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BAB III 

 

DESKRIPSI WILAYAH 

 
Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi wilayah lokasi penelitian di Kota 

Malang tepatnya di Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Malang. Peneliti akan 

memaparkan dua poin utama dalam bab ini yaitu a) gambaran umum Kota 

Malang, dengan penjelasan 1) aspek geografi, 2) Ekonomi dan Pekerjaan, 3) 

Sosial Budaya, 4) Politik Kota Malang dan poin b) gambaran umum Komisi 

Pemilihan Umum Kota Malang dengan penjelasan 1) sejarah singkat KPUD Kota 

Malang, 2) Visi-Misi, 3) Program KPUD Kota Malang, 4) Tugas Fungsi KPUD 

Kota Malang, 5) Struktur Organisasi KPUD Kota Malang, 6) Pemilih Pemula 

Kota Malang. 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru 

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas 

umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga 

Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen 

Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda 

dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat 

tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan 

perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali 

mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk 

bernostalgia. 
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Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak 

itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat 

semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. 

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun 

bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan 

sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. 

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan 

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya 

akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya 

berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar 

sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang 

beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi 

kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. 

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang 

terjadi seandainya masalah itu diabaikan.
80

 

 
1. Aspek Geografi 

 

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah 

penduduk  sampai  tahun   2010  sebesar  820.243   jiwa  yang  terdiri  dari 

404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 

415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer 

persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 

172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan 
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Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 

 

4.11 unit RT.
81

 
 

 
 

Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

 
Sumber : Malangkota.go.id 

 
Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter 

diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa 

Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada 

ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 

112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan 

batas wilayah sebagai berikut : 

 
a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso 

Kabupaten Malang 



62 

 

 

b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang 

c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang 

d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang 

 
2. Aspek Ekonomi dan Pekerjaan Kota Malang 

 

Kota Malang memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan 

merupakan kawasan ekonomi yang disorot oleh Pemprov Jawa Timur. 

PDRB Kota Malang mencapai 57.171,60 miliar rupiah dengan kontribusi 

ekonomi  3,06%  terhadap  PDRB   Jawa   Timur;   Kota   Malang  

menjadi kota dengan PDRB terbesar ketiga se-Jawa Timur dan dati 

IIdengan PDRB terbesar kesepuluh se-Jawa Timur. PDRB per kapita Kota 

Malang, yakni 66.758,1 ratus ribu rupiah merupakan keenam terbesar se- 

Jawa Timur, setelah Kabupaten Pasuruan. Kota Malang memiliki jumlah 

pengangguran 6.000 jiwa dengan tingkat perngangguran terbuka 7,28%. 

Pengangguran tersebut salah satunya disebabkan oleh perguruan tinggi. 

 
Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, di 

antaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sektor yang 

menyumbang terbanyak adalah perdagangan yang menyumbang 29,53% 

dari total PDRB Kota Malang Malang pun terkenal dengan salah satu 

perusahaan rokok terkenal, yaitu Bentoel 
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Perekonomian Kota  Malang  menerapkan  sistem  ekonomi  

kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKMdalam 

ekonomi. Pemerintah kota terus mendorong perkembangan UMKM,di 

antaranya dengan mengadakan berbagai expo dan festival. Selain UMKM, 

aplikasi dan permainan digital pun dijadikan subsektor penerapan ekonomi 

kreatif.  Secara   tidak   langsung,   ekonomi   kreatif   ini   pun   

mendorong pembangunan manusia Kota Malang 

Pada tahun 2016, ekonomi Kota Malang tumbuh sebesar 5,61% 

Pertumbuhan     ekonomi yang      cukup      pesat      ini      didongkrak 

oleh pariwisata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pesat pun 

dikontribusikan oleh UMKM, industri, dan perdagangan. 

Inflasi di  Kota  Malang  sangatlah   rendah.   Pada September 

2017, BPS mencatat bahwa inflasi Kota Malang sebesar 0,05% Penyebab 

mendasar inflasi adalah naiknya indeks harga konsumen secara umum
.
 

Meskipun rendah, tingkat inflasi Kota Malang pernah menjadi yang 

tertinggi se-Jawa Timur, yaitu pada Juli 2017 dengan inflasi sebsar 0,30% 

Kota Malang sebagai kota dengan berbagai macam julukan seperti 

Paris of Java, Kota Peristirahatan, Kota Pendidikan, Kota Militer, Kota 

Sejarah, Kota Bunga. 
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Tabel 3.1 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, 

Pengangguran, TPAK dan TPT, 2006–2014 

 
Indikator Tahun 

2012 2013 2014 

Jumlah Angkatan Kerja 
(Orang) 

413933 431403 423631 

Bekerja (Orang) 382126 398094 393050 

Pengangguran (Orang) 31807 33309 30581 

Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (%) 

64,26 66,44 63,66 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (%) 

7,68 7,72 7,22 

Sumber : Sakernas 2006-2014 

 

 

Pada data table diatas menjelaskan tentang jumlah angkatan kerja 

Kota Malang yang setiap tahun mengalami naik turun, selain itu 

pengangguran bagi penduduk Kota Malang setiap tahun mengalami naik 

turun, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka 

juga mengalami penurunan. 

 
3. Aspek Sosial dan Budaya Kota Malang 

 

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja 

keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang 

(AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama 

suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat 

Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik 

dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang 

terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. 

Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman 

kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, 

Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi 
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pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari 

Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.
82

 

 
Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang 

berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang 

terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian 

modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa 

Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, 

Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, 

Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah2 lain disekitar 

Kota malang silahkan kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang.
83

 

 
4. Aspek Pendidikan Kota Malang 

 

Aspek pendidikan di Kota Malang merupakan aspek yang sangat 

penting bagi masyarakat Kota Malang, aspek pendidikan Kota Malang 

dapat dilihat pada table 4.1 

 
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Malang, 2008-2018 

 
Tahun SD SMP SMA 

2014 98,48 78,96 64,17 

2015 97,29 86,66 59,23 

2016 99,25 80,93 61,22 

2017 97,86 84,02 62,73 

2018 96,41 81,85 65,12 
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2018 

 

 

Secara data, partisipasi masyarakat pada pendidikan termasuk 

kategori yang sangat tinggi hal ini terlihat partisipasi masyarakat yang 
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berpendidikan diatas rata-rata 50%. Namun angka partisipasi masyarakat 

tinggi pada pendidikan Sekolah Dasar, dan rendah pada tingkat pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama, saat menduduki bangku pendidikan tingkat 

Sekolah Menengah Atas partisipasi masyarakat untuk melanjutkan 

pendidikan semakin rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipsi 

masyarakat dalam menempuh pendidikan yang tinggi, bisa berlatar 

belakang pada faktor ekonomi, faktor perpindahan penduduk, ataupun lain 

sebagainya. 

 
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 

 

Dengan segala tantangan dan harapan untuk mewujudkan pemilu yang 

sukses dan berkualitas Komisi Pemilihan Umum Kota Malang siap 

menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota Malang tahun 

2018, Sebagai salah satu pilar demokrasi “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 

Indonesia”. KPU Kota Malang terus bekerja keras sekuat tenaga mewujudkan visi 

KPU Kota Malang yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai 

penyelenggara pemilihan umum yang memiliki intregritas, profesional, mandiri, 

transparan, dan akuntabel. 

 
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terus berbenah menjadi lembaga yang 

mampu bekerja secara efektif, efisien dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya 

komisioner KPU Kota Malang didukung oleh sekertaris KPU Kota Malang untuk 

meningkatkan kualitas peraturan termasuk merespon masukan dari seluruh masyarakat 

Kota Malang. Strategi terus dipersiapkan oleh KPU Kota Malang mulai dari penataan 

daerah pemilihan, verifikasi partai politik dengan mengedepankan transparansi dan 

penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap. Setiap pengaduan partai 
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politik, masyarakat dan pemangku kepentingan akan direspon dengan cepat oleh KPU 

Kota Malang guna menghindari keberatan yang akan menghambat tahapan-tahapan dari 

proses penyelenggaraan pemilu. 

Peningkatan partisipasi pemilih tetap juga harus ditingkatkan termasuk 

memberdayakan kelompok potensial di kalangan pemilih pemula, pemuka agama, 

perempuan termasuk penggiat masyarakat yang termarginal. Bersama dukungan 

masyarakat KPU Kota Malang sebagai penyelenggara pemilihan umum siap 

melaksanaka pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil hingga penghitungan dan penetapan perolehan suara calon terpilih yang 

transparan. 

 
1. Visi dan Misi KPUD Kota Malang 

 

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, 

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 
a. Membangun lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan 

umum. 

b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat 

daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. 
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c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, 

efisien dan efektif. 

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan 

setara, serta menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Meningkatkan kedasaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pemilihan umum demi mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia. 

2. Program KPUD Kota Malang 

 

Kegiatan sosialisasi yang hampir disemua segmen. Segmen 

pertama adalah pemerintah dengan seluruh stakeholder pemerintahannya, 

kedua adalah pemuda melalui organisasi kepemudaan, ketiga adalah kaum 

difabel dan masyarakat marginal, keempat adalah kaum perempuan 

dengan seluruh organisasi perempuan, kemudian KPU juga melakukan 

kegiatan sosialisasi yang berbasis komunitas. Kegiatan sosialisasi ini 

dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung dengan subjek, 

mendatangi langsung kelompok-kelompok masyarakat seperti di pasar 

modern, pasar tradisional, terminal, stasiun maupun wadah-wadah umum 

lainnya. Inilah yang dilakukan oleh KPU dalam konteks melakukan 

kegiatan sosialisasi untuk mencapai target 75% partisipasi masyarakat 

dalam pemilukada 2018. 
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3. Struktur Organisasi KPUD Kota Malang 
 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPUD Kota Malang 
Sumber : kpud-malangkota.go.id 

 
Sebelum memasuki tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2019, Komisi 

Pemilihan Umum Kota Malang telah mengambil langkah-langkah 

persiapan. Ini didasari kesadaran bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi 

seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga Kota Malang 

pada khususnya dalam memilih langsung calon legislatif. Untuk itu harus 

dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai kesuksesan dalam 

pelaksanaannya. Secara garis besar Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 

mempersiapkan hal – hal sebagai berikut : 
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1) Menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia di Komisi 

Pemilihan Umum Kota Malang melalui bimbingan teknis dan 

pelatihan-pelatihan. 

2) Menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti melakukan perbaikan 

sarana dan prasarana perkantoran. 

3) Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi 

pemerintah, diantaranya dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kota Malang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, aparat keamana, 

dan instansi akademik. 

4) Menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar teknis petunjuk 

pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang Tahun 2019. 

 

Empat hal tersebut diatas harus bisa dipersiapkan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Malang dalam rentang masa tahapan pemilu tahun 

2019. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan untuk selanjutnya 

disebut KPU Kota Malang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban 

dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu : 
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(1) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 

a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta 

menetapkan jadwal di Kota Malang. 

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota 

Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

 

d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah 

kerjanya. 

e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 

 

f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan 

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, 

dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih. 

g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Malang berdasarkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara 

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara. 
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h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Malang 

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan 

suara di PPK. 

i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada 

saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Malang, dan KPU 

Provinsi. 

j) Menerbitkan keputusan KPU Kota Malang untuk 

mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Malang dan mengumumkannya. 

k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah 

kursi setiap daerah pemilihan di Kota Malang yang 

bersangkutan dan membuat berita acaranya. 

l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Panwaslu Kota Malang. 

m) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota 

Malang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Malang yang 

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan 
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rekomendasi Panwaslu Kota Malang dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU 

Kota Malang kepada masyarakat. 

o) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu dan 

p) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang- 

undangan. 

(2) Kewajiban dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 

a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 

dengan tepat waktu. 

b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden 

dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota 

secara adil dan setara. 

c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu 

kepada masyarakat. 

d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. 
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f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi 

arsip yang disusun oleh KPU Kota Malang dan lembaga 

kearsipan Kota Malang berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh KPU dan ANRI. 

g) Mengelola barang inventaris KPU Kota Malang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi 

serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. 

i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota 

Malang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU 

Kabupaten/Kota. 

j) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada 

tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota. 

k) Melaksanakan keputusan DKPP dan 

 

l) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU 

Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. 

5. Pemilih Pemula 

 

Di Kota Malang sendiri pertumbuhan pemilih pemula meningkat 

setiap tahunnya. Setiap kali pesta demokrasi digelar, selalu menghadirkan 

kelompok pemilih pemula pada periode pelaksanaannya, dengan kriteria 

usia 17 tahun ke atas atau lebih baik yang telah menikah pada saat pemilu 
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digelar maka semua kelompok ini dapat dikategorikan sebagai pemilih 

pemula. Dengan berbekal pengalaman pertama yang dimiliki pemilih 

pemula maka tidak jarang kelompok ini memberikan prospek yang 

menjanjikan untuk dipegaruhi oleh partai politik tertentu dalam mendulang 

suara lebih untuk memenangkan pemilu. Gerakan sosialisasi dan 

pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau first time 

voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan 

hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai 

kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka 

yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia 

memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu 

berikutnya. 

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih 

dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam 

pemilu.Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun 

sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih 

Pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) 

atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi. Di luar itu, anakanak putus sekolah yang berusia 1721 

tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan 

sosialisasi dan pendidikan pemilih. 

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting 

dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki 
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potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon 

atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. 

Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas 

dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam 

masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan 

muda. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan 

pemilih kesekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya. 

Tabel 3.3 DPT PILWALI KOTA MALANG 
 

 

Pemilihan Wali Kota 

Malang 

Tahun DPT 

2008 562.945 

2013 612.464 

2018 600.646 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 

 

DPT pemilihan wali kota Malang selama tiga kali pemilihan mencapi 

jumlah naik turun. Pada data tersebut DP Kota Malang di tahun 2008 sebanyak 

562.945, pada tahun 2013 jumlah DPT mengalami kenaikan sebanyak 49.519 

pemilih, pada tahun 2018 DPT Kota Malang menurun sebanyak 11.818. Dari 

angka 600.646 DPT Kota Malang pada tahun 2018 sebanyak 44.437 merupakan 

DPT pemilih pemula. 
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Tabel 3.4 DPT Pemilih Pemula Kota Malang Tahun 2018 
 

 

Kecamatan Jumlah DPT 

Klojen 4.184 

Sukun 11.659 

Kedungkandang 9.330 

Lowokwaru 6.587 

Blimbing 12.713 

Jumlah 44.437 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 

 

Dari pemilih pemula di Kota Malang dengan total pemilih pemula pada 

tahun 2018 sebanyak 44.437 dengan lima wilayah kecamatan. Pemilih pemula 

sebanyak 11.659 di Kecamatan Sukun dan pemilih pemula terendah berada di 

kecamatan Klojen dengan jumlah DPT Pemilih Pemula sebanyak 4.184. 


