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Makalah 

Opini Publik: Teori, Aplikasi, dan Kontroversi*

Oleh: DODI aMBaRDI

Pengantar
Ide tentang opini publik, dan arti pentingnya, muncul bersamaan dengan 

traktat yang ditulis oleh Rousseau yang memperkenalkan konsep general 
will, yang kadang dipertukarkannya dengan istilah l’opinion publique atau 
opini publik. Gagasan Rousseau ini radikal namun sederhana, bahwa 
sebuah pemerintahan secara etis dianggap legitimate jika penyelenggaraan 
pemerintahan bertolak dari kehendak umum, the general will.

Gagasan itu radikal karena pada masanya orang belum banyak berbicara 
tentang kedaulatan rakyat, dan demokrasi baru terlihat samar-samar di 
horizon para pemikir politik masa itu, dan ketika mode pemerintahan yang 
populer saat itu adalah otokrasi dalam format kerajaan. 

Kelak kita menyambungkan ide sederhana Rousseau ini dengan 
kompleksitas demokrasi dalam kehidupan politik modern. Dan kelak kita 
menghubungkan general will ini dengan opini publik.

Pertanyaan pokok yang muncul tentulah: Bagaimana kita bisa menangkap 
kehendak umum tersebut? Kalau ia sepadan dengan opini publik, bagaimana 
kita mengenali dan merekammnya? Benarkah di sana apa yang dinamakan 
dengan kehendak umum dan opini publik itu memang ada? Sanggupkah 
metodologi modern, yang bersandar pada metode survei opini publik, benar-
benar mengungkap opini publik? 

Tak kalah pentingnya adalah serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan 
praktek trendy pemakaian metode survei untuk merekam opini publik dalam 
kegiatan pemilu di Indonesia, pencabangannya, dan penggunaan survei atau 
polling untuk menebak perilaku pemilih. Mengapa partai partai dan kandidat 
politik kini gandrung dengan survei opini publik atau polling? Mengapa kritik 
terhadap lembaga survei merebak? Apa saja jenis-jenis kritik tersebut, dan 
apakah semua kritik memiliki harga cukup untuk didiskusikan?

Inovasi Kelembagaan: Partai Politik
Demokrasi, sebagaimana kita hafal di luar kepala, bersandar pada ide 

tentang supremasi warganegara dalam politik. Kemauan keseluruhan warga 
negara atau general will inilah yang menjadi alasan dipilihnya mode politik 
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demokrasi. Dalam bahasa slogan, supremasi warganegara ini dikenal pula 
dengan istilah kedaulatan rakyat. Dan sejarah demokrasi tak lain adalah 
rekaman panjang upaya manusia untuk terus-menerus mengaktualisasikan 
kedaulatan rakyat dengan cara membangun tautan antara warganegara dengan 
pemerintah. 

Namun, tautan langsung antara warganegara dengan pemerintahnya 
mendekati kemustahilan untuk diwujudkan. Ukuran demokrasi jelas menjadi 
hambatan. Mustahil belaka kita mendengarkan suara tiap warga negara saat 
pemerintah setiap saat pemerintah akan membuat kebijakan.1 Jika setiap 
warganegara diberi jatah bicara selama semenit, Amerika Serikat dengan 
jumlah 200 juta eligible voters akan memerlukan waktu 380 tahun untuk satu 
ronde pembuatan kebijakan. Hampir sepadan, 171 juta pemilih Indonesia 
akan memakan waktu 325 tahun untuk sampai pada keputusan politik setelah 
mendengarkan jatah bicara semenit untuk tiap warganegara.

Untunglah, sebuah inovasi ditemukan jauh sebelumnya: partai politik. 
Lembaga politik ini hadir untuk mewakili blok pemilih, yakni sekumpulan besar 
individu pemilih yang memiliki kepentingan serupa. Formasi blok pemilih ini – 
yang dalam bahasa teknis sosiologi politik disebut cleavage – terbentuk sebagai 
produk dua revolusi besar: revolusi industri di Inggris dan revolusi nasional di 
Perancis. Kedua revolusi ini merombak tatanan sosial lama dan melahirkan 
kelompok-kelompok sosial baru dan sekaligus menyertakan ketegangan baru 
antar berbagai kelompok sosial itu.2 

Mode masyarakat baru industrial, misalnya, melahirkan ketegangan antara 
buruh dan pemilik modal dalam hal pembagian keuntungan. Tak hanya itu. 
Kelas industrialis baru, untuk keperluan ekspansi industri, memerlukan lahan 
luas. Kepentingan perluasan industri ini bertabrakan dengan kepentingan 
penguasaan lahan yang dipegang aristokrat lama di Eropa Barat. 

Revolusi nasional di Perancis yang kemudian merambah Eropa Barat juga 
menciptakan kelompok sosial baru. Dalam proses menciptakan format baru 
unit politik yang kemudian dikenal dengan nation-state, kelompok-kelompok 
baru muncul dan kelompok lama mendapatkan identitas baru. Kecenderungan 
pemerintahan nasional untuk memusatkan kekuasaan dan melakukan 
standadisasi kehidupan mendapat tantangan dari kelompok lokal yang ingin 
memelihara otonomi budaya lokal dan dari gereja yang selama ratusan tahun 
mengelola moralitas sosial dan agama melalui sekolah-sekolah.

Proses dan trayektori formasi sosial di Indonesia tidak persis sama. Gereja, 
misalnya, tidak pernah menjadi sebuah kekuatan sosial penting, dan aristokrat 
tuan tanah tidak pernah terbentuk untuk menjadi kekuatan sosial penting pula. 
Namun, Indonesia juga mengalami proses industrialisasi dan “nasionalisasi” 
kehidupan sosial. Kelompok sosial baru terbentuk dan kelompok sosial lama 
merumuskan ulang identitasnya.3

1 Lihat praktek deliberasi …
2 Seymour M. Lipset dan Stein Rokkan (1967), Cleavage Structures, Party System, and Voter 

Alignments. New York: Free pRess.
3 Diskusi tentang formasi sosial masyarakat Indonesia, lihat, antara lain, Kuskridho Ambardi 

(2009), Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia Era Reformasi. 
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Halaman 41-92.
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Uraian ini untuk menunjukkan bahwa partai politik terbentuk bersamaan 
dengan proses formasi tatanan sosial baru dalam format negara-bangsa. 
Partai politik hadir sebagai proses translasi atau penerjemahan struktur dan 
ketegangan sosial ke dalam wilayah politik. Kemunculan Partai Buruh, Partai 
Konservatif, Partai Agrikultural, Partai Kristen Demokrat, dan berbagai partai 
lokal di Eropa Barat adalah cerminan dari perubahan struktur sosial. Kompetisi 
politik antarpartai tak lain adalah terjemahan politik darim ketegangan sosial 
yang ada dalam masyarakat. Isyu kesejahteraan buruh, isyu sekularisme dan 
religiusitas, isyu etnis dan kedaerahan, isyu pertanian, dan peran agama dalam 
pendidikan, memasuki wilayah politik dan disalurkan melalui partai politik.

Dus, partai politik adalah sebuah inovasi jenius. Inovasi kelembagaan ini 
menyelesaikan dua urusan sekaligus. Pertama adalah urusan yang bersifat 
substantif. Partai menjalankan fungsi ekstraktif dengan cara memroses 
berbagai kepentingan kolektif dalam masyarakat untuk menjadi the general will. 
Kedua adalah urusan metode, yakni cara mengenali the general will tersebut. 
Secara tradisional partai politik menerapkan metode canvassing (kunjungan 
rumah ke rumah), dan dengan cara itu partai politik merekam keinginan 
kolektif warganegara. Metode untuk merekam kehendak publik ini lantas 
berkembang variasinya dengan munculnya inovasi teknis yang berupa rapat 
massa, konvoi, diskusi kelompok dan sebagainya.

Untuk sementara kita memelihara sangka baik terhadap partai politik: 
mereka secara kelembagaan bisa melakukan kanalisasi dan substansiasi the 
general will. Namun benarkan apa yang mereka klaim sebagai the general will, 
atau kehendak publik itu, memang sebenarnya kehendak publik? Pertanyaan 
ini semakin relevan saat kita kerap mendengar bahwa partai politik mengklaim 
bahwa mereka mewakili kehendak publik. Kita akan memusatkan perhatian 
pada isyu metode yang dipakai partai politik dalam merekam kehendak publik.

Inovasi Metode: Survei dan Polling4

Kelebihan partai politik dalam demokrasi modern adalah kemampuannya 
menjalankan fungsi intermediary sehingga memungkinkan demokrasi 
berskala besar untuk berjalan. Partai menjadi penting karena ia mengantarai 
warganegara (publik) dengan pemerintah. Namun di sini pula letak 
kelemahannya.

Sebaik-baik perantara, partai tetap saja perantara. Sebagai perantara partai 
bisa membajak paket kehendak publik dibawanya sebelum sampai ke tujuan. 
Belum lagi, kehendak publik itu bisa dipermak di tengah jalan dan dimodifikasi 
untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri. Jika demikian, mengapa kita 
tidak langsung menanyai publik itu sendiri?

4 Di kalangan akademisi, istilah survei dan polling sering dipertukarkan. Dari sudut metodologi, 
keduanya mirip belaka. Pembedaan antara survei dan polling bukan pada metodologinya, tetapi 
pada jumlah issue yang dimuat dalam proses penggalian opini publik. Polling berisyu tunggal, 
sementara survei berisyu banyak. Lihat, antara lain, Barbara Norrander and Clyde Wilcox 
(eds.), 1997, Understanding Public Opinion. Washington DC: Congressional Quarterly.
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Polling hadir untuk menjawab pertanyaan ini. Ini adalah inovasi metode 
untuk merekam the general will, kehendak publik secara langsung tanpa 
melalui makelar. Ditemukannya metode saintifik memungkinkan kita untuk 
mengatasi problem teknis, yakni besarnya ukuran populasi yang akan direkam 
pendapatnya. Metode saintifik memberikan jalan keluar dengan menerapkan 
metode sampling: hanya sejumlah orang dari keseluruhan populasi yang 
diambil dan diwawancarai untuk diminta pendapatnya tentang isyu-isyu 
kemasyarakatan yang memiliki relevansi dengan kepentingan kolektif 
masyarakat. Yang membedakan metode saintifik dengan yang non-saintifik 
adalah cara menentukan sample. 

Tujuan pengambilan sample adalah untuk menemukan sekelompok orang 
yang bisa mewakili keseluruhan populasi. Alasannya pendek, yakni bahwa 
kesimpulan opini publik yang ditarik dari satu set sample akan diterapkan 
pada tingkat populasi. Untuk keperluan ini, teknik random (yang kelak 
memiliki percabangan) diterapkan.5 Untuk urusan teknikalitas, untungnya, 
perkembangan statitik memudahkan kita untuk menerapkan metode random 
ini. Lebih jauh lagi, statistika modern telah berkembang sedemikian rupa 
sehingga ia tak hanya membantu melakukan randomisasi, tetapi statistika 
juga membantu kita untuk mengukur tingkat kesalahan sampling. Dalam 
bahasa teknis teknik ini dikenal dengan istilah margin of error. Secara 
sederhana, margin of error ini adalah uangkapan statistik yang menujukkan 
tingkat kesalahan yang bersifat acak ketika sample yang representatif ditarik 
untuk sebuah survei atau polling. Bagaimanapun, sample tidak sama dan 
sebangun dengan populasi. Jadi di sana selalu ada kemungkinan kesalahan dan 
ketidak sesuaian antara sample dengan populasi. Inilah yang diukur melalui 
perhitungan margin of error. Jika sebuah kerja saintifik harus memenuhi 
kriteria ”bisa direproduksi”, bisa diulang dan tetap menghasilkan kesimpulan 
yang sama, maka teknik dan prosedur sampling ini sapat memenuhinya.

Kita tak akan melaju di isyu teknis ini. Kembali pada isyu pokok: sejauh mana 
inovasi metodologis ini bisa benar-benar menangkap the general will? Dengan 
rumusan berbeda, benarkah bahwa warganegara yang masuk dalam sample 
mengetahui dan memiliki sikap tentang isyu-isyu yang menyentuh kepentingan 
kolektif masyarakat?

Pertanyaan ini memiliki dua dimensi. Dua dimensi ini saling berkaitan, yakni 
tingkat pengetahuan akan isyu publik dan sikap yang dimiliki seseorang atas 
isyu-isyu publik itu. Pengetahuan dan kesadaran responden dalam memahami 
isyu-siyu publik menjadi penting sebab tanpa pengetahuan yang memadai akan 
isyu-isyu tersebut maka sikap yang muncul dari reponden ketika ditanya adalah 
sikap yang tidak asli. Sementara yang hendakm kita rekam adalah sikap yang 
orisinal, asli, dan genuine. 

5 Dalam sejarahnya, penemuan metode saintifik ini harus melalui proses uji coba yang panjang. 
Awalnya, penggiat polling sekadar menyebarkan kuesioner (postcard) kepada sebanyak 
mungkin publik, tergantung dana yang tersedia. Jumlah responden bisa jutaan. Kadang 
secara kebetulan, cara ini menghasilkan prediksi yang relatif tepat untuk sebuah kontestasi 
pemilu. Namun kemelesetan yang sering, memaksa penggiat polling (a.l. Gallup dkk) untuk 
menemukan perbaikan. Sampling berdasarkan kuota kemudian diterapkan, sampai kemudian 
Gallup – dibantu dengan seorang matematikawan – menemukan dan menerapkan teknik 
random pada tahun 1936 yang menandai era barun polling yang bersifat saintifik. Lihat, Robert 
Erikson dan Kent Tedin (2003), American Public Opinion (6th edition), New York, Longman.
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Problematika ini membawa kita pada isyu pokok yang lain dalam praktek 
pengukuran opini publik: bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan 
dalam sebuah survei atau polling.

Menggali topik-topik substantif, cara merumuskan pertanyaan, dan cara 
menyusun urutan pertanyaan pada akhirnya menjadi isyu pokok yang harus 
ditangani oleh para penggiat survei dan polling. Menyakan hal remeh yang 
memiliki relevansi rendah dengan kepentingan kolektif masyarakat karena itu 
bisa menyesatkan. Rumusan pertanyaan yang salah juga akan berujung pada 
kesalahan. Demikian pula, urutan pertanyaan yang salah akan menghasiklkan 
bias jawaban pada responden.

Pendeknya, a true public opinion bisa didapatkan jika prosedur dan prasyarat 
saintifik dari sebuah survei atau polling dipenuhi. Dan yang tak kalah penting, 
kita harus yakin bahwa responden dalam saple kita adalah iorang-orang yang 
menguasai isyu, memiliki pengetahuan tentang isyu itu, dan secara genuine 
punya sikap. Kebenaran, dalam dunia opini publik adalah sikap orisinal yang 
diekspresikan oleh publik terhadap isyu-isyu pokok kemasyarakatan. Pencarian 
kebenaran karena itu perjuangan untuk mendapatkan sikap publik yang orisinal 
itu. 

Prinsip pokok yang menopang logika pencarian opini publik adalah anggapan 
bahwa setiap individu memiliki opininya masing-masing. Prinsip inilah yang 
dalam dunia akademis dikenal dengan istilah methodological indivisualism. 
Unit terpenting dalam formasi opini publik adalah individu. Perdebatan yang 
mendasari legitimasi metode survei dan polling adalah a belief in scientific 
enterprise.

Kritik Kiri
Meskipun perkembangan metodologi survei telah demikian jauh, pendekatan 

saintifik terhadap opini publik tak bebas dari kritik. Pemikiran yang bersumber 
dari dua tradisi keilmuan yang berlainan namun masih bersepupu melontarkan 
kritik atas pendekatan saintifik itu. Kita di Indonesia telah akrab dengan dua 
tradisi ini: tradisi kiri lama serta tradisi kiri baru. 

kiri lama. Kiri lama, tentu saja kita tahu, disumberi pemikiran Karl Marx. 
Kiri Marx ini percaya bahwa opini politik memiliki basis materialnya. Bahwa 
pikiran, sikap, dan tindakan seseorang bertolak dari posisinya dalam sebuah 
struktur sosial. Lebih spesifik lagi struktur itu adalah struktur kelas, yang 
membelah masyarakat menjadi kelas buruh dan kelas borjuis. Dua kelas ini 
memiliki kepentingan yang bertubrukan. 

Dan tipikal Marxian, hubungan kekuasaan antara dua kelas ini tak seimbang 
dimana kelas borjuis mendominasi kelas buruh. Dan sama pentingnya, 
hubungan kekuasaan ini telah membutakan kelas buruh dari kepentingan 
obyektifnya dengan menanamkan kesadaran palsu pada tingkat individu 
sehingga mereka tidak menyadari kepentingan dan preferensi subyektifnya. 

Kritik kiri atas metodologi survei dan polling, karena itu, mempersoalkan 
sejauh mana kelas buruh itu mampu menyadari kepentingan dirinya. Jika 
individu yang menjadi unit terpenting survei memiliki kesadaran palsu – dus, 
kepentingan dan preferensi palsu pula – maka segala informasi yang digali di 
tingkat individu menjadi meragukan. Preferensi individu adalah preferensi abal-
abal yang tidak genuine, dan data survei bisa pula dianggap sebagai data yang 
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tidak orisinal. Akibatnya, kesimpulan apa pun yang ditarik dari sebuah survei 
adalah kesimpulan yang menyesatkan.

Penting untuk dicatat di sini, bahwa kritik kiri yang Marxian ini tak seradikal 
penampakannya. Kaum kiri ini bukanlah kaum yang anti-positivisme.6 Mereka 
percaya bahwa interest atau kepentingan individual itu ada, karena itu mereka 
memiliki preferensi yang hirarkis, dari kepentingan paling pokok ke yang paling 
remeh. Kepentingan inilah yang memformat pendapat, sikap, dan perilaku 
individu – palsu atau bukan.

Kritik kiri lama karenanya bukanlah sebuah kritik epistimologi yang 
menegasikan keberadaan opini publik. Opini publik itu ada, hanya saja ia 
diselimuti oleh kesadaran palsu yang diidap kelas buruh.

kiri Bourdieu. Kritik yang dihantamkan Bourdieu terhadap metodologi 
polling lebih radikal. Dia menembus basis asumsi yang mendasari bangunan 
saintifik polling.7 Pertama, Bourdieu meragukan bahwa setiap orang pasti 
memiliki pendapat. Kedua, ia mempersoalkan mengapa setip pendapat 
diperlakukan sama, yakni satu kepala satu pendapat. Dan ketiga, Bourdieu 
meragukan bahwa di dalam masyarakat terdapat konsensus atau konsern 
bersama atas isyu-isyu pokok yang dianggap penting dan mendesak.

Bagi Bourdieu, ketiga asumsi yang melandasi bangunan saintifik opini publik 
ini lemah dan secara empirik ak bisa dipertahankan. Jika ketiga asumsi tak 
terpenuhi maka sama saja dengan mengatakan bahwa yang namanya opini 
publik itu tidak pernah ada. 

Kritik Bourdieu ini berangkat dari kenyataan bahwa tingkat non-response 
dalam polling begitu tinggi. Salah satu sebabnya, kata Bourdieu, adalah 
karena responden tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi untuk 
menjawab item-item pertanyaan dalam survei atau polling. Hal ini terutama 
untuk item pertanyaan sulit, termasuk pertanyaan tentang isyu-isyu politik. 
Jika dicampuradukkan antara responden yang mengetahui dengan yang 
tidak mengetahui, itu sama saja dengan mencampurkan dua jenis data yang 
kualitasnya tidak sama. Dus, ini menyesatkan. Bourdieu mengingatkan bahwa 
untuk menjawab pertanyaan penting dalam survei responden memerlukan 
tingkat sofistifikasi yang cukup tinggi agar jawaban atau pilihan jawaban 
mereka bermakna. Tingkat pengetahuan dan kemampuan untuk memproses 
informasi akan menentukan kualitas jawaban responden. 

Ditambah lagi, Bourdieu melanjutkan, tingkat sofistifikasi setiap responden 
bervariasi, tergantung pada status sosial-ekonomi, dan terutama tingkat 
pendidikan. Di sisi lain, lembaga survei atau pollster menyamaratakan tingkat 
sofistikasi responden, dan mengabaikan perbedaan itu.

6 Lihat, Simon Jackman (1995), “Liberalism, Public Opinion, and Their Critics: some lessons for 
defending science.” Makalah yang dipresentasikan di Konferensi The Flight from Science and 
Reason, New York Academy of Sciences. 31 Mei – 2 Juni, 1995. Bahkan argumen inti Marx yang 
mengatakan bahwa sejarah adalah gerak maju produk pertentangan kelas yang selalu inheren 
dalam setiap masyarakat. Ini tak lain adalah sari gagasan the idea of progress yang diusung 
para pemikir abad pencerahan, yang percaya bahwa rasio manusia bisa membawa pada 
kemajuan. Dan klaim Marx bahwa gerak sejarah kelas itu bersifat universal sama sekali bukan 
anti-positivism. Ini sama persis belaka.

7 Lihat, Pierre Bourdieu (1979) “Public Opinion Does Not Exist,” dalam Armand Matterlart and 
Seth Siegelaub (eds.), Communication and Class Struggle 1, New York: International General, pp. 
124-130. 



7

Makalah Diskusi | Mei 2010

Kritik Bourdieu ini mempunyai dimensi rangkap. Pertama, kritik ini bisa 
mengimplikasikan adanya kesalahan desain polling, yang ujungnya adalah 
munculnya gap atau kesenjangan antara hasil pengukuran dan kenyataan 
empirik di lapangan. Kedua, kritik ini juga menunjukkan bahwa the general will 
atau opini publik mestinya lebih dari sekadar penjumlahan pendapat individu. 

Dimensi yang kedua itu sama sekali bukan hal yang baru. Rousseau, ketika 
memperkenalkan konsep the general will, ia membedakannya dari the will of 
all. The will of all adalah penjumlahan pendapat individual menjadi sebuah 
keseluruhan. Bagi Rousseau, the general will melampaui penjumlahan antar 
bagian, melampaui penambahan pendapat-pendapat individual. Elemen kunci 
dalam formasi the general will atau opini publik adalah proses deliberasi 
dimana individu yang berbeda pendapat mendialogkan. Niscaya di sana ada 
perubahan pendapat di tingkat individu. Karena itu, a true public opinion is 
more than the sum of individual opinions. Pada masa kontemporer, pendapat 
Rousseau ini mendapatkan versi yang lebih canggih dalam karya-karya Herbert 
Blumerdan William Albig.8 

Atas aneka kritik itu, para ilmuwan yang memperhatikan gejala opini publik 
dan memelajari metodologi survey dan polling menghadapinya dengan serius. 
Kita masuk ke isyu ini pada bagian berikut. 

“Rejoinder”: A Better Science
Salah satu keberatan pokok yang diajukan oleh pengritik itu adalah 

rendahnya tingkat sofistifikasi pengetahuan rata-rata warganegara atas isyu-
isyu pokok kemasyarakatan, terutama isyu-isyu politik dan kebijakan. Isyu ini, 
yakni ketakmampuan warganegara untuk memproses dan mencerna informasi, 
sudah lama menjadi menu pokok perdebatan di kalangan ilmuwan voting 
behavior.9 

Kualitas keputusan pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai 
atau kandidat tertentu sangat tergantung dari informasi yang dimilikinya, 
baik kuantitas maupun kualitasnya. Sejumlah penelitian yang dilakukan 
oleh ilmuwan politik memberikan gambaran yang pesimistik. Bahkan untuk 
pengetahuan elementer tentang siapa kandidat yang betarung dalam pemilu, 
fungsi lembaga-lembaga demokrasi, dan – apalagi – posisi partai atau kandidat 
dalam isyu-isyu penting, ternyata banyak pemilih yang tak mengetahuinya. 
Mereka tak mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang mengukur 
pengetahuan politik mereka. Pendeknya, temuan ini nampak menguatkan kritik 
Bourdieu. Jika pengetahuan pemilih sebegitu rendah, bagaimana kita berharap 
bahwa mereka akan mampu membuat well-informed decision – keputusan 
politik rasional yang berbasis informasi yang memadai? Jika kualitas keputusan 
di tingkat individu meragukan, bagaimana kita bisa meyakini bahwa opini publik 
yang mengikutinya bisa dipertanggungjawabkan?

8 Herbert Blumer (1948), Public Opinion and Public Opinion Polling,” American Sociological 
Review, 13 (5), pp. 542-549; dan, William Albig (1956), Modern Public Opinion, New York: 
McGraw-Hill.

9 Untuk diskusi topik ini, dan memperdalam apa yang didiskusikan di bagian ini, silakan melihat, 
Herbert Weisberg dan Richard Niemi (eds.), 2001, Controversies in Voting Behavior. Wahington 
DC: Congressional Quarterly. Lebih spesifik, lihat halaman 100-179.
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Namun sekelompok ilmuwan lain datang dengan pandangan berbeda. 
Seorang waraganegara tidak perlu mengerti tingkat inflasi serta tak perlu 
lulus sarjana – apalagi menjadi doktor – untuk sekedar mengetahui bahwa 
inflasi sedang merambat naik. Ketika jumlah uang yang sama pada minggu 
depan tidak bisa lagi mendapatkan jumlah dan kualitas barang yang sama, 
maka mereka tahu bahwa inflasi sedang dan telah terjadi. Mungkin ungkapan 
mereka jauh dari istilah keren, atau mereka yang agak terterpa media akan 
mengungkapkan bahwa kita sedang mengalami “implasi.”

Demikian juga, kelambanan pertumbuhan ekonomi tak mereka pahami 
secara teknis. Tapi begitu mereka merasakan sulitnya mencari pekerjaan, maka 
mereka bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sedang stagnan atau 
sedang menurun.

Hal yang sama terjadi di sektor politik. Mereka mungkin tak mengenal 
kandidat atau partai dan posisi mereka atas isyu-isyu kebijakan. Tetapi mereka 
bisa bertanya ke sejawat, tetangga atau “experts” yangb bisa memberikan 
short-cut untuk memilih secara benar. Kata kuncinya adalah sebuah cue 
atau serangkaian cues yang bisa menuntun mereka membikin keputusan. Di 
negara-negara maju, pengetahuan ekonomi dan politik rata-rata warganegara 
terhitung rendah. Namun kenyataannya, sistem politik bisa berjalan dan pilihan 
mereka atas kandidat dan partai politik tak banyak keliru.

Di kalangan ilmuwan dan penggiat survei dan polling juga berkembang 
jawaban metodologis atas kritik-kritik itu. Remedi atau penanggulangan 
kekurangan metodologi survei umumnya dilakukan dengan mengerjakan dan 
mewujudkan “a better sicence.” Pada praktiknya, upaya untuk memproduksi a 
better science ini berujung pada perbaikan dan penyempurnaan kualitas data 
survei atau polling.

Secara ringkas, a better science, dalam konteks survei dan polling, adalah 
upaya perbaikan dan profesionalisasi teknik melakukan survei dan polling. 
Ini mencakup banyak aspek, yakni bagaimana: (a) melakukan randomisasi 
dalam sampling secara lebih baik, (b) meningkatkan kejelian dalam 
merumuskan pertanyaan dalam survei dan polling dengan memperhatikan 
teknik merumuskan pertanyaan dan menyusun sekuen pertanyaan, (c) 
memperhatikan konteks wawancara, dan (d) dan seterusnya.10

Beberapa contoh konkret bisa diajukan di sini, yakni bagaimana a better 
science itu diwujudkan. 

Jika tingkat pengetahuan responden diragukan, dan karena itu ada 
kemungkinan bahwa ia sesungguhnya tak memiliki sikap atas isyu tertentu, 
maka sebelum menggali sikap, diajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat 
pengenalan isyu dan pemahamannya atas isyu tersebut. Teknik ini dikenal 
dengan istilah pembuatan  filtering question. Dengan demikian, kita bisa 
memisahkan mereka (responden) yang memiliki pengetahuan, dus sikapnya 
bersifat genuine dari mereka yang tak berpengetahuan dan sikapnya masuk 
dalam kategori non-attitude.

10 Buku dan manual upaya untuk memproduksi survei dan polling yang lebih superior berbasis 
prinsip ilmiah bertaburan. Lihat antara lain, Herbert Asher, 1995, Polling and the Public: 
What Every Citizens Should Know. Wahington DC: Congressional Quarterly. Secara khusus, 
seorang ilmuwan meng-handle kritik Boudieu tentang problem non-response dan cara 
menanggulanginya; lihat, Olivier Pilmis, Does Public Opinion Finally Exist? The use of ESS to test 
Bourdieu’s theory, CESTA EHESS-CNRS, tanpa tahun. Lihat juga Herbert Asher, op.cit., pp. 24-41.
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Untuk menghindari bias, perumusan pertanyaan harus dibuat sedemiakn 
rupa untuk menghindari pertanyaan yang menggiring (loaded questions). 
Pertanyaan yang menggiring ini bisa mengambil aneka bentuk. Ia bisa muncul 
dalam perumusan kalimatnya atau pada pilihan katanya. Tip untuk menghindari 
loaded questions ini bertebaran dalam manual survei yang mudah didapatkan di 
buku-buku teks.

Dalam sejarah, proposal metode survei dan polling untuk menangkap 
opini publik telah diajukan, telah dikritik, dan diberikan pula kontra kritik 
atau rejoinder. Perdebatan masih terus berjalan. Tapi bagaimana praktek di 
Indonesia?

Kontroversi di Indonesia
Survei dan polling tentu tidak asing bagi publik di Indonesia. Dan kontroversi 

melingkupi kegiatan survei dan polling ini, dan mungkin mencapai puncaknya 
pada Pemil Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009.

Kontroversi itu diungkapkan dalam bentuk kritik yang bervariasi, dari yang 
lunak berupa sindiran sampai ke yang keras berupa tuduhan yang berimpit 
dengan fitnah. Namun, kalau kita telusuri, berbagai kritik itu tak segalak 
teriakannya: keras tapi tak radikal. Kritik terhadap survei dan rilisnya bisa 
diklasifikasikan dalam beberapa tema: isyu tentang fairness dan unfairness 
atau ketidakadilan, efek rilis sebuah survei, kemungkinan adanya tabrakan 
kepentingan, serta tentang akurasi dan prediksi survei yang salah. Kritik ini 
berhubungan satu sama lain, tapi mari kita periksa kritik-kritik itu: 

1. Tidak adil. Ini isyu yang pertama. Sejumlah kritik bersandar pada 
kecemasan bahwa rilis survei bisa menguntungkan satu partai atau kandidat 
seraya merugikan partai atau kandidat yang lain. Inilah kutipannya:

Sejumlah politisi dan analis politik melihat survei secara sistematis 
telah memenangkan SBY. Akibatnya, Pilpres bisa saja jadi antiklimaks. 
“Survei-survei itu tak adil dan berpihak pada yang berkuasa,” ujar 
pengamat politik Ray Rangkuti.11

Konteks dari kritik ini adalah berbagai rilis yang dilakukan oleh berbagai 
lembaga survei yang diliput banyak media mejelang Pemilu Legislaif 2009. 
Seolah, kritik ini mengimplikasikan bahwa semua lembaga survei dan rilisnya 
sama persis dan memihak pada penguasa. Kenyataannya, setidaknya ada 
tiga versi tentang urutan pemenang pemilu. Ketiga versi ini berbeda dalam 
memperkirakan partai yang unggul kelak dalam pemilu: Golkar (LRI), Demokrat 
(LSI – Lembaga), dan PDIP (LSI – Lingkaran).12 

Jika ketiga versi itu berbeda signifikan dalam urutan pemenang, tentunya 
yang dibidik pengritik adalah salah satu dari rilis survei itu. PDIP jelas berada 
di luar kekuasaan, jadi sementara bisa dikeluarkan dari analisis. Golkar, saat 
itu dikomandani oleh Jusuf Kalla yang masih memegang jabatan sebagai Wakil 
Presiden. Apakah ia tidak sedang memegang kekuasaan? Tapi kritik itu secara 
selektif hanya membidik survei yang mengunggulkan Demokrat yang Ketua Dewan 
Pembinanya adalah SBY – yang juga menjabat sebagai Presiden Indonesia.

11  http://www.inilah.com/berita/politik/2009/04/17/99558/lembaga-survei-main-api-lagi/
12 http://www.inilah.com/berita/politik/2009/01/06/73627/perang-politik-survei-pdip-

pd/
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Pertanyaannya: jika data survei menunjukkan bahwa Demokrat atau SBY 
memang unggul, apakah sebaiknya data itu dipermak gara-gara partai itu 
dalam jajak pendapat itu adalah partai penguasa? Rasanya, pada titik ini kita 
sedang merumuskan sebuah pertanyaan yang konyol.

Namun penggalan informasi lain yang diajukan oleh pengritik mungkin 
penting diperhatikan. Kata kuncinya adalah sistematik. Kita hanya bisa 
menebak, karena penggalan kliping berita itu tak merincinya. Kira-kira, rilis 
yang rutin dan publikasi terus-menerus dianggap sebagai metode dasar untuk 
mempengaruhi perilaku pemilih. Logika ini dirumuskan dengan sangat baik 
oleh Eros Djarot, Ketua Umum DPP PNBK: “Inilah kecurigaan banyak orang 
terhadap metode planting information untuk memenangkan SBY, yang jelas 
sudah populer dan incumbent lagi,” katanya.13

Logka ini sangat masuk akal. Asumsi yang mendasari logika ini adalah 
kepercayaan bahwa rilis survei bisa membawa bandwagon effect, yakni 
kecenderungan pemilih untuk mencoblos partai atau kandidat yang sedang 
unggul dalam survei atau polling. Ada dua problem dalam logika ini. Pertama 
adalah problem selektivitas, yakni pengritik hanya memfokuskan dir pada 
rilis satu lembaga survei. Mestinya, survei yang mengunggulkan partai atau 
kandidat lan juga memiliki efek bandwagon yang sama. 

Kedua, mereka yang akrab dengan penelitian efek rilis survei (atau lebih 
umum lagi: efek informasi media) akan dengan mudah membantah bahwa 
rilis survei bisa pula membawa balancing effect, yakni kecenderungan pemlih 
untk memberikan suaranya pada partai atau kandidat yang tak diunggulkan. 
Alasannya, mungkin bersifat psikologis, memberkan simpati, atau politis, 
menginginkan adalnya keseimbangan politik.

Juga, dengan logika bandwagon itu mengabaikan tingkat penetrasi media 
dan kecenderungan pemilih yang memiliki kemampuan menyeleksi informasi. 
Tingkat penetrasi media ini berkaitan dengan berapa jumlah pemilih yang 
terkena terpaan media? Jumlahnya tak sebesar yang dibayangkan. Kemudian, 
dari jumlah kecil yang kena terpaan rilis survei, mereka bisa jadi mendasarkan 
pilihan politiknya pada faktor-faktor lain di luar media. 

2. konflik kepentingan. Kritik ini sangat nyaring terdengar menjelang 
Pemilu Presiden tahun 2009 kemaren. Intinya, kritik ini mempersoalkan 
sumber dana survei. Pendeknya, uang atau dana survei secara otomatis 
berujung pada perekayasaan data. Kta lihat kutipan berikut:

“Kalau sudah dibayari salah satu kandidat, tidak bisa disebut independen. 
Bisa saja ada conflict of interest, memilih responden di basis pemesan sehingga 
angkanya tinggi. Tapi secara keseluruhan jadi sangat meragukan,” kata Fadli.14 

Tuduhan ini memiliki bobot dan logika. Tetapi tak mau berlelah-lelah 
melakukan validasi ke lapangan, atau minimal melakukan konfirmasi, 
tentang bagaimana prosedur sampling dirumuskan dan bagaimana eksekusi 
di lapangan dijalankan. Benarkah sampling hanya memilih responden yang 
bersimpati pada partai dan kandidat tertentu saja? Tapi kritik malas ini punya 
tempat di media massa – yang bergengsi pula. Atau cara lain bisa dilakukan, 
yakni dengan melakukan perbandingan dengan rilis survei yang dilakukan 
media yang bersangkutan karena media tersebut juga getol menjalankan 

13  http://www.inilah.com/berita/politik/2009/04/17/99558/lembaga-survei-main-api-lagi/
14  http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/06/13423672/fadli.zon.survei.pesanan.

seharusnya.tak. dipublikasikan
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survei menjelang Pilpres. Dan, hasilnya kurang lebih sama. Upaya hemat dan 
sederhana ini bisa sekadar membantu menaikkan bobot kritik.

Benar belaka bahwa dana itu bisa mempengaruhi hasil survei, tetapi tidak 
bersifat otomatis. Siapa tahu kelak ada yang ingin melakukan penelitian yang 
lebih komprehensif tentang politik pendanaan survei, dan dilakukan ke semua 
lembaga.

3. akurasi. Media massa gemar terpaku pada horse race, siapa yang sedang 
unggul. Dan rilis survei memang banyak yang menyangkut horse race ini. 
Nampaknya media massa dan lembaga survei saling memanfaatkan. Di satu 
pihak, rilis survei memuat newsworthyness, memiliki nilai berita. Sementara di 
pihak lain, rilis survei menyuplai media massa dengan data prakiraan survei 
yang menunjukkan siapa unggul siapa yang sedang tenggelam. Pertanyaan 
pokok karena itu umumnya berkisar pada isyu akurasi prakiraan yang dimuat 
dalam berbagai rilis hasil survei.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, sejumlah lembaga survei 
memberikan versi yang berbeda-beda. Kalau seandainya perbedaan itu hanya 
menyentuh perbedaan persentase, dan masih dalam rentang margin of error, 
sesungguhnya tidak ada problem serius. Namun, ternyata perbedaan itu 
berkaitan dengan urutan siapa yang unggul, dan dalam selisih yang besar 
– di luar batas interval margin of error. Karena itu, tak mungkin prakiraan 
yang berbeda itu benar semua. Satu harus benar dan dua lainnya mesti 
salah. Lembaga yang mem-prakirakan bahwa Golkar atau PDIP yang akan 
memenangkan Pemilu Legislatif 2009 jelas tidak cocok dengan kenyataan.

Kejadian ini berulang pada Pemilu Presiden 2009. Kita kutip langsung 
rekaman suratkabar dalam versi elektroniknya yang memberikan prediksi 
pasangan capres dan cawapres mana yang akan memenangkan Pilpres:

JakaRTa, kOMPaS.com - Pasangan calon presiden-calon wakil 
presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan M Jusuf Kalla-
Wiranto diperkirakan akan melaju ke Pemilu Presiden 2009 putaran 
kedua.  
Kedua pasangan tersebut diprediksi akan memperoleh suara di atas 30 
persen, disusul pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-
Prabowo Subianto yang memperoleh suara di atas 20 persen. (...)
”Masyarakat menilai JK sebagai sosok yang cepat, tegas, mudah 
diakses, representasi Jawa-Non Jawa, dan bapak perdamaian. 
Sebaliknya, di kubu SBY-Boediono, kerap terjadi blunder-blunder, 
seperti kasus etnis Arab, neolib, dan lainnya,” ujar Johan.  
Ia menjamin survei yang diadakannya objektif. ”Jika pilpres ternyata 
berlangsung satu putaran, saya langsung menutup LRI. Silakan 
dicatat,” tegasnya.15  

JakaRTa, kOMPaS.com — Presiden Lembaga Riset Informasi (LRI) 
Johan O Silalahi memprediksikan tingkat elektabilitas pasangan Calon 
Presiden Jusuf Kalla dan Calon Wakil Presiden Wiranto (JK-Win) akan 
mengalahkan pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 
calon wakil presiden Boediono (SBY-Boediono) dalam jangka waktu satu 
bulan. (...)16 

15 http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-25928.html (upload tertanggal 7 Juli, 2009)
16 http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/14/15445295/elektabilitas.jk-win.kalahkan.sby-

boediono (upload tertanggalm 7 Juli 2009).
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Rilis tentang prakiraan Pilpres ini diikuti oleh komentar seorang pakar, 
Effendi Gazali, yang mengatakan bahwa ”’Jika berbeda lebih dari batas yang 
ditentukan, seharusnya mereka malu. Jadi, siap-siap menguburkan lembaga 
survei besok. Bakal banyak pemakaman,’ ujar Effendi sambil tersenyum, Selasa 
(7/7) di Jakarta.”17 Dengan pernyataaan ini, Effendi ingin menegaskan bahwa 
lembaga-lembaga survei yang hasil surveinya mengindikasikan bahwa Pilpres 
akan berlangsung satu putaran adalah salah. Tapi ada yang menurut dia tidak 
salah, yakni lembaga survei yang meramalkan bahwa Pilpres akan berlangsung 
dua putaran. Sedangkan pemakaman yang dimaksudkan adalah pemakaman 
lembaga survei yang mengindikasikan Pilpres akan berlangsung satu putaran. 

Yang terjadi, sebagaimana kita tahu, ternyata sebaliknya. Lembaga survei 
yang selalu kerap oleh Effendi Gazali dalam setiap rilisnya, yang dipujinya 
paling akurat justru yang menuju pemakaman. Memenuhi janjinya, karena 
prakiraan yang dibikinnya salah, LRI membubarkan diri keesokan harinya.

Kita tidak tahu persis motif Effendi Gazali yang mencibir lembaga-lembaga 
lain, dan begitu bersikeras tentang prakiraan LRI adalah yang paling benar. 
Tapi ini adalah isyu minor, yang tak penting. Yang perlu kita perhatikan adalah 
berbagai kritik yang dilontarkan oleh pengamat maupun pelaku tentang praktek 
survei dan polling di Indonesia.

Kritik-kritik itu, meskipun keras, sesungguhnya tidak radikal. Semua 
kritik itu tidak ada satu pun yang menolak metodologi survei sebagai sebuah 
pendekatan untuk mengetahui trend opini publik. Isyu tentang fairness, konflik 
kepentingan, dan akurasi survei atau polling tak bersinggungan dengan kritik 
Bourdieu atau Blumer yang lebihn radikal sifatnya.

17  http://otomotif.kompas.com/read/2009/07/07/14510177/LRI:.SBY.Boediono.dan.JK.Wiranto.
Maju.ke. Putaran.Kedua (upload tertanggal 7 Juli 2009). Batas yang dimaksud oleh Effendi 
Gazali adalah selisih yang lebih dari 2,3% antara angka prakiraan lembaga survey dengan hasil 
aktual.  
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Penutup
Ada satu-dua pertanyaan atau isyu yang belum didiskusikan secara 

memuaskan dari uraian di atas. Tetapi kita bisa merangkum sejumlah poin yang 
bisa dianggap penting. Pertama, pemikir politik klasik dan kontemporer berada 
halaman yang sama, bersetuju (meskipun tak diucapkan) bahwa opini publik 
adalah esensial bagi teori dan praktek demokrasi. Yang menjadi perdebatan 
bukan arti penting opini publik namun bagaimana bisa menjaring opini 
publik itu. Kebenaran, dalam konteks suurvei opini publik, adalah bagaimana 
menemukan a true public opinion. Dalam banyak hal ini adalah soal pengukuran 
empiris dari opini publik. 

Dalam perkembangan mutakhir, metode survei dan polling telah berkembang 
menjadi alternatif yang legitimate untuk merekam opini publik yang bersifat 
elusive itu. Bagi penggiat survei, yang berupaya secara ketat mengikuti standar 
akademis survei yang baik, opini publik adalah ”barang” yang bisa ditemukan 
dengan cara menerapkan standar metodologi survei yang ketat. Dan itu berarti 
penerapan prinsip ilmiah yang bisa diopertanggungjawabkan. Sejumlah kritik, 
yang radikal atau yang tidak, telah mendorong kemajuan metodologi survei.  
Sementara penerapan metode survei untuk mengetahui opini publik telah marak 
di Indonesia, namun perdebatan tentang metode survei baru di taraf permukaan 
– setidaknya sebagaimana yang terekam di media massa.

* Makalah ini disampaikan dalam diskusi “Opini Publik 
Versus Kebenaran” di Komunitas Salihara, Jakarta, Rabu 
26 Mei 2010. Makalah ini milik Kalam dan tidak untuk 

dimuat di mana pun.
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