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ETIKA, PERILAKU DAN BUDAYA POLITIK PADA PELAKSANAAN 
PEMILU  9 JULI 2014 PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DI TPS 13 RT 03 RW 04 KELURAHAN TANGKERANG BARAT

Basri , Risdayati 
Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 

Abstrak
Etika masyrakat dalam berpolitik dan berdemokrasi idealnya harus selalu dipelihara dengan 

baik pada setiap kegiatan pemilu melalui sistem politik yang dilaksanakan dengan baik juga. Melalui 
pengalaman beretika, berperilaku dan berbudaya politik bersih pada setiap pemilu akan menjadi 
investasi sosial yang amat berharga bagi lahirnya pemimpin bangsa dan para wakil rakyat yang 
berakhlak dan amanah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana etika masyarakat maupun perilaku 
dan budaya masyarakat berpolitk pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 pemilihan 
presiden dan wakil presiden republik indonesia  di Tps 13 RT 03 RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat 
Kecamatan Marpoyan Damai. Penetapan subjek penelitian dengan teknik sensus, berjumlah 253
orang.

Teknik pengumpuan data dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengaruh kampanye dan rekam jeak kedua calon Presiden dan Wakil Presiden mayoritas 
masyarakat yang menerima surat suara sudah mencoblos sesuai dengan hak pilihnya pada pemilu 
tanggal 9 juli 2014 calon Presiden dan wakil Presiden, perolehan suara didominasi oleh pasangan 
Bpk. H. Prabowo Subianto dan Bpk. H.M Hatta Rasaja 109 (43,08%) suara dan pasangan Bpk. Ir. H. 
Joko widodo dan Bpk. H.M Jusuf Kalla hanya 41 (16%) suara, sedangkan yang golput berjumlah 103 
(41%) orang, disebebakan kesalahan admistrasi, tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan tidak 
simpatik dengan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: etika, perilaku, budaya, politik, pemilu

PENDAHULUAN
Pemilu presiden merupakan satu kegiatan penting dalam demokrasi di 

Indonesia. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of rule 
by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan 
sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Negara demokrasi adalah negara yang keputusan-keputusan pemerintahannya 
tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah (Heru 
Nugroho: 2001 :  109).  D emokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan yang 
berasal dari rakyat untuk kemaslahatan rakyat. Azas pemilu yang berlaku sejak era 
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Orde Baru adalah “Luber” sebagai singkatan dari langsung, umum, bebas dan 
rahasia. Langsung berarti dilakukan sendiri oleh pemilih, umum bermakna diikuti 
oleh seluruh warga Negara yang telah memiliki hak suara. Bebas megandung arti 
tanpa ada paksaan atau intimidasi kepada pemilih, sedangkan rahasia berarti hanya 
diketahui oleh pemilih sendiri. 

Pada era reformasi dikenal pula dikenal pula azas jujur dan adil yang 
diikat menjadi “Jurdil” jujur mengandung makna bahwa pemilu harus dilaksanakan 
sesuai dengan aturan. Dengan jujur diharapakan setiap warga Negara yang telah 
memiliki ketentuan untuk ikut memilih sesuai dengan hati nurani dan setiap suara 
pemilih memili nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang terpilih. Azas 
adil mengandung arti perlakuan sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa 
menginstimewakan atau deskriminasi. Oleh karena itu azas Jurdil (jujur dan adil) 
tidak hanya berlaku terhadap peserta dan pemilih tetapi juga terhdap 
penyelenggara pemilu.  

Kejutan pada pileg   9 Mei 2014 yang lalu  bertebarannya politik uang 
(money politics). Dimana-mana tedengar kabar calon legislatif (caleg) menyogok 
masyarakat (pemilih) dengan uang untuk memperoleh suara, penggelembungan 
suara dan pengalihan suara. Peraktek pelanggaran ini dipastikan memakai uang 
dengan melibatkan oknum KPPS, PPS, PPK dan KPUD. Hal ini dikhawatirkan 
akan terjadi pula pada pemilu memilih presiden dan wakil presiden  9 Juli 2014 
yang akan datang, terutama di TPS 13 RT 03 RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat 
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.  

Di dalam berkampanye kedua calon presiden dan wakil presiden secara 
langsung atau melalui media sering terjadi kampanye hitam yang mengakibatkan 
pemilih  potensial Indonesia pemilih rasional, mayoritas dari mereka akan bergeser 
menjadi pemilih tradisional, bahkan mungkin pemilih transaksional dan skeptis. 

 

PERMASALAHAN
1. Bagaimana etika berpolitik  pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 9 

Juli 2014 berlangsung? 
2. Bagaimana perilaku dan budaya politik pada pemilihan presiden dan wakil 

presiden 9 Juli 2014? 
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TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui etika berpolitik  pada saat pemilihan presiden dan wakil 
presiden tanggal 9 Juli  2014 berlangsung. 

2. Untuk mengetahui perilaku dan budaya politik pada pemilihan prresiden wakil 
presiden tanggal 9 Juli 2014.  

MANFAAT PENELITIAN

Sebagai pengetahuan tentang etika, perilaku dan budaya politik pada 
pelaksanaan pemilu 9 Juli 2014, sekaligus memotivasi kita untuk konsekuen 
terhadap undang-undang (norma-norma) pemilu dalam rangka transformasi 
Indonesia menuju perubahan yang bermakna. 

Etika Politik

Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk 
dengan memperhatikan perilaku perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui 
oleh akal pikiran. Kata politik berasal dari bahasa Latin politicus yang berarti 
relating to citizen (hubungan warga Negara). Keduanya berasal dari kata polis 
yang berarti kota. Dalam bahasa Arab, politik bisa diterjemahkan dengan kata 
siyasah kata ini diambil dari kata sasa yasuusu yang diartikan mengemudi, 
mengendalikan, mengatur. Jadi politik dapat diartikan mengemudi, 
mengendalikan dan mengaturkepentingan seseorang.  

Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul 
Republic. Kemudian muncul karya Aristoteles yang juga berjudul Politeia. Kedua 
karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang 
kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah 
yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas 
didalam kedua buku t ersebut yang berkenaan dengan masalah bagaimana 
pemerintah dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau Negara yang baik. 
Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti 
lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak 
yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana 
pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak dicapai. 

Sekurang-kurangnya ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan 
dalam memahami politik. Pertama, politik dipahami sebagai usaha warga Negara 
dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik sebagai 
segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintah. 
Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan 
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mempertahankankekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan 
yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima,  
politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-
sumber yang dianggap penting. 

Pengaruh agama terhadap politik perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 
sistem politik menyangkut masalah siapa pemegang kekuasaan, pembagian 
kekuasaan antara rakyat dan penyelenggara negara, hak dan kewajiban rakyat, 
siapa pemegang kekuasaan yang membuat undang-undang, melaksanakan dan 
mengawasi undang-undang, masalah-masalah ini tidak lepas dari pandangan 
terhadap individu dan masyarakat yang berhulu dari pandangan terhadap 
kehidupan, alam, manusia dan Tuhan yang merupakan esensi ajaran agama. 
Lahirlah berbagai sistem politik dan kedaulatan, ada sistem otoriter dan 
demokratis, ada sistem kedaulatan Tuhan (theokrasi) dan kedaulatan sekelompok 
orang tertentu (aristokrasi). Sistem kekuasaan dan kedaulatan ini selanjutnya 
melahirkan pula berbagai sub-sistem, seperti sistem pemisahan kekuasaan 
eksekutif, legislatif dan yudikatif (Trias Politika), serta pula sistem yang tidak 
memisahkan antara kekuasan tersebut. 

 
Perilaku Politik 

Politik dan janji adalah dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak 
terpisahkan. Bahkan janji harus pula dipahami sebagai bagian yang melekat 
dalam sebuah rangkaian politik yang demokratis. Dalam perspektif demokrasi, 
politik tanpa janji tidak patut disebut sebagai politik. Karena politik memang 
tidak pernah bebas dan “steril” dari janji. Namun, semanis apapun sebuah janji 
politik, tentu tidak lepas dari kepentingan orang yang mengucapkan janji tersebut 
mulai dari capres hingga caleg. Maka tidak heran jika dalam momentum 
pemilihan umum baik legislatif ataupun eksekutif janji-janji politik  akan tampak 
megah, bahkan mewah pada saat kampanye berlangsung. 

Janji yang secara hirarkis sebetulnya memiliki derajat yang lebih rendah 
dari pada kontrak politik. Namun setidak-tidaknya janji dapat dibaca dan 
dimaknai sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari kontrak politik atau moral 
politik itu sendiri, sehingga sang penjanji akan merasa bersalah sendiri jika 
janjinya tidak direalisasikan, tanpa harus ditagih lebih dahulu oleh pihak yang 
dijanjikan. Ini bisa disebut sebagai kebaikan moral ala Hegelian. Pernyataan ini 
mendapat legitimasi pembenaran, jika kita membacanya dari perspektif filsafat 
Lokian : pada dasarnya manusia itu baik, sehingga semua orang harus, dilihat 
sebagai subjek yang baik, berpikir dan berpikiran positif . D alam konteks ini 
sejatinya janji politik tidak perlu ditagih, karena janji politik dipandang sebagai 
jembatan kebaikan yang menghubungkan antara sang penjanji dengan pihak yang 
dijanjikan. 
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Akan tetapi, janji politik tidak saja mengandung sebuah “pembenaran” 
atas kepentingan subjektif sang penjanji, juga politik harus pula dibaca sebagai 
rangkaian aktivitas atau kegiatan dalam mengelola aneka kepentingan dan 
kekuasaan. Berbicara mengenai kekuasaan, berarti kita juga harus memahami 
sebuah rumusan yang mengatakan, bahwa kekuasaan sejatinya mengandung 
kecendrungan alamiah dalam melesetkan para pemegangnya. “Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupt absolutely”  kata Lord Acton. Bahkan tidak 
berlebihan pula kalau Montesquieu dalam Le Espirit Des Lois diterjemahkan 
sebagai The Spirit of Law mengklasifikasikan orang yang memegang kekuasaan 
kedalam tiga kecenderungan alamiah. Pertama, kecenderungan untuk 
mempertahankan kekuasaan. Kedua, kecenderungan untuk memperbesar 
kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan.  

Dengan demikian, janji memang merupakan rangkaian tidak terpisahkan 
dalam proses berpolitik, namun ternyata tidak semua janji politik bernilai 
demokratis, apabila menunjukkan peran serta rakyat untuk mengawasi dan 
mengontrolnya.  

Newcomb mengintroduksi sebuah model psikologis untuk menjelaskan 
perilaku memilih (voting behavior). Menurutnya, ada tiga variabel yang 
berhubungan dengan perilaku memilih, yaitu proximity, similarity, dan attraction. 
Artinya, ketertarikan (attraction) seseorang terhadap partai dipengaruhi faktor 
kedekatan (proximity) dan kesamaan (similarity). Kedekatan mengacu kepada 
faktor-faktor ideologis, sedangkan similarity berorientasi pada program. 

Secara umum, studi mengenai perilaku pemilih di negara-negara 
demokratis, dapat dibagi ke dua kelompok, yaitu pendekatan psikologis dan 
sosiologis. Model psikologis menyatakan perilaku politik para pemilih merupakan 
cerminan dari tanggapan mereka terhadap berbagai rangsangan ataupun tekanan 
psikologis pada saat tertentu dalam jangka dekat. Dengan demikian, pendekatan 
psikologis ini melihat bahwa pada dasarnya pilihan politik seseorang bisa 
mengalami pergeseran yang mendasar dari waktu ke waktu, bergantung pada 
stimulan apa yang merangsang atau menekan dia dalam jangka dekat. Bisa jadi, 
pada waktu seseorang menjadi pemilih pemula, identifikasi kepartaian seseorang 
lebih merujuk ke pilihan orangtuanya, tetapi berubah saat dewasa. 

Model sosiologis mengkaji masyarakat berdasar hierarki status dengan 
masyarakat adalah sebuah sistem yang berjenjang. Perilaku politik seseorang 
sangat ditentu kan posisi dan kelas sosialnya. Misalnya posisi laki laki atau 
perempuan ; tua atau muda. Termasuk di dalamnya ialah ia tergabung dalam 
kelompok apa, misalnya agama, ideologi, posisi di masyarakat dan bidang 
pekerjaan, dan posisi dalam keluarga. Singkat kata, pendekatan sosiologis 
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berasumsi bahwa kecenderungan aspirasi atau pilihan politik seseorang 
dipengaruhi kedudukannya di masyarakat. 

Budaya Politik 

Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama 
suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk 
masyarakat seluruhnya. 

Budaya politik dapat dikonsepsikan sebagai seperangkat norma yang 
menuntun dan menjadi acuan sikap, keyakinan dan nilai-nilai politik dari suatu 
bangsa. Sebagai seperangkat norma, budaya politik tidak sekedar memberi 
bentuk dan arti pada suatu tindakan politik, tetapi lebih dari itu juga memberi 
arah yang seyogyanya ditempuh dalam suatu proses politik, yaitu : menjadi 
kerangka pikir atau persepsi dalam melakukan evaluasi terhadap sistem politik, 
menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan politik, dan menjadi alat untuk 
memberi legitimasi politik. 

 
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan karena di TPS 13 

RT 03 RW 04 Kelurahan tangkerang Barat ini waktu pemilihan pileg tanggal 9 
April 2014 yang lalu dan waktu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden  
banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang pemilu dan norma yang berlaku, 
seperti money politic, kampanye hitam dan lain sebagainya.  

Untuk lebih jelasnya TPS 13 RW 04 ini, selanjutnya akan dikemukakan peta 
kelurahan Tangkerang Barat sebagai berikut : 
 

 
Subjek Peneltian

Subjek peneltian ini adalah masyarakat yang berdomisili di RT 03 RW 04 
Kelurahan Tangkerang Barat yang berhak memilih pada pemilhihan presiden dan 
wakil presiden  Juli 2014 berjumlah 253 pemilih. Dengan mempergunakan teknik 
sensus. 
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KAMPANYE DAN JANJI POLITIK CALON PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN PEMILU 9 JULI 2014

 
Kampanye 

Kampanye adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan 
pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau 
sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses 
pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga 
dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian 

Itu adalah definisi umum dari kampanye. Sedangkan definisi kampanye 
politik menurut wikipedia adalah SBB: 

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk 
memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik 
selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum 
Yang akan kita bahas adalah jenis kampanye dilihat dari isinya. Saya membagi 
jenis ini menjadi 4 jenis: 
• Kampanye Positif  
• Kampanye Negatif 
• Kampanye Abu abu 
• Kampeye Hitam.   
 

Kampanye Positif
 

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan 
calon pemimpin/presiden secara pribadi,  program kerja dan visi misinya. Bentuk 
kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan TV, dialog, wawancara ataupun 
debat. Kampanye inilah yang harusnya dilakukan oleh para calon. Kenyataannya 
baik calon, tim a taupun fan dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, 
justru yang lebih di tonjolkan adalah kampanye yang menelanjangi kekurangan 
lawan yang sering disebut kampanye negatif.  

 
Kampanye Negatif 

Kampanye Negatif di Pilpres 2014 ini sangat terasa. Kampanye negatif 
cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, 
kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan 
politiknya. 

Dalam agama islam,kampanye negatif ini sama dengan 'Ghibah' yang 
artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kampanye ini walaupun konotasinya 
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jelek, namun sering dipakai agar pemilih berhati hati dengan lawan politiknya 
dengan kekurangan yang ada dipihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini 
didasari dengan data dan fakta namun di opinikan dengan cara negatif. 

 
Kampanye Abu abu  

Kampanye abu abu adalah kampanye yang menjelekan pihak lawan namun data fakta 
dan realitanya masih abu abu. Benar salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma 
dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah. 

Kampanye Hitam  
Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan 

karakter dan cenderung FITNAH. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa 
bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat dengan hukum, minimal dapat 
sangsi dari KPU jika tim capres melakukan kampanye jenis ini.  

 
 
Sosialisasi Etika, Perilaku Dan Budaya Politik Masyarakat Di Tps 13 Rt 03 Rw 

04 Kelurahan Tangkerang Barat Pada Pelaksanaan Pemilu  9 Juli 2014 
Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Masyarakat yang berdomisili di RT 03 RW 04 Kelurahan Tangkerang 
Barat pada pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 9 J uli 2014 Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden yang mempunyai hak pilih berjumlah 253 orang yang terdiri 
dari pemilih terdartar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih khusus tambahan/ 
pengguna identitas lain atau paspor, sebagaimana pada tabel berikut : 

 
 

TABEL 1 

Distribusi Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 13 RT 03 Rw 04 Kelurahan Tangkerang Barat 
 

No

DATA PEMILIH
LK 118
PR 98

JML 216
LK -
PR -

JML -
LK -
PR -

JML -
LK 17
PR 20

JML 37
LK 135
PR 118

JML 253

URAIAN

DATA PEMILIH DAN 
PENGGUNAAN HAK PILIH

Jumlah Pemilih terdaftar 
dalam Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) 

1

RINCIA
N 

PEROLE
HAN 

2
Jumlah Pemilih terdaftar 
dalam Daftar Pemilih 
Tambahan ( DPTb)

3
Pemilih Terdaftar dalam 
Daftar Pemilih Khusus 
(DPK)

4
Pemilih Khusus 
Tambahan (DPKTB)/ 
Pengguna KTP atau 

5 Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
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Sumber data : Lapangan 

Melihat data tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa masyarakat untuk 
memeriahkan pesta demokrasi tanggal 9 J uli 2014 di samping pemilih terdaftar 
dalam daftar pemilih tetap juga dapat dengan membawa KTP atau identitas lain 
seperti paspor dan lain-lain, berarti banyak identitas yang bisa dipergunakan untuk 
terdaftar ikut mencoblos menyalurkan hak pilihnya. 

Pelaksanaan Pemilu tanggal 9 J uli 2014 P emilihan Presiden dan Wakil 
Presiden masyarakat RT 3 Rw 04 Kelurahan Tangkerang Barat yang 
mempergunakan hak pilih mereka, lebih banyak memilih calon Presiden Bpk H. 
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bpk. H.M Hatta Rasaja, dapat kita lihat 
pada tabel berikut :  

 
 

TABEL 2 
Jumlah Perolehan Suara Presiden, Wakil Presiden dan Golput 

 

N0
NAMA PASANGAN CALON 
PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN

RINCI
AN

%

IV
RINCIAN JUMLAH 
PEROLEHAN DATA TPS 13

1 H. PRABOWO SUBIANTO 
DAN H.M. HATTA RAJASA

109 43%

2
Ir. H. JOKO WIDODO DAN 
H.M. JUSUF KALLA

41 16%

3 Jumlah Suara Sah Pasangan 
C l

150 59%

4 Golput 103 41%  
Sumber Data : Lapangan 

 
Dengan memperhatikan data tabel 2 diatas dapat diketahui, bahwa 

pengguna hak pilih pada TPS 13 R T 3 R W 04 K elurahan Tangkerang Barat 
mereka lebih cenderung memilih calon Presiden Bpk H. Prabowo Subianto dan 
Wakil Presiden Bpk. H.M Hatta Rasaja, karena pertimbangan mereka H. Prabowo 
Subianto dan Wakil Bpk. H.M Hatta Rasaja adalah pasangan yang layak untuk 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden meaksanakan roda Pemerintahan, dan janji 
politiknya singkat padat untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, tegas 
dan disiplin, untuk mempercepat laju pembangunan dalam bidang politik, sosial, 
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budaya dan ekonomi sehingga bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan dan 
kesejahteraan. 

KESIMPULAN 

Masyarakat RT 03 RW 4 kelurahan Tangkerang Barat sudah mengikuti kampanye 
calon Presien dan Wakil Presiden Pemilu 9 Juli 2014 melalaui media masa, media 
sosial dan media elektronik mayoritas sudah melaksnakan hak pilihnya sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. Pengguna hak pilih di TPS 13 03 R W 4 kelurahan 
Tangkerang Barat pada Pemilu 9 Juli 2014 c alon Presien dan Wakil Presiden lebih 
dominan menyalurkan hak pilihnya untuk Bpk. H. Prabowo Subianto dan Bpk. H.M 
Hatta Rasaja memperoleh 109 (43,08%) suara, dan pasangan Bpk. Ir. H. Joko Widodo 
dan Bpk. H.M Jusuf Kalla hanya 41 ( 16%)  s uara, sedangkan golput 103 ( 41%)  
orang. 
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Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan pelbagai aktor, baik formal dan informal dalam

proses penyusunan Perda Zakat,. Proses penyusunan Perda tersebut secara normatif hanya melibatkan 
aktor-aktor formal, namun secara eksisting ada aktor informal dengan pelbagai kepentingan yang 
sangat berpengaruh dalam proses penyusunan Perda di Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Siak Bagaimana dinamika proses formulasi kebijakan peraturan daerah pengelolaan zakat 
di Kabupaten Siak tahun 2013 ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 
menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan 
pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni aktor di dalam 
pemerintahan dan aktor di luar pemerintahan. Aktor di dalam pemerintahan terdiri atas Bupati Siak 
dan SKPD terkait yang berhubungan dengan pengelolaan zakat serta DPRD Kabupaten Siak. Aktor di 
luar pemerintahan yang terlibat aktif adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan tokoh agama yang 
dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam pembentukan produk hukum daerah ini. Proses 
formulasi Ranperda Kabupaten Siak tentang Pengelolalaan Zakat ditandai dengan berbagai 
kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor. Formulasi kebijakan ini secara teoritis 
menggunakan model kelompok dengan indikasi pengaruh masing-masing kelompok dalam penyusunan 
Ranperda ini cukup kuat.  

Keyword     : Aktor formal dan informal, Formulasi Kebijakan, Kepentingan Aktor  

PENDAHULUAN
Indonesia mempunyai jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. 

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2013 
berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88 % mayoritas Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa 
sehingga termasuk jajaran Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.   

Jumlah penduduk yang besar tersebut mengakibatkan permasalahan bagi 
Indonesia, yakni munculnya kesenjangan ekonomi dan berimplikasi pada kemiskinan 


