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Golput (golongan putih) belakangan ini menjadi momok tersendiri bagi sistem

demokrasi yang tengah berkembang di negara kita. Pada pemilu 2009, jumlah suara

Golput mencapai 49.677.776 (29 %), padahal saat itu MUI telah menyatakan haram

untuk golput, melalui Ijtimaa Ulama setelah merespon usulan Ketua MPR (kala itu,

Hidayat Nurwahid). Saat pemilihan Gubernur Jakarta, angka golput pun cukup tinggi,

pada putaran dua sebanyak 32,78 persen turun dari putaran pertama 37 persen. Kini

kekhawatiran golput muncul dalam pilgub Jabar. Jabar memiliki catatan sejarah yang

buruk tentang ini. Pada pilgub Jabar 2008 golput mencapai 9.130.604 suara (32,6%),

melebihi perolehan suara gubernur terpilih saat itu yakni Ahmad Heryawan, dan

pasangannya (Hade) yang meraih 7.287.647 suara. Diprediksi pada pemilihan kali ini

jumlahnya akan meningkat mendekati 45 persen. Bila ini terjadi benar-benar sebuah

tamparan yang mengkhawatirkan untuk proses partisipasi politik yang dibutuhkan

untuk modal sosial pembangunan Jawa Barat.

Gabriel Almond (1956), membedakan golongan dengan tingkat partisipasi politik yang

rendah ini sebagai parochial political culture dan subyek political culture. Budaya politik

parokial adalah budaya politik masa bodo, acuh tak acuh atau bahkan apatis, karena

tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Sedang subyek

political culture, ditandai oleh sikap masyarakat yang sebenarnya sudah relatif maju

(tetapi masih bersifat pasif. Kedua-duanya memiliki dampak yang sama terhadap upaya

membangun masyarakat demokratis yang sehat untuk pembangunan modal sosial.

Fukuyama (1995) mengisyaratkan bahwa modal sosial sebagai kapablitas yang

terbentuk dari kepercayaan yang dibangun bersama untuk manfaat bersama. Bila

demikian, mengapa masyarakat pemilih kita masih banyak yang apatis dan tidak

percaya dengan sistem politik yang tengah kita bangun ini?

Banyak pengamat telah membedah masalah ini dengan cerdas. Penulis ingin melihat

kemungkinan tingginya angka golput, khusunya pada kasus pilgub Jabar mendatang,

dalam perspektif budaya Sunda, yang menurut banyak kalangan sangat dominan

menggunakan hati nurani (leuleus jeujeur liat tali landung kandungan laer aisan), dan

bijaksana dalam menyikapi keadaan (teu nanaon ku nanaon). Dalam konteks itu,

terumuskan empat (4) penyebab munculnya golput, yakni Pertama, political

disaffection dipicu oleh semakin meningkatnya perilaku buruk para politisi yang dapat

mereka saksikan setiap hari melalui media masa. Pemilihan langsung yang telah

banyak mengorbankan waktu, dana, dan tenaga ternyata hanya melahirkan kaum

pemuja harta yang tamak. Mereka berharap banyak pada kaum muda yang cerdas,

rupawan dan santun tapi faktanya mengecewakan. Puncaknya lebih menyakitkan lagi,

dugaan kasus korupsi oleh pimpinan tertinggi partai yang digadang-gadang akan

membawa perubahan karena kebersihannya, keshalehannya, dan keadilannya.



Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap pembangunan yang dijalankan. Masyarakat

Jabar selama lima tahun terakhir ini menanti realisasi pembangunan bendungan

Jatigede, Bandara Kertajati, Jalan Tol Saroja, Bocimi, Cisundawau, Pelabuhan Cilamaya.

Demikian pula pada pembangunan Jabar selatan dari setiap pilkada tetap menjadi isu

pemanis bibir belaka. Kemandegan pembangunan itu tanpa ada penjelasan yang

memadai untuk masyarakat, DPRD pun tidak memberikan informasi yang cukup

tentang hasil evaluasi laporan pertanggungg jawaban (LPJ) Gubernus setiap tahunnya.

Padahal apa yang telah dilakukan oleh gubernur dalam lima tahun terakhir ini penting

untuk bahan keputusan politik publik dalam pilgub ini. Kebingunan masyarakat

bertambah saat ditengah kemandegan pembangunan tiba-tiba gubernur mendapat

banyak penghargaan tanpa mereka merasakan dampak penghargaan itu bagi mereka.

Hasil produksi pertanian mereka tetap dibeli murah, sekolah tetap sulit dijangkau,

layanan kesehatan mahal, pekerjaan tetap susah di dapat, dlsb. Ketiga, kejenuhan pada

janji kampanye. Para cagub dengan seenaknya melemparkan program di luar jangkauan

keuangan daerah dan kewenangan seorang gubernur. Proses pembohongan dan

pembodohan ini terus berjalan sebagai bagian dari upaya menghalalkan semua cara.

Masyarakat masih ingat, tahun 2008 dijanjikan pendidikan gratis, tiga bulan setelah

kemenangan janjinya diralat menjadi pendidikan terjangkau, sekarang muncul lagi janji

pendidikan gratis itu. Ini jelas menjemukan. Keempat, dari sekian banyak yang golput

kemungkinan karena alasan tidak menerima kartu pemilih. Bagi kelompok ini tapi ada

keinginan untuk memilih akan melakukan pengaduan. Tapi bila tidak kuat keinginan

dan merasa jenuh berhadapan dengan birokrasi, maka meraka mengambil sikap apatis.

Dari permasalahan di atas, menghadapi kelompok golput ini tidak bisa di atasi dengan

sikap represif atau malah mengeluarkan fatwa haram sekalipun. Ini masalah usaha

bersama membangun kesadaran kolektif untuk membangun modal sosial melalui

politik (political efficacy) melalui pembangunan kepercayaan; yangn menurut McClusky

(2004) political efficacy tidak mengenal keterlibatan individu atau kelompok dalam

partisipasi politik yang bersifat masif dan partisan. Maka berkaitan dengan itu, bila

tidak yakin dengan satu calon karena reputasinya selama ini, masih ada calon lain

walau bukan dari kelompoknya. Dengan demikian tetap memilih dan jangan golput.

Wassalam.


