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A B S T R A K 
 
 

 Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam 
kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih 
pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih 
memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan 
kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Begitu juga 
dengan partisipasi pemilih pemula khususnya pada kelurahan penyengat dalam 
pemilihan umum yang membutuhkan pendidikan politik agar dapat berpartisipasi 
secara baik dalam pemilihan umum.  
 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui bagaimana partisipasi 
politik pemilih pemula di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota 
dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Penelitian ini berseifar deskriptif kualitatif 
yang mana nantinya akan mengambarkan tentang partisipasi politik pemilih 
pemula di Kelurahan penyengat. Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari 5 
orang yang mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data deskriptif kualitatif.  
 Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih 
pemula di Kelurahan Penyengat masih kurang berpartisipasi dalam pemilihan 
umum legislatif tahun 2009. Hal ini dilihat dari pemilih pemula masih kurang 
aktif berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2009 hal ini dikarenakan para pemilih 
pemula tidak aktif untuk dapat mencermati situasi dan dapat menambah 
pengetahuan mereka sendiri terhadap pemilu sehingga mereka sendiri tidak 
kecewa, belum antusiasnya pemilih pemula dalam menyambut Pemilu 2009, 
masih kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan bakal calon legislatif 
sehingga mengakibatkan kurangnya keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam 
pemilu 2009. 
 
Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula 
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A B S T R A C T 
 

Voters are the subject and object in political activities, political activities 
including the activities of the general election. Voters in political activities as 
objects, ie those who still need guidance in orientation towards growth potential 
and the ability to be able to play a role in politics. So also with the participation 
of voters in the villages particularly stinging electoral politics that need education 
in order to better participate in the elections. 

 
The purpose of this study is basically knowing how political participation 

of voters in the Village District Tanjungpinang City Biting the election of 2009. 
This qualitative descriptive study berseifar which will be a portrait of the political 
participation of voters in the Village stinger. In this study sample consisted of 5 
people where the sample collection technique using purposive sampling 
technique. Data analysis techniques used in this research is descriptive 
qualitative data analysis techniques. 
 

After doing research, it can be concluded that the voters in the district are 
still lacking Biting participate in the legislative elections of 2009. It is seen from 
the first-time voters are still less actively participate in the election of 2009 this is 
due to the inactive voters to be able to look at the situation and can add their own 
knowledge to the election so that they themselves were not disappointed, yet 
enthusiastic welcome voters in the 2009 election, still lack of trust in the 
government and legislative candidates, resulting in a lack of desire to participate 
in the 2009 election. 
 
Keywords: Political Participation, First Time Voters 
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Partisipasi Politik  Pemilih Pemula  
Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009  

(Studi Di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota) 

Voter Participation Beginners The Legislative Elections Of 2009 
(Studies in the Penyengat District Tanjungpinang City) 

 

 

A. Latar Belakang 

Pesta demokrasi yang berlangsung tanggal 9 April 2009 lalu, merupakan 

momentum dari jutaan masyarakat Indonesia menggunakan hak partisipatifnya 

dalam ranah politik. Dengan mendatangi tempat pemungutan suara, menggunakan 

hak pilihnya, dan memutuskan pilihan, masyarakat berpartisipasi dalam 

menentukan bentuk bangunan politik dan pemerintahan di negeri ini dalam lima 

tahun ke depan sebagai bagian dari pembangunan politik. 

Pembangunan politik dalam kehidupan politik merupakan suatu usaha 

pengembangan suatu sistem politik yang ideal, karena partisipasi politik 

merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 

kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan serta 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik 

dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan 

persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara 

ikut serta dalam proses politik. Menurut Paige yang dikutip Oleh Ramlan 

(1999:144) “Yang menentukan tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang 

adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah/sistem politik”. 
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Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan politik maka akan membawa dampak/mempengaruhi suatu sistem 

politik yang responsif, baik pemerintah lokal atau pemerintah pusat. Kesadaran 

politik masyarakat didalam kehidupan politik akan membatasi kekuasaan 

pemerintah (negara), akan tetapi apabila kesadaran politik masyarakat sangat 

tinggi, namun kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan terjadi 

krisis legitimasi. Masyarakat modern dalam kehidupan politik adalah masyarakat 

yang selalu kritis, masyarakat tersebut berpartisipasi politik dalam masalah-

masalah negara (pemerintah), karena masyarakat tersebut mempunyai hak untuk 

mengkritik. 

Menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, DPRD Pasal 19 : (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 

suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah /pernah kawin 

mempunyai hak memilih. Disini dapat dilihat bahwa umur 17 tahun merupakan 

umur termuda yang diberikan oleh negara hak untuk mengikuti pesta demokrasi 

yang disebut dengan pemilihan umum, pemilihan presiden hingga pada pemilihan 

kepala daerah di masing-masing daerah. Dalam hal ini kategori umur di bawah 21 

tahun merupakan kelompok remaja yang diberikan hak pilih sebagai pemilih 

pemula dalam konteks partisipasi politik melalui pesta demokrasi. 

Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu (pemilihan umum) 

memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif 

bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang 

dimaksud bukan hanya milik orang tua saja namun remaja yang sudah menginjak 
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dewasa (17 tahun ke atas) dalam hal ini juga sangat penting perannya. Suara dari 

kalangan remaja juga sangat banyak, dengan demikian akan sangat berpengaruh 

juga pada jalannya perpolitikan di negeri ini. 

Dalam kategori politik, kaum remaja dimasukkan dalam kelompok 

pemilih pemula. Mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan 

hak pilih. Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau 

sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama 

dengan kaum dewasa lain. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula 

adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar 

pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak 

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. 

Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman voting 

pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti 

mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. 

Menurut konsep demokrasi bahwa pemilih pemula juga mendapat peluang 

dalam kehidupan politik, karena dari sinilah politik yang dapat mengatur negara 

dapat dibangun. Bagaimanapun, pemilih pemula dapat menjalankan program ini 

hanya jika dirinya mempunyai kesadaran untuk hidup demokratis. Remaja di 

Kelurahan Penyengat tidak akan dapat menciptakan suasana demokratis dalam 

kehidupan politik jika remaja tersebut itu sendiri tidak bersifat demokratis. Secara 

logikanya, bahwa dalam suatu sistem politik yang demokratis dibutuhkan 

masyarakat (remaja) yang demokratis juga.  (Ramlan, 1999:12). 
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Keikut-sertaan warga negara khususnya remaja atau pemilih pemula dalam 

pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan atau aktifitas membuat 

keputusan, yakni apakah memilih (memberikan suara) atau tidak memilih dalam 

pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini permasalahannya adalah apakah remaja 

tersebut bersifat pasif atau apatis (alinasi) terhadap pemilihan umum, ini adalah 

persoalan lain yang harus dipelajari/diteliti secara objektif. 

Para remaja di Kelurahan Penyengat bersifat homogen terhadap politik 

dengan keseragaman pemikiran politik yang dapat dikatakan awam yang tidak 

terlalu kritis terhadap perkembangan politik yang kurang memiliki kekuatan 

politik, namun di sebalik itu bahwa mereka juga memiliki hak dan tugas yang 

sama dengan usia dewasa dalam kehidupan bernegara, dimana mereka juga 

memiliki status sosial yang sama di mata negara sebagai warga negara. Sehingga 

para remaja di Kelurahan Penyengat tidak hanya memiliki hak-hak saja tetapi dia 

juga memiliki tugas-tugas terhadap negara. 

 Di Indonesia, peran partai dalam memberi pendidikan politik terhadap 

kalangan remaja hampir tidak pernah dilakukan. Sepanjang sejarah pembentukan 

partai politik dalam negeri, program-program yang dilakukan partai cenderung 

tidak memperhatikan potensi pemilih dari kalangan ini. 

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, 

dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. 

Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih 

memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan 

kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai 
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penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik 

termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut 

berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput 

merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan 

kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, 

tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan. 

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna 

demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mancapainya. Pemilih pemula 

sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilu legislatif merupakan 

kegiatan yang berguana bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan 

sebagai warganegara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya 

sebagai warganegara. Dalam upaya itu, pemilih pemula memerlukan pendidikan 

politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya 

pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik. 

Remaja baru mendapat perhatian khusus pada momen tertentu. Misalnya, 

masa menjelang kampanye pemilihan umum (pemilu), partai-partai menyinggung 

sedikit tentang masalah remaja. Yang partai lakukan sebatas menggelar acara-

acara dialog dengan motivasi agar remaja menjadi pemilih. Tetapi, cara itu tidak 

efektif memberikan pendidikan. Sebab, tidak terlalu serius.  

Sejalan dengan hal tersebut menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas 

(2006 : 12) menyebutkan bahwa : 

”Potensi pemilih pemula itu sangat signifikan. Masa remaja merupakan 
saat-saat di mana mereka ingin mencoba mengikuti proses pemilu. Kasus 
ini patut disayangkan. Dimana pertumbuhan partai di Indonesia tidak 
diimbangi dengan kemampuan memahami kepentingan anak muda. 
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Program-program partai belum menjangkau remaja apalagi 
mewakilinya”. 

 
Pendidikan politik bagi remaja merupakan masalah penting dan tidak 

dapat dipungkiri bahwa remaja merupakan penerima tongkat estafet pembangunan 

bangsa Indonesia. Dengan demikian, partai mestinya tidak mengesampingkan 

masalah ini. Pendidikan menjadi penting, karena mereka tidak boleh apatis. Anak-

anak muda mesti memiliki kesadaran tinggi sebagai pemilih. 

Di samping iti realitas pendidikan sekolah juga tidak mengenalkan kepada 

mereka pada perkembangan politik, juga mempengaruhi semangat remaja pada 

politik. Remaja tidak diberikan ruang pengenalan politik oleh kurikulum sekolah 

maupun masyarakat sendiri secara sistematis. Sehingga pada umumnya 

pendidikan politik remaja diperoleh dari berita-berita di media massa, baik cetak 

maupun elektronik dan sekarang melalui media online seperti internet. 

Membangun kesadaran politik bagi remaja di Indonesia sulit bilamana 

lembaga-lembaga politik tidak peduli dengan realitas tersebut. Ketika beberapa 

lembaga politik hanya mengharapkan kemenangan dalam bursa pemilihan umum, 

remaja tidak akan pernah tertarik mempelajari politik. Faktor terbesar yang 

mempengaruhi pembentukan kesadaran remaja dalam politik termasuk partisipasi 

politik tergantung pada orang tua, terlebih lagi hal ini  lembaga-lembaga politik 

seperti partai, sekolah dan lingkungan. Bila tidak ada yang mengarahkan, maka 

mereka tidak akan pernah memiliki kepedulian untuk berpartisipasi. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas setelah penulis melakukan survei 

awal, penulis menemukan partisipasi politik remaja di Kelurahan Penyengat 
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masih cukup memprihatinkan, dimana hal ini penulis sampaikan bahwa terdapat 

beberapa gejala yang harus mendapat perhatian, antara lain: 

1. Adanya sebagian kelompok remaja di Kelurahan Penyengat dalam kehidupan 

politik mereka hanya sekedar ikut-ikutan, dimana kelompok remaja tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor; seperti ikut-ikutan kawan, pengaruh 

keluarga, serta adanya pengaruh dan iming-iming serta imbalan tertentu dari 

oknum-oknum peserta pemilu berupa uang dan barang kebutuhan lainnya 

menjelang Pemilihan Umum berlangsung, dimana hal tersebut hanya 

diberikan pada waktu menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. 

2. Adanya kecenderungan ketidakpedulian politik dari para remaja di Kelurahan 

Penyengat, yang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok remaja 

yang justru pergi berlibur ke tempat rekreasi padahal hari itu adalah hari 

dimana pemilihan umum dilaksanakan. Temuan lain yang tidak kalah menarik 

adalah minimnya remaja yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) 

yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memberikan hak 

suaranya dalam pemilihan umum legislatif 9 April 2009 yang lalu.  

3. Adanya beberapa kelompok remaja lainnya yang beranggapan bahwa 

berpartisipasi dalam kehidupan politik hanyalah sia-sia, karena berpartisipasi 

politik dalam kehidupan politik tidak akan mempengaruhi proses politik, 

sehingga tidak ada dorongan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.. 

4. Adanya anggapan dari sebagian kelompok remaja di Kelurahan Penyengat 

(Data LSM Organisasi Pemuda Penyengat), bahwa anggota legislatif yang 

merupakan wakil dari masyarakat belum dapat memperjuangkan aspirasi 
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masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini terlihat dari setiap 

kebijakan pemerintah hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu 

saja, tidak mengedepankan kepentingan publik (hasil wawancara langsung 

prapenelitian anggota LSM Organisasi Pemuda Penyengat), sehingga remaja 

tidak mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah ”Bagaimana tingkat partisipasi politik 

pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Kelurahan Penyengat 

Kecamatan Tanjungpinang Kota". Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan 

Pemilu tahun 2009 di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

B. Landasan Teoritis 

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini 

mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. 

Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga 

mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para 

pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah 

mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala 

tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan 

penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

keputusan. 

Partisipasi politik dapat bersifat indivual maupun kolektif, secara terorganisasi 

maupun spontan, sehingga Huntington dan Nelson (2000:42) menyebutkan bahwa 
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”Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan” 

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas atau kegiatan 

seseorang/sekelompok orang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintah lewat partai politik, yang kemudian diagregasikan oleh partai politik. 

Akan tetapi tuntutan (ide-ide) dari anggota partai politiklah yang mendapat porsi. 

Sedangkan partisipasi politik menurut Budiarjo (2003:12), memakai pengertian 

sebagai berikut : ”Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk ikut serta dalam politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin 

negara, secara langsung ataupun langsung ikut mempengaruhi kebijakan 

pemerintah”. 

Berpartisipasi politik dalam kehidupan politik merupakan hak bagi setiap 

warga negara, untuk mempengaruhi pembuatan/proses kebijakan politik. 

Partisipasi tersebut dapat berupa tuntutan atau dukungan dari pada hasil kebijakan 

publik. Bentuk partisipasi politik selain mempengaruhi proses kebijakan adalah 

memilih pemimpin (jabatan politis), partisipasi tersebut merupakan partisipasi 

aktif. Usaha mempengaruhi proses kebijakan tersebut biasanya dilakukan oleh 

masyarakat secara terorganisir, sehinnga menurut Maran (2001;147) menegaskan 

bahwa ”Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh warga negara 

untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan 

jalannya kebijakan umum”. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Paige yang dikutip oleh Ramlan 

(1999:140) mengemukakan pendapatnya yaitu  
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”Partisipasi politik merupakan keikut-sertaan warga negara biasa 
dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut/mempengaruhi 
hidupnya. Adapun Keikut-sertaan yang dimaksud antara lain : 
1).Mengajukan tuntutan, 2).melaksanakan /mendukung keputusan, 
3).mengajukan kritik/koreksi atas pelaksanaan suatu, kebijakan umum, 
4).mendukung /menentang calon pemimpin tertentu, 5).mengajukan 
alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum 
serta ikut dalam kehidupan politik seperti ; ikut mensosialisasikan 
program partai politik, ikut menjadi pengurus partai politik, ikut 
membayar iuran keanggotaan, ikut dalam kampanye, ikut memberikan 
suara dalam pemilihan umum, ikut dalam demonstrasi 
(konvensional/in-konvensional)”. 

 
Atas dasar teori yang dikemukakan oleh Paige sebagai dasar teori partisipasi 

politik. Memilih definisi Paige sebagai landasan teori dalam penelitian ini, dimana 

menurut landasan teori ini memakai pengertian bahwa yang terlibat dalam 

partisipasi politik adalah masyarakat biasa. 

Partisipasi politik dalam kehidupan politik, menurut Paige dalam Ramlan 

(1999;144) dapat berbentuk ”aktif, radikal, alienasi, / apatis serat partisipasi 

pasif”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat model/bentuk partisipasi tersebut sebagi 

berikut: 

Gambar II.1 
Tipologi Partisipasi Politik 

 
          Kesadaran 

 

                                                     RADIKAL        AKTIF 

 

                   APATIS           PASIF  

                             Kepercayaan 
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Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor (kesadaran dan kepercayaan) 

tersebut, dimana partisipasi politik masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) tipe 

yaitu: 

a. Partisipasi politik aktif apabila seseorang memiliki kesadaran 

politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi. 

contohnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, 

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan 

pemerintah. 

b. Partisipasi politik apatis/alienasi apabila kesadaran politik dan 

kepercayaan politik kepada pemerintah rendah. Contohnya 

kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima, dan 

melaksanakan setiap keputusan pemerintah. 

c. Partisipasi politik radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi 

kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.  Radikalisme 

berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan 

perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar 

tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan /ketentuan-

ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku. 

d. Partisipasi politik pasif apabila kesadaran politik sangat rendah 

tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, yakni bersikap 

tidak peduli terhadap situasi politik di tempatnya. 
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1. Pemilih Pemula 

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih 

yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan 

penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni 

pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih 

pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka 

baru memasuki usia pemilih. (http://www.ressay_wordpress.com). 

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah 

warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 

tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah 

warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar 

pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih 

pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam 

daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali 

sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 

tahun. 

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, 

mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi 

(pemilu legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, 

yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah 
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pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat 

berperan dalam bidang politik. 

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula 

yaitu : 

a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak 

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-

21 tahun. 

c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun  

2009. 

Sehingga partisipasi politik oleh pemilih pemula ini merupakan suatu 

proses untuk menjadi dewasa dan siap meninggalkan usia remajanya dikala 

mereka sudah diberikan hak sebagaimana hak orang dewasa walaupun hak 

tersebut baru pertama kalinya mereka peroleh. Sehingga dengan diberikannya 

hak sebagaimana hak orang dewasa pada usia akhir remaja (penghujung usia 

remaja) maka remaja tersebut dapat menjelaskan siapa dirinya, apa perannya 

dalam masyarakat, apakah nantinya ia akan berhasil atau gagal yang pada 

akhirnya menuntut untuk melakukan penyesuaian mental dan menentukan 

peran, sikap, nilai serta minat yang dimilikinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Ramlan (1999 : 41) menyatakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kehidupan 

politik di suatu negara adalah : 
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a. Kesadaran Politik 
Merupakan suatu sikap penghayatan atau pemilikan seseorang 
terhadap  nilai-nilai sebagai warga negara dalam menunaikan hak 
dan kewajibannya untuk menunjang dan berpartisipasi dalam 
usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-
masing. 
b. Kepercayaan terhadap pemerintah 
Merupakan suatu sikap seseorang untuk mempercayai 
pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
yang diwakili oleh pejabat-pejabat pemerintah khususnya jabatan 
politis. 
c. Keikutsertaan dalam kehidupan politik 
Merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui 
kegiatan-kegiatan politik serta program-program pemerintah 
yang diselenggarakan untuk menunjang dan memberikan 
pengetahuan politik / pendidikan politik kepada masyarakat. 
 

C. Hasil Penelitian 

 Membangun kesadaran politik bagi remaja di Indonesia sulit bilamana 

lembaga-lembaga politik tidak peduli dengan realitas tersebut. Ketika beberapa 

lembaga politik hanya mengharapkan kemenangan dalam bursa pemilihan umum, 

remaja tidak akan pernah tertarik mempelajari politik. Faktor terbesar yang 

mempengaruhi pembentukan kesadaran remaja dalam politik termasuk partisipasi 

politik tergantung pada orang tua, terlebih lagi hal ini  lembaga-lembaga politik 

seperti partai, sekolah dan lingkungan. Bila tidak ada yang mengarahkan, maka 

mereka tidak akan pernah memiliki kepedulian untuk berpartisipasi. Untuk 

melihat partisipasi pemilih pemula dapat dilihat melalui dimensi  : 

1. Kesadaran Politik 

Kesadaran politik Merupakan suatu sikap penghayatan atau pemilikan 

seseorang terhadap  nilai-nilai sebagai warga negara dalam menunaikan hak dan 

kewajibannya untuk menunjang dan berpartisipasi dalam usaha-usaha 

pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kesadaran Politik adalah 
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sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan 

kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa mensikapi mawsalah politik yang 

ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah.sedangkan sosialisasi politik 

adalah proses bagaimana orang bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap 

dengan sisitem politik yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala gejala 

politik. Dengan adanya kesadaran politik yang ada pada diri masyarakat secara 

otomatis akan mendukung sekali proses adanya sosialisasi kesadaaran 

politik.karena dengan adanya sosialisasi politik yang dilakukan,maka kita sebagai 

warga negara atau sebagai individu tentunya minimal akan paham mengenai 

masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu maka akan 

mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam 

berpolitik. Kesadaran politik dapat dilihat dari dua indikator yaitu Keaktifan 

pemilih pemula, dan adanya sikap antusias.  

a. Keaktifan pemilih pemula  

Keaktifan pemilih pemula baik dalam memberikan suara maupun kegiatan 

kampanye tentu harus didorong oleh sikap oreintasi yang begitu tinggi, disamping 

itu pula kesadran dan motivasi pemilih pemula dalam kegiatan politik untuk 

menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan umum legislatif tahun 

2009.   

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan diatas 

diketahui bahwa pemilih pemula di Kelurahan Penyengat masih belum aktif 

dalam mengikuti kegiatan politik pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan berbagai 

faktor seperti salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pemilih pemula 
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terhadap pemilu itu sendiri.  Disini juga dituntut peran aktif dari KPU sendiri 

untuk dapat mensosialisakannya kepada para pemilih pemula tersebut.sehingga 

tercapai pemilihan yang demokratis dan objektif. Selain itu disini juga diminta 

keaktifan para pemilih pemula untuk dapat mencermati situasi dan dapat 

menambah pengetahuan mereka sendiri terhadap pemilu sehingga mereka sendiri 

tidak kecewa. Dalam hal ini pemilih pemula memang harus disiapkan untuk 

menjadi pemilih yang cerdas sehingga tidak bisa jatuh dalam eksploitasi politik. 

Saat dilakukan observasi di Kelurahan Penyengat, maka diketahui bahwa sebagian 

besar pemilih pemula memilih untuk tidak terlalu memikirkan dampak ketika 

mereka salah memilih calon hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka 

terhadap Pemilu, dan tujuan dari Pemilu itu sendiri. 

b. Adanya sikap antusias dari Pemilih Pemula 

Dengan adanya sikap antusias dari pemilih pemula dalam kesadran politik 

tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik  yang stabil, karena dengan 

kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan 

satbilitas politik. Pemilih pemula dengan kesadaran dan pemahaman politik sikap 

dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.   

Wawancara dilakukan kepada informan yang mengatakan bahwa jika 

dilihat dari pemilu 2009 Pemilih Pemula memang masih belum memiliki 

kesadaran untuk memahami artinya pemilu. Hal ini dianggap wajar karena 

pemilih pemula biasanya baru pertama kali ikut dalam pesta demokrasi. Tidak 

jarang mereka hanya menjalankan kewajiban saja tanpa memikirkan calon yang 

mana yang mungkin saja bisa merubah dan membangun lebih baik lagi. Untuk 



 21 

menumbuhkan kesadaran tersebut sangat dibutuhkan kerjasama antara berbagai 

pihak seperti masyarakat, orang tua, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (selanjutnya disingkatnya KPUD). Selain tugas pemerintah, KPUD juga 

memiliki tugas dalam membangun kesadaran politik pemilih pemula. Salah satu 

tugas KPUD adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih 

pemula supaya mereka paham dengan politik dan mengerti soal pentingnya 

berpartisipasi aktif dalam pemilu 2014.  

Dengan harapan menghasilkan pemilih pemilu cerdas. Selain itu, harus di 

adakannya program sosialisai dan pendidikan politik kepada pemilih pemula perlu 

terus di tingkatkan intensitasnya supaya masyarakat lebih cerdas di dalam 

menjatuhkan pilihannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh 

informan maka dapat dianalisa bahwa masih kurangnya kesadaran pemilih pemula 

dalam pemilihan 2009. Dan hal ini harus segera diantisipasi agar tidak terulang 

kembali di pemilihan berikutnya. Pemilih pemula harus memiliki kesadaran 

terhadap keadaan politik yang ada disekitarnya. Dengan kesadaran politik yang 

tinggi para pemilih pemula diharapkan akan memperhatikan program dan 

melakukan penilaian yang kritis terhadap kompetisi masing-masing partai dan 

kandidiat dalam memecahkan permasalahan. 

2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah 

Merupakan suatu sikap seseorang untuk mempercayai pemerintah melalui 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diwakili oleh pejabat-pejabat 

pemerintah khususnya jabatan politis. Dalam hal adalah sikap pemilih pemula 

dalam mempercayai anggota legislatif pilihannya dalam menjalankan tugas 
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sebagai wakil rakyat. Sikap kepercayaan ini akan mempengaruhi pemilih pemula 

untuk berpartisipasi. Karena jika mereka tidak memiliki sikap percaya maka juga 

akan enggan berpartisipasi dalam pemilu. Untuk mengetahui sejauh mana 

kepercayaan pemilih pemula dalam mempercayai pemerintah dalam hal ini adalah 

calon leslatifnya.  

Dalam pemilihan umum selalu ada kampanye yang mengumbar banyak janji 

politik. Visi misi, dan segala sesuatu yang dapat menarik pemilih agar 

mempercayainya untuk duduk di kursi legislatif. Hanya saja pemilih sekarang 

lebih hati-hati dengan banyaknya janji yang diumbar oleh anggota legislatif, 

karena jika sudah terpilih biasanya anggota legislatif akan lupa dengan janji 

politik yang diusungnya saat kampanye. Hal ini menjadi salah satu faktor 

merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya pemilih pemula untuk kembali 

memilih bakal calon anggota legislatifnya sehingga pemilih pemula lebih memilih 

menjadi Golput. Apabila sebagian pemilih pemula mengambil tindakan golput 

maka akan berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan maka dapat 

dianalisa bahwa, kurangnya partisipasi pemilih pemula terhadap pemilu 2009 

dikarenakan adanya faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal ini 

khususnya anggota legislatif. Begitu banyak berita yang berkembang menjadi 

alasan mengapa pemilih pemula tidak antusias terhadap adanya pemilu. Karena 

pemilih pemula selalu menggap suara yang diberikan akan sia-sia jika diberikan 

kepada orang yang salah. Harusnya ini menjadi perhatian. Agar permasalahn ini 
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tidak menjadi meluas dan mengurangi antusiaa pemilih pemula untuk ikut serta 

dalam pemilihan berikutnya. 

3. Keikutsertaan dalam kehidupan politik 

Merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui kegiatan-

kegiatan politik serta program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk 

menunjang dan memberikan pengetahuan politik / pendidikan politik kepada 

masyarakat. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam 

konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai 

proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti 

warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para 

pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah 

mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala 

tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan 

penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

keputusan. Dalam penelitian ini diberikan batasan terhadap keikutsertaan pemilih 

pemula dalam kehidupan politik yaitu dapat dilihat dari memberikan hak 

suaranya pada pemilu 2009 ke tempat pemungutan suara, ikut dalam kampanye, 

dan ikut serta dalam kepengurusan partai politik. 

a. Memberikan hak suara ke tempat pemungutan suara 

Yang dimaksud dengan pemberian suara adalah ikut datang dan mendaftarkan 

diri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta melakukan pilihan (mencontreng) 

kandidat calon legislatif dari salah satu partai politik peserta pemilihan umum 

tahun 2009. Dari data yang didapatkan mengenai pemberian hak suara pemilih 
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pemula di Kelurahan Penyengat masih jauh diluar target dan sasaran yang telah di 

hitung.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa dalam 

memberikan hak suaranya pemilih pemula sudah melakukannya dengan baik 

hanya saja yang terjadi adalah kesalahan pemasukan data sehingga masih ada 

pemilih pemula yang tidak dapat memberikan hak suaranya karena tidak terdaftar 

dan tidak memiliki kartu pemilih. Pemilih yang baru terlibat dalam kegiatan 

pemilihan digolongkan dalam pemilih pemula. Faktor yang mempengaruhi 

partisipasi tersebut bisa dari dalam diri individu itu sendiri seperti adanya 

kesadaran yang dimiliki pemilih pemula maupun faktor pendorong lainnya yaitu 

dukungan dari berbagai pihak seperti dorongan dari keluarga, teman-teman sebaya 

yang dilakukan melalui komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Melakukan Kampanye 

Setiap kali pesta demokrasi digelar, baik dalam bentuk pemilihan umum 

tingkat nasional (Pemilu) ataupun tingkat daerah (Pilkada) selalu menghadirkan 

kelompok pemilih pemula pada setiap periode pelaksanaannya, selain itu 

kelompok tersebut selalu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, 

dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau telah menikah pada saat pemilu digelar 

maka kelompok ini dikategorikan sebagai pemilih pemula. 

Dengan berbekal pengalaman pertama yang dimiliki oleh pemilih pemula 

maka tidak jarang kelompok ini memberikan prospek yang menjanjikan untuk 

dipegaruhi oleh partai politik tertentu guna mendulang suara lebih untuk 

memenangkan pemilu.  
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Dari hasil wawancara yang dilakukan kembali dapat dianalisa bahwa sudah 

banyak pemilih pemula di Kelurahan Penyengat yang berpartisipasi dalam 

kampanye. Hal ini dapat dilihat dari setiap partai politik mengadakan kampanye 

pasti tidak ketinggalan pemilih pemula ada didalamnya. Bagi sebagian pemilih 

pemula yang sudah faham dunia politik, memiliki segmentasi tersendiri, sehingga 

tidak jarang mereka menentukan pilihan yang sesuai dengan jiwa muda mereka. 

Selain faktor tersebut, mereka biasanya menentukan pilihan politik sebagaimana 

yang dipilih oleh kelompok teman sebaya mereka. Selain faktor trend politik, 

pemilih pemula biasanya menggunakan hak pilih sebagaimana pilihan orang tua 

mereka. Begitu juga dengan keikutsertaan mereka dalam kampanye yang 

memiliki banyak motif seperti teman, iming-imng janji politik serta memang 

berdasarkan dari hati nurani. Apapun faktornya pemilih pemula hendaknya 

memahami terlebih dahulu. Apa itu pemilu dan tujuannya serta apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan saat berkampanye. 

c. kut serta dalam kepengurusan partai politik 

Yang dimaksud dengan ikut serta dalam kepengurusan parta politik adalah 

berpartisipasinya pemilih pemula sebagai kader partai atau pengurus partai peserta 

pemilihan umum tahun 2009 sebagai upaya mensukseskan pemilihan umum tahun 

2009. 	  

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa di 

Kelurahan Penyengat pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam 

kepengurusan partai politik. Memang jika dilihat pada kenyataannya. Partai 

politik (parpol) sebagai salah satu sarana pendidikan politik masyarakat perlu 
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pintar-pintar mencari cara untuk meraih partisipasi masyarakat dari berbagai 

kalangan termasuk kalangan remaja yang menjadi pemilih pemula. Partai Politik 

seharusnya merangkul pemilih pemula  dalam pemilu dan tidak perlu terlalu 

menintervensi untuk masuk kedalam kepengurusan. Ada baiknya Partai Politik 

membuat perencanaan kegiatan untuk para pemilih pemula dalam sembilan 

langkah pemenangan pemilunya. Melalui kesadaran tentang karakter pemilih 

pemula yang santai dan menyenangkan, dan masuk ke basis-basis pemilih pemula 

melalui kegiatan yang betul-betul diminati oleh pemilih pemula. Hal ini rasanya 

lebih efektif daripada memaksakan mereka untuk ikut serta dalam kepengurusan 

partai politik. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Partisipasi Politik  Pemilih Pemula Pada 

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 (Studi Di Kelurahan Penyengat 

Kecamatan Tanjungpinang Kota)”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih 

pemula di Kelurahan Penyengat masih kurang berpartisipasi dalam pemilihan 

umum legislatif tahun 2009. Hal ini dilihat dari pemilih pemula masih kurang 

aktif berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2009 hal ini dikarenakan para pemilih 

pemula tidak aktif untuk dapat mencermati situasi dan dapat menambah 

pengetahuan mereka sendiri terhadap pemilu sehingga mereka sendiri tidak 

kecewa. Dalam hal ini pemilih pemula memang harus disiapkan untuk menjadi 

pemilih yang cerdas sehingga tidak bisa jatuh dalam eksploitasi politik. Saat 

dilakukan observasi di Kelurahan Penyengat, maka diketahui bahwa sebagian 
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besar pemilih pemula memilih untuk tidak terlalu memikirkan dampak ketika 

mereka salah memilih calon hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka 

terhadap Pemilu, dan tujuan dari Pemilu itu sendiri. 

Belum antusiasnya pemilih pemula dalam menyambut Pemilu 2009. Pada 

pemilu tahun 2009 diakui bahwa masih kurangnya kesadaran pemilih pemula 

untuk ikut dalam pemilu. Mereka hanya ikut-ikutan bukan melakukannya dengan 

sepenuh hati dan tanpa tujuan. Masih kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah 

dan bakal calon legislatif sehingga mengakibatkan kurangnya keinginan untuk 

ikut berpartisipasi dalam pemilu 2009. Sikap pemilih pemula yang belum mau 

ikut dalam kepengurusan partai politik. Karena tidak memahami secara baik 

tentang politik dan kepengurusannya. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan Partisipasi Politik  

Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 (Studi Di 

Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota)” yaitu Pertama 

seharusnya diberikan sosialisasi kepada pemilih pemula tentang pemilu, seperti 

tata cara, syarat serta tujuan dari Pemilu itu sendiri. 

Kedua, perlu dilakukan dialog timbal balik antara pemilih pemula dengan 

penyelenggara pemilu untuk menjawab berbagai hal yang belum diketahui 

pemilih pemula. 

Ketiga, Pemilih pemula harus dipandu untuk memilih calon legislatif 

berkualitas. Menyampaikan tentang kriteria calom legislatif dan partai yang 

berkualitas secara umum, misalnya, tidak pernah tersangkut masalah hokum 
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Keempat, diharapkan penyelenggara pemilu dapat mencerdaskan pemilih 

pemula dengan sosialisasi yang berkualitas mencakup substansi dalam pemilu. 
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