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Apatisme Politik Masyarakat Indonesia 

Pengantar 

Apatisme masyarakat bukanlah isu baru dalam pentas politik di indonesia. Sejak 

dimulainya masa reformasi ketika semua informasi legal dapat diakses oleh publik 

melalui media massa, apatisme masyarakat yang sebelumnya tidak menjadi perhatian 

mulai dibahas oleh para ahli baik dari kalangan intelektual, aktivis gerakan sosial 

ataupun partai politik. Dalam pembahasan mengenai apatisme masyarakat ini, 

pemerintah juga tidak mau kalah dan turut ikut ambil bagian dalam membahas 

apatisme masyarakat. Apatisme masyarakat dalam politik seringkali hanya diartikan 

dalam tindakan personal dari masyarakat untuk tidak turut serta dalam agenda politik, 

para ahli pun seringkali memberikan indikator apatisme hanya dari keikutsertaan 

masyarakat pada sebuah agenda politk, pemilu misalnya. Misalnya, Dalam suatu 

siaran televisi pada tahun 2009, dikabarkan hasil survey menunjukkan 43 persen 

rakyat Indonesia tidak tahu tanggal Pemilu 2009. sebagian warga yang diwawancarai 

menjawab asal saat ditanya tentang tanggal Pemilu. Para ahli menyatakan bahwa 

fenomena tersebut merupakan bentuk dari apatisme masyarakat terhadap politik. 

Peninjauan secara kuantitatif mengenai apatisme masyarakat memang cukup dapat 

dijadikan referensi dan dapat digeneralisir dalam beberapa kejadian yang hampir 

serupa. Namun, peninjauan ulang pada kejadian berikutnya sangat bertentangan denga 

simpulan yang dikemukakan. 

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, para pemilih yang dianggap apatis tersebut tetap 

datang ke Tempat Pemungutan Suara dan memilih. Jika dikatakan bahwa masih 

banyak yang tidak memilih, mungkindidasari oleh kesulitan akses dan persoalan 

teknis yang rupanya sangat banyak terjadi di berbagai daerah. Apatisme masyarakat 

juga seringkali disalahartikan sebagai golongan putih yang berarti sekelompok 

masyarakat yang menolak untuk memilih, rupanya hal ini malah saling berseberangan 

dan sangat berbeda dalam praktiknya. Sebagai contoh, sebuah hasil lembaga survey 



yaitu Lembaga Survey Indonesia  (LSI) mengungkapkan data tentang golput pada 

pemilu Khususnya Pemilukada terhitung  dari tahun 2005 sampai 2010 ditemukan 

angka golput secara rata-rata mencapai angka 27,9 %-35,0%. LSI nampaknya tidak 

menganggap golput sebagai gerakan sosial akan tetapi sebagai nonpartisan. Kesalahan 

intepretasi ini terus berlangsung hingga saat ini.  

Sikap ketidakacuhan masyarakat terhadapa proses politik yang terjadi di indonesia 

juga bukan hanya dilatari oleh pilihan tindakan personal yang dilakukan oleh 

individu-individu dalam masyarakat tapi juga merupakan sikap umum masyarakat. 

Kebanyakan masyarakat menghindar jika ditanya mengenai persoalan politik, 

pendapat-pendapat sumbang namun kritis juga seringkali diungkap oleh obrolan 

sehari-hari di masyarakat. Masyarakat seringkali menghindari pertanyaan-pertanyaan 

mengenai politik dan langsung menyebut bahwa politik itu buruk, jahat dan kiorup. 

Agaknya ide ini tidak berkembang dengan sendirinya, ide mengenai citra politik yang 

buruk didapat oleh masyarakat dari media-media massa baik cetak maupun elektronik 

yang juga milik beberapa tokoh politik yang merangkap sebagai pengusaha. Setelah 

keruntuhan Orde baru, kaum pengusaha yang juga berlatar politik mulai menggeliat, 

upaya-upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa dikemas melalui 

siaran berita maupun jajak pendapat sering terjadi. Masyarakat indonesia yang 

sebelumnya ditekan dan terisolasi dari dunia politik mulai melihat dinamika politik di 

indonesia dan melalui media dinamika ini disajikan seperti opera sabun. Banyaknya 

elit yang terlibat korupsi, demonstrasi anarkis dan pengalihan isu yang membuat 

pemahaman masyarakat simpang siur menjadi sumber kekecewaan masyarakat 

terhadap elit politik yang berkuasa. Hal ini juga mendorong ketidakacuhan 

masyarakat yang memvisualisasikan dirinya yang tidak berdaya untuk mengubah 

kondisi politik di indonesia, dalam wacana masyarakat seringkali terlontar diktum 

“siapapun pemimpinnya tidak merubah keadaan, masyarakat tetap sengsara (secara 

ekonomi)”. 

Apatisme masyarakat dalam demokrasi bukanlah masalah yang sepele, dalam 

demokrasi asalkan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap 

penguasa, setiap rezim yang berkuasa dilegitimasi oleh pemilu. Pemilu sendiri sebagai 

sumber legitimasi mengandalkan partisipasi warga negara untuk ikut memilih calon 

penguasa di negaranya. Ukuran kesuksesan pemilu tersebut dijadikan ukuran 



legitimasi bagi kekuasaan, oleh karena itu baik apatisme maupun golput dianggap 

berbahaya bagi negara demokratis karena akan mengarah pada krisis legitimasi 

kekuasaan. Namun beda halnya ketika negara tidak lagi memikirkan representasi 

masyarakat dalam legitimasinya atau hanya mengandalakan nominal pemilih yang 

ikut serta, dalam fenomena ini yang terjadi adalah oligarki. Ahli sosiologi sekaligus 

Direktur Pusat Pengkajian Indonesia Timur (PPIT) atau Center for East Indonesian 

Affairs (CEIA), Ignas Kleden menyatakan bahwa bahaya dari golput dan apatisme 

masyarakat adalah langgengnya status quo dan jatuhnya kepemimpinan negara 

kepada orang yang salah. Menurut Ignas, kalau parpol yang ada sekarang ini jelek 

atau tidak memenuhi harapan, maka untuk mengubahnya hanya mungkin bisa 

dilakukan dengan memberikan suara pada pemilu mendatang. Sebab, hanya dengan 

memberikan suara memungkinkan terjadinya proses perekrutan elite politik yang 

baru. Sebaliknya, kalau menyimpan suara berarti memberikan kesempatan kepada 

elite politik lama tetap bertahan. Siapa pun mereka yang tidak memberikan suara pada 

pemilu mendatang, sesungguhnya justru membenarkan status quo politik sekarang ini. 

Dengan begitu, apatisme masyarakat memiliki implikasi yang buruk bagi masyarakat 

maupun pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba untuk membahas kembali 

permasalahan apatisme masyarakat dalam pentas politik di indonesia dengan 

berasumsi bahwa apatisme masyarakat secara struktural merupakan dampak dari 

alienasi politik. Apatisme masyarakat juga memiliki dua dimensi yang 

melatarbelakanginya yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung 

dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Untuk menganalisis asumsi 

dasar tersebut penulis mengkaji apatisme masyarakat dengan Content Analysis dan 

menggunakan teori alienasi politik. 

Pembahasan 

Apatisme dan alienasi politik 

Apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal, dalam hal ini adalah 

politik. Apatisme masyarakat terhadapa politik dilatari oleh dua aspek yaitu 

rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan 

masyarakat terhadap politik (Oskarson, 2008: 8). Apatisme masyarakat bukanlah 



merupakan tindakan parsial yang tidak terhubung dengan struktur namun merupakan 

dampak dari struktur yang ada sebagai bentuk protes maupun keputusasaan terhadap 

politik yang berlangsung di negaranya.  

Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di indonesia, hal ini 

terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. 

Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai 

turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik diatas. Apatisme masyarakat di 

indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap 

agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum baik itu pemilihan 

umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. 

Apatisme masyarakat di indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat 

terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan 

kotor sedangkan dalam ajang pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih 

cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa 

mempertimbangkan pilihannya dengan baik. 

Apatisme politik tidak hanya terjadi pada negara berkembang seperti di indonesia 

namun juga terjadi di negara-negara maju. Perbedaan antara negara berkembang dan 

negara maju hanyalah pada tingkat kesadaran pada pilihan apatis dan latar pendorong 

munculnya sikap apatis. Sikap apatis masyarakat terhadap politik akan mendorong 

krisis legitimasi bagi pemerintahan, namun di lain [pihak juga akan melanggengkan 

status quo, dampak dari sikap ini adalah terhambatnya pembangunan politik di negara 

tersebut. 

Apatisme masyarakat terhadap politik secara struktural merupakan bagian dari 

alienasi politik yang dilakukan oleh negara baik secara sadar dengan melakukan 

isolasi terhadap masyarakat dari wacana politik maupun secara tidak sadar dengan  

mereprosuksi citra buruk terhadap politik itu sendiri melalui berbagai rangkaian 

kejadian dan instrumen pelaksana. Alienasi politik seperti dijelaskan oleh Lane dalam 

bukunya, Political Ideology, memiliki definisi umum sebagai keterasingan orang 

terhadap pemerintah dan politik dalam masyarakatnya sehingga memunculkan 

penolakan terhadap kegagalan politik (Lane,1962).  

Konsep alienasi politik merupakan lawan dari konsep keterikatan atau hubungan 

politik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Konsep alienasi tersebut 



memiliki berbagai macam aspek sebagai pemunculannya yaitu ketidakmampuan, 

sikap apatis, sinisme dan ketidaksenangan terhadap politik. 

The concept of alienation originates from the concept of entfremdung used by 

Marx and by Weber. In political sociology, political alienation has come to 

refer to the opposite of “political engagement” of any kind, and to include 

various aspects of inefficacy, apathy, cynicism, and displeasure (Citrin et al., 

1975, Mason et al., 1985) 

Alienasi politik menjauhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan sehingga 

memunculkan kekecewaan dan keputusasaan terhadap politik di masyarakat. 

Sementara, tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat 

terhadap kekuasaan. Dalam oligarki, legitimasi tidaklah diperlukan. Masyarakat yang 

acu tak acuh pada setiap agenda politik nasional mupun daerah dapat ditempatkan 

sebagai floating mass yang hanya diaktifkan dimasa pemilihan. Bagi demokrasi 

prosedural, aktifitas legal formal demokrasi sangatlah penting namun tidak mencakup 

substansinya. Hal ini akan bersinergi dengan ketidakacuhan masyarakat, ketika para 

elit tidak dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun tidak lagi menepati 

janjinya semasa kampanye masyarakatpun hanya kecewa tanpa tindakan protes 

ataupun upaya advokasi politik bagi kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat. 

Pada akhirnya, status quo akan terus bertahan dan oligarki pun akan tercipta di negara 

tersebut tanpa disadari oleh masyarakat. 

Rendahnuya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik 

Kepercayaan masyarakat indonesia terhadap politik yang terwakili oleh para elitnya 

pada permukaan mungkin terlihat meningkat jika hanya dilihat dari meningkatnya 

jumlah pemilih di setiap pemilihan umum. Namun lebih dari itu, kepercayaan 

masyarakat terhadap elit politik dipengaruhi oleh pencitraan yang dilakukan oleh 

media, banyaknya elit yang tersangkut kasus korupsi dan seringnya terjadi aksi 

anarkis baik di dalam maupun diluar senayan yang notabene adalah tempat para wakil 

rakyat terus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seringnya 

pemerintah menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat 

juga ketidaktegasan pemerintah dalam menghadapi tekanan internasional juga 

menjadi faktor pendorong ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 



Dari sekian banyak kasus yang mengitari kondisi politik indonesia, permasalahan 

pemberantasan korupsi yang tebang pilih merupakan isu yang terus bergulir sejak 

masa reformasi dan bertahan hingga saat ini. Banyaknya elit politik yang tersangkut 

kasus korupsi dan tidak tegasnya aparat hukum dalam menindak para pelaku korupsi 

menjadikan negara kehilangan legitimasi sebagai penegak hukum. Kepercayaan 

masyarakat semakin digerus oleh kenyataan bahwa para koruptor cenderung 

dilindungi oleh pemerintah melalui grasi yang sangat cepat, pemulihan nama baik dan 

bahkan fasilitas istimewa yang diterima oleh para pelaku korupsi di lembaga 

pemasyarakatan sela ia di jatuhi hukuman.  

Dalam pentas pemilihan umum, masyarakat juga mengaku bahwa mereka lelah 

mendengan janji para politisi yang tidak kunjung ada buktinya. Namun begitu, 

mereka tetap memilih para politisi seperti sekadar memenuhi kewajiban menjadi 

warga negar yang ikut serta dalam memilih calon di pemilihan umum. Kasus money 

politik yang selalu membayangi pemilihan umun ditanggapi dingin oleh masyarakat, 

masyarakat beranggapan bahwa dalam even pesta demokrasi tersebut mereka hanya 

mengambil keuntungan dari para politisi yang berhasrat untuk menjadi penguasa. 

Masyarakat menerima sogokan money politics dari para calon namun ketika 

pemilihan berlangsung masyarakat memilih sesuai kehendaknya. Sayangnya 

kehendak tersebut tidak berdasarkan pertimbangan hanya sekedar pemilihan acak. 

Dalam hal ini, perilaku pemilih tanpa tanggung jawab yang dilakukan masyarakat 

merupakan bentuk apatisme masyarakat yang laten dan berbahaya karena akan 

mendorong pada semua dampak buruk apatisme politik. 

Rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik 

Apatisme politik masyarakat tidak muncul melalui gerakan protes, kalaupun ada 

hanyalah sebagaian kecil dari masyarakat yang melakukan protes. Hal ini juga dilatari 

oleh rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Rendahnya ketertarikan 

terhadap politik dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang politik, pada 

umumnya masyarakat mengaggap politik merupakan permainan kotor yang berujung 

pada korupsi. Pemahaman ini dilatari oleh lemahnya level pemahaman politik 

masyarakat yang tidak ditunjang oleh pendidikan mengenai politik, pemahaman 

terhadap isu politik yang tidak terstruktur dan opini palsu mengenai politik.  



Sekalipun muncul ketertarikan masyarakat terhadap politik, masyarakat mengaggap 

politik sebagai sebuah struktur peluang untuk karir dan ekonomi pribadi. Asumsi ini 

diungkap dengan fenomena maraknya calon legislatif di Pemilu 2009 yang pada 

umumnya tidak memiliki latar belakang politik bahkan tidak memahami kerja 

legislatif. Ketertarikan palsu masyarakat terhadap politik yang berorientasi kepada 

keuntungan ekonomi tersebut mendorong penyalahgunaan makna politik pencitraan 

dengan menempatkan popularitas politik menjadi praktek periklanan. 

Alienasi politik yang dirasakan oleh masyarakat juga merupakan dampak dari latar 

belakang sosial ekonomi. Kesenjangan tajam antara kelas sosial dimasyarakat 

memunculkan pandangan oportunistis terhadap politik sebagai alat pencaharian 

ekonomi.  

“The alienation of the worker in his product means not only that his labour 

becomes an object, an external existence, but that it exists outside him, 

independently, as something alien to him, and that it becomes a power of its 

own confronting him” (Marx, 1975:108). 

Dalam kutipan tersebut Marx menjelaskan bahwa alienasi pekerja dalam hasil 

produksinya bukan hanya tenaga kerjanya telah menjadi objek, sebuah eksistensi lain 

yang berada diluar dirinya dan secara terpisah terasing darinya dan menjadi kekuatan 

yang berkonfrontasi dengannya. Gambaran mengenai alienasai pekerja dalam proses 

produksi ini dapat dianalogikan dalam alienasi politik dengan mengambil alegori 

politik sebagai hasil kerja sosial dan masyarakat sebagai alegori pekerja yang 

menghasilkan produksi. Produksi sosial dari masyarakat adalah negara karena negara 

merupakan produksi sosial dari komitmen dan konsensus politik masyarakat sebagai 

organisasi politik tertinggi yang mengatur kehidupan sosial untulk kesejahteraan 

berasama. 

Kesimpulan  

Apatisme masyarakat terhadap politik memiliki dua aspek pendorong yaitu 

ketidakpercayaan publik terhadap elit politik atau politik secara umum dan rendahnya 

ketertarikan masyarakat terhadapa politik. Dalam pembahasan mengenai kedua hal 

tersebut penulis menemukan bahwa ketidak percayaan publik (public distrust) dilatari 



oleh perilaku elit politik, lemahnya supremasi hukum, dan campur tangan media 

dalam pembentukan opini publik.  

Sedangkan dalam poin rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik, penulis 

menemukan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap politik dipengaruhi oleh citra 

politik di masyarakat yang dipengaruhi oleh public trust sebagai struktur referensial 

pada pemahaman masyarakat. Citra politik secara umum yang berada pada 

pemahaman masyarakat adalah bahwa politik adalah permainan kotor yang berujung 

pada korupsi. Namun pada sisi lain ketertarikan masyarakat terhadap politik lantas 

berubah menjadi ketertarikan oportunistis terhadap peluang ekonomi yang akan 

membawa keuntungan pribadi. Hal ini antara lai disebabkan oleh tekanan ekonomi 

dan kesenjangan sosial. 

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa jika masyarakat mau 

menginternalisasi politik kedalam dirinya dan eksistensinya sebagai masyarakat 

tentunya masyarakat pun akanmenyadari bahwa politik merupakan sebuah produk 

sosial yang mereka ciptakan melalui upaya-upaya yang mereka lakukan untuk 

membentuk identitas kebangsaan ataupun komunitas politiknya. Namun pada 

kenyataannya masyarakat terasing dari produksi sosialnya sendiri bahkan politik 

menjadi hal yang bukan hanya terpisah dari masyarakat namun sekaligus 

berkonfrontasi dengan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan 

dengan masyarakat bahkan berpotensi merugikan masyarakat. 
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