
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia pada tahun 2004 menyambut pesta demokrasi terbesar, terbuka dan 

langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sepanjang sejarah 

bangsa yang untuk pertama kalinya digelar. Pemilu yang diselenggarakan 

menunjukkan peningkatan dalam segi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. 

Pemilu 2004 memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin 

negara secara langsung. Pemilu merupakan penyaluran aspirasi yang paling 

efektif ditengah kondisi masyarakat yang sulit untuk menyalurkan aspirasinya. 

Pemilu dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan 

potensi masyarakat.  

 

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

pemerintahan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana 

yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

(UUD) tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan ditangan rakyat” adalah 

bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk 

secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan 

untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Pemilu diartikan 
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oleh Rudini (1991: 3) : “sebagai sarana berdemokrasi untuk membuat suatu 

sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, untuk rakyat, 

dan oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan”. 

 

Sejak otonomi daerah diberlakukan, Kepala Daerah dipilih secara langsung 

oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Seperti yang 

dinyatakan dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008: ”Kepala daerah 

dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil.” 

 

 Penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung dapat melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik. Pilkada adalah upaya untuk 

menjaring calon kepala daerah yang akan menduduki kursi walikota/ bupati 

kabupaten/ kota melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil yang melibatkan masyarakat luas. Pilkada 

merupakan proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung 

menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan 

aspirasi/ keinginan rakyat.  

 

Kota Bandar Lampung menyelenggarakan pilkada Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota pada 30 Juni 2010. Peserta pilkada boleh berasal dari partai politik atau 

gabungan partai politik maupun perseorangan, seperti yang dinyatakan pada 

Pasal 56 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008, yaitu: “Pasangan calon diusulkan 

oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung 
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oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan 

dalam Undang-Undang ini”.  

 

Jumlah peserta pilkada Kota Bandar Lampung berkurang dibanding pada 

Pilkada 2005 lalu yang diikuti oleh tujuh pasangan. Pilkada pada tahun 2010 

hanya diikuti oleh enam pasangan calon peserta, tiga dari jalur partai politik 

dan tiga pasangan dari jalur perseorangan. Ketujuh pasangan calon peserta 

Pilkada dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar    

              Lampung pada Pilkada 2010 

 

No Nama Pasangan Jalur Pencalonan 

1. Khaerlani – Heru W Sambodo Partai Golkar 

2. Eddy Sutrisno – Hantoni Hasan Partai Demokrat, PKS, PAN 

3. Herman HN – Thabroni PDIP 

4. Dhomiril Hakim – Sugiyanto Jalur Perseorangan 

5. Sauki Shobier – Syamsul Rizal Jalur Perseorangan 

6. Nurdiono – Dian Kurnia Larrate Jalur Perseorangan 
Sumber: Koran Tempo, Rabu 03 Maret 2010 

 

Keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan pilkada terutama bagi 

pemilih pemula merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 

membuat keputusan. Membuat keputusan yaitu apakah memilih atau tidak 

memilih pada penyelenggaraan pilkada nantinya. Peran motivasi sangat 

diperlukan dalam membuat keputusan bagi para pemilih pemula, yang 

dituangkan kedalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar 

dalam kehidupan politik. Motivasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan 

demokrasi adalah bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku yaitu norma hukum dan politik. Motivasi menurut Hasibuan (2001: 
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219) adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan 

seseorang.  

 

Undang-undang pemilihan umum menyebutkan pemilih pemula adalah 

mereka yang telah berusia 17-21 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam 

pemilu dan Pilkada. Pemilih pemula tetap dapat melaksanakan hak pilihnya di 

tempat pemungutan suara. Pemilih pemula lebih cenderung pada pelajar 

(siswa) atau remaja yang umumnya memiliki suatu sistem sosial, dimana 

sistem tersebut menggambarkan bahwa mereka mempunyai dunia sendiri.  

 

Prijono (1997: 22) berpendapat tentang remaja, ia menyatakan bahwa: 

“dalam sistem remaja ini terdapat kebudayaan antara lain mempunyai 

nilai-nilai, norma-norma, sikap serta bahasa tersendiri yang berbeda dari 

orang dewasa. Dengan demikian remaja pada umunya mempunyai 

persamaan dalam pola tingkah laku, sikap dan nilai, dimana pola tingkah 

laku kolektif ini dapat berbeda dalam beberapa hal dengan orang dewasa.”   

 

Saat ini rata-rata usia siswa SMA berkisar 16-18 tahun, adapun kegiatan 

pilkada di beberapa daerah mencakup pilkada untuk kepala daerah tingkat 

bupati/ walikota, hingga gurbernur. Dapat dibayangkan berapa kali siswa yang 

semula sebagai pemilih pemula akan mengikuti perhelatan politik di daerah 

berkenaan dengan pilkada. Seringnya siswa terlibat dalam kegiatan berpolitik 

akan muncul beberapa kondisi psikologis, diantaranya: 

1. Kejenuhan akibat kegiatan pilkada yang monoton, sehingga membuat 

siswa malas untuk ikut serta kembali ketika pilkada diselenggarakan lagi.  

2. Pembelajaran politik hanya sesaat, sehingga setelah perhelatan pilkada 

selesai, maka selesailah sudah tugas mereka sebagai anggota masyarakat 

dalam berdemokrasi.  
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Berdasarkan Data KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2010 diketahui jumlah 

pemilih tetap pada Pilkada 30 Juni 2010 berjumlah 734.530 orang, dari jumlah 

tersebut 20% atau 146.906 orang adalah pemilih pemula, atau pemilih yang 

baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Motivasi politik 

kelompok pemilih pemula ini, sangat menarik dicermati. Mereka umumnya 

berada pada masa adolesens (pascaremaja, usia 17-21 tahun), yang mulai 

melakukan intropeksi untuk menemukan keseimbangan antara sikap ke dalam 

diri dengan sikap kritis terhadap objek-objek (termasuk objek-objek politik) di 

luar dirinya..   

 

Optimalisasi suara pemilih pemula baik siswa maupun mahasiswa sangat 

mempengaruhi hasil pemilihan yang diharapkan menjadi salah satu faktor 

kemajuan proses demokrasi di kota Bandar Lampung.  Hal tersebut menjadi 

sangat penting mengingat besarnya jumlah pemilih pemula pada Pilkada tahun 

ini. Pemilih pemula merupakan salah satu komponen yang tidak bisa 

dipisahkan  dalam proses pemilu. Pemilih pemula juga merupakan pemilih 

yang potensial untuk memaksimalkan perolehan suara dalam sistem pemilihan 

umum. 

 

Pemilih pemula adalah sasaran yang menjadi perburuan suara para calon. 

Berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara pemilih pemula. 

Motivasi yang masih rendah di kalangan pemilih pemula adalah sumber 

masalah yang cukup signifikan dalam proses pilkada, tak jarang suara mereka 

diarahkan kepada pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau 

jargon-jargon tertentu.  
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Para pemilih pemula juga biasanya memiliki cara tersendiri menghadapi 

pemilu seperti memilih untuk masuk dalam golongan putih (golput). Seperti 

yang diungkapkan oleh Djohan tentang pemilih pemula dalam kuliah umum 

tentang Dinamika Penyelenggaraan Pemilu 2009: 

“pemilih pemula dinilai sebagai item yang perlu dibenahi demi kesuksesan 

dan nilai keadilan proses pemilihan umum. Hal tersebut tercermin dari 

banyaknya motivasi pemilih pemula yang cenderung sekedar menuaikan 

kewajiban saja, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Kebanyakan 

tidak tahu secara persis program parpol sehingga akan terjadi sebuah 

ketidasinambungan antara hak untuk berpartisipasi dan penawaran yang 

diberikan oleh parpol terpilih. Fenomena ini bisa dijadikan sasaran empuk 

bagi pihak-pihak oportunis.” (http://www.itb.ac.id/news/trackback/2274, 

Senin, 29 Maret 2010, pkl 10.30) 

 

 

Studi hasil Tim Litbang Provinsi Lampung dalam jajak pendapat terhadap 150 

siswa kelas tiga pada beberapa SMA Negeri di Provinsi Lampung yang telah 

mengikuti simulasi pemilu menjelang Pemilu 2009, setidaknya bisa 

memberikan gambaran motivasi mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu 

2009 yang lalu. Kelompok pemilih pemula ternyata sebagian besar (64%) 

akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Tetapi, bayang-bayang 

perilaku "memilih untuk tidak memilih" (golput) masih ada, karena 26, 4% 

dari mereka mengaku tidak tahu apakah akan menggunakan hak pilihnya, dan 

7,2% lainnya tidak akan menggunakan hak pilihnya. Bandingkan dengan 

angka golput tingkat nasional yang mencapai 10,07% pada Pemilu 1997 dan 

10,40% pada Pemilu 1999 lalu. (http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir 

/Artikel/067.%20Memetakan%20Minat%20Pemilih%20Pemula.pdf. minggu, 

tgl 30 Mei 2010 jam 10.15) 

 

http://www.itb.ac.id/news/trackback/2274
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir%20/Artikel/067.%20Memetakan%20Minat%20Pemilih%20Pemula.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir%20/Artikel/067.%20Memetakan%20Minat%20Pemilih%20Pemula.pdf
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Studi tersebut masih rasional untuk dikaitkan dengan kondisi pemilih pemula 

menghadapi Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010. Kecenderungan 

motivasi seperti itu merupakan peringatan bagi partai politik (parpol) untuk 

lebih meningkatkan pelaksanaan beberapa fungsinya yang selama ini 

terabaikan dan hanya dijalankan menjelang pelaksanaan pemilu. Pertama, 

pembenahan sistem perekrutan anggota parpol, agar kader yang dimiliki 

benar-benar berkualitas dan berbakat sebagai pemimpin. Proses ini semestinya 

dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Pilkada, hendaknya para kandidat yang 

diikutkan dalam Pilkada lebih memasyarakat dan tidak dimunculkan lagi 

kandidat "karbitan".  

 

Faktor yang turut berpengaruh terhadap pilihan para pemilih pemula ialah 

afiliasi politik orang tua yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pilihan 

anak. Apabila orang tua mereka aktif dalam partai politik yang mengusung 

salah satu calon, terutama sebagai pengurus partai maka besar kemungkinan si 

anak untuk ikut pada orang tua. Begitu juga terhadap figur tokoh dan 

identifikasi politik yang diusung, variabel agama dan isu-isu politik atau 

program dari calon ternyata tidak begitu besar pengaruhnya dalam 

menentukan pilihan politiknya. (http://www.bernardsimamora.info/?p=3362,  

Minggu 03 Juni 2010, jam 10.15). 

 

Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan kepala daerah yang mampu 

menyuarakan aspirasi rakyat dan berkompeten dibidangnya, sehingga para 

pemilih dituntut untuk memilih secara rasional. Pemilih yang rasional yaitu 

memilih berdasarkan visi misi kandidat yang bertarung, bukan pemilih yang 

http://www.bernardsimamora.info/?p=3362
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memilih berdasarkan apa yang diberikan oleh kandidat pada saat pilkada akan 

diselenggarakan. Akibat yang muncul dari kurang berhasilnya motivasi yang 

baik adalah tidak adanya perbedaan antara pemilih pemula dengan pemilih 

umum, yang mana pengambilan keputusan politik hanya berdasarkan 

popularitas figur, atau yang lebih parah lagi yaitu pemilih pemula menjadi 

pemilih yang pragmatis yang mendasarkan pada nilai uang yang diterima. 

 

Setiap generasi muda mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan 

suara. Khususnya para remaja atau para pemilih pemula yang mempunyai 

kesempatan perdana untuk memanfaatkan hak pilihnya pada Pilkada Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010. Namun, keberadaan kalangan pemilih pemula 

yang merupakan pemilih yang potensial baik kualitas maupun kuantitasnya, 

perlu penanganan yang lebih serius agar tercapai tujuan dan harapan sukses 

Pilkada Kota Bandar Lampung. Disamping secara tidak langsung membawa 

dampak pencitraan yang sangat berarti bagi kesuksesan penyelenggaraan 

Pilkada. 

 

Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan 

dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu rakyat menjadi pihak yang 

paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan 

suara secara langsung dalam bilik suara. Meskipun sebagai pemilih pemula, 

partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan Kota Bandar Lampung 

lima tahun ke depan. Pilkada menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh 

masyarakat Bandar Lampung terutama bagi pemilih pemula yang telah 

memiliki hak pilih. Partisipasi aktif pemilih pemula atau siswa SMA menjadi 
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salah satu faktor pendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilkada yang 

berkualitas.  

 

Partisipasi aktif tersebut didorong oleh motivasi yang besar dalam diri pemilih 

pemula sehingga dapat diimplementasikan dengan memilih calon terbaik pada 

pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. Pemilih pemula yang baru 

memasuki usia hak pilih pasti belum memiliki jangkauan politik yang luas 

untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa 

yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang 

menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan 

materi. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-

pilihan dalam pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional 

dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pendidikan politik yang 

pada saatnya mempengaruhi motivasi pemilih pemula yang berdasarkan 

kepentingan kaum remaja sendiri sangat diperlukan, terutama untuk mencegah 

agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai “pemilih pemula” 

yang tidak tahu apa-apa. 

 

Melihat realitas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai motivasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada 

pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010, dimana yang dimaksud pemilih 

pemula pada penelitian ini adalah siswa SMA YP Unila Kota Bandar 

Lampung yang pada pelaksaan pilkada 30 Juni 2010 berusia 17 tahun. 

Mengingat para siswa kebanyakan tidak mengetahui cara atau sistem 
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pemilihan akibat sosialisasi yang tidak merata. Selain itu, pemilih pemula 

biasanya memiliki sikap tidak peduli terhadap hajat bangsa ini.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini ialah “Motivasi Apa Yang Mendasari Siswa/ Siswi  SMA 

YP Unila dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010? ” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi pemilih pemula di 

SMA YP Unila Kota Bandar Lampung dalam menggunakan hak pilihnya pada 

pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini ialah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis turut mengembangkan pengkajian dalam bidang ilmu 

politik khususnya tentang komunikasi politik yang berkaitan dengan 

motivasi politik pemilih pemula. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta 

membukia wawasan bagi pemilih pemula yaitu para siswa SMA YP Unila 

Kota Bandar Lampung dalam hal motivasi menggunakan hak pilih pada 

pilkada Kota Bandar Lampung 2010. 


