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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses berjalannya demokratisasi semua orang berhak mengemukakan

pendapat maupun opini secara terbuka di muka umum. Pemahaman demokrasi tidak sebatas

hanya saat pemilihan umum ataupun penggunaan hak suara saja. Menurut Gaffar (1999)

dalam literaturnya mengenai ilmu politik terdapat dua macam pemahaman tentang demokrasi,

yaitu demokrasi secara normatif dan secara empiric. Secara normatif demokrasi dapat

diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak dilakukan oleh negara yang biasanya dituangkan

dalam sebuah konstitusi. Sedangkan secara empirik atau dikenal juga dengan istilah

procedural democracy, yaitu demokrasi dalam wujudnya yang nyata di kehidupan politik

praktis. Namun yang diperlukan untuk mencapai demokrasi adalah apakah suatu sistem

politik, pemerintah memeberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakat untuk

melakukan partisipasi politik. Pemahaman terhadap demokrasi tidak boleh hanya sebatas

formalitas, melainkan demokrasi tersebut harus memberikan ruang kepada publik untuk dapat

menyampaikan opini mereka sejara luas. Ruang ataupun dapat dikatakan sebagai tempat

warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, serta kebutuhan mereka secara diskursif

dan bebas tekanan itu merupakan inti ide ruang publik itu sendiri.

Selanjutnya dalam kajian demokratis, ruang publik merupakan suatu hal yang tidak

dapat terpisahkan oleh demokrasi itu sendiri. Ruang publik merupakan keniscayaan dalam

proses demokratisasi, hal tersebut dikarenakan ruang publik adalah tempat bertemunya

interaksi di antara dua entitas utama yaitu negara dan masyarakat, yang dilakukan secara



terbuka ataupun otonom (Prima Roza, 2010). Negara yang demokratis akan sulit terwujud

bila ruang publiknya terkooptasi. Lalu Hadirman melanjutkan bahwa ruang publik merupakan

wahana atau tempat terjadinya partisipasi maupun interaksi warga negara yang merupakan

inti dari demokrasi. Di ruang publiklah terlahir sebuah pembelajaran, informasi, bahkan

pemikiran inovatif yang baik bagi penyelenggara negara maupun warga masyarakat.

Perkembangan ide tentang kepublikan dan ruang publik yang dikaitkan dengan

partisipasi warga merupakan perkembangan dari konsep demokrasi. Dalam ruang publik,

semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair

dengan saling berinteraksi dengan mitra komunikasinya, sebagai pribadi otonom yang mampu

bertanggung. Dalam hal ini semua elemen baik pemerintah maupun rakyat memiliki

kedudukan dan peluang yang sama dalam menggunakan ruang publik tersebut dalam

berdemokrasi. Hal ini sama dengan prinsip dari ruang publik iktu sendiri yaitu sebagai tempat

untuk beriteraksi dalam proses demokratisasi.

Menurut Habermas (dalam Bambang Wibiono, 2007) lokus ruang publik telah terbuka

untuk umum yang bebas diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian seharusnya dengan

terbukanya ruang publik tersebut, dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi, untuk

mendiskusikan atau menyelesaikan persoalan yang menyengkut banyak hal. Ruang-ruang

tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen baik antar lembaga pemerintah

maupun masyarakat sipil dan pemerintah. Hal ini harus bisa memanfaatkan peluang yang ada

untuk mendukung demokratisasi dan kebaikan bersama.

Masyarakat sipil tidak hanya sebagai aktor atau pelaku, tetapi mereka juga merupakan

penghasil ruang publik politis itu sendiri (Bambang Wibiono, 2007). J.Cohen dan A. Arato,



(dalam Bambang Wibiono, 2007) memberikan ciri ruang publik politis yang dihasilkan oleh

masyarakat sipil yaitu adanya pluralitas (seperti keluarga, kelompok nonformal, dan

organisasi sukarela), publisitas (seperti media massa dan institusi budaya), privasi (seperti

moral dan pengembangan diri), dan legalitas (struktur hukum dan hak-hak dasar). Itu artinya

rakyat sipil bisa turut aktif dalam menciptakan ruang publik politis tersebut untuk

menyuarakan opini, saran, maupun kritik terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Salah satu ruang publik yang diciptakan oleh masyarakat sipil adalah adanya warung

kopi. Warung kopi adalah sebuah wadah yang dapat memberikan tempatbagi masyarakat

untuk berinteraksi satu sama lain (Mauriza, 1998). Kondisi dimana orang-orang berinteraksi

dengan cara berkomunikasi di warung kopi. Sebenarnya orang-orang mengunjungi warung

kopi untuk mencari lawan bicara, sehingga tidak akan ditemukan warung kopi yang luput dari

hiruk-pikuk percakapan (Mauriza, 1998). Selain itu, tidak sedikit yan mengakui bahwa

warung kopi dapat memberikan berbagai inspirasi dan informasi. Hal ini tidak lepas dari salah

satu manfaat warung kopi yaitu sebagai tempat menemukan ide dan gagasan. Sejauh ini

masyarakat telah menafsirkan berbagai skala ruang kota untuk digunakan sebagai ruang

publik yang seharusnya dan sebelumnya mereka telah memahami bagaimana ruang-ruang

publik tersebut terbentuk (Madanipour 2003).

Menurut Hardiman (2013) perkembangan ide tentang kepublikan dan ruang publik

dapat dikaitkan dengan partisipasi warga dalam perkembangan konsep partisipasi politik yang

merupakan elemen penting dari proses demokratisasi. Dengan demikian warung kopi sebagai

ruang publik erat ikatannya sebagai wadah dalam proses berjalannya demokrasi sebagai

sarana partisipasi politik. Kemudian hal ini menggerakkan penulis dalam penelitian yang akan

dilakukan untuk menelusuri lebih lanjut tentang manfaat warung kopi yang ada di Yogyakarta



sebagai sarana partisipasi politik. Adapun warung kopi yang akan menjadi subjek penelitian

dari penulis adalah warung kopi Aceh yang ada di Yogyakarta.

Warung kopi Aceh yang berada di Yogyakarta merupakan ruang publik semestinya

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh sebagai sarana dalam partisipasi politik secara

terbuka dan otonom. Menurut Carmona, dkk (2010), menyebutkan bahwa dalam menentukan

relativitas ‘ke-publik-an’ suatu ruang, maka harus memenuhi tiga unsur yakni kepemilikan

fungsi, akses, dan kegunaan. Dalam hal ini ini, warung kopi Aceh di Yogyakarta ini memiliki

kepemilikan fungsi yang netral, yaitu dapat berfungsi sebagai tempat yang terbuka yang dapat

membuat masyarakat bebas berekspresi dan mandiri. Warung kopi Aceh di Yogyakarta juga

dapat diakses oleh publik dan digunakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan

masyarakat karena warung kopi Aceh tersebar di beberapa lokasi yang berada di seputaran

Kota Yogyakarta maupun Selaman.

Selain melihat aspek diatas, penulis memilih warung kopi Aceh di Yogya karena

julukan Yogyakarta sebagai kota pelajar yang diharapkan segala aspek kegiatan di ruang

publik dapat tersaji komunikasi atau interaksi yang mengedepankan intelektual yang kuat,

sehingga ruang publik yang tersedia dapat membangun sebuah wacana baru dan menghasilkan

pemikiran inovatif. Lingkungan intelektual yang kental di Yogya tentu akan melahirkan

berbagai inspirasi ketika sebuah ruang publik seperti warung kopi Aceh yang berada di

Yogyakarta bida dimanfaatkan secara efektif. Saat ini warung kopi Aceh di Yogyakata banyak

diminati oleh masyarakat umum dan juga masyakarat Aceh sendiri. Warung kopi Aceh di

Yogya yang buka mulai pukul 17.00 hingga pagi hari, ramai dikunjungi oleh berbagai

kalangan. Baik dari kalangan mahasiswa Aceh yang menjadi mayoritas pengunjung,

masyarakat umum, para LSM, hingga pemangku kepentingan daerahpun ikut berkunjung ke



warung kopi Aceh di Yogya tersebut. Sehingga warung kopi Aceh di Yogya sudah pasti

memiliki role sebagai tempat ngopi, ngobrol, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan sebagainya.

Disana banyak terjadi aktifitas yang semestinya dilakukan diruang publik. Diskusi-diskusi

menarikpun tidak jarang terjadi ketika para elit polik ikut bergabung, berbaur bersama

pengunjung lainnya. Bahkan ketika masa kampanye Pilkada Aceh 2017 yang telah berlalu,

warung kopi Aceh di Yogya dijadikan sebagai tempat nonton bareng Debat Gubernur dan

Wakil Gubernur Aceh 2017 yang disiarkan Live di salah satu TV swasta. Dengan begitu

warung kopi Aceh di Yogyakarta kian menjelma sebagai ruang vital bagi kehidupan di era

demokrasi ini sebagai sarana partisipasi politik.

Warung kopi Aceh di Yogyakarta merupakan magnet tersendiri sebagai tempat

berkumpulnya masyarakat Aceh di Yogyakarta. Bagi masyarakat Aceh warung kopi Aceh ini

merupakan tempat yang dapat dikatakan berbeda dari warung-warung lainnya. Sebutan

“Aceh” setelah kata warung kopi ini memberikan gambaran berbeda terhadap warung kopi

Aceh di Yogyakarta tersebut. Kata “Aceh” seringkali diartikan kontroversial serta majemuk

yang menggambarkan “Aceh” itu agamis, konflik, bencana alam, bahkan ganja membuat

image tersebut menyatu di dalam warung kopi Aceh. Misalnya dalam hal agamis yang telah

menjadi budaya terhadap warung kopi Aceh yaitu ketika azan magrib berkumandang, segala

bentuk aktifitas akan ditinggalkan sejenak, lampu warung dipadamkan, TV yang menyala

dimatikan, keadaan sunyi dan para pelayan melakukan ibadah sholat Magrib pada saat itu.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa image tersebut lahir dari budaya yang

telah ada sejak lama di Aceh, termasuk budaya ngopi di warung kopi Aceh. Budaya ngopi di

warung kopi Aceh di Yogyakarta begitu melekat bagi masyarakat Aceh, sehingga masyarakat

Aceh sendiri sering menyebutkan dengan istilah “ka candu kupi” yang berartikan “sudah



kecanduan ngopi”. Kegiatan ngopi di warung kopi Aceh yang telah menjadi kebiasaan bagi

masyarakat Aceh seakan telah menjadi kebutuhan. Tidak hanya berinteraksi, warung kopi

Aceh ini telah menjadi budaya sebagai tempat untuk mencari kebutuhan informasi karena

warung kopi Aceh menyediakan koran “Serambi” yang merupakan koran lokal di Aceh. Dulu

masyarakat yang ingin mencari informasi melalui koran hanya dengan cara ngopi di warung

kopi Aceh karena disalanalah tempat tersedianya koran tersebut.

Kebiasaan masyarakat Aceh untuk ngopi di warung kopi Aceh ini melahirkan istilah-

istilah lain, bahkan dalam hal suap atau pungli juga lahir di warung kopi Aceh. “Peng kupi”

merupakan istilah umum untuk grafitasi, suap, atau pungutan liar. Istilah dalam bahasa Aceh

ini pada dasarnya memiliki arti “uang kopi”. Seringnya orang Aceh ngopi, seakan membuat

tiada hari tanpa ngopi dan uang gratifikasi pun digunakan hanya untuk ngopi. Namun pada

dasarnya pemberian gratifikasi tersebut bukan untuk memuluskan sesuatu hal. Melainkan

penggunaan istilah tersebut tidak lebih sebagai bentuk terima kasih masyarakat Aceh terhadap

seuatu hal.

Warung kopi Aceh mampu memberikan penyesuaian persepsi bagi komunitas rantau

di Yogyakarta dalam menentukan sebuah tempat yang untuk berkumpul. Penyesuaian tempat

yang sama tersebut kemudian melahirkan inisiatif bahwa warung kopi Aceh adalah tempat

bagi masyarakat Aceh untuk bersilaturraahmi terhadap sesama komunitas rantau atau

masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh ngopi di warung kopi Aceh di Yogyakarta bukan

hanya sekedar datang untuk kembali, tetapi seperti menjaga kearifan lokal yang telah melekat

bagi kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.



Warung kopi Aceh di Yogyakarta menghadirkan kehangatan rasa bersaudara.

Keramahan dengan menebar senyuman terhadap sesama, sapaan, mengucapkan

“Assalamualaikum” ketika tiba di warung kopi Aceh merupakan sebuah warisan budaya

mahal yang terus dilakukan dan hanya didapatkan di warung kopi Aceh. Ditambah dengan

segelas kopi hitam, ataupun “sanger pancung” melahirkan suasana nyaman dan membuat

bermacam obrolan ataupun kegiatan lainnya terus mengalir selama berjam-jam. “Peh Batee”

juga dimainkan dengan semarak dan semangat. Kegiatan “main batu” ini juga menjadi daya

tarik yang dilakukan di warung kopu Aceh di Yogyakarta. Bahkan banyak kelompok

masyarakat Aceh sengaja mengunjungi warung kopi Aceh di Yogyakarta yang miliki fasilitas

lebih memadai hanya untuk “main batu” di warung kopi Aceh di Yogyakarta.

Kemudian dari seluruh warung kopi Aceh yang tersebar di daerah Yogyakarta, penulis

memilih tiga warung kopi yang berada di daerah Sleman, dilokasi yang berbeda antara satu

dan lainnya. Selain tiga warung kopi yang penulis pilih, warung kopi Aceh di Yogyakarta

yang lainnya dinilai belum sepenuhnya memenuhi aspek yang dapat mencirikan khas dari

warung kopi Aceh pada umumnya. Selain itu warung kopi Aceh di Yogyakarta tersebut juga

belum mampu dijangkau karena letak lokasi yang jauh dari mobilitas masyarakat Aceh.

Oleh karena itu ketiga warung kopi Aceh yang penulis pilih untuk menjadi objek

penelitian yang akan penulis lakukan karena memiliki aspek kekhasan lain terhadap warung

kopi Aceh pada umumnya. Kriteria warung kopi Aceh yang menjadi khas yaitu dengan

tersedianya “kupi weng”. Tidak dapat dipungkuri metode “kupi weng” atau disebut juga

dengan metode kopi saring tersebut merupakan salah satu ciri yang menunjukkan “keacehan”

yang merupakan daya tarik sendiri. Ketiga warung kopi tersebut yaitu, warung kopi Raja Sabi

yang terletak di jalan Monjali, Warung Kupiku di Godean, dan warung kopi Duta Serambi



cab. Jakal. Penulis menilai ketiga warung kopi tersebut merupakan warung kopi Aceh yang

paling banyak intensitasnya dikunjungi oleh masyarakat Aceh. Warung kopi Aceh tersebut

sering dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya berbagai acara oleh masyarakat Aceh di

Yogyakarta. Ketiga warung kopi tersebut juga dinilai memiliki tempat yang strategis dan

memadai, sehingga berbagai kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Penulis menilai ketiga

warung kopi Aceh tersebut dapat mencakup aspek kebiasaan masyarakat Aceh untuk ngopi.

Karena letak lokasi yang berbeda, masing-masing warung kopi Aceh tersebutpun

memiliki basis pengunjung yang berbeda. Secara umum ketiganya memiliki pengunjung tetap

dari kalangan mahasiswa Aceh. Namun dari berbagai kalangan seperti pejabat Aceh,

mahasiswa Pasca Sarjana juga ada yang memilih lokasi terdekat dari tempat tinggalnya.

Misalnya masyarakat Aceh yang tingkat mobilitasnya berada di wilayah Jakal, atau wilayah

Utara Yogyakarta lebih memilih mengunjungi Warung kopi Aceh Raja Sabi, ataupun Duta

Serambi cab. Jakal. Kemudian bila mobilitas masyarakat Aceh berada di daerah Barat

Yogyakarta, masyarakat Aceh sering mengunjungi Warung Kupiku yang berada di Godean.

Selain itu bagi masyarakat Aceh yang ingin “main batu”, biasanya dari kalangan mahasiswa

juga mimilih mengunjungi Warung Kupiku maupun Duta Serambi.

Selain itu penulis memilih ketiga warung kopi tersebut juga karena melihat kualitas

atau pengalaman “Ureung Tarek Kupi” yang ada di warung Aceh tersebut. Istilah bahasa Aceh

“Ureung Tarik Kupi” ataupun barista yang ada di sebuah warung kopi tentu menjadi nilai

lebih terhadap warung kopi tersebut. Hal ini berkaitan dengan cita rasa yang dihasilkan

terhadap kopi tersebut serta berdampak terhadap kenyamanan pengunjung yang penikmat

kopi Aceh. Kualitas dari barista yang ada di warung kopi Aceh dapat memberikan alasan lebih.

Kopi Aceh yang terkenal dengan cita rasanya juga ditentukan oleh berista. Lain barista, maka



akan lain pula cita rasa yang dihasilkan terhadap rasa kopi. Hal ini disebabkan karena setiap

barista memiliki seni tersendiri baik itu dalam meracik, mengolah, bahkan penyaringan kopi

itu sendiri. Hal ini pula yang juga merupakan daya tarik tersendiri bagi warung kopi Aceh di

Yogyakarta.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendetail

agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari tiga warung kopi Aceh di Yogyakarta tersebut

sebagai sarana partisipasi politik. Penulis ingin menelusuri mengenai manfaat warung kopi

Aceh sebagai sarana partisiapasi Politik bagi masyarakat Aceh sendiri. Penulis menilai bahwa

masyarakat Aceh mempunyai sebuah tradisi ataupun kebiasaan dalam kegiatan ngopi. Sebagai

mahasiswa perantauan yang berasal dari Aceh, penulis berfikir bahwa fungsi dari warung kopi

Aceh salah satunya adalah sebagai wadah bagi masyarakat Aceh untuk berkumpul yang

kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh sendiri untuk berkontribusi dalam

keberlangsungan demokrasi dengan cara berkomunikasi dengan sesama dalam rangka

partisipasi politik serta menjadi ruang publik yang ideal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan diambil peneliti adalah Bagaimana peran warung kopi Aceh di

Yogyakarta sebagai ruang publik terhadap sarana partisipasi politik masyarakat Aceh di

Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian



Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian yang

ditetapkan adalah untuk mengetahui sejauh mana peran warung kopi Aceh di Yogyakarta

sebagai ruang publik terhadap sarana partisipasi politik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, selain itu juga

dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi ilmu

pemerintahan kedepannya. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran

yang bermanfaat bagi studi ruang publik dan studi partisipasi politik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para aktivis, para pemangku

kepentingan dan juga masyarakat luas umumnya dan sebagai inspirasi sehingga memahami

bahwa sebagai ruang publik yang ideal harus menjadi sarana bagi perkembangan dan

pembangunan demokrasi melalui partisipasi politik di ruang publik tersebut.

E. Penelitian Terdahulu



Hasil berupa temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang

dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan

permasalahan yang dihabas merupakan data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan

bagian tersendiri dalam penelitian merupakan acuan yang dapat membantu penulis dalam

melakukan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi fokus terhadap penelitian terdahulu

yang akan dijadikan acuan adalah terkait penelitian tentang warung kopi dan partisipasi

politik. Berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Skripsi Eka Octa Firmansyah yang dibuat pada tahun 2014 dengan judul Pemanfaatan

Warung Kopi Sebagai Ruang Publik. Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan warung

kopi dengan melihat sejauh mana peran warung kopi di Kota Banda Aceh dalam menjadi

sebuah ruang publik bagi masyarakat Aceh atau masyarakat Banda Aceh pada khususnya.

Ruang publik sebagai sebuah ruang yang dapat digunakan oleh siapapun yang merupakan

wadah untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa adanya segmentasi dari latar belakang

sosial dan ekonomi penggunanya. Keberadaan ruang publik yang baik yakni warung kopi

di Banda Aceh sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul, berdiskusi,

belajar, mencari inspirasi, menggali informasi, hingga melakukan negosiasi kerjasama

dalam konteks pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif dengan metode analisis

secara deskriptif. Verifikasi pemanfaatan warung kopi sebagai ruang publik di Kota

Banda Aceh ini dengan menggunakan lima variabel penelitian, yaitu kenyamanan,

keterbukaan, aksesibilitas, ketertarikan, dan keberagaman yang terdiri dari 20 indikator.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warung kopi di Kota Banda Aceh telah



merepresentasikan pemanfaatannya sebagai ruang publik dan sejauh ini warung kopi di

Kota Banda Aceh telah memenuhi aspek-aspek ruang publik dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir Al Fairusy S.Hum, M.A pada tahun 2013 dengan

judul Public Sphere Dalam Secangkir Kopi (Meneropong ruang publik dan produksi

wacana di warung kopi Aceh). Dalam penelitian ini mendiskusikan posisi warung kopi di

Aceh, yang kian ekpansif dan eksis seiring pertukaran generasi. Dalam ini fungsi warung

kopi yang tersedia di pusat provinsi Aceh kian terbuka dan terjangkau untuk publik,

kemudian lintas-status dan golongan dapat memanfaatkan keberadaan warung kopi

tersebut untuk kepentingan komunitas mereka. Sekaligus, warung kopi sebagai tempat

untuk memproduksi wacana tanpa tekanan dan pembatasan. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan antropologi budaya dan paradigma ruang publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan, observasi, wawancara, dan live

in bersama pengunjung warung kopi di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keberadaan warung kopi di Aceh, telah menjadi ruang publik paling efektif,

terutama untuk memproduksi wacana lintas-sosial.

3. Penelitian yang lakukan oleh Milda Longgeita Br Pinem, S. Sos., M.A denga judul Kedai

Kopi: Ruang Publik Strategis Bagi Masyrakat Di Tanah Karo, Sumatera Utara. Dalam

penelitian ini menjelaskan bahwa ruang publik hadir dalam rangka menumbuhkan

partisipasi masyarakat dalam berlangsungnya demokratisasi. Hal penting yang

ditemukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ruang publik menjadi bagian yang

sangat istimewa dalam keseharian masyarakat Karo. Kehadiaran ruang publik yang telah

menjadi culture abadi bagi masyarakat di Tanah Karo disebut Kedai Kopi. Kedai kopi

menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi masyarakat setempat sehingga mereka banyak



menghabiskan waktu disana hanya untuk berinteraksi dengan sesama. Interaksi atau

saling berdiskusi di Kedai Kopi tidak lepas dari sebuah tradisi dan hubungan sosial

masyarakat setempat, sehingga interaksi yang terbangun oleh masyarakat di Kedai Kopi

sangat besar pengaruhnya dalam tradisi yang mereka jalankan. Dengan kata lain,

masyarakat melakukan interaksi di Kedai Kopi sebagai bentuk tradisi dari kulturnya.

Kemudian perilaku masyarakat akan tradisi tersebut bukanlah inti dari manfaat ruang

publik tersebut, melainkan bagaimana terbangunnya hubungan sosial di Kedai Kopi yang

menjadi penyatu masyarakat Tanah Karo. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa

interaksi tersebut dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat merupakan hal yang

penting yang dapat membangun banyak opini terhadap pembangun Karo.

4. Skripsi yang dibuat oleh Gelora Cita dengan judul Studi Tentan Fungsi Warung Kopi

Bagi Masyarakat Di Kota Bagansiapiapi. Skripsi ini menjelaskan mengenai

Bagansiapiapi yang memiliki begitu banyak kedai kopi yang tersebar di setiap kota

bagansiapiapi. Kedai kopi yang sangat banyak tersebar di setiap kota dan setiap hari diisi

dengan intensitas pengunjung terutama yang tinggi terutama laki-laki. Duduk di warung

kopi menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Orang-orang yang berada di kedai

kopi bergabung dengan berbagai elemen di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui siapa warga menjadi pengunjung warung kopi di

bagansiapiapi, ingin mengetahui motivasi dan pembelajaran apa yang masyarakat duduk

di warung kopi di bagansiapiapi, dan ingin mengetahui dan mengetahui apa saja fungsi

dari kedai kopi untuk orang-orang di bagansiapiapi.

Penelitian ini menggunakan teori fungsional oleh Robert K Merton. Metode

penelitian ini adalah teknik pemilihan informan kualitatif deskriptif yang digunakan



dalam penelitian ini adalah accidental sampling, teknik pengambilan sampel

menggunakan purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

orang yang berkunjung dan duduk diwarung kopi. Berdasarkan hasil penelitian

masyarakat yang berkunjung ke warung kopi Bagansiapiapi karena dipengaruhi oleh

teman dan tetangga, disisi lain harga juga terjangkau. Pengunjung warung kopi yang ada

di Bagansiapiapi ini didominasi oleh pria yang dijadikan wiraswasta. Dari sekian banyak

pengunjung rata-rata berusia 24-45 tahun keatas. Tujuan utama kunjungan masyarakat di

toko kopi adalah sebagai sumber informasi aktual, kedai kopi merupakan tempat

bersosialisasi, sebagai sumber pendapatan, dan di sisi lain kedai kopi juga berfungsi

sebagai tempat pertemuan bagi pengunjung dan lobi bisnis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Aulia Putra dan Agus S. Ekomadyo pada tahun 2015,

dengan Interpretasi Makna Pada Warung Kopi Aceh (Studi Kasus: Warung Kopi Solong

di Banda Aceh). Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi berkumpul untuk silaturahmi

pada masyarakat Aceh sudah terbentuk sejak lama. Warung kopi merupakan salah satu

pilar, elemen atau artefak dari tradisi atau budaya berkumpul pada masyarakat Aceh.

Warung kopi merupakan tempat terjadinya interaksi sosial dan berbagai aktivitas lainnya.

Salah satu contoh kasus yang diambil yaitu pada warung kopi Solong yang berada di Kota

Banda Aceh. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelusuri ruh atau genius loci yang

membuat warung kopi Aceh terus hidup dan berkembang.

Tulisan ini menggunakan pemikiran dari Norberg-Schulz maka akan dikaji dan

ditelusuri lebih jauh mengenai citra, ruang dan karakter yang membentuk genius loci pada

warung kopi Aceh sehingga membuat masyarakat Aceh memilih warung kopi sebagai

tempat melakukan berbagai aktivitas dan interaksi sosial. Dengan mengkaji unsur tersebut



akan didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah tempat yaitu makna, identitas

dan sejarah tempat tersebut.

Ditelaah melalui konsep “place” dari Norberg-Schultz maka diperlukan makna,

identitas dan sejarah pada warung kopi sebagai sebuah place. Makna dalam place warung

kopi terbentuk karena perannya sebagai ruang interaksi sosial atau wadah silaturahmi bagi

masyarakat Aceh. Warung kopi telah menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk

bertukar pikiran dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Warung kopi telah menjadi

identitas yang melambangkan simbol dari nilai-nilai perkawanan dan kekerabatan pada

masyarakat Aceh. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh sejarah pada masyarakat Aceh yang

sering berkumpul untuk silaturahmi. Tradisi berkumpul pada masyarakat Aceh ini

dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang melekat kuat pada masyarakat Aceh.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa Hal inilah yang membuat warung kopi Aceh

memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Karakter ini yang menjadi ruh pada warung

kopi sehingga membuat masyarakat tertarik untuk datang ke warung kopi dan menjadikan

eksistensi kopi Aceh terus bertahan dan berkembang sampai saat ini.

6. Skripsi Tia Subekti pda tahun 2014 dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam

Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat

dalam pemilihan umumkhususnya melihat turn of voter dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah Kabupaten MagetanTahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat

keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional.

Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama mengenai



upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Magetan tahun 2013. Kedua mengenai rasionalitas masyarakat dalam

partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun

2013.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dari KPUD, Partai

Politik, Media massa, dan civil society dalam meningkatkan partisipasi politik. Kedua,

rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukanm

partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi

dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi missi juga tidak bisa

diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

7. Skripsi Feri F. Fonataba pada tahun 2015 dengan judul Partisipasi Masyarakat Papua

Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (suatu

studi di kota Jayapura Selatan Provinsi Papua). Dalam peneliatian ini penulis memberi

pemahaman mengenai partisipasi sebagai keikutsertaan dalam konteks politik seperti

keikutsertaan warga dalam proses politik. Salah satu bagian yang bisa diambil dalam

ruang partisipasi yaitu pemilihan umum. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian

ini, untuk mencoba mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat

partisipasi politik masyarakat di Distrik Jayapura Selatan dalam pemilihan presiden dan

wakil presiden tahun 2014. Teori-teori pendukung yang digunakan yaitu Fred I.

Greenstein (1968) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah penanaman informasi

politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek politik oleh badan-badan

instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab dalam hal ini, semua

usahanya mempelajari politik, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak



disengaja, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak hanya

eksplisit masalah belajar politik saja, akan tetapi juga secara nominal belajar sikap non

politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode

deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Tipe yang paling umum dari

penelitian ini adalah penelitian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun

prosedur yang dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan observasi.teknik

pengumpulan data yang di gunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dengan memakai teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan keadaan subjek dan

objek. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan partisipasi masyarakat papua

pada pemilu presiden 2014 di bandingkan pada pemilu presiden pada tahun 2009. Pada

pemilu sebelumnya tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat kota Jayapura distrik

Jayapura Selatan mencapai 40.99 persen, dari hasil ini sempat mengalami penurunan yang

agak tajam, Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 lalu tingkat partisipasi

masyarakat kota Jayapura mencapai 49 persen dalam pemilhan presiden dan wakil

presiden.

8. Penelitian Daud M. Liando yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam

Penyusunan Kebijakan Pubblik Di Kota Manado. Dalam penelitian ini mengungkapkan

permasalahan utama bagi pembangunan Kota Manado adalah masih terbatasnya

keterlibatan atau lemahnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Baik dalam tahapan perencanaan program pemerintahan, pelaksanaan

program hingga dalam tahapan evaluasi.



Penelitian ini hendak menjawab tiga hal yaitu bagaimana Partisipasi politik

masyarakat dalam pembangunan Kota Manado, kendala-kendala partisipasi politik

masyarakat di Kota Manado serta Bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong

partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado dengan

menggunakan teori dari Burkens (Hadjon, 1997:2) yang mengatakan setiap orang

mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kajian

ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tentang kendala-kendala partisipasi politik

masyarakat di Kota Manado dan bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong

partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Manado

belum mendapat kesempatan atau diikutsertakan dalam proses perencanaan atau dalam

proses pengambilan keputusan. Dalam hal partisipasi politik masyarakat di Kota Manado,

masyarakat terkendala oleh faktor teknis seperti tidak ada informasi mengenai

pembahasan perencanaan maupun pembahasan kebijakan, ketidaktahuan masyarakat

terhadap pokok-pokok masalah yang sedang dibahas, ketidaktahuan masyarakat tentang

bagimana cara menyampaikan partisipasi, tidak adanya akses/jalur untuk menyampaikan

partisipasi dan masyarakat lebih memilih konsiten dengan pekerjaanya. Sedangkan

kendala politis masyarakat dalam berpartispasi adalah tidak diberikan kesempatan dalam

forum perencanaan maupun dalam perumusan kebijakan, ketidakpercayaan terhadap

kemampuan penyelenggara, ketergantungan masyarakat dan sikap politik yang berbeda.

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu penulis menemukan

perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh



penulis ini mengenai pengaruh kehadiran warung kopi Aceh di Yogyakarta terhadap

partisipasi politik masyarakat Aceh di Yogyakarta.

Oleh karena itu penulis menilai bahwa penelitian yang dilakukan akan menghasilkan

sebuah temuan baru yang belum ditemukan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Ruang Publik

Mengutip dari Rulli Nasrullah (2012), term “public sphere” atau ruang publik lahir

dari karya Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul The Structural

Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Gourgeois Society.

Ruang public tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan

orang-orang tertentu (private people)—dalam konteks sebagai kalangan borjuis, yang

diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik.

“The bourgeois public sphere may conceived above all as the sphere of private
people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated
from above againts the public authorities themselves, to engage them in a debate
over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly
relevant sphere of commodity exchange and social labor.” (Habermas,
1962/1989:27, dalam Rulli Nasrullah, 2012)

Dalam Rulli Nasrullah (2012) juga mengatakan bahwa karakter yang bisa

mengantarkan kita memahami apa yang dimaksud Habermas dengan ruang publik.

Berikut beberapa kirteria yang dapat memahami akan ruang publik :

1) Kriteria pertama adalah pengabaian terhadap status (disregard of status) atau lebih

tepatnya menjauhi diskusi kritis tentang status. Ruang publik tidaklah

memperkarakan keinginan persamaan status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi



adanya kesempatan yang sama dalam mengungkapkan/mengkritisi sebuah realitas.

Bukan pula upaya untuk menciptakan publik yang setara di kafe, salon, atau di antara

anggota perkumpulan. Ruang publik lebih menekankan adanya ide-ide yang

terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif sehingga bisa diterima oleh

publik secara luas; yang jika tidak terealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara

sadar di benak publik.

2) Kriteria kedua adalah fokus pada domain of common concern. Bahwa realitas historis

menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya oleh

otoritas yang berkuasa dan atau oleh kalangan gereja. Padahal domain tersebut bisa

dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Filsafat, seni, dan sastra yang

diklaim hanya boleh diinterpretasikan dan menjadi kewenangan eksklusif dalam hal

publisitas oleh kalangan gerejawi, menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh publik.

Karya-karya tersebut bukan lagi berada dalam kebutuhan untuk bisa diakses,

melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri. Distribusi

karya-karya tersebutlah yang menjadi bahan dalam diskusi kritis yang terjadi di ruang

publik. Interpretasi menjadi lebih beragam dan bisa berasal dari siapa saja dalam

anggota ruang publik tersebut.

3) Kriteria terakhir adalah inklusif (inclusivity). Bahwa betapapun eksklusifnya publik

dalam kasus tertentu, akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari

kelompok kecil tersebut. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka pada

dasarnya bukan menjadi milik mutlak anggota ruang publik, melainkan ketika

disebarkan melalui media publik dapat pula mengaksesnya. Isu-isu yang diangkat

sebagai bahan diskusi menjadi lebih umum, karena setiap orang bisa mengakses



sumber-sumber yang terkait dengan isu tersebut. Setiap orang pada dasarnya di

ruang publik itu menemukan dirinya bukan sebagai publik itu sendiri, melainkan

seolaholah menjadi juru bicara, dan bahkan mungkin sebagai guru dari apa yang

dikatakan sebagai publik itu sendiri yang menurut Habermas sebagai perwakilan atau

bentuk baru representasi borjuis.

2. Partisipasi Politik

Hadjon (1997:4-5) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat

berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan

tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan

pemerintahan. Keterbukaan sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang

baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas

ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.

Sementara itu menurut Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh (Dalam

Damsar 2010:180), memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara

aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan”. Setiap keputusan yang

diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan keputusan

yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara.

Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam Negara-

negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negaranya maka

semakin baik pula, dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk ikut berpartisipasi.

Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi, hal ini berarti masyarakat sebagai

pemilik mandat peduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat

pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka



hal inidianggap kurang baik, karena masyarakatnya tidak peduli pada negaranya dan

cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta

kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan

umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dan pengertian partisipasi politik

menurut Kuskrido Ambardi (2009:288-290):

1) Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau

orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat

objektif dan bukan subjektif.

2) Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara

biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).

3) Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan

juga terhadap keberadaan figure para pelaku politik dan pemerintah.

4) Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa

peduli efek yang akan timbul gagal atau berhasil.

5) Kegiatan yang dilaksanakan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa

kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar

(tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).

6) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau

upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.



G. Definisi Konsepsional

Adapun definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Warung Kopi

Menurut Mauriza (1998) warung kopi adalah sebuah wadah yang dapat

memberikan tempat bagi masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, dimana orang-

orang berinteraksi dengan cara berkomunikasi di warung kopi. Warung kopi selalu

dijadikan opsi untuk melakukan interaksi oleh masyarakat.

2. Ruang Publik

Ruang publik dapat di artikan sebagai tempat atau ruang yang dapat diakses atau

dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara otonom dan bisa digunakan

masyarakat secara bersama-sama baik secara individu maupun berkelompok tanpa

terkecuali.

3. Partisipasi Politik

Partispasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam aspek atau kehidupan

politik di sebuah negara. Partisipasi warga negara (private citizen) bertujuan untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai

atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington

dan Joan Nelson, 1977:3).

H. Definisi Operasional



Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka definisi operasional yang

perlu dijelaskan yaitu mengenai peran warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai ruang publik

terhadap sarana partisipasi politik. Warung kopi Aceh di Yogya merupakan wadah, tempat,

maupun sarana bagi masyarakat Aceh yang berada di Yogyakarta untuk berkumpul yang

kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh sendiri untuk berkontribusi dalam

keberlangsungan demokrasi dengan cara berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan

sesamanya dan menghasilkan opini-opini publik. Dengan demikian penulis akan melakukan

penelitian terhadap warung kopi Aceh di Yogya sebagai ruang publik yang bisa dijadikan

sarana partisiasi politik berdasarkan beberapa kriteria partisipasi politik menurut Kuskrido

Ambardu (2009: 299-290) sebagai berikut :

1) Kegiatan di warung kopi Aceh di Yogya dapat diamati secara terbuka dan bukan

sikap atau orientasi, karena partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang

bersifat objektif dan bukan subjektif.

2) Kegiatan politik masyarakat Aceh di warung kopi di Yogyakarta sebagai warga

negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).

3) Kegiatan yang dilakukan di warung kopi Aceh di Yogyakarta tersebut bertujuan

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau

dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figure para pelaku

politik dan pemerintah.

4) Kegiatan yang dilakukan di warung kopi Aceh di Yogyakarta tersebut diarahkan

kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal

atau berhasil.



5) Kegiatan yang dilaksanakan di warung kopi Aceh di Yogyakarta dapat melalui

prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang

diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).

6) Kegiatan masyarakat Aceh di warung kopi Aceh di Yogyakarta untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-

upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

I. Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “ Metode” yang mimiliki makna yaitu cara

cepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi

artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai

suatu tujuan (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan

dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai

pemahaman (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:3).

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat

yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian

berkembang menjadi ide, teori dan konsep (Bahdin Nur Tanjung&Ardial, 2005:3).

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian

analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dan latar



alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Bahdin Nur Tanjung

& Ardial, 2005:3). Sedangkan deskriptif Kualitatif, yaitu melukiskan keberadaan objek,

subjek, lokasi dan penyelesaian persoalan di tempat penulis melakukan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak di tiga warung kopi

Aceh yang berada di Yogyakarta, yaitu warung kopi Raja Sabi di jalan Monjali, warung

kopi Duta Serambi cab. Jakal, dan Warung kupiku di Godean.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak

pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah. Untuk memperoleh data

primer penulis menentukan responden secara “Purposive Sampling”.

Cholid Nabuko & Abu Achmadi (2015: 116) menarik kesimpulan sebagai

berikut :

Teknik Purposive Sampling ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau

sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-

ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan

kunci untuk pengambilan sampel.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan teknik

wawancara dan observasi sebagai data primer. Wawancara dan observasi dijadikan



sebagai data primer karena informasi diperoleh secara langsung oleh peneliti dari

responden yang dipilih, serta pula peneliti dapat mengamati secara langsung melalui

observasi terhadap keadaan tempat yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang

sifatnya lebih objektif karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari hasil

penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan

dokumentasi sebagai data sekunder. Dokumentasi digunakan penulis untuk

melengkapai dan menyempurnakan data primer yang telah didapat sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dariresponden yang lebih

mendalamdan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015:194).

Wawancara akan penulis lakukan bersama pihak-pihak yang menjadi kunci

dalam pemecahan masalah yang akan penulis teliti. Pihak-pihak tersebut seperti

owner maupun karyawan yang setiap hari berada di warung kopi tersebut. Owner dan

karyawan penulis pilih karena dianggap mengetahui berbagai kegiatan yang terjadi

di warung kopi Aceh tersebut. Hal ini dapat memudahkan penulis dalam mencari

jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



Selain owner dan karyawan penulis juga akan mewawancarai beberapa

pengunjung yang dinilai sering mengunjungi warung kopi Aceh di Yogyakarta.

Penulis mewawancarai pengunjung untuk mengetahui tentanng kegiatan atau obrolan

apa saja yang dilakukan selama berada di warung kopi di Yogyakarta.

Selanjutnya penulis juga akan mewawancarai beberapa tokoh yang penulis

nilai mempunyai pengaruh bagi masyarakat Aceh di Yogyakarta. Penulis ingin

mengetahui pendapat dari para tokoh tersebut mengenai kehadiran warung kopi Aceh

di Yogyakarta terhadap sarana partisipasi politik masyarakat Aceh di Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Untuk mendokumentasikan kegiatan apa saja yang terjadi di warung kopi

Aceh di Yogyakarta yang dimulai sejak dibukanya warung kopi hingga warung kopi

tersebut tutup. Dokumen yang digunakan berupa media cetak seperti koran, majalah,

maupun tulisan-tulisan ilmiah. Selain itu penulis juga akan mengambil dokumen

yang bersumber dari media sosial yang menyangkut warung kopi Aceh di

Yogyakarta.

c. Observasi

Dalam observasi ini penulis akan mengamati setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pengunjung warung kopi baik itu untuk melihat apakah terjadi komunikasi yang

terbuka (otonom) atau sebaliknya. Untuk itu penulis akan berinteraksi secara

langsung bersama pengunjung dan mencatat setiap jawabannya sesuai dengan jam,

hari tanggal, bulan dan tahun.



5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis dan

data yang diproleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan sumber data lainnya

sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik. Teknik

analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik dekriptif kualitatif

yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-

fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang

muncul di warung kopi tersebut.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai

dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan

generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif

dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat

lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Saebani,

2008: 123).

J. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui isi dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis

memberi gambaran melalui sistematika penulisan. Dengan adanya sistematika penulisan

diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan



Bab ini akan membahas secara merinci mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori (ruang publik dan

partisipasi politik), definisi konsepsional (warung kopi, ruang publik, dan partisipasi politik),

definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika Penulisan.

BAB II Deskripsi Objek penelitian

Pada bab II akan membahas mengnai sejarah warung kopi Aceh secara umum,

kemudian pula mengenai profil tiga warung kopi Aceh di Yogyakarta yang akan menjadi

objek penelitian.

BAB III Analisis

Pada bab III penulis akan menganalis warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai ruang

publik serta mengenai fungsi warung kopi Aceh di Yogyakarta sebagai sarana partisipasi

politik bagi masyarakat Aceh di Yogyakarta, berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan pada

definisi operasional. Penulis akan melakukan analisis tersebut setelah mendapatkan hasil dari

penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Penutup

Bab IV merupakan bab terakhir dalam isi penelitian ini. Pada bab ini akan

memaparkan berupa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran bagi

perkembangan dan pemanfaatan ruang publik sebagai sarana partisipasi politik.


