
BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Partisipasi merupakan sebuah respon timbal balik antara wakil rakyat (terpilih) 

dan rakyat (terwakili). Demokrasi berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. 

Ketika pilihan rakyat jatuh kepada eksekutif maupun legislatif maka amanah 

tersebut akan diemban selama kurun waktu tertentu dan akan dipertanggung 

jawabkan kepada pemilihnya. Selama proses perjalanan pemerintahan partisipasi 

rakyat atau dalam hal ini pemilih menjadi hal yang penting sebagai aspek check and 

balance  dari kekuatan pemerintah. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi yang dipilih bangsa Indonesia, aspek 

partisipasi mengedepan pasca reformasi 1998 yang membawa babak baru bagi wajah 

perpolitikan Indonesia. Setelah mengalami pemilihan umum selama empat kali 

banyak perubahan yang dialami diantaranya perbaikan sistem pemerintahan dari 

otoriter menjadi lebih demokratis, wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat sebagai 

poin penting dari esensi demokrasi yaitu pemerintahan oleh, untuk, dan dari rakyat, 

serta terdapat reformasi birokrasi dan sebagainya. 

Partisipasi menjadi acuan penting bagi keberlangsungan demokrasi di suatu 

bangsa. DPR yang merupakan salah satu lembaga penting negara dipilih langsung 

oleh rakyat untuk mewakili aspirasi di tingkat kabupaten, propinsi hingga pusat 

karena Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang artinya rakyat 

menitipkan amanah kekuasaannya kepada sekelompok orang yang duduk di kursi 

parlemen. Jutaan orang warga Indonesia diwakili oleh ratusan orang di parlemen 

pusat. Beberapa daerah mampu terwakili, namun tak sedikit pula keterwakilan tidak 

tercapai.  
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Demokrasi perwakilan yang digunakan Indonesia membawa sejumlah 

implikasi logis yaitu masyarakat sebagai sumber demokrasi “mengamanahkan” 

kekuasaannya melalui lembaga wakil rakyat di parlemen. Begitu pula dengan sistem 

presidensil yang masih digunakan hingga saat ini didukung dengan desentralisasi, 

rakyat masih bisa memilih eksekutif di tingkat pusat (presiden) hingga lokal 

(walikota/bupati dan gubernur) melalui pemilihan langsung yang mendorong aspek 

akuntabilitas pertanggungjawaban kepala daerah. Bahkan masyarakat sekarang bisa 

melakukan pengawasan kinerja eksekutif. 

Demokrasi perwakilan memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat. 

Masyarakat terdidik utamanya merupakan salah satu golongan yang bisa menjadi 

penyeimbang kekuatan pemerintah. Di sisi lain, pemilu sebagai salah satu indikator 

berjalannya demokrasi masih menunjukkan angka golput yang cukup tinggi. Artinya 

bahwa partisipasi masyarakat rendah secara keseluruhan. Kepedulian akan realita 

politik menjadi pertimbangan kesekian bila dibandingkan dengan urusan sandang 

dan pangan, padahal dalam proses politik banyak hal ditentukan.  

Pemilih pemula merupakan salah satu harapan sekaligus landasan demokrasi 

yang perlu diperkuat. Berdasar data KPU jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 

mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat 

dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih 

pemula dari 171 juta pemilih yang artinya ada 21% pemilih pemula. Pada tahun 

2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4%). 

Kelompok pemilih pemula ini adalah mereka yang berusia 17-22 tahun, yang untuk 

pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu.  

Data KPU Litbang Kompas yang menyatakan adanya peningkatan partisipasi 

pemilih pemula dalam pemilu 2014 yaitu sebesar 92,8% responden yang merupakan 
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pemilih pemula antusias akan memberikan suaranya pada 9 April 2014.1 Hal ini 

menunjukkan adanya suatu harapan baik yang diberikan generasi muda yang dinilai 

apatis terhadap politik dan kehidupan bernegara. Generasi muda sebagai pemula 

dinilai sebagai generasi yang anti terhadap kemapanan dan menunjukkan sisi 

penolakan terhadap keseriusan dalam urusan masa depan negara.  

Pemuda era teknologi modern merasakan kenyamanan salah satu dengan 

adanya kemudahan untuk mengakses berita secara mudah, murah, dan praktis. 

Sehingga kemudahan ini seringkali dinilai membuat mereka menjadi generasi yang 

hedonis, dekat dengan teknologi tidak berarti membuat mereka memanfaatkan 

teknologi dengan tepat guna. Generasi muda sebagai pemilih pemula dinilai akan 

menjauh dari hiruk pikuk kehidupan bernegara karena sibuk dengan berkomunikasi 

menggunakan aplikasi chat terbaru, sehingga hak berpolitik seringkali diabaikan. 

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pemilih pemula erat sekali 

dan mudah dipengaruhi oleh teknologi modern termasuk dalam persepsi politik. 

Terdapat dua dampak media bagi persepsi pemilih pemula mengenai politik yakni 

positif dan negatif atau apatis. Menurut Tesis yang ditulis oleh Catharina Elizabeth 

Wiese tahun 2011 dengan judul An Exploration on Voting Behaviour Of South 

African University Youth : A Study of Select Group of University Student, responden 

yang mengisi kuisioner menghasilkan data bahwa sebenarnya mereka sadar akan 

tanggung jawab masa depan Negara, namun di sisi lain dengan berbagai media yang 

mudah diakses tidak serta merta membawa tanggung jawab mereka menjadi hal 

yang diutamakan.  

Pemberitaan mengenai sisi negative politik di media membuat pemilih pemula 

justru menganggap politik sebagai ajang perebutan elit dan tidak puas dengan proses 

                                                             
1 http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda diakses pada 25 Oktober 2014 pukul 
22.10 
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demokrasi di Afrika Selatan. Mahasiswa memberikan masukan atas permasalahan 

yang dihadapi antara lain adanya pekerjaan dan posisi berdasar pada merit sistem, 

ketidaksinambungan affirmative action dan keterwakilan ekonomi kulit hitam, 

mengembangkan pendidikan politik dan perbaikan kasus korupsi. 

Kesadaran akan tanggung jawab juga tidak membuat mahasiswa sebagai 

pemilih pemula dalam tesis Weise menunjukkan partisipasi politik aktif dalam 

melakukan pengawasan, memberikan masukan disampaikan saat penelitian ini 

dilakukan, namun tidak pernah berkomunikasi dengan elit politik, tidak terlibat 

dalam organisasi politik maupun tidak menyampaikan aspirasi politik melalui tulisan 

atau aksi nyata.  

Hipotesa Weise ini juga memiliki kesamaan dengan pemilih pemula di 

Indonesia. Apatisme dan pandangan negatif masih menjadi penghalang bagi 

tumbuhnya demokrasi bagi generasi muda. Sekalipun angka menunjukkan 

partisipasi mulai meningkat pada pemilu 2014, namun hal ini tidak bisa menjadi 

tolak ukur bahwa ke depan hal yang sama akan terulang.  

Pandangan negatif yang bermunculan mengenai generasi muda tersebut tidak 

menjadi suatu halangan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sejumlah 

organisasi kepemudaan yang peduli terhadap perkembangan demokrasi. Mengetahui 

bahwa jumlah pemilih pemula cukup tinggi pada tahun 2014 maka KPU melakukan 

berbagai upaya sosialisasi dengan pendekatan yang lebih mudah diterima pemilih 

pemula.  

Tidak hanya KPU, sebelum pemiu legislatif berlangsung beberapa calon 

legislatif melakukan pendekatan dengan menggunakan strategi yang mudah diterima 

pemilih pemula misalnya dengan mengadakan konser musik mengundang band 

ternama atau artis ibukota. Menggunakan jargon “yang muda yang berkarya” dan 
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sebagainya. Cara ini dianggap ampuh oleh para calon legislatif mendekati pemilih 

pemula tanpa memperhatikan aspek pendidikan politik. 

Realita serupa menunjukkan pra pemilu legislatif dan khususnya pra pemilu 

presiden 2014 media sosial dipenuhi argumen dua kubu yang berseberangan. 

Argumen rasional hingga caci maki dapat ditemui dalam status dan komentar 

pemilih pemula. Tidak jarang pertemanan menjadi renggang pada masa sebelum 

pemilu presiden hingga pasca pemilihan. Tidak pandang kawan atau saudara 

perpecahan terjadi karena adanya keberpihakan pada salah satu kandidat. Intensitas 

“perang” argumen yang cukup tinggi di media sosial terjadi pada pemilu presiden 

kali ini khususnya saat hingga pasca acara debat kandidat. 

Argument politik di media social facebook sebelumnya diteliti oleh Katharine 

E. Van Wyngarden dalam tesisnya yang berjudul New Participation, New 

Perspectives? Young Adults’ Political Engagement Using Facebook pada tahun 

2012. Wyngarden menyatakan bahwa informan memposting ide ekspresi politik 

merupakan kunci dalam memahami politik di facebook. Informan tidak berbicara 

tentang penggunakan politik di facebook untuk mencapai tujuan tertentu, namun 

menjelaskan bagaimana facebook memberikan peluang untuk mengekspresikan diri, 

berpikir melalui opini politik, dan membuat opini tersebut diketahui audiens yang 

beragam. 

Facebook adalah ruang dimana pengguna mengenal satu sama lain dari konteks 

yang berbeda, partisipasi politik di facebook seringkali berguna untuk membangun 

dan memperbaiki relasi. Norma sosial dan tentang identitas mempengaruhi pilihan 

partisipasi atau menahan diri untuk berpartisipasi. Tidak hanya facebook, twitter, 

blog, bahkan komentar di youtube menunjukkan keberagaman argument yang 

disampaikan pemilih muda. 
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Pemilu presiden kali ini memiliki daya tarik tersendiri yang menyerap perhatian 

seluruh masyarakat Indonesia hingga pelosok daerah. Tidak hanya pemilih, tapi juga 

lembaga survey berlomba – lomba memunculkan angka – angka yang diklaim hasil 

riset lapangan. Uniknya hasil yang diklaim oleh lembaga survey yang namanya 

sudah sering muncul di televisi maupun lembaga survey yang baru saja muncul 

berbeda – beda. Hal ini memunculkan dugaan beragam dari masyarakat misalnya 

bahwa exit poll atau quick count yang dikeluarkan lembaga survey merupakan 

pesanan kandidat. 

Pemilih pemula yang berusia 17 – 22 tahun dengan kecanggihan teknologi 

modern mudah mengakses berita – berita terkait pemilu presiden. Perhatian semua 

media tertuju pada momen penting lima tahunan ini karena mengingat periode akhir 

masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono masyarakat menebak siapa yang 

mampu menggantikan figur SBY. Beberapa nama bermunculan, prediksi yang 

dilakukan lembaga survey mengeluarkan beberapa nama seperti Jokowi, Prabowo, 

Aburizal Bakri, Wiranto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan.  

Setelah pendaftaran presiden yang muncul dalam verifikasi dua nama yaitu 

Prabowo berpasangan dengan Hatta yang mendapat nomor urut 1 dan nomor 2 

Jokowi dengan Jusuf Kalla. KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadwalkan 

agenda debat yang dapat disaksikan secara langsung seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia melalui media televisi. Saat debat berlangsung tidak jarang status para 

facebooker justru lebih menarik perhatian dibanding debat calon presiden. Komentar 

mengenai kedua calon presiden menghiasi hampir wall facebook.  

Hal tersebut terjadi karena hampir semua media cetak maupun elektronik 

memberitakan calon presiden yang pada momen 2014 ini hanya terdapat dua kubu. 

Ditambah dengan kepiawaian tim sukses calon presiden yang mengemas pemasaran 
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calon presiden sesuai segmen tujuan. Strategi pendekatan door to door hingga 

pemanfaatan teknologi modern digunakan. Cara ini memang efektif menarik 

perhatian pemilih pemula. Tidak hanya pemilih, media, dan lembaga survey yang 

menunjukkan eksistensi kepedulian politik tapi juga organisasi masyarakat hingga 

lingkup pendidikan agama menyatakan secara terang – terangan membuat surat 

humbauan terbuka untuk masyarakat sekitar mendukung salah satu pihak.  

Dari media sosial, media cetak dan elektronik, media online, bahkan sms 

broadcast digunakan sebagai media kampanye. Teknologi modern memungkinkan 

untuk digunakan sebagai alat bantu sosialisasi kandidat kepada calon pemilih yang 

tujuan akhirnya dipilih. Kepiawaian tim sukses dalam mengemas pesan yang 

disampaikan merupakan hal penting sebagai strategi pemenangan kandidat. Cara – 

cara ini terbilang cukup mampu mempengaruhi arus isu yang diperbincangkan 

selama masa kampanye pemilihan presiden 2014. 

UIN Sunan Ampel merupakan salah satu PTN di kota Surabaya yang berada di 

bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Sebelumnya, UIN Sunan 

Ampel bernama IAIN Sunan Ampel yang berfokus pada studi keislaman dan 

memiliki lima fakultas untuk program pendidikan sarjana. Namun seiring dengan 

kemajuan jaman dan berkembangnya beragam keilmuan beberapa fakultas 

memasukkan jurusan baru yang notabene jurusan umum dan tidak berkaitan 

langsung dengan studi keislaman. Sehingga masyarakat umum mulai berminat 

memasukkan putra putrinya di IAIN Sunan Ampel. Beberapa jurusan juga masuk 

dalam tes SBMPTN yang merupakan langkah konkrit pengenalan jurusan – jurusan 

baru di IAIN Sunan Ampel.  

Tahun 2013 IAIN merubah diri menjadi UIN yang sebenarnya cukup lama 

menjadi wacana di kampus hijau atau GreenSA (Sunan Ampel Hijau) ini. Beberapa 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis pengaruh komunikasi personal .... naafilah astri swarist



tahun sebelumnya desain baru kampus UIN sudah diletakkan di depan kantor Rektor 

dan awal tahun 2013 beberapa bangunan fakultas lama dihancurkan. Namun hingga 

tulisan ini dibuat bangunan fisik belum juga terealisasi maksimal, sehingga salah 

satu simbol UIN dengan adanya empat fakultas tambahan pada program sarjana 

menempatai gedung lama yang sebelumnya merupakan asrama mahasiswa.  

UIN Sunan Ampel memerlukan proses berbenah diri khususnya saat 

penerimaan mahasiswa baru 2014. Dengan adanya penambahan fakultas otomatis 

jumlah mahasiswa bertambah. Begitu pula dengan rekrutmen dosen baru. 

Mahasiswa baru yang memasuki UIN semakin memiliki keberagaman latar 

beragam. Tidak hanya didominasi oleh lulusan pesantren atau madrasah aliyah, tapi 

juga sekolah umum seperti SMA maupun SMK. 

Penelitian ini berfokus pada pemilih pemula yang ada di lingkup UIN Sunan 

Ampel Surabaya yaitu mahasiswa baru dengan rentang usia 17 – 21 tahun yang 

menggunakan hak pilih pertama pada pemilihan umum presiden 9 Juli 2014. Pemilih 

pemula merupakan harapan masa depan bangsa yang menjadi tolak ukur pondasi 

berdemokrasi Indonesia ke depan, sehingga beragam cara digunakan calon presiden 

dan tim pemenangan untuk mendapatkan suara dari generasi muda ini. 

Pemilih pemula mahasiswa UIN Sunan Ampel memiliki hak politik dalam 

memilih presiden untuk lima tahun ke depan. Memutuskan untuk memilih satu 

diantara dua kandidat atau memilih untuk tidak memilih merupakan hak pribadi 

seseorang. Kedua keputusan tersebut dilandasi oleh motif pemilih pemula. Diawali 

dengan adanya suatu proses inderawi hingga tiba pada penentuan dalam memilih 

atau tidak melewati serangkaian pertimbangan. Pertimbangan ini berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan mahasiswa sebagai pemilih pemula. 
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Pemilih atau orang yang berhak memilih DPR, DPD, dan DPRD diatur oleh 

UU No. 8 tahun 2012, sedangkan UU No.42 tahun 2008 mengatur tentang pemilihan 

umum presiden dan wakil presiden. Salah satu isinya yang tercantum dalam pasal 1 

ayat 21 pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Undang undang ini menjelaskan 

aturan yang jelas serta pembatasan usia untuk dianggap sebagai pemilih pada 

pemilihan umum anggota legislatif dan eksekutif yang diselenggarakan setiap lima 

tahun sekali.  

Dengan adanya batasan yang jelas mengenai usia maka asumsinya minimal 

usia yang diperbolehkan untuk memilih adalah 17 tahun atau menunjukkan bukti 

pernah kawin melalui identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor 

bagi WNI yang berada di luar negeri. Secara psikologis usia 17 tahun dianggap 

mampu untuk berpikir secara mandiri dan menentukan pilihan sendiri oleh karena 

itu usia ini menjadi batasan usia bagi pemilih pemula. 

Persepsi pemilih pemula terbentuk melalui serangkaian proses psikologis yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor karena sejatinya manusia melakukan respon 

terhadap apa yang dilihat atau dibaca. Persepsi tidak terbatas pada ruang pasif 

pemilih pemula. Adanya stimulus - respon ini membutuhkan waktu yang bisa 

sebentar atau lama. Sebuah persepsi tidak berhenti pada suatu pemikiran, namun 

juga bisa berujung pada sebuah keputusan (take action) yang melibatkan banyak hal. 

Sebagai alumni UIN Sunan Ampel pada prodi politik Islam angkatan kedua, 

lingkungan kampus tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan saat ini tahun 2014 

dimana peneliti bekerja sebagai pengajar lepas. Meskipun ada penambahan empat 

fakultas baru, namun perubahan signifikan belum terlihat jelas. Dominasi PMII 

sebagai organisasi mahasiswa utama di UIN masih kental. Organisasi mahasiswa 
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merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pemilih pemula dalam 

menentukan hak pilih politiknya. 

Sejarah IAIN – UIN tidak bisa terlepas dari peranan Nahdlatul Ulama (NU) 

sebagai salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Kultur ideologis ke-

NU-an yang melekat ini terlihat melalui struktur organisasi universitas, fakultas, 

hingga Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari tahun ke tahun ketua BEM maupun senat 

selalu didominasi organisasi mahasiswa Pergerakaan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) yang notabene kental dengan ikatan ke-NU-an bahkan mengklaim sebagai 

“anak” NU.  

Realitanya kampus tidak pernah bisa bersih dari muatan politik. Dengan 

catatan politik disini dimaknai sebagai sebuah kekuasaan, strategi maupun 

menciptakan tata kelola yang baik, maka aspek pendidikan masuk ke dalam politik. 

Dimulai dari suksesi pimpinan kampus di tingkat rektorat, dekan, jurusan, hingga 

program studi untuk mendapatkan pemimpin yang “sesuai” dengan berbagai kriteria 

dan lolos memenuhi segala persyaratan. Pemimpin ini diharapkan akan menjalankan 

visi misi yang mampu membawa universitas lebih baik dengan standard tertentu.  

Suksesi seperti ini juga terjadi dalam memilih struktur organisasi mahasiswa 

intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, 

maupun kepemimpinan ekstra kurikuler mahasiswa. Karenanya, mahasiswa yang 

mengikuti organisasi mahasiswa ekstra kampus memiliki keunggulan lebih kritis 

dalam menanggapi kebijakan pemerintah maupun universitas dibanding mahasiswa 

yang tidak mengikuti organisasi mahasiswa ekstra.  

Mahasiswa sebagai agent of change merupakan salah satu hal yang menjadi 

poin penting bagi semua organisasi mahasiswa ekstra kampus di UIN Sunan Ampel. 

Mahasiswa mengemban tugas penting sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah 
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atau dengan kata lain sebagai pihak oposisi. Mahasiswa ikut dalam mengawasi 

berjalannya pemerintahan di tingkat kota, propinsi hingga pusat. Mengingatkan 

apabila pemerintah berbuat salah, lupa akan tugasnya dalam menjalankan tugas 

khususnya dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Mahasiswa 

menjadi jembatan antara penguasa dan rakyat, dengan kata lain mahasiswa 

mempunyai tugas dalam memahami kedua bahasa yaitu bahasa kebijakan dan 

bahasa kerakyatan.  

Modernitas tidak serta merta membawa kemajuan dalam semua aspek. 

Kemajuan akan dicapai bagi siapa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi 

secara tepat guna. Menurut data statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 

63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk 

mengakses jejaring sosial.2 Menurut data apjii.or.id pengguna internet dari tahun 

1998 hingga 2015 akan terus mengalami kenaikan, jumlah kenaikan bervariasi dan 

meningkat setiap tahunnya. Lebih lanjut menurut survey MarkPlus Insigth 40% dari 

pengguna Internet di Indonesia (24,2 juta orang) mengakses Internet lebih dari 3 jam 

setiap harinya, mayoritas pengguna Internet di Indonesia berada di rentang usia 15-

35 tahun.  

Mahasiswa termasuk dalam usia pengguna aktif internet, namun yang menjadi 

pertanyaan apakah mereka memanfaatkan internet secara tepat guna? Dibutuhkan 

penelitian tersendiri mengenai berbagai kepentingan penggunaan internet oleh 

mahasiswa berdasarkan usia, jenis kelamin, jurusan, dan sebagainya. Tidak ada 

mahasiswa yang tidak memiliki ponsel, ini merupakan fakta, disisi lain tuntutan 

mahasiswa akan adanya tanggung jawab sebagai warga negara yang semestinya 

                                                             
2http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta
+Orang/0/berita_satker#.U5sacvmSxls diakses pada 13 Juni 2014 pukul 21.00 
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melakukan hak dan kewajiban politik menjadi hal lain. Dengan berbagai kemudahan 

yang ditawarkan provider, media sosial yang mudah diakses kapanpun dan 

dimanapun menggambarkan globalisasi yang “membunuh” jarak dan waktu antar 

manusia. Komunikasi dapat dilakukan tanpa mengenal batasan.  

Tidak hanya mahasiswa sebagai pengguna aktif internet, kemajuan teknologi 

ini juga dimanfaatkan oleh partai politik maupun calon perseorangan pada pemilihan 

umum legislatif maupun eksekutif untuk mendekati pemilih melalui web, blog, 

media sosial, text message, maupun audio visual messenger. Di satu sisi hal ini 

mendekatkan kandidat dengan pemilih, memperkenalkan visi misi yang merupakan 

perpanjangan dari ideologi partai kepada pemilih potensial tanpa harus bertatap 

muka, namun di sisi lain esensi dari relasi yang tercipta antara kandidat dan pemilih 

akan hilang, pun seolah rapat partai yang seharusnya terjadi di suatu ruangan bisa 

dilakukan dimanapun dan kapanpun, mempertimbangkan berapa besar pemilih 

potensial akan mengakses internet.  

Media memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik kepada 

pemilih khususnya generasi muda yang membutuhkan informasi secara seimbang. 

Realitanya media tidak benar – benar seimbang dalam melakukan pemberitaan pada 

momen pra pemilu presiden. Seperti dalam tesis yang ditulis Ardian Bakhtiar Rivai 

tahun 2014 mengenai Aburizal Bakrie : Dominasi Iklan Politik & Perilaku Pemilih 

Pemula di Kota Yogyakarta.  Studi ini menjelaskan tentang pengaruh iklan politik di 

media televisi terhadap persepsi politik pemilih pemula di Kota Yogyakarta.  

Hasil data mengungkap bahwa gencarnya iklan politik yang dilakukan oleh 

Aburizal Bakrie memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pemilih 

pemula di Kota Yogyakarta. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa Aburizal Bakrie 

sebagai kapitalis media televisi sangat mendominasi persepsi politik pemilih pemula. 
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Kedua, memahami TV One sebagai media politik Aburizal Bakrie yang sangat 

mendominasi persepsi politik pemilih pemula di Kota Yogyakarta. 

Latar belakang pendidikan pemilih pemula memiliki korelasi erat dengan 

persepsi politik. Pendidikan yang disampaikan guru di sekolah khususnya tentang 

politik akan direkam oleh siswa hingga mereka mampu membandingkan informasi 

yang diterima dari banyak sudut pandang dan dari sumber yang berbeda. Apabila 

yang terjadi hanya menerima informasi politik dari satu pihak tanpa ada 

perbandingan maka yang terjadi adalah salah pemahaman terutama jika guru yang 

memberikan informasi memiliki afiliasi politik kepada partai atau kandidat tertentu. 

Pendidikan politik membutuhkan proses yang bisa berlangsung lama atau 

sebentar, rumit atau mudah yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di 

antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi 

bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai – nilai, dan sikap-sikap 

yang diperoleh seseorang akan membentuk suatu persepsi, melalui mana individu 

menerima rangsangan - rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang 

berkembang secara berangsur-angsur. 

Melalui penelitian terdahulu, peneliti membandingkan dengan tesis yang dtulis 

oleh Sihabudin Zuhri dengan judul Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi 

Politik. Zuhri dalam penelitiannya membuktikan bahwa ada keterkaitan antara 

sosialisasi politik yang diberikan saat SMA dengan persepsi politik yang terbentuk 

ketika pemilih pemula akan menentukan pilihan politiknya. Pendidikan politik 

melalui pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan cara 

memberikan kesempatan dan keterlibatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk 

mengekspresikan ide, gagasan dan kreativitasnya.  
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Melalui diskusi, presentasi, debat dan studi kasus yang berkaitan dengan 

politik akan menghasilkan selain pengetahuan politik juga keterampilan 

kewarganegaraan yang baik. Proses sosialisasi politik secara tidak langsung 

merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui 

pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi yang 

ada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, PASKIBRA, PMR dan lain sebagainya. 

Pembelajaran sosialisasi politik juga membuat siswa memiliki sikap yang 

demokratis. 

Mahasiswa baru UINSA tidak hanya terdiri dari latar belakang pendidikan 

umum, namun juga keagamaan (khusus). Sehingga aspek pemahaman politik yang 

diterima akan berbeda dengan siswa lulusan SMA atau setara umum. Beberapa 

waktu lalu peneliti ditemukan bukti tertulis yang di upload melalui media sosial 

facebook beberapa pondok pesantren sebagai salah satu lingkungan pendidikan 

umum menyatakan secara terang – terangan mendukung pasangan calon presiden 

tertentu.  

Pondok pesantren ini menghimbau warga sekitarnya untuk memilih pasangan 

calon presiden sesuai yang dipilih pimpinan pondok pesantren disertai tandatangan 

oleh kepada pondok pesantren. Aspek pengaruh kyai di beberapa daerah masih 

sangat kuat, khususnya di daerah Jawa Timur seperti di Jombang dan Kediri. Budaya 

pengkultusan Kyai sebagai sosok yang paling dihormati merupakan hal penting bagi 

santrinya, relasi yang dibangun antara santri dengan guru merupakan hal yang tidak 

bisa dihindari dalam kultur masyarakat agamis, dimana Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah pemeluk agama Islam mayoritas, menurut data kementerian agama 

2010 pemeluk agama Islam mencapai persentase 87,18% dari jumlah penduduk di 

Indonesia.  
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Bagaimana guru atau pengajar atau ustad/ustadzah memandang politik yang 

dinamis sebagai suatu “dosa” sehingga informasi yang seharusnya diketahui siswa 

semenjak sekolah tinggi justru disembunyikan atau menjadi kabur ketika pengajar 

sendiri tidak paham bagaimana mekanisme pemerintahan berjalan atau pengambilan 

keputusan diambil. Aspek pendidikan kemudian menjadi penting dalam memberi 

pemahaman politik kepada generasi muda. Dunia pendidikan merupakan salah satu 

pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pembentukan persepsi politik generasi 

muda.  

Latar belakang keluarga juga ikut andil membentuk persepsi politik pemilih 

pemula, mereka yang dibesarkan di daerah yang masih menggunakan konsep 

patriakhal kuat seperti beberapa daerah di Jawa, akan memilih sosok laki – laki, 

dibanding menerima perempuan menjadi pemimpin. Dominasi laki – laki yang kuat 

juga terjadi di Aceh sebagai propinsi yang mengklaim negeri serambi mekkah, 

sehingga gerak perempuan sangat terbatas, termasuk dalam menentukan masa 

depan. Di wilayah Jawa yang merupakan pusat kota seperti di Surabaya, budaya 

seperti ini perlahan terkikis dengan adanya relasi laki – laki dan perempuan di ranah 

sosial yang lebih cair.  

Disertasi oleh Kaat Smets tahun 2010 berjudul A Widening Generational 

Divide? Assessing the Age Gap in Voter Turnout Between Younger and Older 

Citizens menyatakan bahwa adanya korelasi positif antara ketidakmatangan, tingkat 

pendidikan, pernikahan pada usia muda, tempat tinggal terpisah dari orangtua, dan 

pekerjaan dengan rendahnya tingkat partisipasi memilih. Pemilih pemuda yang 

memiliki orangtua yang tinggal terpisah dengan orang tua karena alasan sekolah atau 

tinggal bersama anggota keluarga lain akan memiliki persepsi politik yang berbeda 

tergantung dengan pola komunikasi yang terbangun dengan keluarga kedua. 
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Orangtua yang berada dalam kondisi ekonomi tidak menentu akan berdampak 

pada komunikasi personal antar keluarga. Isu politik menjadi tidak penting karena 

sibuk dengan urusan ekonomi yang menjadi prioritas. Sehingga intensitas 

komunikasi antar anggota keluarga sangat kecil. Anak pada akhirnya akan mencari 

sendiri informasi politik dari sumber lain atau memilih menjauhi hingar bingar 

politik. 

Perbedaan cara berkomunikasi antar anggota keluarga juga ikut membentuk 

persepsi pemilih pemula terhadap politik. Sebagai contoh apabila pemilih pemula 

terbiasa berdiskusi mengenai isu politik terbaru dengan kedua orang tua atau salah 

satu orang tua aktif dalam mengawasi berjalannya pemerintahan melalui media dan 

membicarakan isu terbaru di sela kesibukan, menyempatkan membahas isu politik 

saat berkumpul bersama keluarga maka proses seperti ini akan membentuk persepsi 

politik dengan sendirinya. Akan terjadi komunikasi yang dinamis antar anggota 

keluarga. 

Proses komunikasi yang dinamis, tidak ada intervensi, namun pendidikan 

politik diberikan oleh orang tua sejak dini akan memberikan wawasan yang penting 

bagi aspek kritis pembentukan persepsi anak tentang politik ketika dewasa. Kesiapan 

seperti ini bisa dinilai dengan adanya pola komunikasi personal maupun intensitas 

komunikasi itu sendiri yang terjalin antar anggota keluarga. 

Bagaimana orang tua mempersepsikan politik juga berpengaruh terhadap pola 

pemberian informasi kepada anak. Pekerjaan orang tua, tontonan yang dilihat 

bersama keluarga, bacaan media cetak langganan, afiliasi politik orang tua secara 

langsung atau tidak dapat mempengaruhi persepsi politik pemilih pemula.  

Untuk dapat dikatakan sebagai pemilih rasional, pemilih mendasarkan 

preferensi politiknya pada program atau ideologi partai atau calon yang sesuai 
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dengan aspek kemanfaatan (benefit) pemilih. Pemilih pemula dapat digolongkan 

menjadi dua, pertama, pemilih yang yang terinformasi atau mendapatkan serta 

memanfaatkan informasi. Kedua, pemilih yang tidak memiliki informasi politik 

yang cukup untuk memperkirakan kemanfaatan apa yang mereka harapkan dari 

keberhasilan partai / kandidat A atau B, mereka memilih berdasar pemahaman yang 

bias.3 

Antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, 

sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. 

Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih 

didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah 

dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti 

anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat. Pada Pilkada Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta (8 Agustus 2007), menunjukkan orangtua adalah yang 

paling memengaruhi pilihan para pemilih pemula. Teman dan saudara juga ikut 

memengaruhi namun dengan persentase yang lebih kecil.  

Selain teman dan saudara, yang turut memengaruhi pilihan adalah pasangan 

hidup. Di Jatim, peran orangtua dalam memengaruhi pilihan sebagian besar diambil 

alih oleh pasangan hidup si pemilih. Budaya menikah di usia muda merupakan hal 

umum bagi masyarakat di Jawa Timur khususnya yang berasal dari etnis tertentu 

Madura atau Jawa. Sehingga secara otomatis mereka memiliki hak untuk berpolitik 

dengan adanya status perkawinan. Media massa juga turut memengaruhi pilihan 

pemilih pemula. Pengaruh terbesar berasal dari pemberitaan media elektronik 

terutama televisi (antara 60% dan 67%). Disusul kemudian lewat spanduk, poster, 

                                                             
3  Ivo Bischoff,Determinants of The Influence of Voters and Interest Group on the political desicion making process, paper Nr. 62 – 2001: 
Hal 7 
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brosur, dan sejenisnya. Sementara pengaruh dari internet belum begitu besar bagi 

kelompok ini, hanya 0,5% - 2%.4  

Ketika pemilih pemula tidak memanfaatkan informasi yang ada mengenai visi, 

misi, program kandidat mana yang paling sesuai dengan preferensi politiknya maka 

yang terjadi pada hari pemungutan suara adalah pemilih ini memilih secara acak atau 

memutuskan untuk tidak memilih karena bingung dan apatis terhadap pemilihan 

umum. Pemilihan umum tidak serta merta akan membawa perubahan bagi pemilih 

pemula atau di sisi lain dengan banyak pemberitaan negatif dari anggota legislatif 

maupun eksekutif menyebabkan pemilih pemula enggan memilih.  

Pemilih pemula akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu memilih dengan 

prediksi adanya perubahan yang lebih baik atau hanya memilih saja agar dianggap 

sebagai warga negara yang baik, kedua tidak memilih karena apatis, tidak memiliki 

preferensi terhadap kandidat manapun, tidak memiliki prediksi mengenai perubahan 

yang lebih baik. Pemilih pemula  yang berencana memilih akan memanfaatkan 

waktu sebelum hari pemilihan untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang 

calon presiden dan akan memilih yang dipikir mungkin membawa perubahan lebih 

baik. Tidak jarang pula ketika jauh hari memutuskan akan memilih calon presiden A 

akan berubah haluan pada hari H pemilihan, atau bahkan tidak memilih karena 

berbagai pertimbangan. 

Keputusan untuk tidak memilih bukanlah sebuah keputusan yang salah bagi 

pemilih pemula. Banyak alasan selain faktor apatis mengapa mereka memutuskan 

untuk tidak memilih. Mahasiswa yang berasal dari pulau di luar Jawa pada 

umumnya  akan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk pulang terutama 

propinsi yang hanya bisa dijangkau tercepat dengan pesawat, meskipun KPU 

                                                             
4 Gianie, Memetakan Minat Pemilih Pemula, Litbang Kompas, indonesiamemilih.com diakses pada 1 Juni 2014 pukul 22.00 
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menghimbau dan memberitahu mengenai kartu C5 agar dari manapun asal 

masyarakat berada bisa tetap memilih dengan mengajukan kartu C5 agar bisa 

memilih di domisili bekerja atau tinggal sementara karena suatu urusan.  

Mahasiswa menilai mengurus kartu ini hanya untuk pemilihan merupakan hal 

yang berbelit – belit karena mereka harus mengajukan ke daerah asal meminta kartu 

C5 yang merupakan keterangan bahwa mereka bisa memilih di daerah lain dengan 

menunjukkan kartu dan KTP. Alasan administrasi yang “ribet” ini kata mahasiswa 

membuat mereka pada akhirnya pasrah untuk tidak memilih. 

Selain itu berbagai media – yang merupakan salah satu pondasi demokrasi 

memberitakan data dan fakta bahwa penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan 

dilakukan oleh anggota legislatif maupun eksekutif, terlebih lagi yang melakukan 

penyalahgunaan adalah kandidat yang dipilih saat pemilihan umum atau berasal dari 

partai yang sama. Faktor apatis mencuat disini. Ditambah dengan keberpihakan 

media terhadap aktor elit politik tertentu yang membuat media ini memberitakan 

peristiwa atau suatu kasus secara tidak seimbang. 

 Mahasiswa baru umumnya akan bingung dengan pemberitaan seperti itu, 

siapa yang bisa dipercaya media ini atau itu? Banyak pertanyaan yang muncul dan 

jawaban yang ada belum tentu membuat mereka paham mengapa politik begini atau 

bgitu? Mengapa media A secara gencar memberitakan aspek negatif calon presiden 

pertama? Atau mengapa media B mencari – cari kesalahan calon presiden B? Hal – 

hal seperti ini apabila tidak diimbangi pendidikan politik yang baik ke depannya 

Indonesia akan diwarnai generasi muda yang semakin apatis terhadap kehidupan 

berpolitik. Mereka berpendapat politik adalah urusan orang tua atau hanya mengenai 

kebohongan para wakil rakyat. 
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Pilihan didasarkan pada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek yang 

didapat selama hidupnya (Wolf, 2010). 5 terdapat banyak model perilaku memilih 

yang didesain untuk tujuan menggambarkan atau merepresentasi berbagai jenis 

perilaku memilih, penting untuk dicatat bahwa segala varian ini tidak terisolasi 

berdiri sendiri, namun berkaitan satu sama lain. Contoh diagram the funnel of 

causality Wolf (2010) diambil dari The American Voter (campbell et al 1960) 

menunjukkan diagram proses identifikasi partai yang dipengaruhi oleh aspek sosial 

dan orangtua. Menurut Brooks et al 2006:89 meningkatnya pemilih dalam pilihan 

politik secara independen dari identitas kelompok sosial atau keanggotaan.  

Dari beragam hal di atas faktor – faktor yang ada di sekeliling pemilih pemula 

dapat membentuk pola pikir terutama dalam hal membuat keputusan politik. Tesis 

ini membahas tentang pengaruh faktor – faktor X terhadap Y, serta tentang 

serangkaian proses yang terjadi di dalam diri pemilih pemula yang diawali dengan 

beragam faktor di sekeliling mereka hingga sebuah keputusan politik terbentuk. 

Proses pembentukan persepsi hingga menjadi sebuah keputusan terbentuk melalui 

komunikasi yang terjalin antar manusia sebagai makhluk sosial.  

Berbagai kepentingan bisa bermain di dalam proses pembuatan keputusan 

pemilih pemula, beberapa berpengaruh kuat atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini 

kemudian menarik untuk diteliti di kampus yang baru mengklaim dirinya sebagai 

Universitas yang menandakan keberagaman dan universalitas agar lebih bisa 

diterima masyarakat secara umum sekaligus menjawab tantangan jaman yang 

menuntut perubahan secara kreatif dan aktif untuk dilakukan. 

Persepsi pemilih pemula kemudian penting untuk diteliti sebagai bagian dari 

ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan studi behavior. Ketika studi tentang perilaku 

                                                             
5 Catharina Elizabeth Wiese, “An Exploration of The Voting Behaviour of South African University Youth: A Study of Select Group of 
University”, Magister Artium Degree (Desertasi) of Political Science Department of Political Science, University of Pretoria Faculty of 
Humanity: 2011, hlm28 
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dipengaruhi aspek sosial maka tidak mungkin dihilangkan dari lingkungan aslinya 

karena akan membuat salah satu bahaya dalam mempersepsikan sesuatu. Menjadi 

sangat penting kemudian sebagai salah satu pondasi utama bagi perkembangan 

demokrasi Indonesia, dimana persepsi menjadi jalan pembuka bagi partisipasi atau 

sebuah perilaku politik masyarakat khususnya generasi muda. Penelitian ini tidak 

hanya berfokus pada kepentingan diri pemilih pemula, namun bagaimana persepsi 

pemilih pemula bermula yang berarti ada faktor – faktor mempengaruhi 

pembentukan persepsi politik antara lain faktor psikologis, sosial, komunikasi dan 

sebagainya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh positif antara komunikasi personal keluarga, pemahaman politik 

lingkungan pendidikan, dan intensitas pemberitaan tentang kedua calon presiden 

terhadap pembentukan persepsi politik mahasiswa UIN Sunan Ampel pada 

pemilihan umum presiden Indonesia 2014? 

2. Variabel mana yang paling dominan diantara komunikasi personal keluarga, 

pemahaman politik lingkungan pendidikan, intensitas pemberitaan calon presiden 

terhadap pembentukan persepsi politik pemilih pemula mahasiswa baru UIN 

Sunan Ampel pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan hubungan yang terjalin pengaruh positif antara komunikasi personal 

keluarga, pemahaman politik lingkungan pendidikan, dan intensitas pemberitaan 
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tentang kedua calon presiden terhadap persepsi politik pemilih pemula mahasiswa 

baru UIN Sunan Ampel pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014. 

2. Mengetahui faktor mana yang paling dominan diantara komunikasi personal 

keluarga, pemahaman politik lingkungan pendidikan, intensitas pemberitaan calon 

presiden dalam membentuk persepsi politik pemilih pemula mahasiswa baru UIN 

Sunan Ampel pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Aspek Akademis 

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi disiplin ilmu politik secara 

umum dengan sub studi pemilihan umum khususnya yang membahas perilaku 

pemilih, preferensi pemilih atau afiliasi pemilih. Diharapkan dalam penelitian ini akan 

dapat ditarik generalisasi atas persepsi politik pemilih pemula. 

1.4.2 Aspek Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara praktis bagi 

adanya perbaikan sekaligus pendekatan yang sesuai terhadap pemilih pemula sebagai 

swing voter yang merupakan jumlah besar di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian 

ini bermanfaat bagi pemilih pemula sebagai bahan pembelajaran dalam mengenal 

politik dan terhindar dari upaya mobilisasi serta mengetahui posisi tawar pemilih 

pemula sebagai bagian dari warga Indonesia. 
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