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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pembahasan awal yang dimana pembahasan ini menjelaskan mengenai 

awal mula dari  penyusunan skripsi, dalam bab 1 ini membahas beberapa hal-hal seperti latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  sampai pembahasan 

terakhir yaitu penegaan istilah. 

A. Latar Belakang  

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai 

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan 

oleh pemerintahan Negara tersebut. Demokrasi merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin 

yang di inginkan oleh rakyat itu sendiri, seperti yang tertera di dalam Undang-undang Dasar 

Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, 

dan dilakukan sepenuhmya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Di tinjau dari pasal 1 ayat 2, 

bisa disimpulkan bahwa Demokrasi merupakan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih 

dan menentukan Pemimpin yang mereka inginkan tampa ada paksaan dari pihak manapun. 

Dalam melakukan pemilihan untuk menentukan seorang pemimpin tidaklah muda, maka dari itu 

di Indonesia sudah mengatur tentang bagaimana memilih seorang pemimpin yaitu dengan cara  

pemelihan umum (PEMILU).  

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilkasanalan secara langsung, 

Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, 

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas 

berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Repubilik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang asas 

penyelanggaraan pemilu.. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Warganegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat menjadi KPU, adalah lembaga 

penyelanggraan Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksnakan 

Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPUD, adalah 

penyelanggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat 

kota/kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang 

dalam menyelanggarakan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tingkat 

kabupaten/kota berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Repubilik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2007. Pemilu merupakan instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara. Pemilu 

sebagai penyaluran atas hak asasi manusia karena merupakan legalitas dan legitimasi politik 

dalam demokrasi modern. Dalam Negara yang mempunyai penduduk besar, demokrasi 

merupakan sistem perwakilan yang dipilih lewat pemilu dan peserta pemilu dapat secara 

kelembagaan (Parpol) atau perorangan. Indonesia merupakan Negara terbesar yang memilih 

pemimpin dengan cara pemilihan umum, seperti tertera di dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia pasal 22 E ayat 3 yang berbunyi “ Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Presiden Dan Wakil 

Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311). 

Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden baru 

saja dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tanggal 09 Juli 2014 yang dimenangkan pasangan 

calon Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai presiden periode 2014-

2019. Pemilihan umum ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota 

Malang Propinsi Jawa Timur. Khusus Kota Malang suara tertinggi diraih oleh calon presiden 
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nomor urut 2 yaitu presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla dan sekarang sudah 

menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2014-2019. Kemenangan yang di raih 

oleh Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla tidak lepas dari kerja keras tim dan partai, 

dan khusus daerah Kota Malang suara terbanyak diraih oleh calon presiden dan wakil presiden  

Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla.  

Pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia tidak lepas dari kerjasama tim 

yang di pusat dan di setiap daerah termasuk di daerah Kota Malang dengan berhasilnya PEMILU 

tahun 2014, KPU Kota Malang mempunyai peran penting sehingga pemilihan umum (PEMILU) 

tahun 2014 bisa berjalan dengan baik, dan dilihat dari pemilihan Presiden dan wakil presiden 

dari tahun 2004 dan 2009 partisipasi masyarakat Kota Malang sangatlah rendah, sedangka pada 

saat pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat tinggi. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan di atas maka presentase respon masyarakat Kota 

Malang terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2014 adalah 70 %, 

dengan presentase tersebut maka masyarakat Kota Malang sudah mengerti dan mengetahui 

bagaimana menjadi warga Negara yang baik yaitu salah satunya adalah dengan cara memilih 

presiden dan wakil presiden. 

Pemilihan umum (PEMILU) selalu menjadi kegiatan yang selalu diminati oleh 

masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, berdasarkan 

penjelasan diatas bahwa di Kota Malang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 

tingkat partisipasih masyarakatnya sangat meningkat dibandingkan tahun 2004 dan 2009, hal ini 

yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang, karena melihat 

pertisipasi masyarakat yang sangat tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya 

partisipasi politik masyarakat di Kota Malang meningkatnya karena peran dari KPU Kota 
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Malang atau meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang karena ada faktor faktor lain 

seperti peran partai politik, dll. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

2014  di kota Malang ? 

2. Bagamana peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

2014 ? 

3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat KPU Kota malang dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kota 

Malang ? 

C. Tujuan Penilitian 

1. Untuk mengetahui peran dan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan umum 

Presiden dan wakil Presiden tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum Presiden dan wakil 

Presiden 2014. 

3. Untuk menjelaskan faktor Pendukung dan Penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengtahui peran masyarakat Kota 

Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan manfaat penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Manfaat Teoritik (Keilmuan) 

Manfaat penelitian untuk keilmuan yaitu sebagai pengetahuan agar masyarakat mengerti 

dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat kota malang dalam pemilihan umum 

Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, dan juga sebagai tambahan ilmu agar masyarakat 

di Indonesia dapat mencontoh masyarakat Kota Malang dalam mengikuti dan bisa ikut 

partisipasi di pesta demokrasi, yang di adakan  lima tahun sekali di Indonesia. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk dipelajari dan di cermati agar lebih memperkaya pengetahuan di bidang Politik 

khususnya Pemilu dan penelitian ini dilakukan untuk dipelajari dan sebagai tambahan 

ilmu, agar kedepannya bisa mengamalkan hasil penelitian di masyarakat umum. 

b. Bagi KPU 

Untuk mengetahui bagaimana peran dan partisipasi masyarakat kota malang dalam 

pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di tahun 2014, sehingga pada tahun 

selanjutnya bisa di tingkatkan lagi partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum  yang lainnya.  

 

c. Bagi Masyarakat 
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Untuk memberikan informasi tentang betapa pentingnya partisipasi politik masyarakat 

terhadap pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 sehingga 

dapat menjadi cermin untuk pelaksanaan Pemilihan Umum kedepan agar lebih baik dan 

lebih sukses lagi. 

E. Penegasan Isitlah 

1. Peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi 

sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.  Peran didasarkan pada 

preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu 

harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka 

sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 

286 ) 

2. KPUD 

Kpud adalah singkatan dari kata Komisi Pemilihan Umum Daerah.  Istilah Komisi 

Pemilihan Umum Daerah apabila disingkat yaitu menjadi KPUD. Akronim  KPUD 

(Komisi Pemilihan Umum Daerah) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa 

Indonesia. 

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara 

langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy) ( 

Budiardjo, 1998 : 1 ) 

4. Pemilihan Presiden dan Wakul Presiden 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


