3 
Tamat Sarjana/ Lebih Tinggi 56 16.1 
Jumlah 347 100 
Sumber : Kuisoner No. 04 

Berdasarkan hasil pengelolahan data dari survei yang dilakukan 

menunjukan bahwa sebagian besar responden adalah lulusan SLTA yaitu 

sebanyak 166 responden atau 47,8%, kemudian responden dengan lulusan 

SLTP sebanyak 63 responden atau 18,2%, disusul tingkat pendidikan 

sarjana, diploma dan lulusan SD masing-masing 56 responden atau 16,1%, 

46 responden atau 13,3% dan 13 responden 3,7%. Sedangkan mereka yang 

tidak pernah bersekolah atau pernah bersekolah tetapi tidak sampai 

mendapat ijazah sebanyak 3 responden 0.9%. 

  

 

 

                                                           
82 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
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5.1.5. Pekerjaan  

Pekerjaan juga diyakini mempengaruhi perilaku memilih, pekerja 

pada sektor publik, diyakini cenderung berpartisipasi dalam politik. 

Beberapa studi setidaknya mengelompokan jenis pekerjaan “Kerah Biru” 

(segala jenis pekerjaan yang lebih mengandalakan fisik, sedangkan 

penggunaan kapasitas pengetahuan dan modal bersifat minim) dan 

pekerjaan “Kerah Putih” (pekerjaan yang lebih bertumpu pada ilmu 

pengetahuan dan modal). 

Tabel 5.5 Pekerjaan Responden 
Pekerjaan Responden ∑ Persentase 

Petani / Nelayan 46 13.3 
Guru / Dosen 18 5.2 
Buruh 27 7.8 
Pedagang Kecil 29 8.4 
Pedagang Besar 4 1.2 
Pensuinan 11 4.6 
Pengusaha 16 3.2 
Pegawai Negeri Sipil 48 13.8 
Pegawai Swasta 52 15.0 
Pejabat Publik 1 0.3 
Ibu Rumah Tangga 50 14.4 
Pelajar / Mahasiswa 40 11.5 
Tidak Bekerja 5 1.4 
Jumlah 347 100 
Sumber : Kuisoner No. 06  

Dari gambar diatas, mengenai karakteristi responden berdasarkan 

pekerjaan menunjukan bahwa jumlah responden terbanyak memilik 

pekerjaan sebagai pegawai swasta sebesar 52 atau 15%. Sedangkan 

responden terbesar kedua adalah ibu rumah tangga 50 atau 14,4%. Dari 

tabel diatas juga menunjukan bahwa jumlah responden dengan pekerjaan 

paling sedikit adalah Pejabat Publik (minimal Camat) yakni 0,3% atau 

berjumlah 1 orang.  
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Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden dapat disimpulakan 

bahwa mayoritas responden (191 responden) masuk dalam kelompok 

pekerjaan “Kerah Putih” (White Collar). Jenis pekerjaan yang masuk pada 

kelompok ini adalah pekerja yang lebih bertumpu pada kapasitas ilmu 

pengetahuan dan modal, contohnya adalah: Dokter, karyawan, pegawai 

negeri sipil, guru, dosen, pedagang berskala besar dan pengusaha. 

Selebihnya 156 responden masuk dalam kelompok pekerja “Kerah Biru” 

(Blue Collar). Jenis pekarjaan ini lebih mengandalakan tenaga sedangkan 

penggunaan kapasitas pengetahuan dan modal bersifat nimim. Contohnya 

adalah buruh, petani, nelayan dan pedagang kaki lima. 

5.1.6. Pendapatan  

Seorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial bawah (dilihat 

dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan) cenderung akan 

memilih parti politik dan calon legislatif yang dipandang memperjuangkan 

perbaikan kelas sosial mereka83 

Tabel 5.6 Pendapatan Responden 
Pendapatan Per Bulan Responden ∑ Persentase 

< 500.000 47 13.5 
500.000 – 1.000.000 78 22.4 
1.000.000 – 2.000.000 60 17.3 
2.000.000 – 3.000.000 98 28.3 
> 3.000.000 64 18.5 
Jumlah 347 100 
Sumber : Kuisoner No. 5  

 

                                                           
83 Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku 
memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-orde baru. Jakarta: Mizan 
Publika 
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Dari tabel 5.6 diatas diketahui bahwa responden memiliki tingkat 

perekonominan yang bervariasi, bila dikelompokan menurut status 

ekonominya, golongan ekonomi rendah adalah mereka yang penghasilan 

tiap bulan kurang atau sama dengan Rp.500.000 yaitu Empat Puluh Tujuh 

responden. Golongan mengengah kebawah adalah mereka yang penghasilan 

per bulannya sebesar Rp.500.000 – Rp.1.000.000 yaitu Tujuh Puluh 

Depalan responden. Golonngan menengah keatas adalah mereka yang 

penghasilan perbulannya adalah Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 dan 

Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 yaitu Seratus Lima Puluh Delapan responden. 

Sedangkan mereka yang berpenghasilan tinggi adalah yang berpenghasilan 

per bulan > Rp.3.000.000 yaitu Enam Puluh Empat responden. 
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5.2. ANALISIS DATA 

Dalam menganalisis hubungan antar variabel independen dan dependen 

digunakan teknik analisis data kuantitaif kemudian disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dan tabel silang. Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan 

mengggunkan analisa tabulasi silang dan digunakan distribusi persentase pada sel-

sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel-

variabel penelitian. Hubungan antar variabel penelitian, dalam hal ini efek 

variabel independen terhadap variabel dependen, dilihat dengan membandingkan 

distribusi 

5.3. PARTISIPASI POLITIK  

Partisipasi politik responden diasumsikan sebagai perubahan partisipasi 

dari pemilu legislatif 2009 ke pemilu legislatif 2014. Untuk mengetahui ada 

tidaknya perubahan partisipasi pada pemilu legislatif 2014. Maka perlu diketahui 

dahulu partisipasi politik responden pada pemilu 2009.  

 

 

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa sebagian besar atau lebih dari 50% 

responden menggunakan hak pilihnya. 178 responden atau 87,9% menggunakan 

hak pilihnya pada pemilu 2009. Sedangkan 39 responden atau 11,2% tidak 

menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.  

Tabel 5.7 Ikut Memilih Pada 2009 

 ∑ Persentase 
Ya 305 87.9 
Tidak  39 11.2 
Tidak Menjawab 3 0.9 
Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 7 
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Dari 39 responden yang tidak menggunakan hak pilihnya, diketahui bahwa 

9 responden tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih, sedangkan 6 

responden mengatakan pada saat itu belum memenuhi syarat untuk memilih. 1 

responden mengatakan tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan kesehatan. 

Sedangkan 23 responden mengatakan dengan sengaja tidak menggunakan hak 

pilihnya atau yang sering dikenal sebagai “Golput”. Dari perilaku golput ini 

didapati beberapa alasan, namun yang menjadi alasan utama adalah sebagian 

besar responden tidak memiliki ketertarikan atau keercayaan kepada partai atau 

calon legislatif yang ada. Hal ini dapat diduga karena memang terjadi penurunan 

kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang terjadi beberapa tahun 

belakangan di Indonesia.  

Selanjutnya, pada pemilu legislatif 2014 diketahui bahwa adanya 

peningkatan partisipasi politik responden yang menggunakan hak pilinya pada 

pemilu 2014 di bangdingkan dengan pemilu 2009, Hal ini dapat dilihat sebagai 

mulai tumbunya kesadaran dalam masyarakat akan arti pentingnya pemilu bagi 

kehidupan bernegara. 

 

 

 

Dari tebel diatas diketahui bahwa 347 responden atau 100% berpartisipasi 

pada pemilu legislatif 2014. Hal ini dimungkinkan karena kesadaran responden 

serta peran serta pemerintah dalam proses sosialisasi. Selain itu juga karena 

Tabel 5.8 Ikut Memilih Pada 2014 

 ∑ Persentase 
Ya 347 100.0 
Tidak  0 0 
Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 10 
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masyarakat yang menjadi sasaran untuk dijadikan responden adalah mereka yang 

mengikuti pemilu legislatif tahun 2014. 

 

Dari hasil survei yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa partai Nasdem 

dipilih oleh 62 atau 17,9% responden, PKB dipilih oleh 20 atau 5,8% responden 

PDIP menempati posisi kedua yaikni dipilih oleh 78 atau 22,5% responden, 

sementara itu golkar hanya dipilih oleh 54 atau 15,6% responden sehingga hanya 

menempati posisi ketiga.  

Gerindra merupakan partai yang paling banyak dipilih oleh responden yakni 

sebesar 83 atau 23,9% responden. Sementara itu Demokrat dipilih oleh 24 atau 6,9 

responden, PAN dipilih oleh 10 atau 2,9% responden, PPP dipilih oleh 2 atau 

0,6% responden, Hanura dipilih oleh 12 atau 3,5% responden.  

Sementara itu PPB dan PKPI dipilih oleh masing-masing 1 atau 0,3% 

responden. PKS menjadi partai yang tidak dipilih oleh responden. Hasil temuan 

dilapangan ini tidak jauh bebeda dengan hasil pemilu legislatif tahun 2014 diKota 

Tabel 5.9 Pilihan Partai Pada 2014 
Partai Politik ∑ Persentase 

Nasdem  62 17.9 
PKB 20 5.8 
PDIP 78 22.5 
Golkar 54 15.6 
Gerindra 83 23.9 
Demokrat 24 6.9 
PAN 10 2.9 
PPP 2 .6 
Hanura 12 3.5 
PBB 1 .3 
PKS 0 0 
PKPI 1 .3 
Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 14 
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Kupang dimana PDIP menjadi partai pemenang, kemudian diikuti oleh Gerindra, 

golkar, demokrat dan Nasdem yang menlengkapi posisi 5 teratas perolehan suara. 

5.4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH 

MASYARAKAT ETNIS TIMOR 

Untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat etnis Timor dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku memilih tersebut dalam pemilihan umum 

legislatif Kota kupang pada tahun 2014, maka penelitian ini menggunakan teori 

perilaku memilih. Teori perilaku memilih dengan tiga pendekatan yaitu 

Pendekatan Sosiologis (Sentiment etnis), Pendekatan Psikologis (identifikasi 

Partai) dan Pendekatan Pilihan Rasional (Kesesuain Program dan Pemberian 

Uang). 

5.4.1. Sentimen Etnis 

Sebagaimana dibahas dalam landasan teoritis bahwa karakteristik 

dan latar belakang sosiologis masyarakat ikut mempengaruhi perilaku 

memilih dalam suatu pemilihan umum. Tentang pengaruh latar belakang 

sosiologis terhadap perilaku memilih masyarakat etnis timor, pembahasan 

dalam bagian ini akan menganalisis faktor sosiologis berupa sentiment 

etnis. Hal itu ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor 

sosiologis terhadap keputusan pemilih untuk memilih dalam pemilihan 

umun 2014 di Kota Kupang.  

 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



117 
 
 

     
 

Pada perkembanganya etnisitas seringkali ditampilakn dengan 

pemakaian simbol-simbol etnis oleh para elit partai maupun calon 

legislatif untuk menarik simpati masyarakat dan tidak sedikit hal tersebut 

hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi ini 

pada akhirnya akan semakin menghilangkan nilai-nilai serta mempertajam 

perbedaan yang ada sehingga dapat menimbulkan gesekan-gesekan 

berbasis etnis di masyarakat. 

Pemakaian simbol-simbol keetnisan dalam politik dapat terlihat 

jelas dengan adanya para elit-elit politik yang selalu dalam aktifitas 

politiknya terus menekankan keetnisannya. Walau sulit untuk dinilai 

apakah penekanan keetnisan yang di tampilkan merupakan sesuatu yang 

alamiah atau hanya sebagai alat legitimasi untuk meyakinkan masyarakat. 

Hal ini menunjukan bahawa masih banyak elit-elit politik di Indonesia 

yang melihat bahwa keetnisan menjadi preferensi atau identifikasi 

masyarakat secara politik.  Hal ini sebenarnya menunjukan bahwa perilaku 

memilih di masyarakat bisa jadi terdiferensiasi menurut keetnisan elit 

partai maupun calon legislatif. 

Besarnya peran etnis dalam mempengaruhi perilaku memilih 

responden dapat diketahui dengan petanyaan apakah mempertimbangkan 

kesamaan etnis dalam menentukan pilihan responden terhadap partai 

politik maupun calon legislatif, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.10 Mempertimbangkan Kesamaan Etnis Dalam Menentukan Pilihan  

 ∑ Persentase 

Ya 70 20.2 

Tidak 276 79.5 
Tidak Menjawab 1 0.3 

Total 347 100.0 

Sumber: Kuisoner No. 20 

Dari tabel diatas diketahi bahwa 70 Responden atau 20.2 % 

menyatakan bahwa mempertimbangkan kesamaan etnis dalam menentukan 

pilihan responden terhadap partai politik maupun calon legislatif, 

sedangkan 276 responden atau 79,5 % menyatakan bahwa tidak 

mempertimbangkan kesamaan etnis dalam menentukan pilihan responden 

terhadap partai politik maupun calon legislatif. Sedangkan 1 responden 

tidak menjawab.  

Untuk menguji konsistenti responden maka peneliti memberikan 

pertanyaan sejenis yakni “apakah respoden memilih calon legislatif yang 

seetnis dengan responden? Berikut datanya: 

Tabel 5.11 Memilih Calon legislatif Seetnis dengan Responden 
 ∑ Persentase 

Ya 63 18.2 

Tidak 283 81.6 
Tidak Menjawab 1 0.3 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No.21 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 63 responden atau 18.2% 

mengatakan memilih calon legislatif yang seetnis dengan responden, 

selanjutnya 282 responden atau 81.6% mengatakan tidak memilih calon 

legislatif yang seetnis serta 1 reponden atau 0.3% tidak menjawab. Dengan 

demikian terdapat 8 responden yang jawabannya tidak konsisten.  
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Keterlibatan seseorang dalam organisasi juga mempunyai peran 

untum mempengaruhi preferensi pemilih. Organisasi-organisasi ini 

berperan untuk memediasi individu-individu hingga menjadi kekuatan 

kolektif yang mendukung suatu partai atau calon tertentu. Organisasi-

organisasi ini merupakan sumber daya sosial yang memungkinkan bagi 

mobilisasi politik. Dibanding yang tidak aktif, orang yang aktif dalam 

suatu organisasi sosial lebih tersedia untuk dimobilisasi sehingga menjadi 

aktif dalam politik. Dan lebih mungkin untuk mendukung partai, calon 

atau isu publik tertentu84. 

Tabel 5.12 Keterlibatan dalam organisasi berbasis etnis  
(Persehati Orang timor) 

 ∑ Persentase 

Ya 255 73.5 

Tidak 90 25.9 
Tidak Menjawab 2 0.6 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No.17 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 347 responden yang 

ada, 255 atau 73,5% responden mengatakan terlibat dalam Organisasi 

berbasis keetnisan dalam hal ini adalah Persehati Orang Timor. Sementara 

itu 90 responden atau 25.9% yang tidak terlibat dalam organisasi berbasis 

etnis dalam hal inni adalah Persehati Orang timor.  

Tabel 5.13 Intensitas Responden dalam Persehati Orang Timor 
 ∑ Persentase 

Sering 118 46.3 

Kadang – Kadang 86 33.7 
Sangat Jarang 41 16.1 
Tidak Pernah 10 3.9 
Total 255 100 
Sumber: Kuisoner No.18 

                                                           
84 Wolfinger dan Rasestone 1996 
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Selain itu dari hasil Tabulasi silang (Lampiran 3. Intensitas 

responden dalam POT dan Memilih berdarsarkan kesamaan etnis 

responden dengan calon) diketahui adanya kencenderungan perbedaan 

perilaku memilih berdasarkan intensitas responden dalam Persehati Orang 

Timor. Dari 188 responden yang mengatakan Sering ikut dalam kegiatan 

Persehati Orang Timor, 15 responden atau 12,7% mengatakan memilih 

calon legislatif seetnis, 103 responden atau 87,3% mengatakan tidak 

memilih calon legislatif seetnis.  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 18.749
a
 20 .538 

Likelihood Ratio 21.171 20 .387 

Linear-by-Linear Association 6.524 1 .011 

N of Valid Cases 347   

a. 21 cells (63.6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .00. 

  

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. 

Sig. > 0,05 dan Nilai chi square hitung 18.749 lebih kecil dari chi square 

tabel 31.410 (diambil dari chi square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) 

maka dapat diambil kesimpulan: 

- Maka H0  diterima 

- H1 ditolak = Tidak ada hubungan antara Sentimen etnis dengan 

preferensi memilih masyarakat Etnis Timor dalam pemilu 

legislatif tahun 2014 di Kota Kupang.  

 

 

          IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS                                                       PREFERENSI MEMILIH ETNIS...                               ANANIAS R.P. JACOB



121 
 
 

     
 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .226 .538 

N of Valid Cases 347  

Selanjutnya C = 0.226 dan P = 0.538, dimana P > X sehingga tidak 

memilik hubungan antar variabel yang signifikan. Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa sentiment etnis atau kesamaan etnis tidak berpengaruh 

atau tidak memiliki hubungan terhadap preferensi memilih masyarakat etnis 

timor di Kota Kupang. 

5.4.2. Identifikasi Partai  

Faktor psikologis dapat dilihat dari dua konsep; pertama, political 

involvement berkaitan dengan perasaan penting atau tidak ingin terlibat 

dalam isu-isu politik yang bersifat umum; kedua, party identification yang 

berkaitan dengan preferensi pemilih, yaitu perasaan suka atau tidak suka 

seseorang terhadap satu partai politik atau elit tertentu. Kajian utama 

pendekatan psikologis adalah ikatan emosional terhadap partai politik atau 

calon kepala daerah, orientasi terhadap isu dan orientasi terhadap kandidat. 

Kegiatan sosialisasi dalam hal ini sangat menentukan pilihan politik 

seseorang. 

Identifikasi partai merupakan bentuk kedekatan secara emosional 

pemilih terhadap partai politik tertentu secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Sejauh mana 

seseorang itu dekat dengan sebuah partai politik tertentu merupakan hasil 

dari proses identifikasi itu sendiri.  
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Tabel 5.14 Responden Memiliki Kedekatan Dengan Partai Tertentu 

 ∑ Persentase 

Ya 140 40.3 

Tidak 205 59.1 
Tidak Menjawab 2 0.6 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 22 

Dari total 347 responden menjawab bahwa mereka memiliki 

kedekatan dengan partai tertentu sebesar 140 responden atau 40,3% 

sedangkan 205 atau 59.1% menjawab tidak memiliki kedekatan dengan 

partai tertentu, dan 2 atau 0.6% responden tidak menjawab.  

Tabel 5.15 Bentuk Kedekatan Responden Dengan Partai Tertentu 

 ∑ Persentase 

Pengurus Partai 25 17.8 

Anggota Partai 55 39.3 

Simpatisan Partai 60 42.9 

Total 140 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 25 

Identifikasi partai politik responden selain mempengaruhi 

preferensi memilih, juga berpotensi membentuk perilaku politik ataupun 

partisipasi politik. Kondisi ini terlihat dari bentuk aktifitas politik 

responden yang menunjukan kedekatan mereka terhadap partai politik 

tertentu.  

Dari 140 responden yang menunjukan kedekatan dengan partai. 

Diantaranya 25 Responden atau 17.8% mengatakan sebagai Pengurus 

partai, 55 responden atau 39.3 % mengatakan mereka adalah anggota 

partai sedangakan 60 Responden atau 42% lainnya adalah simpatisan 

partai. Selain itu, cukup besarnya tingkat identifikai partai yang ada pada 

responden bisa jadi akan mempengaruhi keluarga, teman maupun 
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masyarakat sekitar untuk juga memiliki kedekatan yang sama terhadap 

salah satu partai politik.  

Untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan faktor – 

faktor yang mempengaruhi preferensi mayarakat etnis timor di pemilu 

legislatif 2014 di Kota Kupang, peneliti memberikan pertanyaan (1) 

apakah responden mempertimbangkan kedekatan dengan partai tertentu? 

(2) Apakah responden dalam memilih partai yang ia akan coblos atau ia 

dukung karena responden mengidentifikasikan dirinya bagian dari partai 

yang ia dukung atau tidak sehingga terdorong untuk memilih partai 

tertentu, 

Tabel 5.16 Mempertimbangkan Kedekatan dengan Partai Dalam 
Memilih  

 Frekuensi Persentase 

Ya 128 36.8 

Tidak 205 59.1 

Tidak Menjawab 11 3.2 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 25 

Untuk menguji konsistensi jawaban responden maka peneliti 

memberikan pertanyaan sejenis, dari tabel 5.13 dapat dilihat bahwa 128 

responden atau 36,8% menggunakan pertimbangan kesamaan partai dalam 

memilih. Sedangkan 205 responden atau 59,1% mengatakan tidak 

mempertimbangkan kesamaan partai dalam pemilu. Ini artinya jika 

dibandingkan dengan data pada pertanyaan Kedua mengenai memilih partai 

politik tertentu karena mengidentifikasi dirinya dengan partai tersebut 

didapai bahwa ada sejumlah responden yang tidak konsisten yaitu selisih 

antara 128 responden yang mempertimbangkan kesamaan partai dikurangi 
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91 responden yang memilih partai politik tertentu karena mengidentifikasi 

dirinya dengan partai tersebut maka terdapat 37 responden yang jawabannya 

tidak konsisten. 

Tabel 5.17 Memilih Partai Yang Mempunyai Kedekatan Dengan 
Responden  

 Frekuensi Persentase 

Ya 91 26.2 

Tidak 49 14.1 

Total 140 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 27 

Hubungan identifikasi partai dalam menentukan pilihan politik 

responden dapat diketahui jika dihubungkan dengan partai politik pilihan 

responden (Lampiran 5.1 Tabel Tabulasi silang kedekatan respoden dengan 

partai tertentu dan pilihan partai responden)  

Tabel 5.18 Pilihan Partai responden yang memilih karena kedekatan 
dengan partai tertentu 

Partai Politik ∑ Persentase 

Nasdem  2 2.2 

PKB 4 4.4 

PDIP 23 25.3 
Golkar 34 37.4 
Gerindra 21 23.1 
Demokrat 3 3.3 
PAN 0 0 
PPP 2 2.2 
Hanura 2 2.2 
PBB 0 0 
PKPI 0 0 
Total 91 100.0 

Sumber: Kuisoner No. 24 
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Berangkat dari asumsi Faktor psikologis tersebut maka penulis 

melakukan analisis apakah benar bahwa preferensi memilih masyarakat 

etnis timor pada pemilu 2014 di Kota Kupang di pengaruhi oleh 

identifikasi partai pemilih. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 109.625
a
 20 .000 

Likelihood Ratio 119.107 20 .000 

Linear-by-Linear Association 8.194 1 .004 

N of Valid Cases 347   

a. 15 cells (45.5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .14. 

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. 

Sig. < 0,05 dan Nilai chi square hitung 109.625  lebih besar dari chi square 

tabel 31.410 (diambil dari chi square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) 

maka dapat diambil kesimpulan: 

- Maka H0 di tolak  

- H1 diterima = Ada hubungan antara identifikasi partai dengan 

preferensi memilih masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif 

tahun 2014 di Kota Kupang. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .490 .000 

N of Valid Cases 347  

  Selanjutnya C = 0.490 dan P = 0.00, dimana P < X sehingga 

memilik hubungan antar variable yang signifikan. Dengan demikian  dapat 

disimpulkan bahwa identifikasi partai memiliki hubungan terhadap 

preferensi memilih masyarakat etnis timor di Kota Kupang. 
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5.4.3. Pilihan Rasional 

Memilih secara rasional menuntut daya nalar individu untuk 

memilih partai politik atau calon legislatif, dalam arti pemilih pada 

kategori ini tidak dipengaruhi oleh fanatisme belaka, tetapi selalu 

melakukan proses pencarian informasi terbaik sebelum menjatuhkan 

pilihan politiknya. Pemilih rasional memiliki kesadaran untuk 

mengumpulkan informasi secara kritis terhadap program partai, track 

record partai serta selalu mengkalkulasi keuntungan maupu kerugian yang 

akan dialami ketika memilih suatu partai politik atau calon legislatif 

tertentu. 

Proses pencarian informasi politik tidak lepas dari peran media 

massa baik cetak maupun elektronik. Kepemilikan akses dan penggunaan 

media massa sangan menunjang terhadap perolehan informasi secara tepat 

dan berimbang. Hal ini menunjukan bahwa terbatasnya kepemilikan akses 

dan penggunaan media massa juga mempengaruhi terbatasnya 

penerimanaan informasi secara memadai.  

Terkait dengan kepemilikan akses dan penggunaan media massa, 

data yang ada menunjukan bahwa sebagian besar responden mempunyai 

kepemilikan akses dan penggunaan sarana informasi yang memadai baik 

cetak maupun elektronik. Besarnya kepemilikan akses dan penggunan 

sarana informasi responden dapat menunjukan besarnya penerimaan 

responden akan berbagai informasi yang disajikan media massa 
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Tabel 5.19 Sarana Informasi Yang Dimiliki Oleh Responden 

 Jenis Sarana Informasi 
 Koran Tv Radio  Internet 

Ya 326 345 297 225 

Tidak 21 2 50 122 

Total 347 347 347 347 

Sumber: Kuisoner No.28   

Besarnya penerimaan informasi dari media massa, mempunyai 

potensi bagi pembentukan pengetahuan responden terhadap berbagai 

macam informasi yang didapatnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh minan 

responden terhadap ragam informasi yang didapatnya melalui media 

massa. Dengan kata lain bila responden berminat pada politik maka 

pengetahuan politiknya cenderung tinggi begitu pula terhadap ragam 

informasi lainya. 

Tabel 5.20  Informasi Yang Disukai Oleh Responden 

 Jenis Informasi 
 Ekonomi  Hiburan Olaraga  Politik  Hukum 

Ya 45 102 84 73 43 

Tidak 302 245 263 274 304 

Total 347 347 347 347 347 

Sumber: Kuisoner No. 29 

Tabel 5.14 menunjukan bahwa sebagian besar minat responden 

adalah pada berita-berita yang bersifat olaraga (102 responden). Kemudian 

diikuti dengan berita hiburan (84 responden). Sementara jumlah terendah 

adalah berita hukum (43 responden). Dilihat dari minat responden 

terhadap infomasi politik menunjukan bahwa pengtahuan politik 

responden lumayan baik, walau minat dan perhatian lebih banyak tertuju 

pada informasi hiburan dan olaraga. Ini berarti masis ditemukan adanya 
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responden yang mengangap informasi politik sebagai informasi yang 

penting dan perlu diikuti.  

Pengetahuan responden terhadap permasalahan-permasalahan 

politik juga terlihat dari intensitas responden dalam mengikuti informasi-

informasi yang bersifat politik. 

Tabel 5.21 Intensitas Responden Mengikuti Berita Pemilu 

 Frekuensi Persentase 

Selalu 17 4,8 

Kadang-kadang 180 51.8 

Sangat Jarang 98 27,6 

Tidak pernah 52 14.9 

Total  347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 30 

Dari tabel 5.15 dapat diketahui bahwa dari 347 responden yamg 

ada, sebagian besar yaitu 180 responden atau 51,8 responden hanya 

kadang-kadang dalam mengikuti informasi pemilu, sedangkan yang selalu 

mengikuti infrmasi pemilu hanya 17 responden atau 4,8%. Ini menunjukan 

bahwa tingkat intensitas responden dalam mengikuti informasi pemilu 

cukup tinggi. 

5.4.3.1. Kesesuian Program 

Kesesuain program merupakan salah satu faktor dalam pendekatan 

pilihan rasional. Dalam faktor ini mengindahkan bahwa pemilih akan 

senantisa melakukan perhitungn untuk memaksimalkan keuntungan yang 

dapat diperoleh serta senantiasa menekan ongkos seminimal mungkin.  
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Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian maka peneliti 

menanyakan kepada responden program partai manakah yang paling 

sesuai dengan harapan responden, jawaban dari pertanyaan ini tidak selalu 

berbanding lurus dengan pilihan partai responden.  

Tabel 5.22 Kesesuian Program Yang Ditawarkan Partai/ Calon 
Legislatif Dengan Harapan Responden 

Partai Politik ∑ Persentase 

Nasdem  61 17.6 

PKB 3 .9 

PKS 0 .0 

PDIP 86 24.8 
Golkar 57 16.4 
Gerindra 71 20.5 
Demokrat 29 8.4 
PAN 15 4.3 
PPP 2 .6 
Hanura 20 5.8 
PBB 1 .3 
PKPI 2 .6 
Total 347 100.0 

Sumber: Kuisoner No. 31 

Data diatas menunjukan bahwa, 61 responden (17,6%) mengatakan 

Nasdem sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai 

dengan harapan responden, 3 responden atau 0.9% responden mengakatan 

PKB sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan 

harapan responden 86 responden atau 24,8% responden mengakatan PDIP 

sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan 

harapan responden. 57 responden atau 16.4% responden mengakatan 

Golkar sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai 

dengan harapan responden. 
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71 responden atau 20.5% responden mengakatan Gerindra sebagai 

partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan harapan 

responden. 29 responden atau 8.4% responden mengakatan Demokrat 

sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan 

harapan responden. 15 responden atau 4.3% responden mengakatan PAN 

sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan 

harapan responden. 2 responden atau 0.6% responden mengakatan PPP 

sebagai partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan 

harapan responden.  

20 responden atau 5.8% responden mengakatan Hanura sebagai 

partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan harapan 

responden. 1 responden atau 0.3% responden mengakatan PBB sebagai 

partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan harapan 

responden. 2 responden atau 0,6% responden mengakatan PKPI sebagai 

partai yang memiliki kesesuain antara program partai dengan harapan 

responden. 

Tabel 5.23 Mempertimbangkan Kesesuian Program Yang Ditawarkan 
Partai/ Calon Legislatif Dengan Harapan Responden 

 Frekuensi Persentase 

Ya 192 55.3 

Tidak 144 41.5 

Tidak Menjawab 11 3.2 
Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 32 

Berdasarkan tabel diatas, mengenai jawaban memperimbangkan 

kesesuaiaan program partai/ calon legislatif yang ditawarkan dalam 

menentukan plihan pada pemilu menunjukan bahwa 192 responden atau 
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55.3% menggunakan pertimbangan program dalam menentukan pilihan, 

sisanya 144 Responden atau 41.5% menjawab tidak mempertimangkan 

program partai/ calon legislatif yang ditawarkan dalam menentukan 

pilihan. Dari angka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas 

responden melibatkan pertimbangan program dari partai/ calon legislatif 

yang ditawarkan dalam menentukan pilihan. 

Tetapi tidak semua responden yang menggunakan pertimbangan 

kesesuian program partai / calon legislatif yang ditawarkan sebagai dasar 

dalam memilih suatu partai atau calon legislatif , berikut adalah data 

tentang jawaban responden.  

Tabel 5.24 Memilih Karena Kesesuian Program Yang Ditawarkan 
Partai/ Calon Legislatif Dengan Harapan Responden 

 Frekuensi Persentase 

Ya 166 47.8 

Tidak 181 52.2 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 33 

Berdasarkan tabel diatas, mengenai jawaban memilih karena 

kesesuaiaan program partai/ calon legislatif yang ditawarkan dalam 

menentukan pilihan pada pemilu menunjukan bahwa 166 responden atau 

47.8% menggunakan pertimbangan program dalam menentukan pilihan, 

sisanya 181 Responden atau 52.2% menjawab memilih tidak karena 

kesesuaiaan program partai/ calon legislatif yang ditawarkan dalam 

menentukan pilihan pada pemilu. 
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Tabel 5.25 Pilihan Partai responden yang memilih karena Kesesuian Program 
Yang Ditawarkan Partai/ Calon Legislatif Dengan Harapan Responden 

Partai Politik ∑ Persentase 

Nasdem  41 24.7 

PKB 11 6.6 

PDIP 32 19.3 
Golkar 12 7.2 
Gerindra 41 24.7 
Demokrat 12 7.2 
PAN 9 5.4 
PPP 0 0 
Hanura 6 3.6 
PBB 1 0.6 
PKPI 1 0.6 
Total 166 100.0 

Sumber: Kuisoner No. 33 dan 11 

Berangkat dari asumsi pilihan rasional tersebut maka penulis 

melakukan analisis apakah benar bahwa preferensi memilih masyarakat 

etnis timor pada pemilu 2014 di Kota Kupang di pengaruhi oleh 

kesesuaian program partai atau calon tertentu.  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 35.661
a
 10 .000 

Likelihood Ratio 39.217 10 .000 

Linear-by-Linear Association 1.343 1 .246 

N of Valid Cases 347   

a. 7 cells (31.8%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .48. 

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. 

Sig. < 0,05 dan Nilai chi square hitung 35.661 lebih besar dari chi square 

tabel 18.307 (diambil dari chi square tabel dengan Df 10 dan P = 0,05 

maka dapat diambil kesimpulan: 
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- H0 ditolak  

- H1 diterima = Ada hubungan antara Kesesuaian program dengan 

preferensi memilih masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif 

tahun 2014 di Kota Kupang.  

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .305 .000 

N of Valid Cases 347  

Selanjutnya C = 0.305 dan P = 0.00, dimana P < X sehingga 

memilik hubungan antar variable yang signifikan. Dengan demikian dapat 

peneliti simpulkan bahwa kesesuain program partai atau calon dengan 

harapan responden memilik hubungan dengan preferensi memilih 

masyarakat etnis timor di Kota Kupang. 

5.4.4. Pemberian Uang 

Pemberian uang juga merupakan salah satu faktor dalam 

pendekatan pilihan rasional. Dalam faktor ini mengandaikan bahwa 

pemilih akan senantisa melakukan perhitungn untuk memaksimalkan 

keuntungan yang dapat diperoleh serta senantiasa menekan ongkos 

seminimal mungkin. Bahkan tidak jarang pemilih memilih partai atau 

calon apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu 

pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi, bukan 

hanya dengan program yang dijanjikan melaikan menerima imbalan dalam 

hal ini berupa uang.  
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Untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya dalam penelitian 

maka peneliti menanyakan kepada responden apakah mereka menerima 

imbalan dari partai atau kandidat tertentu, jawaban dari pertanyaan ini 

tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan partai responden, karena 

itulah yang akan coba dijawab dalam pengujian hipotesis. 

Tabel 5.26 Menerima Pemberian Uang Dari Partai/ Calon Legislatif  
 Frekuensi Persentase 

Ya 72 20.7 

Tidak 275 79.3 

Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 34 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 72 Responden atau 20.7% 

responden menerima pemberian uang dari partai/ calon legislatif tertentu, 

dan 275 responden atau 79.3% mengatakan tidak menerima imbalan 

berupa uang dari partai atau kandidat tertentu.  

Namun meskipun menerima imbalan yang diberikan partai atau 

kandidat belum tentu responden memilih suatu partai atau calon tertentu 

karena pemberian imbalan tersebut pada pemilu. Hal ini dapat kita lihat 

dari tabel berikut. 

Tabel 5.27 Memilih Karena Pemberian Uang Dari Partai/ Calon Legislatif  
 Frekuensi Persentase 

Ya 16 4.6 

Tidak 320 92.2 

Tidak Menjawab 11 3.2 
Total 347 100.0 
Sumber: Kuisoner No. 36 
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Berdasarkan tabel 5.18 mengenai jawaban memperimbangkan 

pemberian imbalan berupa uang dari partai atau calon tertentu dalam 

menentukan pilihan pada pemilu menunjukan bahwa 16 responden atau 

4.6% menggunakan pertimbangan pemberian uang dalam menentukan 

pilihan, sisanya 320 Responden atau 92.2% menjawab tidak 

mempertimbangkan pemberian imbalan berupa uang dari partai atau 

kandidat. Dari angka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas 

responden tidak melibatkan pertimbangan pemberian uang dari partai atau 

kandidat dalam menentukan pilihan. 

Hubungan Pemberian uang dalam menentukan pilihan politik 

responden dapat diketahui jika dihubungkan dengan partai politik pilihan 

responden (Lampiran 7.1 Tabel Tabulasi Pemberian uang dan pilihan 

partai responden).  

Tabel 5.28 Pilihan Partai responden yang memilih karena Pemberian 
Uang Dari Partai/ Calon Legislatif 

Partai Politik ∑ Persentase 

Nasdem  0 0 

PKB 2 7.7 

PDIP 9 34.6 
Golkar 4 15.4 
Gerindra 2 7.7 
Demokrat 5 19.2 
PAN 1 3.8 
PPP 0 0 
Hanura 3 11.5 
PBB 0 0 
PKPI 0 0 
Total 26 100.0 

Sumber: Kuisoner No. 36 dan 11 
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Berangkat dari asumsi pilihan rasional tersebut maka penulis 

melakukan analisis apakah benar bahwa preferensi memilih masyarakat 

etnis timor pada pemilu 2014 di Kota Kupang di pengaruhi oleh 

pemberian uang.  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 38.205
a
 20 .008 

Likelihood Ratio 40.010 20 .005 

Linear-by-Linear Association 1.918 1 .166 

N of Valid Cases 347   

a. 19 cells (57.6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .07. 

Dari hasil uji Chi Square diatas dapat diketahi bahwa nilai Asymp. 

Sig. > 0,05 dan Nilai chi square hitung 38.205 lebih besar dari chi square 

tabel 31.410 (diambil dari chi square tabel dengan Df 20 dan P = 0,05) 

maka dapat diambil kesimpulan: 

- H0 ditolak 

- H1 diterima = Ada hubungan antara pemberian uang dengan 

preferensi memilih masyarakat etnis Timor dalam pemilu legislatif 

tahun 2014 di Kota Kupang. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .315 .008 

N of Valid Cases 347  

 

Selanjutnya C = 0.305 dan P = 0.00, dimana P < X sehingga 

memilik hubungan antar variable yang signifikan. Dengan demikian dapat 

peneliti simpulkan bahwa pemberian uang memilik hubungan dengan 

preferensi memilih masyarakat etnis timor di Kota Kupang.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. KESIMPULAN  

Pada bab ini peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dari beberapa 

uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini 

diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh dari semua proses penelitian 

yang dilakukan.  

Berdasarkan hasil survei, preferensi memilih masyarakat Etnis Timor di 

Kota Kupang 2014 adalah preferensi memilih berdasarkan atas identifikasi 

kepertaian, kesesuaian program partai atau calon dengan harapan responden dan 

dan pemberian uang. sedangkan pada variable lainnya yakni sentiment etnis 

kurang memberi pengaruh dalan preferensi memilih masyarakat etnis Timor.  

Pertama, Temuan dilapangan menunjukan asumsi pendekatan sosiologis 

dalam preferensi memilih yang mengatakan bahwa kesamaan etnis dengan calon 

tertentu memiliki pengaruh terhadap pilihan politik.  Namun dalam penelitian ini 

menunjukan hal yang sebaliknya terkait dengan sentiment etnis. Bahwa perilaku 

memilih dalam masyarakat etnis Timor di Kota Kupang tidak didorong oleh 

sentiment keetnisan. Hal ini dapat dilihat dari 347 responden sebanyak 283 

responden atau 81,6% mengatakan tidak mengunakan pertimbangan kesamaan 

etnis dalam menentukan pilhan pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Kupang. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjelaskan preferensi 

ataupun perilaku memilih pada etnis timor pendekatan sosiologis menjadi kurang 

relevan.  
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Kedua, Berangkat dari pendekatan psikologi dengan asumsi identifikasi 

partai. Sikap politik seseorang akan mempengaruhi orientasi politik mereka 

terhadap partai poltik tertentu. Temuan dilapangan menunjukan faktor identifikasi 

partai mempunyai pengaruh terhadap preferensi memilih masyarakat etnis timor 

di Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat dari 140 responden yang memiliki Party id, 

91 responden mengatakan memilih partai tesebut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan psikologis cukup relevan untuk menjelaskan 

preferensi atau perilaku memilih etnis timor di Kota Kupang. 

Ketiga, Temuan dilapangan juga menunjukan bahwa teryata kesesuaian 

program partai atau calon dengan harapan responden memiliki hubungan dengan 

pilihan partai. Hal ini dapat dilihat dari total 347 respoden 167 responden atau 

48,1% mengatakan memilih partai atau calon tertentu dikaenakan program yang 

ditawarkan partai atau calon tersebut. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa pandekatan pilihan rasional khususnya faktor kesesuaian program cukup 

relevan untuk menjelaskan preferensi atau perilaku memilih masyarakat etnis 

timor pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Kupang.  

Keempat, Temuan lain menunjukan bahwa perilaku memilih etnis timor 

memiliki hubungan dengan pemberian uang yang dilakukan partai maupun calon 

legislatif tertentu. Dengan demikian faktor pemberian uang cukup relevan untuk 

menjelaskan perilaku memilih etnis timor khususnya di Kota Kupang. Hal ini 

kembali menguatkan pendekatan pilihan rasional pada temuan ketiga. Bahwa 

masyarakat etnis timor cenderung berpikir rasional dalam menentukan pilihan 

politiknya, terlepas dari baik buruknya penerimaan uang itu sendiri. 
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KUISONER 

PREFERENSI MEMILIH MASYARAKAT ETNIS TIMOR DALAM 

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA KUPANG 

 

Syalom bapak/ibu saudara sekalian, saya Ananias Riyoan Philip Jacob 

mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Arilangga, sedang melakukan 

penelitian tentang “Preferensi Memilih Masyarakat etnis Timor Dalam 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Kupang”.  

Untuk keperluan tersebut saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan 

yang terlampir guna dapat memberikan beberapa informasi yang sangat 

diperlukan dalam penelitian ini. Saya memohon kerja samanya bapak/ibu saudara 

sekalian untuk mengisi kuisoner ini dengan jujur dan sebaik-baiknya. 

Saya akan menjaga kerahasiaan informasi dan identitas yang diberikan 

kepada saya, karena pada dasarnya kuisoner ini murni hanya untuk suatu 

penelitian dan tidak ada kepentingan lainnya selain penyelesaian studi dan 

pengembangan ilmu kedepan. 

Atas kesedian dan perhatian bapak/ ibu saudara sekalian saya ucapkan 

limpah terimah kasih. Syalom. 

 

Data responden 
 

Nama  : ___________________________________________ 

Usia    :_____ thn 

Kecamatan  : ________________ 

Kelurahan  : ________________ 

 
1. Jenis Kelamin  

1. Laki-laki 
2. Perempuan 

 
2. Status perkawinan  

1. Belum kawin 
2. Kawin 
3. Janda/duda 
 

NO :  ____ 
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3. Keyakinan yang Bapak/Ibu anut? 

1. Protestan 5. Budha 

2. Katolik 6. Hindu 
3. Islam 

 
4. Pendidikan terakhir: 

1. Tidak Sekolah 5. Tamat diploma 

2. Tamat SD 6. Tamat S-1 atau lebih tinggi 

3. Tamat SLTP 

4. Tamat SLTA 

 

5. Rata-rata pendapata perbulan? 
1. Kurang dari 1.000.000 5.  3.500.000-5.000.000 

2. 1.000.000-1.500.000 6.  Lebih dari 5.000.000 

3. 1.500.000-2.500.000 

4. 2.500.000-3.500.000 

 

6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini? 
1. Petani/Nelayan 9.   Pegawai Swasta 

2. Guru /Dosen 10. Pejabat Publik (Minimal Camat) 

3. Buruh  11. Profesional 

4. Pedagang Kecil 12. Ibu Rumah Tangga 

5. Pedagang Besar 13. Mahasiswa/ Pelajar 

6. Pensiunan  14. Tidak Bekerja 

7. Pengusaha  15. Lainnya  

8. PNS (Sebutkan)________________ 

 

Perilaku memilih dan pergeseran politik 
 

7. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif 

tahun 2009?  

1. Ya 
2. Tidak  
3. Tidak Menjawab 

 
8. Jika ‘ya’ partai apakah yang Bapak/ibu pilih? 

1. Golkar  6. PKS 11. Lainnya 
(sebutkan)______________ 2. Demokrat 7. HANURA 

3. PPP 8. GERINDRA 
4. PDIP 9.PKB 
5. PAN  10.PBB 
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9. Alasan apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam memilih 

partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2009? 

1. Kesamaan suku dengan caleg 
2. Program yang ditawarkan cukup baik 
3. Bersih dari korupsi dibandingkan partai lain 
4. Dipimpin oleh tokoh yang berpengalaman 
5. Anggota partai 
6. Ikut-ikutan 
7. Tidak menjawab 
8. Lainnya (sebutkan)______________________ 

 
10.  Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif 

tahun 2014?  

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

11. Partai apa yang Bapak/Ibu pilih pada pemilu legislatif 2014? 

1. Nasdem  2. PKB 3. PKS 

4. PDIP 5. Golkar 6. Gerindra 

7. Demokrat 8. PAN 9. PPP 

10. Hanura 11. PBB 12. PKPI 

 

 

Sosialisasi politik 
 

12. Informasi apakah yang sering bapak/ibu ikuti? 

1. Ekonomi 

2. Olaraga  

3. Hiburan  

4. Politik  

5. Kriminal 

6. Lainya 
(sebutkan)____________________ 

 

13. Apakah bapak/ibu mengikuti berita seputar pemilu legislatif 2014? 

1. Ya, selalu  

2. Ya, kadang-kadang 

3. Jarang  

4. Tidak  
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14. Dari manakah informasi pemilu legislatif bapak/ibu dapatkan? 

1. Media  

2. Teman  

3. Keluarga  

4. Lainnya (sebutkan)_________________ 

 

15. Seberapa seringkah bapak/ibu membicarakan masalah-masalah yang 

terkait dengan politik dalam keluarga, misalnya tentang pemilu 

legislatif 2014? 

1. Sering  

2. Kadang-kadang 

3. Sangat jarang  

4. Tidak pernah 

5. Tidak menjawab  

 

Faktor sosiologis 

 

16. Apakah bapak/ibu mengetahui organisasi persehati orang timor? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

17. Jika ya, Apakah bapak/ibu berafliasi dengan organisasi persehati 

orang timor? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

18. Jika ya, Apakah bapak/ibu turut aktif dalam kegiatan persehati orang 

timor? 

1. Selalu  

2. Kadang-kadang 

3. Sangat jarang  

4. Tidak pernah 

5. Tidak menjawab  
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19. Apakah nilai-nilai kesukuan yang bapak/ibu anut mempengaruhi 

pandangan bapak/ibu terhadap pilihan politik? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

 

20. Apakah bapak/ibu Mempetimbangkan kesamaan etnis dalam 

memilih? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

21. Apakah bapak/ibu memilih calon seetnis dalam pemilihan umun 

legislatif tahun 2014 di Kota Kupang? 

1. Ya 

2. Tidak 

3. Tidak menjawab 

 

Faktor Psikologis 

 

22. Apakah selama ini ada partai yang bapak/ibu merasa dekat? 

1. Ya ada 

2. Tidak ada 

3. Tidak Menjawab 

 

23. Jika ada apakah bapak /ibu memilih partai tersebut? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

24. Jika ada partai apakah yang memiliki kedekatan dengan bapak/ibu? 

1. Nasdem  2. PKB 3. PKS 

4. PDIP 5. Golkar 6. Gerindra 

7. Demokrat 8. PAN 9. PPP 

10. Hanura 11. PBB 12. PKPI 
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25. Mempertimbangkan Kedekatan dengan Partai tersebut Dalam 

Memilih? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

26. Apakah bapak/ibu menjadi bagian dari partai tersebut? Misalnya 

sebagai anggota atau pengurus partai? 

1. Pengurus Partai  

2. Anggota 

3. Simpatisan 

 

27. Memilih Partai Yang Mempunyai Kedekatan dengan tersebut Dalam 

pemilihan umun legislatif 2014 di Kota Kupang? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

Faktor rasional 

28. Sarana Informasi apakah Yang digunakan Oleh bapak/ibu?  

1. Koran 

2. TV 

3. Radio 

4. Internet 

 

29. Informasi apakah yang sering bapak/ibu ikuti? 

1. Ekonomi 2. Olaraga 3. Hiburan  

4. Politik 5. Hukum 6. Lainnya 

      (sebutkan)______ 

 

30. Apakah bapak/ibu mengikuti berita seputar pemilu legislatif 2014? 

1. Ya, selalu  

2. Ya, kadang-kadang 

3. Jarang  

4. Tidak  
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31. Program partai atau calon manakah yang bapak/ ibu anggap paling 

sesuai dengan harapan bapak/ ibu?  

1. Nasdem  2. PKB 3. PKS 

4. PDIP 5. Golkar 6. Gerindra 

7. Demokrat 8. PAN 9. PPP 

10. Hanura 11. PBB 12. PKPI 

 

32. Apakah bapak/ ibu mempertimbangkan kesesuaian program partai 

atau calon dalam memilih? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

33. Apakah bapak/ ibu memilih karena kesesuian program yang 

ditawarkan partai/ calon legislatif dengan harapan bapak/ibu? 

1. Ya 

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

34. Apakah bapak/ibu menerima sumbangan baik berupa uang, barang 

atau janji-janji tertentu dari calon? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak menjawab 

 

35. Jika ya, apakah bapak/ibu memilih calon tersebut? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak Menjawab 

 

36. Apakah faktor pemberian uang menjadi faktor penentu bapak/ibu 

dalam memilih calon? 

1. Ya  

2. Tidak  

3. Tidak menjawab 
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37. Jika tidak, apakah yang menjadi penentu bapak/ibu dalam memilih 

calon? 

1. Memilih sesuai hati nurai 

2. Kesamaan suku dengan calon 

3. Kesamaan partai 

4. Lainnya (sebutkan) ______________ 

 

 

 

 

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAN DAN PERHATIAN BAPAK/IBU 

MOHON MAAF JIKA ADA PERTANYAAAN YANG MENYINGGUNG 

BAPAK/IBU 

TUHAN MEMBERKATI 
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Kerangka Sampling  Kota Kupang 

No Kecamatan Populasi 
1.  Kota Lama 33.487 
2. Kelapa Lima 72.249 
3. Maulafa 73.604 
4. Alak  58.908 
5. Oebobo 93.055 
6. Kota raja 52.809 

Total 384.112 

Kerangka Sampling  Kec. Kota Lama 

No Kelurahan Populasi 
1.  Oeba 5.406 
2. Merdeka 2.471 
3. Bonipoi 1.991 
4. Airmata 1.802 
5. LLBK 674 
6. Solor 3.104 
7. Tode Kisar 1.231 
8. Fatubesi 5.056 
9. Nefonaek 4.145 
10. Pasir Panjang 7.607 

Total 33.487 

Kerangka Sampling  Kec. Kelapa Lima 

No Kelurahan  Populasi  
1.  Kelapa Lima 6.218 
2. Oesapa 5.696 
3. Oesapa Barat 6.719 
4. Oesapa Selatan 5.492 
5. Lasiana 2.609 

Total 72.249 

Kerangka Sampling  Kec. Oebobo 

No Kelurahan  Populasi  
1.  Oebobo 13.430 
2. Oetete 8.245 
3. Oebufu 13.430 
4. Fatululi 18.063 
5. Kayu Putih 12.067 
6. Tuak Daun Merah 10.169 
7. Liliba 13.774 

Total 93.055 
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Kerangka Sampling  Kec. Maulafa 

No Kelurahan  Populasi  
1.  Maulafa 10.670 
2. Kolhua 7.594 
3. Belo 3.982 
4. Fatukoa 3.077 
5. Sikumana 16.602 
6. Naikolan 8.364 
7. Oepura 15.464 
8. Naimata 2.797 
9. Penfui 5.054 

Total 73.604 

Kerangka Sampling  Kec. Alak 

No Kelurahan  Populasi  
1.  Naioni 2.285 
2. Manulai 2 3.732 
3. Batuplat 4.548 
4. Alak 7.091 
5. Manutapen 6.440 
6. Mantasi 1.070 
7. Fatufeto 5.247 
8. Nunhila 2.815 
9. Nunbaun Delha 4.194 
10. Nunbaun Sabu 4.262 
11. Namosain 10.713 
12. Penkase - Oeleta 6.511 

Total 58.908 
 

Kerangka Sampling  Kec. Kota Raja 

No Kelurahan  Populasi  
1.  Nunleu 5.548 
2. Air Nona 7.481 
3. Kuanino 7.990 
4. Naikoten I 11.705 
5. Naikoten II 3.179 
6. Fontein 5.342 
7. Bakunase 4.958 
8. Bakunase II 6.606 

Total 52 .809 
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Lampiran 1. Crosstab  Pilihan Partai X  Pendidikan 

    

Total 
   

Tidak Sekolah Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat Diploma 
Tamas S1 atau 

Lebih Tinggi 

Pilihan Partai NasDem Count 0 1 9 34 5 13 62 

% within Pendidikan .0% 7.7% 14.3% 20.5% 10.9% 23.2% 17.9% 

PKB Count 0 0 0 10 7 3 20 

% within Pendidikan .0% .0% .0% 6.0% 15.2% 5.4% 5.8% 

PDIP Count 0 2 17 36 11 12 78 

% within Pendidikan .0% 15.4% 27.0% 21.7% 23.9% 21.4% 22.5% 

Golkar Count 1 8 10 25 4 6 54 

% within Pendidikan 33.3% 61.5% 15.9% 15.1% 8.7% 10.7% 15.6% 

GERINDRA Count 1 1 20 37 8 16 83 

% within Pendidikan 33.3% 7.7% 31.7% 22.3% 17.4% 28.6% 23.9% 

Demokrat Count 0 1 3 13 4 3 24 

% within Pendidikan .0% 7.7% 4.8% 7.8% 8.7% 5.4% 6.9% 

PAN Count 0 0 2 4 2 2 10 

% within Pendidikan .0% .0% 3.2% 2.4% 4.3% 3.6% 2.9% 

PPP Count 0 0 1 1 0 0 2 

% within Pendidikan .0% .0% 1.6% .6% .0% .0% .6% 

HANURA Count 0 0 1 6 4 1 12 

% within Pendidikan .0% .0% 1.6% 3.6% 8.7% 1.8% 3.5% 

PBB Count 0 0 0 0 1 0 1 

% within Pendidikan .0% .0% .0% .0% 2.2% .0% .3% 

PKPI Count 1 0 0 0 0 0 1 

% within Pendidikan 33.3% .0% .0% .0% .0% .0% .3% 

Total Count 3 13 63 166 46 56 347 

% within Pendidikan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Lampiran 2 Crosstab Pilihan Partai X  Pekerjaan 

   Pekerjaan 

Total 
   Petani/ 

Nelayan 
Guru/ 
Dosen Buruh 

Pedagan 
Kecil 

Pedagang 
Besar Pensiunan Pengusaha PNS 

Pegawai 
Swasta 

Pejabat 
Publik 

Ibu Rumah 
Tangga 

Mahasiswa/ 
Pelajar 

Tidak 
Bekerja 

P
ili

h
an

 P
ar

ta
i 

NasDem Count 5 6 6 3 1 1 0 11 6 0 6 16 1 62 

 10.9% 33.3% 22.2% 10.3% 25.0% 6.3% .0% 22.9% 11.5% .0% 12.0% 40.0% 20.0% 17.9% 

PKB Count 4 0 0 1 0 0 3 4 4 0 2 2 0 20 

 8.7% .0% .0% 3.4% .0% .0% 27.3% 8.3% 7.7% .0% 4.0% 5.0% .0% 5.8% 

PDIP Count 15 2 6 6 2 3 2 10 10 0 18 3 1 78 

 32.6% 11.1% 22.2% 20.7% 50.0% 18.8% 18.2% 20.8% 19.2% .0% 36.0% 7.5% 20.0% 22.5% 

Golkar Count 16 3 5 5 0 7 1 6 4 0 5 2 0 54 

 34.8% 16.7% 18.5% 17.2% .0% 43.8% 9.1% 12.5% 7.7% .0% 10.0% 5.0% .0% 15.6% 

GERINDRA Count 2 5 7 11 0 4 4 10 19 1 11 8 1 83 

 4.3% 27.8% 25.9% 37.9% .0% 25.0% 36.4% 20.8% 36.5% 100.0% 22.0% 20.0% 20.0% 23.9% 

Demokrat Count 1 1 2 0 1 0 0 2 6 0 6 4 1 24 

 2.2% 5.6% 7.4% .0% 25.0% .0% .0% 4.2% 11.5% .0% 12.0% 10.0% 20.0% 6.9% 

PAN Count 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 10 

 4.3% .0% 3.7% 3.4% .0% .0% .0% 6.3% .0% .0% 2.0% 5.0% .0% 2.9% 

PPP Count 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

 .0% .0% .0% .0% .0% .0% 9.1% .0% .0% .0% 2.0% .0% .0% .6% 

HANURA Count 1 1 0 2 0 0 0 2 3 0 0 3 0 12 

 2.2% 5.6% .0% 6.9% .0% .0% .0% 4.2% 5.8% .0% .0% 7.5% .0% 3.5% 

PBB Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 .0% .0% .0% .0% .0% 6.3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .3% 

PKPI Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 20.0% .3% 

Total Count 46 18 27 29 4 16 11 48 52 1 50 40 5 347 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Lampiran 4.3 Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .226 .538 

N of Valid Cases 347  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4.1 Crosstab Pilihan Partai X Memilih Calon Seetnis 

   Memilih Calon Seetnis 

Total    Ya Tidak Tidak Menjawab 
P

ili
h

an
 P

ar
ta

i 

NasDem Count 19 43 0 62 

% within Memilih Calon Seetnis 30.2% 15.2% .0% 17.9% 

PKB Count 3 17 0 20 

% within Memilih Calon Seetnis 4.8% 6.0% .0% 5.8% 

PDIP Count 14 64 0 78 

% within Memilih Calon Seetnis 22.2% 22.6% .0% 22.5% 

Golkar Count 4 50 0 54 

% within Memilih Calon Seetnis 6.3% 17.7% .0% 15.6% 

Gerindra Count 18 64 1 83 

% within Memilih Calon Seetnis 28.6% 22.6% 100.0% 23.9% 

Demokrat Count 4 20 0 24 

% within Memilih Calon Seetnis 6.3% 7.1% .0% 6.9% 

PAN Count 0 10 0 10 

% within Memilih Calon Seetnis .0% 3.5% .0% 2.9% 

PPP Count 0 2 0 2 

% within Memilih Calon Seetnis .0% .7% .0% .6% 

HANURA Count 1 11 0 12 

% within Memilih Calon Seetnis 1.6% 3.9% .0% 3.5% 

PBB Count 0 1 0 1 

% within Memilih Calon Seetnis .0% .4% .0% .3% 

PKPI Count 0 1 0 1 

% within Memilih Calon Seetnis .0% .4% .0% .3% 

Total Count 63 283 1 347 

% within Memilih Calon Seetnis 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Lampiran 4.2  Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.749a 20 .538 

Likelihood Ratio 21.171 20 .387 

Linear-by-Linear Association 6.524 1 .011 

N of Valid Cases 347   

a. 21 cells (63.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .00. 
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Lampiran 5.2 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 109.625
a
 20 .000 

Likelihood Ratio 119.107 20 .000 

Linear-by-Linear Association 8.194 1 .004 

N of Valid Cases 347   

a. 15 cells (45.5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .14. 

 

Lampiran 5.3 Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .490 .000 

N of Valid Cases  347 

 

 

 

Lampiran 5.1 Crosstab Pilihan Partai X Memilih Bedasakan Party ID 

   Memilih Party ID 

Total    tidak ada  Party ID Ya Tidak  
P

ili
h

an
 P

ar
ta

i 
NasDem Count 60 2 0 62 

% within Memilih Party ID 29.0% 2.2% .0% 17.9% 

PKB Count 9 4 7 20 

% within Memilih Party ID 4.3% 4.4% 14.3% 5.8% 

PDIP Count 37 23 18 78 

% within Memilih Party ID 17.9% 25.3% 36.7% 22.5% 

Golkar Count 14 34 6 54 

% within Memilih Party ID 6.8% 37.4% 12.2% 15.6% 

Gerindra Count 56 21 6 83 

% within Memilih Party ID 27.1% 23.1% 12.2% 23.9% 

Demokrat Count 15 3 6 24 

% within Memilih Party ID 7.2% 3.3% 12.2% 6.9% 

PAN Count 8 0 2 10 

% within Memilih Party ID 3.9% .0% 4.1% 2.9% 

PPP Count 0 2 0 2 

% within Memilih Party ID .0% 2.2% .0% .6% 

HANURA Count 6 2 4 12 

% within Memilih Party ID 2.9% 2.2% 8.2% 3.5% 

PBB Count 1 0 0 1 

% within Memilih Party ID .5% .0% .0% .3% 

PKPI Count 1 0 0 1 

% within Memilih Party ID .5% .0% .0% .3% 

Total  207 91 49 347 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Lampiran 6.2 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35.661
a
 10 .000 

Likelihood Ratio 39.217 10 .000 

Linear-by-Linear Association 1.343 1 .246 

N of Valid Cases 347   

a. 7 cells (31.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48 

 

Lampiran 6.3 Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .305 .000 

N of Valid Cases  347 

 

Lampiran 6.1 Crosstab Pilihan Partai X Memilih Bedasakan Kesesuaian  Program Partai 

   Memilih  Program Partai 

Total    Ya Tidak  
P

ili
h

an
 P

ar
ta

i 
NasDem Count 41 21 62 

% within program partai 24.7% 11.6% 17.9% 

PKB Count 11 9 20 

% within program partai 6.6% 5.0% 5.8% 

PDIP Count 32 46 78 

% within program partai 19.3% 25.4% 22.5% 

Golkar Count 12 42 54 

% within program partai 7.2% 23.2% 15.6% 

Gerindra Count 41 42 83 

% within program partai 24.7% 23.2% 23.9% 

Demokrat Count 12 12 24 

% within program partai 7.2% 6.6% 6.9% 

PAN Count 9 1 10 

% within program partai 5.4% .6% 2.9% 

PPP Count 0 2 2 

% within program partai .0% 1.1% .6% 

HANURA Count 6 6 12 

% within program partai 3.6% 3.3% 3.5% 

PBB Count 1 0 1 

% within program partai .6% .0% .3% 

PKPI Count 1 0 1 

% within program partai .6% .0% .3% 

Total Count 166 181 347 

% within program partai 100.0% 100.0% 100.0% 
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Lampiran 7.2 Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 38.205
a
 20 .008 

Likelihood Ratio 40.010 20 .005 

Linear-by-Linear Association 1.918 1 .166 

N of Valid Cases 347   

a. 19 cells (57.6%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is .07. 

 
Lampiran 7.3 Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .315 .008 

N of Valid Cases 347  

 

Lampiran 7.1 Crosstab Pilihan Partai X Memilih Karena Uang 

   Memilih Karena Uang 

Total 
   Tidak meneima 

uang Ya Tidak  
P

ili
h

an
 P

ar
ta

i 

NasDem Count 45 0 17 62 

% within Memilih karena uang 16.4% .0% 37.0% 17.9% 

PKB Count 17 2 1 20 

% within Memilih karena uang 6.2% 7.7% 2.2% 5.8% 

PDIP Count 59 9 10 78 

% within Memilih karena uang 21.5% 34.6% 21.7% 22.5% 

Golkar Count 47 4 3 54 

% within Memilih karena uang 17.1% 15.4% 6.5% 15.6% 

Gerindra Count 71 2 10 83 

% within Memilih karena uang 25.8% 7.7% 21.7% 23.9% 

Demokrat Count 18 5 1 24 

% within Memilih karena uang 6.5% 19.2% 2.2% 6.9% 

PAN Count 7 1 2 10 

% within Memilih karena uang 2.5% 3.8% 4.3% 2.9% 

PPP Count 2 0 0 2 

% within Memilih karena uang .7% .0% .0% .6% 

HANURA Count 7 3 2 12 

% within Memilih karena uang 2.5% 11.5% 4.3% 3.5% 

PBB Count 1 0 0 1 

% within Memilih karena uang .4% .0% .0% .3% 

PKPI Count 1 0 0 1 

% within Memilih karena uang .4% .0% .0% .3% 

Total Count 275 26 46 347 

% within Memilih karena uang 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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