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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena golongan putih atau golput di Indonesia sejak tahun 1971 

dan perkembangannya hingga kini merupakan suatu dimensi sejarah politik 

yang layak untuk dikaji dan diamati. Menurut Arbi Sanit (1992 : 11) golput 

adalah mereka yang secara sadar tidak melakukan hak pilih dengan benar 

dalam Pemilu. Golput bukan suatu organisasi, tetapi identifikasi bagi mereka 

yang tidak puas dengan keadaan. Mereka menolak pelanggaran peraturan 

Pemilu oleh segenap kontestan dan tidak menerima perlakuan istimewa 

Golkar oleh aparat pemerintah. Golput selalu muncul dalam enam kali Pemilu 

pada masa Orde Baru. Bahkan golput sudah ada sejak Pemilu pertama tahun 

1955. Saat ini golput muncul ke permukaan, bahkan tampak dengan  

intensitas yang lebih tinggi. Golput banyak didukung oleh kaum intelektual di 

perkotaan yang terdiri dari seniman, wartawan, guru dan dosen, mahasiswa, 

aktivis LSM dan dunia usaha tertentu. 

Ketika masa reformasi,  fenomena golput berkembang semakin luas. 

Hal ini sangat dimungkinkan karena demokratisasi berkembang  dengan pesat  

di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat mendapatkan angin segar dan 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta kebebasan berorganisasi. 

Akibatnya banyak bermunculan organisasi politik maupun organisasi massa 
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bagaikan jamur di musim hujan. Masyarakat semakin banyak memiliki 

pilihan dan kebebasan untuk menyalurkan hak-hak politiknya. Tetapi 

masyarakat juga memiliki kebebasan dan hak untuk bersikap pasif dengan   

tidak menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu atau golput.  Hal 

tersebut tidak akan pernah terjadi pada masa orde baru dahulu.  

Mahasiswa sebagai salah satu pendukung golput  menarik untuk 

ditelaah atas dasar tiga argumentasi. Pertama, mahasiswa adalah kelompok 

intelektual muda yang memiliki idealisme yang  tinggi dan kemampuan 

berfikir yang cukup kritis dan rasional. Kedua,  mahasiswa mengemban misi 

sebagai agen sosial yang diharapkan dapat menjadi aktor perubahan dan 

pembaharuan. Ketiga, mahasiswa adalah kader-kader penerus perjuangan 

bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Ketika mahasiswa 

melakukan golput,  hal ini tidak saja berkaitan dengan kualitas dan keabsahan 

hasil  Pemilu, tetapi juga kekhawatiran munculnya sikap apatis dan skeptis 

dari mahasiswa atas berbagai agenda politik, seperti Pilkada dan Pemilu yang 

akan datang. Di sisi lain sikap golput bisa juga berkaitan dengan berbagai 

instrumen seperti lemahnya pendidikan politik, serta rendahnya kesadaran 

politik mahasiswa. Atau justru sikap golput menunjukkan kepekaan mereka 

terhadap realitas dan fenomena sosial politik di sekitarnya. Jadi sikap golput 

bisa dipengaruhi oleh faktor internal individu, maupun faktor eksternal seperti 

keadaan sosial politik di sekitarnya. 

Fenomena  golput yang terjadi dari Pemilu ke Pemilu, maupun 

Pilkada, menunjukkan angka yang cukup besar dan  “mencemaskan”, lebih-
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lebih jika hal itu dilakukan oleh intelektual muda seperti mahasiswa.  

Mahasiswa yang tinggal di wilayah Pasuruan, merupakan lahan yang  cukup 

subur bagi pertumbuhan golput, terutama mahasiswa yang aktif dalam 

berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Menurut informasi dan 

pengamatan peneliti, para aktivis mahasiswa STMIK Yadika Bangil pada 

Pemilu tahun 2009  lalu cenderung memiliki sikap golput. Mereka agak apatis 

dan kurang bersemangat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan 

tersebut.  Mereka tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara dengan 

berbagai motivasi dan argumentasi. 

Sikap golput aktivis mahasiswa sangat urgen untuk dikaji dan 

dipelajari secara mendalam dengan pertimbangan. Pertama, sikap mereka 

dianggap bertentangan dengan harapan dan “logika” pemerintah yang 

menghendaki para pemilih pemula termasuk mahasiswa bisa menggunakan 

hak pilihnya dalam Pemilu atau Pilkada. Kedua, sikap mereka bisa 

menurunkan kualitas Pemilu serta legitimasi pemerintahan di mata rakyat. 

Ketiga, sikap golput aktivis mahasiswa bukan tidak mungkin akan mendapat 

simpati dan empati dari masyarakat.   

Sikap golput  tidak dilarang oleh Undang Undang Pemilu (UU Nomor 

22 Tahun 2007), karena hal itu berkaitan dengan hak asasi warga negara. 

Tetapi penyebarannya adalah hal yang dilarang dan masuk dalam kategori 

pidana.  Kendati demikian, dalam logika demokrasi, semakin tinggi 

partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan, maka 

semakin tinggi pula kualitas demokrasi di negara tersebut. Tetapi realita yang 
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terjadi, suara   golput dalam Pemilu terbilang cukup tinggi, bahkan dalam 

beberapa Pilkada, golput jauh melebihi jumlah suara calon yang menang. 

Golput sering menjadi pemenangnya. Hal ini tentu bisa menimbulkan 

persoalan serius, tidak hanya menyangkut legitimasi kekuasaan pemerintah, 

tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Disamping itu, golput juga masih 

menjadi sesuatu yang kontroversial, karena pemerintah atau KPU maupun 

sebagaian tokoh  masyarakat seperti kalangan agamawan masih menganggap 

golput sebagai sesuatu yang “haram dan menyimpang”. Apa yang menjadi 

motivasi dan faktor penyebab aktivis mahasiswa melakukan golput, maka 

penelitian ini layak untuk dilakukan. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada : 

1. Bagaimana pandangan aktivis mahasiswa tentang golput? 

2. Apa yang menjadi motivasi dan faktor penyebab aktivis mahasiswa 

memiliki sikap golput? 

3. Apakah tujuan yang ingin dicapai mahasiswa dengan sikap golput 

tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai : 

1. Pandangan aktivis mahasiswa tentang golput 

2. Motivasi dan  faktor penyebab aktivis mahasiswa  melakukan golput 

3. Tujuan  aktivis mahasiswa  memiliki sikap golput 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat intektual akademis maupun praktis.  

1. Manfaat  akademis : hasil penelitian ini  dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu sosiologi khususnya yang berkaitan dengan sosiologi 

politik. 

2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan 

sumbangan wawasan bagi para pengambil kebijakan, khususnya yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada 

 


