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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab I ini akan diuraikan secara sistematis mengenai : (1) latar belakang 

masalah, (2) rumus masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) 

penegasan istilah. 

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu hal penting dalam agenda reformasi 1998 adalah terlindunginya 

dan terjaminnya atas hak–hak dasar manusia yang bukan saja bernilai semantic, 

yang dimaksud dengan nilai semantic di sini adalah bukan saja terlindungi dan 

dijamin secara tertulis dalam Konstitusi Negara akan tetapi dalam penerapannya 

pula mampu terjamin dan terlindungi. Hak konstitusional merupakan hak–hak 

Warga Negara yang dijamin dan diatur dalam konstitusi menjadi pilar penting 

pelaksanaan Negara Hukum. Di mana setiap apa yang menjadi tindakan Negara 

haruslah berdasarkan aturan yang tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-

undangan mulai dari UUD Negara RI Tahun 1945 sampai pada Peraturan Daerah 

tingkat Desa.  

Hak-hak dasar itu salah satunya adalah hak memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 

1945 Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), yaitu: “setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal tersebut 

memberikan pengertian bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama 

dalam pemerintahan, hak yang sama dimaksud adalah bagaimana tidak adanya 
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pembedaan oleh Negara terhadap orang-orang untuk terlibat dalam pemerintahan, 

yang salah satunya adalah hak memilih dan dipilih. Pembatasan hak hanya dapat 

dilakukan oleh Negara yang itupun ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini 

sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain 

dalam tujuan pembentukan Negara yang demokratis.  

Pemenuhan hak konstitusional sebagaimana disebutkan di atas adalah 

bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana 

diisyaratkandalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

alinea ke-IV, yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mencapai tujuan 

Negara yang tertera dalam aline ke-IV tersebut diselenggarakan berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Bentuk nyata dari dasar dan tujuan Negara yang dipaparkan di Paragraf 

sebelumnya adalah melalui pelaksanaan kedaulatan Rakyat Indonesia yaitu 

Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum ditingkat Pemilihan Presiden dan dan 

Legislatif, juga melalui Pelaksanaan kedaulatan ditingkat Daerah yaitu Provinsi 

memilih kepala daerah ditingkatnya yaitu Gubernur hingga pelaksanaan 

kedaulatan ditingkat Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerah Bupati dan 

Wakil Bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Melalui Undang-Uundang 

pelaksanaan Kedaulatan Rakyat atau Undang-Undang Pemilu inilah bisa jadi 
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terdapat pembatasan–pembatasan hak-hak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 

Negara RI Tahun 1945. 

Pemilihan Umum atau yang disingkat pemilu dalam ketentuan umum 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum memberikan pengertian, Pemilu adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan 

Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berbicara tentang Pemilu, terdapat beberapa persoalan penting yang 

berkaitan dengan Hak konstitusional Warga Negara dalam pelaksanaan Pemilu 

tersebut.Salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi baik 

ditingkat lokal daerah sampai tingkat Nasional.Bentuk partisipasi tersebut adalah 

berhak dan bebas menentukan pilihan politiknya tanpa ada tekanan dari manapun, 

sampai pada persoalan ditingkat terpenuhi atau tidaknya seseorang dikategorikan 

sebagai pemilih, dalam hal ini persoalan pada daftar pemilih tetap.Tentang 

pendidikan politik oleh partai politik sampai pada tingkat partisipasi masyarakat 

atau warga Negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Persoalan mulai dari tidak 

terwadahinya warga Negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam 

DPT (Daftar Pemilih Tetap), dipangkasnya hak politik oleh karena persoalan 

Prosedural formal, hingga dimasukkannya mereka yang tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai pemilih dalam DPT.  

Warga Negara harus memenuhi syarat sebagai pemilih, agar dapat masuk 

atau terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT. Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-6 memberikan 

pengertian pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) 

tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan umum.  

Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun merupakan syarat pertama 

sebagai pemilih. Usia tujuh belas tahun merupakan usia yang dikategorikan dalam 

pendidikan maka ditingkat Sekolah Menengah Atas berkisar pada Kelas XI dan 

XII oleh karena hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum dalam Tahapan 

Pemilu memberikan Ruang kepada Penyelenggara untuk mensosialisasikan 

Pelaksanaan Pemilu pada pemilih pemula di tingkat Sekolah Menengah Atas 

sebagai bentuk pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi politik Warga 

Negara dan menekan terjadinya golongan putih akibat ketidaktahuan pemilih.  

Pemilihan Umum yang dilakukan serentak pada tanggal 15 Februari 2017 

yang berlangsung di beberapa daerah di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia salah satunya dilangsungkan di Kabupaten Lembata, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata yang memekarkan diri dari Kabupaten 

Flores Timur pada Tahun 1999 artinya bahwa usia Otonomi Daerah yang masih 

seumur jagung menjadikan Proses Pemilukada kali ini sebagai langkah penting 

dalam membangun Daerahnya. 

Kabupaten Lembata yang jumlah Pemilih Tetapnya sekitar 72.339 pemilih 

yang terdiri atau tersebar dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Omesuri, 

Buyasuri, Lebatukan, Ileape, Ileape Timur, Nubatukan, Wulandoni, Atadei dan 

Nagawutun. Untuk kecamatan Omesuri yang jumlah DPT 9802 pemilih memiliki 

sasaran pemilih pemula yaitu SMA Negeri 1 Balauring yang berada di ibukota 

kecamatan Omesuri. 
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SMA Negeri 1 Omesuri yang berdiri Tahun 2013, sebagai sekolah baru 

ditingkat Menengah Atas, SMA N 1 Balauring menjadi magnet baru bagi Lulusan 

Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Omesuri. Sehingga 

beberapa siswa yang berstatus sebagai siswa putus sekolah dan yang tidak 

melanjutkan ke jenjang Menengah Atas karena faktor geografis jarak SMA lain 

yang jauh kemudian melanjutkan untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Balauring. 

Sehingga usia ideal sesuai jenjang tidak teratur, Kelas X, XI, dan kelas XII tidak 

mesti berumur sesuai jenjang yang sewajarnya akan tetapi kelas XI pun terkadang 

beberapa siswa telah berumur 18 hingga 20 Tahun. Hal ini kemudian menjadi 

penting mengingat bahwa usia yang demikian telah mampu memenuhi syarat 

sebagai pemilih dan menjadi objek dalam sosialisasi Pemilih Pemula. Namun 

bagaimana sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik mampu 

berdampak dan memberikan kesadaran kritis kepada siswa bahwa usia demikian 

telah memenuhi syarat sebagai usia yang memiliki Hak Konstitusional yang 

dijamin oleh konstitusi dan menjadi penentu arah Kabupatennya kelak. Sebagai 

bentuk langkah aplikasinya adalah hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 

menentukan pilihan politiknya sebagai bentuk nyata Partisipasi Politiknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut atas fenomena partisipasi politik pemula di 

Balauring Lembata Nusa Tenggara Timur terutama di SMAN 1 Balauring.Dengan 

judul “Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Politik Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT”. 

 

 

 



6 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat : 

1. Bagaimana bentuk Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula yang dilakukan 

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilih Pemula di SMAN 1 

Balauring Kabupaten Lembata? 

2. Bagaimana dampak Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Panitia 

Pemilihan Kecamatan pada Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring 

Kabupaten Lembata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan bentuk-bentuk Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula yang 

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilih Pemula di 

SMAN 1 Balauring  Kabupaten Lembata. 

2. Mendeskripsikan dampak Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Panitia 

Pemilihan Kecamatan pada Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring 

Kabupaten Lembata. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak lain. Demikian pula dengan penelitian tentang “Analisis Dampak 

Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di 

SMAN 1 Balauring Lembata NTT”. Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka 

ada dua manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini, yakni: 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana kita mengetahui tentang 

bentuk-bentuk pendidikan politik dan sosialisasi terhadap pemilih pemula 

terhadap tingkat partisipasi politik siswa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Lembata Tahun 2017. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi peneliti  

Bahan pertimbangan alternatif dalam memahami bentuk pendidikan 

politik dan sosialisasi pemilih pemula terhadap tingkat partisipasi dan 

kesadaran politik siswa. 

b. Bagi Pemilih Pemula 

Membantu mengembangkan formula baru bentuk pendidikan politik 

dan sosialisasi pemilih pemula yang efektif dalam peningkatan partisipasi 

dan kesadaran politik siswa sebagaiPilar Demokrasi.Sehingga dapat 

meningkatkan penguasaan terhadap Pendidikan Politik, khususnya tentang 

Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia. 

c. Bagi Dinas atau Institusi Terkait (KPU)   

Membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata 

secara umum dan SMA Negeri 1 Balauring khususnya dalam menemukan solusi 

baru dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik siswa dalam 

pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lembata, di mana siswa yang 

memenuhi syarat telah dijamin haknya dalam Konstitusi. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1. Pendidikan Politik  

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 

tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab setiap Warga Negara dalam 

kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik). Pendidikan Politik adalah aktivitas yang 

bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik 

pada individu sebagai upaya pemenuhan Hak, Kewajiban dan Tanggung 

Jawab sebagai Warga Negara yang patuh pada Konsitusi Negara. 

2. Partisipasi Politik 

Partisipasi Politik adalah kegiatan Warga Negara yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan 

oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat  individual atau kolektif, terorganisir 

atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal 

atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Huntington, dkk, 1994:4). 

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi. 

Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya 

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan Warga Negara, maka Warga 

Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. 

3. Pemilih Pemula  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-6 memberikan pengertian Pemilih 

adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam pemilihan.  

Pemula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang baru 

melakukan atau menjadi yang pertama untuk dilakukan. Jadi Pemilih pemula 

adalah Penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas Tahun) yang baru 

atau akan melakukan pemilihan. 




