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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi yang mana 

dalam penerapannya kebebasan partisipasi politik seluas-luasnya diberikan kepada 

seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan pembangunan 

bangsa. Wujud dari perannya yaitu dengan menentukan pemimpinya secara langsung, 

umum, bebas dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Pemerintah dalam hal 

mewujudkannya dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai 

sebuah upaya membangun demokrasi. Partisipasi politik dalam negara demokrasi 

merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang 

absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka 

dalam pesta demokrasi (Pemilu).1 Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran 

untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterprestasikan 

sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat 

sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam symbol-simbol pribadi.2 Partisipasi 

politik juga dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut 

terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara 

bersama-sama secara langsung atau tidak langsung mencakup menentukan pilihan saat 

pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas.3    

 
1 Primandha Sukma Nur Wardhani, Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum, Jurnal 

Konstitusi, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 15 
2 Meytisen Hendra Ngongoloy, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif 

Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan. Jurnal Ilmu Politik  Vol. 4 No. 1(2016), hal 3 
3 Miaz, Yalvema. Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi, 

(Padang: UNP Press, 2012), hal. 20 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/issue/view/936
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Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan 

pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum atau yang biasa 

dikenal dengan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang 

merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat menjadi pihak penentu 

bagi proses politik disuatu wilayah dengan cara memberikan suara secara langsung. 

Pemilihan umum juga dikatakan dimana hak untuk memberikan suara diberikan 

kepada semua orang yang mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.4  

Pemilu adalah mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, 

ditentukan secara damai, memberikan semangat kepada rakyat untuk menggunakan 

hak suara, akses memberikan hak suara bersifat terbuka, kesetaraan suara- suara 

sehingga tidak ada suaraa yang dihitung lebih dari yang lain. Hasil pemilu ditentukan 

melalui aturan sebelumnya, dengan sesedikit mungkin kecurangan dan penipuan 

dalam pencoblosan dan penghitungan suara. 5 

Sejak tahun 1955 hingga 2014 bangsa Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilihan 

umum legislatif. Akan tetapi dalam setiap pelaksanaannya masih banyak masyarakat 

yang tidak menggunakan hak suara mereka dalam pemilu tersebut. Bahkan dalam 

setiap pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya cenderung 

meningkat. Partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu bisa tergambar dari 

banyak tidaknya masyarakat yang memilih golput. Golput dapat juga disebut sebagai 

 
4 Ash-Shallabi, Ali Muhammad. Parlemen di Negara Islam Modern, Hukum Demokrasi, Pemilu, 

dan Golput, (Jakarta: Al-Kautsar, 2016), hal. 120 
5 Eko Harry Susanto, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, Jurnal Kajian 

Komunikasi, Vol. 1 No. 2 (2013), hal. 168 
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perilaku apatis (acuh), tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau 

wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis 

masyarakat yang hampir setiap pemilu ikut berpartisipasi memilih, namun merasa 

bahwa hasil pemilu tidak memberikan banyak perbaikan nasib.6 Fenomena goput 

tidak hanya mengancam pada pemilu tingkat nasional tetapi juga hingga tingkat 

pemilukada, hingga berbagai upaya telah dilakukan dalam menekan angka golput 

hingga adanya penerapan fatwa haram pada golput.7 Pemilu merupakan pranata 

terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang tebentuk 

republik seperti Indonesia, yang berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok 

demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah 

secara teratur.8 Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum 

dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan Undang- Undang”, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi 

oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak 

sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. 

Dalam konsideran Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik 

masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta 

mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan 

 
6 Mohammad Mulyadi, Membangun Demokrasi dengan Partisipaso Masyarakat dalam Memilih 

pada Pemilu 2019, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 11 No. 9 (2019), hal. 15 
7 Muhammad Bayu Dwi Cahyo, Tingkat Pasrtisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara 

pada pemilu legislatif 2014, Jurnal Pandecta, Vol. 10 No. 1 (2015), hal 108 
8 Fadjar, Mukthie. Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, (Malang: Setara Press, 

2013), hal. 1  



 

4 
 

Umum”, untuk itu dalam hal implementasinya dapat mewujudkan partisipasi 

masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan 

adil yang sesuai dengan demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Komisi 

Pemilihan Umum dalam melakukan tugas dan fungsihnya dapat merancang program-

program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan 

memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.9 

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat 

menggunakan hanya tentu diperlukan prosedur tertentu untuk menghindari 

kecurangan pemilu dengan asas luber dan jurdil, semisal kemungkinan seorang 

pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali juga prosedur diperlukan 

sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan logistik 

peemilu, penentun pembagian TPS, serta distribusi logistik yang mana untuk 

memenuhi hak pemilih untuk memilih.10 

Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-

langkah strategis yang mampuh memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 

sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu 

dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada 

pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secarah hirarki dilaksanakan oleh KPU Pusat, 

KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat UndangUndang No. 

15 Tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup 

kabupaten/kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat 

 
9 Petrus Gleko dan Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari, Strategi Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala 

Daerah,  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No. 1 (2017), hal.  39 
10  Gaffar, Janedjri M. Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 5 
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dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota salah satunya seperti 

tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. 

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar 

bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 11 Kurangnya partisipasi politik pada meilihan umum 

seperti memberikan hak suara menjadi permasalahan yang sulit teratasi pada setiap 

penyelenggaraan pemilu.   

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019 di 

Kota Batu” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah  maka rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah:     

1. Berapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 

di Kota Batu? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu untuk mencapai target 

partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pemilihan umum tahun 2019?  

 

 

  

 
11 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008) hal. 

369 
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B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji berapa besar tingkat partisipasi politik 

masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu 

untuk mencapai target partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pemilihan 

umum tahun 2019. 

C. Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, adapun manfaatnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Secara objektif, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan, serta sebagai referensi informasi bagi peneliti untuk 

mentransformasikan pengetahuan yang ada dan terori yang diperoleh selama 

peneliti mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta dilapangan. Di 

samping itu, manfaat penelitian ini secara subyektif yakni sbagai syarat untuk 

penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.  

b. Bagi Pemerintah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan 

informasi bagi instansi pemerintahan mengenai strategi yang dapat diterapkan 

untuk mengurangi menurunna angka partisipasi politik masyarakat dalam 
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pemilihan umum . Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh berbagai 

pihak dalam merumuskan kebijakan yang strategis. 

c. Bagi Masyarakat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan 

informasi bagi masyarakat berkaitan dengan pertingnya partisipasi dalam 

pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota 

legislatif serta pemilihan yang lain seperti pemilihan kepala desa. 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini berguna untuk memahami pentingnya partisapasi masyarakat 

didalam pemilihan umum serta faktor yang dapat mempengaruhi pastisipasi 

masyarakat itu sendiri dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat berguna dalam beberapa disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang 

untuk mengembangkan kajian teoritis dalam kaitannya Ilmu Hukum. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni 

pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang 

dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum. Penelitian 

yuridis sosiologis, dapat juga diartikan suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian 

menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju 
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kepada penyelesaian masalah (problem-solution).12 Pendekatan sosiologis 

yuridis ini juga didasarkan pada pada perolehan data yang dinyatakan baik 

secara lisan maupun tertulis oleh responden.  

Berdasarkan judul yang menjadi titik fokus dari permasalahan ini maka 

lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. 

Peneliti memilih lokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dengan 

berbagai macam pertimbangan yakni melihat partisipasi politik masyarakat 

Kota Batu sendiri meningkat  dari tahun 2014 hingga tahun 2019 baik itu 

pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif, 

selain itu Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan salah satu lembaga 

pemerintahan yang menjembatani aspirasi dari masyarakat Kota Batu. 

2. Jenis Sumber Data 

Sumber Data penulisan hukum ini meliputi: 

a. Data Primer yang meliputi: data atau fakta-fakta yang diperoleh 

langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari 

responden yang berhubungan dengan obyek penelitian dan praktek yang 

dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang 

termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

terhadap pejabat terkait yang berkaitan dengan partisipasi politik 

masyarakat Kota Batu pada melilihan presiden dan wakil presiden dan 

anggota legislatif tahun 2019. 

 
12 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum,  (Jakarta.  Penerbit  Universitas Indonesia 

UI-Press 1986). hal. 42 
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b. Data Sekunder, yang mencakup:13 buku/tekstual, artikel ilmiah internet, 

jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun 

elektronik yag berhubungan dengan penunnjangan penulisan skripsi ini. 

c. Data Tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematid untuk memperoleh 

data yang diperlukan, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mengumpulkan data.14 Peneliti untuk memperoleh data mengenai partisipasi 

politik masyarakat Kota Baatu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 

dan anggota legislatif tahun 2019 sesuai dengan apa yang diharapkan maka 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: 

wawancara dan dokumentasi 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.15 Pada penelitian ini 

dilakukan wawancara dengan Mardiono, S.H.I selaku ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kota Batu serta Marlina, SP., M.Si selaku anggota  

 
13 Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hal. 51 
14 Nazir Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2013), hal. 153 
15 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 2017), hal. 186 
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Divisi Sosialisasi, Pend. Pemilih dengan mengacu pada panduan 

wawancara secara terstruktur dengan alasan karena metode ini 

memberikan kemudahan pada peneliti dan tetap mengacu pada hal 

yang ditentukan sehingga pada saat proses wawancara yang dilakukan 

dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir segala masalah yang 

timbul dari penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti yakni 

dengan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data 

serta solusi yang dipilih dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu 

peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak 

dipersiapkan untuk suatu penelitian. 16 Dokumentasi dilakukan dengan 

melakukan pemotretan pada saat melaksanakan proses wawancara 

dengan orang yang bisa memberikan informasi untuk penelitian dan 

juga pada saat observasi langsung di lokasi penelitian. Data-data yang 

bisa diperoleh oleh peneliti adalah seperti data partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota 

legislatif yang dilaksanakan di tahun 2014 hingga 2019 dan juga foto-

foto yang berkaitan dengan kegiatan yang peneliti pilih di Komisi 

Pemilihan Umum Kota Batu.  

 

 
16 Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur, op.cit. hal. 199 



 

11 
 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data merupakan tahap penganalisisi yang memahami 

lebih dalam  mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-

aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang 

mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya17  Analisis data yang digunakan 

yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh selama proses 

penelitian baik itu data primer dan data sekunder yang kemudian diuraikan 

serta digambarkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis 

terkait partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pemilihan presiden dan 

wakil presiden dan anggota legislatif tahun 2019.  

G. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat 

bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami proposal 

penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik 

dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang akan diuraikan mulai dari 

latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 
17 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang 

Metode-metode Baru (Jakarta: UIP 2007), hal 17 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teori partisipati, 

pemilihan umum, dan sistem perwakilan yang mendukung hasil penelitian 

dalam membahas permasalahan yang diperoleh penulis, yakni berkaitan 

dengan tinjauan umum peran serta masyarakat dalam pemilihan umum, 

serta tinjauan umum tentang faktor yang menyebabkan penurun serta 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menjawab rumusan 

masalah mengenai bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada 

pemilihan umum tahun 2019 di Kota Batu. Menjawab rumusan masalah 

mengenai upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu untuk mencapai 

target partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pemilihan umum 

tahun 2019. 

BAB IV: PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan penelitian yang 

berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 


