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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemilu merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali 

dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Menurut UU Nomor 15 Tahun  

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 1 bahwa Pemilihan Umum, 

selanjutnya disingkat 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. Pemilu merupakan implementasi 

dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam 

menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada 

saat ini, pemilu secara nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan Legislatif, 

yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, baik 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Disamping 

itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

oleh rakyat sesudah pemilihan anggota Legislatif dilaksanakan.Komisi Pemilihan  

Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di 

Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). 

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah 

beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai 

politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan.Pasca 

reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 
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pesat.Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip 

keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara.Salah satunya adalah 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

Pilkada di kota pekanbaru sendiri diadakan pertama kali dengan dipilih 

secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah pada 21 juni 2006 dan terakhir dilakukan pada 15 februari 2017. 

Tabel 1.1Data masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil 

WalikotaKota Pekanbaru 

 

No Tahun Jumlah Seluruh 

Pengguna Hak 

Pilih 

Pengguna Hak Pilih Tidak Pengguna  

Hak Pilih 

1 2006 436.469 204.058 (55.00%) 232.441 (45.00%) 

2 2011 536.113 258.275 (48.17%) 227.838 (51.82%) 

3 2017 568.744 295.402 (51.89%) 273.342 (48.11%) 

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru 2017 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

secara langsung sudah tiga kali diadakan di kota pekanbaru yaitu pada tahun 2006, 

2011, dan 2007, dimana setiap tahunnya daftar jumlah seluruh pengguna hak pilih 

semakin meningkat dilihat dari data yang ada dan untuk yang menggunakan hak 

pilih pada tahun 2006 dinyatakan yang terendah dan pada tahun 2017 dinyatakan 

yang paling banyak menggunakan hak pilih. 

Pengertian pemilih pemula UU No. 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan 

Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari 



 3 

pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang 

mempunyai hak memilih. 

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu langsung menjadi sangat penting 

dan strategis disebabkan karena: (1) Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat 

mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih substantif yakni 

terlaksananya pemilu secara free dan fair, (2) Untuk mengawal proses tersebut, 

pemuda dapat berkiprah baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun pengawas 

proses penyelenggaraan pilkada, (3) Pemuda harus dapat tampil sebagai agen 

penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, (4) Pemuda harus dapat 

tampil sebagai penjaga demokrasi, menghormati hak dan kewajiban orang lain, 

menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik.(Agus 

Muslim,Jurnal,2013) 

Tabel 1.2 Data pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Pekanbaru tahun 2017 

 

Pemilih pemula Kota 

Pekanbaru tahun 

2017 

Laki-Laki Perempuan Total 

19.380 18.172 37.552 

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru 2017 

Table 1.2 menjelaskan jumlah pemilih pemula Kota Pekanbaru sebanyak 

37.552 orang, yang terdiri dari 19.380 orang laki-laki dan 18.172 orang 

perempuan. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula laki-laki 

lebih banyak dari jumlah pemilih pemula perempuan, jumlah tersebut cukup besar 

mengingat setiap tahunnya jumlah pemilih pemula selalu bertambah, seiring 

dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. 

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2015 Pasal 2 dan 

3Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam 
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Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota Dan Wakil Walikota  menjelaskan bahwa pelaksanaan sosisalisasi dan 

partisipasi masyarakat berpedoman pada 12 asas yaitu: mandiri, jujur, adil, 

kepastian hokum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, 

professional, akuntabilitas, efesiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Dan sosialisasi 

pemilihan dan partisipasi masyarakat bertujuan: 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program 

pemilihan; 

b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat 

tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan;dan 

c. Meningkatkan partispasi pemilih dalam pemilihan. 

Adapun sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan yaitu pemilihan, 

meliputi komponen: 

1. Masyarakat umum; 

2. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa 

3. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat; 

4. Kelompok media massa; 

5. Partai politik; 

6. Pengawas, pemantau pemilihan dalam Negeri dan pemantau pemilihan 

asing; 

7. Organisasi kemasyarakatan; 

8. Organisasi keagamaan; 

9. Kelompok adat; 
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10. Instansi pemerintah; 

11. Partai politik; dan/atau 

12. Pemilih dengan berkebutuhan khusus 

Jumlah pemilih pemula di Pekanbaru adalah 20% dari seluruh pemilih, 

maka dengan itu pemilih pemula sangatlah besar dan akan ikut berpengaruh 

banyak terhadap hasil kebijakan politik dan lain sebagainya. 

Meskipun pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam 

perolehan suara pada pemilu, perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang 

biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang dan cenderung 

mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya 

dalam pemilihan umum.Kurangnya pemahaman terhadap arti pentingnya 

demokrasi yang sedang kita anut dan kita jalankan saat ini yaitu pesta demokrasi. 

Secara psikologis tentu banyak hal yang mendasari mengapa seorang 

pemilih pemula untuk tidak memilih atau golput. Perilaku tidak memilih dapat 

disebabkan oleh orientasi perilaku pemilih pemula yang memiliki karakteristik 

berikut: 

1. Apatis, artinya tidak adanya minat terhadap persoalan politik karena 

rendahnya sosialisasi politik. 

2. Anomi, artinya muncul perasaan tidak berguna (powerless) dan 

memandang aktifitas politik sebagai sesuatu yang tidak berguna. 

3. Aliensi, artinya adanya perasaan asing yang melihat seolah pemerintah 

tidak memiliki pengaruh terhadap hidupnya.(Tutut Chusniyah,2014:132) 

Berdasarkan dari karakteristik diatas, sudah menjadi sebuah bukti bahwa 

partisipasi politik dalam pemilih pemula rendah. Banyaknya pemilih pemula yang 
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golput atau memilih untuk tidak menggunakan hal pilihnya sudah menjadi sebuah 

indikasi bahwa pemilih pemula yang juga anggota dalam masyarakat sudah 

banyak yang mulai tidak percaya kepada pemerintah dan terhadap proses pemilu 

yang dirasa tidak jujur dan tidak adil serta tidak akan membawa perubahan pada 

kondisi yang lebih baik. 

Masalah yang saat ini sangat menarik perhatian untuk diteliti dari 

partisipasi politik pemilih pemula di kota Pekanbaru ini adalah masih kurangnya 

peran aktif pemilih pemula di kota Pekanbaru, kurangnya pendidikan politik yang 

didapat oleh pemilih pemula di kota Pekanbaru yang membuat banyaknya 

ketidaktahuan mereka akan pentingnya partisipasi politik mereka, kecenderungan 

kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu rendah, kurangnya 

pengetahuan tentang bagaimana cara memilih, seperti apa persyaratan memilih 

dan menjadi pemilih.(Alexander, Tribun Pekanbaru:2017) 

Tabel 1.3 Data partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Pekanbaru 2017 

 

 

Pemilih pemula 

Kota Pekanbaru 

Tahun 2017 

Yang 

Menggunakan Hak 

Pilih 

Yang tidak 

Menggunakan Hak 

Pilih 

Total 

18.040 

 (49%) 

19.512 

(51%) 

37.552 

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru 2017 

Table 1.3 menjelaskan jumlah pemilih pemula Kota Pekanbaru sebanyak 

37.552 orang. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah yang menggunakan 

hak pilih sebanyak 18.040 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 

19.512 orang,  jumlah tersebut cukup besar mengingat kurangnya partisipasi 

politik pemilih pemula di Kota Pekanbaru.Tingginya angka ketidak hadiran 
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diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu terhadap 

pemilih pemula dan persepsi pemilih pemula terhadap pemilu merupakan proses 

pemilihan yang rumit dan membingungkan karena pemilih pemula harus memilih 

calon walikota dan wakil walikota. 

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas peraturan KPU No.3 Tahun 2016 tentang tahapan program dari jadwal 

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016 dijadwalkan bahwa 

kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 

30 April 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 dengan memakai regulasi 

peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang SosialisaSi Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masih bisa digunakan. 

Kegiatan sosialisasi dimaksud dalam peraturan ini dengan tetap 

berpedoman dua belas asas penyelenggara yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian 

hokum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professionalitas, 

akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas dan bertujuan; menyebarluaskan informasi 

mengenai tahapan, jadwal dan program, meningkatkan pengetahuan, pemahaman 

dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dan meningkatkan 

partisipasi pemilih dalam pemilihan Pasal 10 ayat (3) huru q Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan, tugas dan 

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota yaitu “ melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan 

gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 
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kabupaten/kota kepada masyarakat”. Penguatan tentang tugas dan wewenang 

KPU untuk melakukan sosialisasi menghadapi pilkadapun diulang dan ditegaskan 

kembali dalm pasal 13 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

undang-undang yang berbunyi “ melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 

pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada 

masyarakat”. 

Adapun agenda sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Peknabaru 

kepada pemilih pemula dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.4  Agenda Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula Oleh KPUD Kota 

Pekanbaru Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2017 

 

No Agenda Sosialisasi Jadwal Pelaksanaan 

1 Sosialisasi ke SMKN 1 Pekanbaru 1 November 2016 

2 Sosialisasi ke SMKN 3 Pekanbaru 1 November 2016 

3 Sosialisasi ke SMAN 5 Pekanbaru 3 November 2016 

4 Sosialisasi ke Universitas Riau 3 Februari 2017 

5 Sosialisasi ke UIR 3 Februari 2017 

6 Sosialisasi ke UMRI 7 Februari 2017 

7 Sosialisasi ke UIN SUSKA 7 Februari 2017 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 

 

 Berdasarkan pada uraian diatas mengenai sosialisasi yang dilakukan KPU 

Kota Pekanbaru yang hanya mengagendakan sosialisasi ke 3 (tiga) sekolah 

SMA/SMK saja, sedangkan SMA/SMK yang ada di kota pekanbaru berjumlah 98 
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(Sembilan puluh delapan) dan hanya melaksanakan sosialisasi hanya ke beberapa 

perguruan tinggi saja, terlihat bahwa tidak adanya keseimbangan dalam 

melakukan sosialisasi untuk pemilih pemula. Pengetahuan pemilih pemula 

terhadap calon walikota dan wakil  walikota yang akan dipilihnya sangatlah 

berkurang hal ini dibuktikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang maksimal 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilukada di kota pekanbaru. Sosialisasi yang 

telah dilakukan oleh pihak penyelenggara kurang efektif dalam menjaring minat 

pemilih pemula untuk ikut menggunakan hak suara dalam pemilu.(Fazar,MEDIA 

CENTER.riau.go.id:2016) 

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai partisipasi politik pemilih 

pemula dan indikasi masalah yang dilihat peneliti, yang ada dan terjadi terus pada 

partisipasi politik ditingkat pemilih pemula di pekanbaru, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Fungsi Komisi Pemilihan 

Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih 

Pemula Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang 

masalah, maka dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru rendah pada saat 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017? 

2. Apa upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 

dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru pada 

saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru 

rendahpada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota 

Pekanbaru pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara 

Komisi Pemilihan Umum meningkatkan partisipasi pemilih pemula di 

Kota Pekanbaru. 

b. Bagi pemilih pemula (generasi muda) 

Para generasi muda mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam 

pemilihan umum yang demokratis. 

c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam penelitian yang sejenis. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri dari atas enam bab dan sub bab lain, meliputi: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dipendahuluan adalah latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam Telaah Pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang akan di bahas oleh peneliti, pandangan islam, definisi konsep 

dan kerangka pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian ini berisikan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, key 

informan dan informan penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian simana peneliti melakukan penelitian. Dalam bab ini juga 

akan membahas dan merincikan keadaan umum tentang KPUD Kota 

Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN 

Dalam BAB V hasil peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang 

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapaat diketahui 

maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbanagan bagi pembaca 

DAFTAR PUSTAKA 


