
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku 

dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa 

adanya pemilihan umum. Terselenggranya pemilihan umum tidak lepas dari 

peran-peran pihak terkait, dengan prosedur yang telah ditentukan dalam 

undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan 

umum, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan 

dewan perwakilan rakyat daerah (Mashudi, 1993:23). 

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak dapat 

hidup sendri dan pasti membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. 

Kesulitan menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai dan norma sosial pasti 

terjadi jika para generasi masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang 

memadai. Bagi masyarakat sendiri, kegagalan dalam proses sosialisasi akan 

berdampak pada berbagai gangguan yang mengganggu kelangsungan hidup 

bermasyarakat. Artinya realitas sosial yang tertib merupakan syarat utama 

kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sosialisasi tidak 

tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat saja, tetapi sekaligus juga 

merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam usaha kelangsungan 

hidupnya. Secara sederhana, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar 

bagi seseorang atau kelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-

pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembaang menjadi 
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pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya, dengan demikian sosialisasi 

dalam kegiatan pemilu sangat diperlukan agar masyarakat paham akan 

pentinya partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. (Usman dan Elly 

2011:155). 

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU melakukan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pemilu sesuai dengan naungan undang-

undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, 

anggota DPR, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. KPU sendiri memiliki beberapa tingkatan mulai dari yang paling atas 

yaitu KPU RI, kemudian KPU Provinsi sampai KPUD Kota/Kabupaten. 

Instansi tersebut merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Negera kita ini. Kegiatan 

pemilihan umum yang diselenggaran yakni mulai dari pemilihan Kepala 

Negara sampai pejabat Kepala daerah dan juga para anggota dewan. 

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang selanjutnya 

disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (1) adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 1 Angka 2 

UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden). Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden (2) adalah Pemilu untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
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Penyelenggara Pemilihan Umum). Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3) 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 Angka 1 UU Nomor 

42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden). Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden (4) adalah Pemilu untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum). (http://penelitihukum.org/tag/definisi-

pemilihan-umum-presiden-dan-wakil-presiden) Berdasarkan KPU beberapa 

cara sosialisasi yang akan dilakukaan KPU mengenai pemilu dilakukan 

melalui media massa, elektronik maupun secara langsung, sosialisasi secara 

langsung yang dipandang cukup efektif untuk penyampaian informasi kepada 

publik, Karena dalam proses komunikasi diperlukan kedekatan dimana dalam 

hal ini komunikator jika ingin komunikasinya berjalan dengan efektif pada 

masyarakat, mereka harus pro aktif dan terlibat langsung. Sosialisasi secara 

langsung yang dimaksudkan salah satunya dengan menyampaikan informasi 

melalui kegiatan seminar, karena kegiatan tersebut dapat secara langsung 

menyampaikan informasi-informasi penting serta mengetahui respon dari 

komunikan dengan adanya sesi tanya jawab, dengan begitu feed back positif 

yang diharapkan akan terjadi. KPU selain sebagai penyalur suara rakyat juga 
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berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada semua anggota masyarakat 

dalam menggunakan hak pilihnya pada suatu pemilihan umum.  

BATU - Malang Corruption Watch (MCW) menilai kinerja Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) masih jauh dari harapan dalam sosialisasi 

Pemilu karena belum menyentuh semua elemen masyarakat. Dari 

hasil survey, hampir 70 persen pemilih pemula di Malang Raya 

tidak mengerti mekanisme pemilu, seperti tata cara pemungutan 

suara Pemilu Legislatif, 9 April nanti.  “Kami organisasi non 

pemerintah mengantisipasi hasil survey demi menekan angka golput 

dalam Pileg nanti,” ungkap Kordinator Divisi Pendidikan Publik 

MCW, Musawir saat melakukan aksi sosialisasi pemilu di Alun-

alun Batu, Minggu (6/4) kemarin. Menurutnya, suara pemilih 

pemula sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Hal 

ini terlihat dari jumlah pemilih pemula, secara nasional mencapai 

40.750 jiwa atau 20-30 persen dari total jumlah pemilih 2014 data 

KPU sebanyak 186.612.255 orang. Sedangkan di Kota Batu, jumlah 

pemilih pemula sekitar  11.482 jiwa atau 17 persen dari DPT 

146.706 jiwa yang terbagi di tiga dapil Kecamatan Batu 67.544 

suara, Bumiaji 43.623 suara, dan Junrejo 35.539 suara. 

(http://www.malang-post.com/agropolitan/84779-mcw-tuding-kpu-

kurang-sosialisasi) 

Dari data yang tercantum diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat 

partisipasi rakyat dalam memberikan hak pilihnya masih terhitung rendah, 

terlebih di kalangan pemilih pemula angka golput masih cukup relatif tinggi. 

Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 

1 yang berbunyi: WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pemilih 

Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak 

pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal 

dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum 

berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah dan para pensiunan TNI/POLRI 

yang baru akan ikut memilih untuk yang petama kalinya dalam Pemilu. 

Sebagian besar Pemilih Pemula didominasi oleh generasi muda yang secara 

usia berada di antara usia anak-anak dan orang tua. Pada usia generasi 

http://www.malang-post.com/agropolitan/84779-mcw-tuding-kpu-kurang-sosialisasi
http://www.malang-post.com/agropolitan/84779-mcw-tuding-kpu-kurang-sosialisasi


5 

 

muda/pemuda ini merupakan usia yang produktif dan terbukti dalam sejarah 

bahwa mereka berperan besar untuk mengadakan perubahan secara besar bagi 

bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan modul pendidikan pendidikan pemilih pemula KPU 

Demak, Hak asasi politik perlu dilaksanakan dengan sikap dewasa. Sikap 

dewasa adalah sikap bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, 

memilih mana yang harus ditiru dan tidak patut ditiru dari sejarah 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sudah selayaknya untuk 

penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai Pemilu ke-11 menjadi Pemilu yang 

lebih baik dari pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, walaupun dalam fakta 

sejarahnya seperti dua sisi mata uang antara Pemilu dan golongan putih 

(Golput/Non-Voting). Fakta inilah yang menjadi tantangan kita bersama 

khususnya para pemilih pemula untuk mencari solusi terbaiknya sehingga 

penyelenggaraan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan lancar, yang di 

antaranya ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih.  

Pemilih pemula merupakan salah satu kategori pemilih yang memiliki 

pengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia, selain karena jumlahnya 

yang terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan kualitas 

sebuah pemilu. Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan 

kepada pemilih pemula terutama mereka yang berusia 17 tahun. KPUD di 

bantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal 

yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu.  

Pengenalan tentang arti dari pemilu terhadap pemilih pemula tidak 

lepas dari bantuan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan 
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para pemilih pemula. Pengenalan atau sosialisasi yang dirasa lebih efektif 

terhadap pemilih pemula tersebut salah satunya melalui instansi pendidikan 

seperti sekolah khususnya sekolah menengah atas sudah masuk katagori 

pemilih pemula yaitu WNI dengan usia 17 tahun atau pelajar kelas 3 SMA. 

Tidak dipungkiri dari pihak KPUD sendiri tidak dapat mengakomodasi dari 

semua SMA yang berada di wilayahnya karena berbagai macam keterbatasan 

yang ada, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara sosialisasi yang lain 

seperti melalui berbagai media, misalnya radio, baliho, iklan di televisi dan 

lain sebagainya. salah satu kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung 

terhadap sekolah menengah, dan salah satu sekolah yang mendapatkan 

sosialisasi adalah SMA Al-Rifa’ie Malang. Di SMA Al-Rifa’ie Malang ini 

sosialisasi mengenai pemilu sangat dibutuhkan karena kegiatan di sekolah ini 

sangat padat terlebih sekolah ini berada di dalam pondok pesantren, yang 

isinya hanya ada santri wati, bukan hal baru lagi jika di lingkungan pondok 

pesantren sangat tertutup dengan kegiatan-kegiatan di luar pondok, bahkan 

untuk bersosialisasi dengan lingkungan di luar pondok sangat dilarang kecuali 

dengan ijin yang jelas. Karena permasalahan inilah informasi mengenai 

pemilu sangat minim dimengerti oleh mereka. Sosialisai di kalangan pemilih 

pemula dalam pesta demokrasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

saat kegiatan upacara bendera dan penyampaian langsung dikelas-kelas 

khususnya kelas 3 di SMA tersebut. 

Berdasarkan data-data yang didapat dalam pra survey hampir 60% dari 

seluruh jumlah murid kelas 3 di SMA Al-Rifa’ie Malang belum paham 

mengenai alur pemilu serta tata cara pemilu. mengenai kurangnya kesadaran 
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pemilih pemula dengan prosentase angka golput yang cukup tinggi maka 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul 

“EFEKTIVITAS SOSIALISASI PARTISIPATIF PEMILIHAN PRESIDEN 

2014 DI KALANGAN PEMILIH PEMULA, (Studi pada murid kelas 3 SMA 

Al-Rifa’ie Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut :  

“Seberapa besar tingkat efektivitas partisipatif sosialisasi pemilihan Presiden 

2014 dikalangan pemilih pemula”. (Study pada murid kelas 3 SMA Al-Arifa’ie 

Malang. 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya tingkat 

efektivitas sosialisasi pemilihan Presiden 2014 pada murid kelas 3 SMA Al-

Rifa’ie Malang.  

 

D. Manfaat 

1. Manfaat akademis  

Dari hasil penelitian secara akademis diharapkan dapat menjadi 

referensi tambahan bagi peneliti lain dalam mengembangkan atau 

memperluas pendalaman studi komunikasi tentang efektivitas sosialisasi 

pemilu di kalangan pemilih pemula. 
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2. Manfaat praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk KPUD 

Kabupaten Malang yang berperan dalam kegiatan pemilu terutama dalam 

mensosialisasikan pemilu terhadap pemilih pemula. 


