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Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunnya tingkat partisipasi masyarakat 

Kabupaten Paser sebesar 12,61% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada 

saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di 

Kabupaten Paser sehingga penulis ingin mengkaji terkait dengan partisipasi 

pemilih pemula pada saat pemilihan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih 

pemula dalam memberikan suara, kampanye serta berdiskusi politik dan faktor 

pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten 

Paser. Pemilih pemula di Kabupaten Paser menunjukan bahwa partisipasi politik 

dalam mengikuti kegiatan kampanye tergolong rendah yaitu sebesar 9,19%, 

kemudian pada kegiatan diskusi politik sebesar 45,97% dan pemberian suara 

pada saat hari pemilihan sebesar 65,51% dengan masing-masing partisipasi 

tergolong sedang. Adapun berkaitan dengan 3 bentuk partisipasi di atas memiliki 

tingkat partisipasi  yaitu sebesar 40,22% dan berada pada tingkat partisipasi 

sedang. Faktor pendidikan, rasa ingin tahu serta kesadaran politik para pemilih 

menjadi faktor pendorong mereka dalam turut berpartisipasi pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kabupaten Paser. Pemilih pemula 

cenderung memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi serta belum memiliki 

pengalaman dalam pesta demokrasi sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah 

pengalaman tersendiri bagi pemilih pemula yang pada hakekatnya baru pertama 

kali menyalurkan hak suaranya pada saat hari pemilihan tahun 2018 lalu di 

Kabupaten Paser. 

 

Kata Kunci : partisipasi politik, pemilih pemula, pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur 
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Pendahuluan 

 Pemilihan umum merupakan keharusan konstitusional dan bagian dari 

komitmen bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Pemilihan 

umum tidak hanya terdapat pada tingkat Nasional yang fungsinya memilih 

Presiden, akan tetapi pada tingkat daerah pemilu harus dilaksanakan untuk 

memilih Kepala Daerah atau sering disebut Pemilihan Kepala Daerah 

(PILKADA) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari terbentuknya Undang-

Undang Otonomi Daerah. Pemilihan Umum sendiri bertujuan agar masyarakat 

dapat memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk dapat 

membentuk pemerintahan yang demokratis. Kalimantan Timur merupakan salah 

satu dari provinsi yang pada tahun 2018 lalu melakukan kegiatan pemilihan 

kepala daerahnya (Gubernur dan Wakil Gubernur), seperti yang telah penulis 

jabarkan sebelumnya dalam hal ini keikutsertaan masyarakat Kalimantan Timur 

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk masa 

jabatan 5 Tahun kedepan di pertaruhkan. Karena pemilu merupakan salah satu 

indikator baik buruknya sistem pemerintahan dalam proses berdemokrasi. 

Pemilihan langsung Gubernur Kalimantan Timur yang diselenggarakan 

pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur periode 2018-2023 yang dilaksanakan oleh 10 Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Timur, pemilihan ini merupakan pemilihan kepala daerah yang ketiga 

kalinya dilaksanakan secara langsung di Kalimantan Timur serta dilakukan secara 

serentak di seluruh Indonesia. Tidak terdapat satupun Kabupaten/Kota yang 

mencapai target seperti yang telah di tentukan oleh KPU Pusat sebesar 77,5%. 

Rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur berada di kisaran angka 

48-71,2%. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 lalu 

Kabupaten Paser mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat yaitu 

sebesar 12,61% dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Paser tahun 2015 . Kendati  angka penurunan tidak signifikan akan 

tetapi hal tersebut sudah menjadi salah satu bentuk kegagalan dalam 

meningkatkan partisipasi politik  masyarakat Kabupaten Paser.  

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, jumlah daftar 

pemilih tetap yang ada di Kabupaten Paser yaitu 173.820 jiwa dengan tingkat 

pasrtisipasi sebesar 67,60%. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur tahun 2018 dengan jumlah pemilih sebesar 174.484 jiwa dan tingkat 

partisipasi sebesar 54,99% hal tersebut telah menunjukan bahwa partisipasi 

masyarakat Kabupaten Paser dalam menyalurkan hak-hak dasarnya sebagai 

pemilih belum terwujud secara maksimal dengan adanya penurunan dari 

partisipasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana partisipasi pemilih pemula di 

Kabupaten Paser dalam ikut serta berpartisipasi politik pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.   
Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis 

lakukan. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-
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data yang dipakai bukan hanya data-data kualitatif, tapi juga data-data kuantitatif. 

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih 

dahulu kerangka dasar teori/konsep. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Partisipasi Politik 

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan 

capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik 

negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam Bahasa Inggris, 

partisipate atau  participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi 

partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara 

(Suharno, 2004:102-103).  

Menurut Herbert McClosky (dalam Miriam, 2008:367) Partisipasi politik 

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau 

tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.  

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 

pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy) (Miriam, 2008:367), Oleh sebab itu, di 

negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa partisipasi 

masyarakat yang lebih banyak maka akan lebih baik. Sedangkan dalam 

implementasinya tingginya tingkat partisipasi menjadi tolak ukur suatu negara 

dalam mengikuti dan memahami masalah politik serta keinginan untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya apabila tingkat 

partisipasi yang rendah akan dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena 

dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap 

masalah kenegaraannya (Miriam, 2008:369). 

Dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik merupakan segala yang 

berkaitan dengan kegiatan seseorang atau individu maupun kelompok orang 

dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah, baik dalam hal 

pemilihan pemimpin ataupun sikap terkait dengan kebijakan publik oleh 

pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Pemilih Pemula 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, 

purnawirawan/ sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian, dan tidak 

dicabut hak politiknya oleh pengadilan”. 

Dapat di lihat bahwa pemilih pemula merupakan Warga Negara 

Indonesia yang telah memiliki hak pilih berusia 17 tahun, sudah pernah kawin, 

purnawirawan TNI dan POLRI dan terdaftar sebagai pemilih saat hari 



 Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil...(Santi) 

 

 

519 

pemungutan suara untuk pertama kalinya pada saat pemilihan tersebut 

berlangsung. 

 

Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana pada pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. 

Pemilihan secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk 

menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakilnya di daerah, pemilihan 

kepala daerah juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan politik. Seperti halnya dengan Negara Indonesia yang menganut sistem 

demokrasi dan mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru. 

Kehidupan berdemokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, rakyat pada dasarnya 

dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan politik yang pada masa orde baru hal tersebut sangat dibatasi oleh 

pemerintah. Adanya pemilihan secara langsung menjadikannya suatu kemajuan 

dari jalannya proses demokrasi di Indonesia. 

Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa melalui pemilihan secara langsung 

pemerintah mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk dapat 

menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka inginkan. 

Pemilihan secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan 

terhadap kedaulatan rakyat, karena dengan melalui pemilihan langsung ini 

menandakan bahwa telah terbukanya ruang yang cukup agar rakyat dapat bebas 

menentukan pemimpinnya. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fakta 

secara menyeluruh tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser 

pada 87 orang responden dari total 664 orang pemilih pemula dengan presisi 

(tingkat kesalahan) sebesar 10%.  

Informasi dalam penelitian tersebut di dukung oleh dokumen-dokumen 

yang ada di daerah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif dengan persentase melalui tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian deskriptif.  
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Untuk mengetahui persentase dari partisipasi politik pemilih pemula di 

Kabupaten Paser, peneliti menggunakan rumus persentase seperti yang 

dikemukakan oleh Bungin (2010:172) adapun rumusannya adalah sebagai 

berikut: 

   
  

 
.100%  

Keterangan:  P: Angka Persentasi 

  F: Frekuensi (jumlah jawaban responden) 

  N: Number of Chases (Jumlah) 

Adapun pengkategorian persentase tingkat partisipasi politik merujuk 

pada Sugiyono (2012:40) yang menyatakan bahwa: 

0% - ≤40% adalah rendah 

>40% - ≤70% adalah sedang 

>70% - ≤100% adalah tinggi 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser 

Pemberian suara 

Pemberian suara merupakan suatu kegiatan seseorang yang telah 

memiliki hak untuk dapat memilih pemimpinnya di daerah pada saat hari 

pemilihan untuk turut serta datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

No Pilihan Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Menggunakan Hak Pilih 57 Pemilih 65,51% 

2 Tidak Menggunakan Hak Pilih 30 Pemilih 34,49% 

Jumlah 87 Pemilih 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Kuesioner 2019 

Dari tabel di atas sebagian besar responden pemilih pemula menggunakan 

hak pilihnya pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser, dari 87 responden pemilih pemula 

diantaranya sebesar 65,51% menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan 

dan 34,49% lainnya memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pemilih pemula yang menjadi responden peneliti 

menunjukan tingkat partisipasi sedang. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Petrus Tangku 

Arung salah seorang pemilih pemula dan juga merupakan pensiunan POLRI 

dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 

Tahun 2018 di Kabupaten Paser yang menyatakan, 
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“Saya memilih karena kesadaran diri, jika dulu waktu semasa menjadi 

polisi saya hanya bisa membantu mengamankan di TPS tapi tahun lalu saya ke 

TPS untuk memilih karena saya sadar satu suara saya dapat berpengaruh terhadap 

siapa yang akan memimpin Kalimantan Timur ini kedepannya oleh karena itu 

saya memilih” (Wawancara, 07 Oktober 2019 pukul 10.54 WITA). 

Kecenderungan pemilih pemula memberikan suaranya pada saat 

pemilihan dikarenakan pada saat tersebut pemilih pemula dalam berpartisipasi 

memilih pasangan calon dengan tingkat kepopuleran yang dimiliki salah satu 

pasangan calon. Selain hal tersebut mereka memberikan suaranya karena baru 

pertama kali menggunakan hak pilihnya, dan sebab lain seperti adanya 

pemahaman mereka bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat 

berhak dan memiliki kewajiban dalam memilih pemimpin di daerah mereka.  

Adapun berkaitan dengan pemilih pemula yang tidak memberikan 

suaranya pada saat hari pemilihan dikarenakan mereka cenderung lebih 

mementingkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan yang lain 

sehingga membentuk karakter pribadi yang memiliki apatisme yang tinggi 

terhadap keadaan sekitar. Selain hal tersebut tidak terdapat figur harapan dari 

pemilih pemula kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

mencalonkan diri oleh sebab itu mereka kecewa dan enggan memberikan suara 

pada saat pemilihan tersebut. 

 

Kampanye 

Kampanye merupakan suatu aktivitas komunikasi yang ditunjukan 

untuk memengaruhi orang lain baik dalam perseorangan maupun kelompok 

agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau 
keinginan penyebar atau pemberi informasi tersebut. 

No Kegiatan Kampanye Frekuensi Persentase (%) 

1 Ikut kampanye sebagai  

Juru kampanye 

1 Pemilih 1,14% 

2 Ikut kampanye sebagai 

Simpatisan 

7 Pemilih 8,04% 

3 Tidak ikut kampanye 79 Pemilih 90,82% 

Jumlah 87 Pemilih 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa dari 87 responden pemilih 

pemula partisipasi politik yang mereka tunjukan dalam mengikuti kegiatan 

kampanye yaitu sebesar 9,18%, dalam hal ini responden pemilih pemula memiliki 

angka partisipasi politik yang rendah dalam mengikuti salah satu kegiatan 

demokrasi. 

Dalam mengikuti kegiatan kampanye hanya 8 pemilih dari 87 orang 

responden pemilih pemula yang menjadi juru kampanye sebanyak 1 orang serta 

sebagai simpatisan sebanyak 7 orang. Hal ini menunjukan bahwa pemilih pemula 
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di Kabupaten Paser cenderung memiliki tingkat partisipasi rendah terhadap 

partisipasi politik pada saat kampanye. Pemilih pemula cenderung bersikap egois, 

dan kurangnya rangsangan dari pihak penyelenggara dan peserta semakin 

membuat pemilih pemula enggan untuk berpartisipasi pada kegiatan kampanye 

saat itu. 

Hal tersebut selaras dengan argumen yang disampaikan oleh Nuraini 

Afifah salah satu pemilih pemula asal Kecamatan Batu Engau yang menyatakan 

bahwa,  

“Saya tidak mengikuti kegiatan kampanye karena seingat saya memang 

tidak ada kegiatan kampanye yang dilaksanakan di lingkungan sekitar saya, ada 

kegiatan kampanye tetapi di daerah lain dan jaraknya cukup jauh. Selain itu saya 

juga menganggap bahwa memberikan suara pada saat hari pemilihan sudah 

termasuk cukup untuk dapat berkontribusi pada saat kegiatan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten Paser” 

(Wawancara, 09 Oktober 2019 pukul 10.45 WITA). 

Pada kegiatan partisipasi politik dalam hal kegiatan kampanye yang 

rendah tidak dapat menyalahkan satu pihak saja. Seharusnya berbagai pihak baik 

dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, masing-masing tim sukses 

pasangan calon gubernur serta masyarakat terkhusus pemilih pemula harus 

memiliki kesadaran masing-masing terhadap tugas dan wewenang mereka dalam 

hal pelaksanakaan kegiatan pesta demokrasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum 

dan tim sukses masing-masing pasangan calon dapat berkolaborasi sehingga 

menciptakan partisipasi politik pemilih pemula yang tinggi sehingga dapat 

mencapai tujuan demokrasi yang sesungguhnya pada saat pelaksanaan pemilihan. 

 

Diskusi Politik 

Diskusi politik memiliki fungsi yaitu komunikasi, diskusi dapat menjadi 

strategi yang baik untuk partai politik dalam mengajak pemilih pemula agar dapat 

berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu fungsi 

diskusi politik untuk pemilih pemula yaitu membangun rasa empati dan kesadaran 

mereka sehingga mau mengeluarkan aspirasinya untuk bertukar pikiran di depan 

orang banyak secara musyawarah. 

No Kegiatan Diskusi Politik Frekuensi Persentase (%) 

1 Ikut diskusi politik secara  

Terprogram 

11 Pemilih 12,64% 

2 Ikut diskusi politik secara 

tidak terprogram 

29 Pemilih 33,33% 

3 Tidak ikut diskusi politik 47 Pemilih 54,03% 

Jumlah 87 Pemilih 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Kuesioner 2019 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukan tingkat partisipasi responden 

pemilih pemula dalam mengikuti diskusi politik, adapun berkaitan tingkat 

partisipasi responden pemilih pemula menunjukan partisipasi politik yang 

tergolong sedang dalam mengikuti diskusi politik. Hal tersebut dapat diukur 

dari tingkat partisipasi mereka yang menunjukan angka sebesar 45,97% dari 

total 87 responden pemilih pemula. 

Hal tersebut sesuai dengan salah satu argumentasi yang sampaikan 

oleh Muhammad Rizal Taufani selaku pemilih pemula asal Kecamatan Long 

Ikis yang menyatakan,  

“Saya ikut melaksanakan diskusi politik bersama teman-teman di 

kampus maupun di lingkungan tempat tinggal degan tidak terprogram, karena 

kami hanya melakukan pembahasan sebatas bagaimana program kerja maupun 

visi-misi yang masing-masing dari pasangan calon tawarkan. Sehingga kami 

cenderung hanya bertukar pikiran terkait dengan siapa sekiranya yang menjadi 

pasangan calon yang program dan visi-misi paling unggul dibandingkan 

dengan pasangan lainnya” (Wawancara, 02 Oktober 2019 pukul 15.19 WITA). 
Berdasarkan tingkat partisipasi politik dalam kegiatan diskusi politik 

pemilih pemula yang sedang, tidak hanya berasal dari rendahnya minat pemilih 

pemula untuk mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi yang makin mendukung 

rendahnya tingkat partisipasi tersebut karena kurangnya rangsangan dari pihak 

penyelenggara sendiri sehingga pemilih pemula kurang tergerak hatinya untuk 

dapat berpartisipasi. 

Dari keseluruhan hasil penelitian partisipasi politik pemilih pemula dalam 

memberikan suara tergolong dalam tingkat partisipasi sedang yaitu sebesar 

65,51%, selanjutnya partisipasi politik pemilih pemula dalam kegiatan kampanye 

yaitu sebesar 9.18% hal tersebut menunjukan tingkat partisipasi yang rendah 

kemudian pada kegiatan diskusi politik 45,97% dengan tingkat partisipasi politik 

sedang. Berdasarkan 3 bentuk partisipasi tersebut memiliki tingkat partisipasi 

politik dengan rata-rata sebesar 40,22%, dalam hal ini maka tingkat partisipasi 

politik pemilih pemula dalam memberikan suara, kegiatan kampanye, dan diskusi 

politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 

2018 di Kabupaten Paser lalu berada pada tingkat partisipasi politik sedang. 

 

Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan 

Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten 

Paser 

Pendidikan 
 Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemilih 

pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan, pendidikan 

memiliki peran yang dapat memberikan peningkatan dalam hal partisipasi politik, 

dengan melalui pendidikan politik berbangsa dan bernegara di sekolah pemilih 

pemula mampu meningkatkan rasa nasionalismenya dalam kesadaran berpolitik 

di masyarakat, serta dengan adanya tambahan pendidikan Pancasila sebagai 
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ideologi dari Negara Indonesia semakin membuat pemilih pemula lebih baik 

dalam hal keikutsertaan mereka dalam pesta demokrasi.  

Sebagian besar pemilih pemula sudah cukup matang dalam menentukan 

pilihannya karena 91,95% diantaranya merupakan pemilih pemula yang berlatar 

belakang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dari 57 responden yang 

memberikan suaranya pada saat hari pemilihan 52 orang diantaranya merupakan 

lulusan SMA yang mana mereka notabenenya sudah bisa membandingkan hal 

yang baik dan yang buruk terhadap keputusan yang akan mereka ambil. 

Oleh karena itu, peneliti menganggap pemilih pemula sudah cukup cerdas 

dalam menentukan pilihannya karena latar belakang pendidikan mereka sudah 

cukup memiliki pengetahuan yang baik sehingga faktor pendidikan sendiri 

menjadi salah satu faktor dalam mendukung terciptanya partisipasi politik pemilih 

pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di 

Kabupaten Paser tahun 2018 lalu. 

 

Rasa Ingin Tahu 

 Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang pada dasarnya belum 

memiliki pengalaman dalam berpartisipasi pada kegiatan pesta demokrasi. 

Pelaksanaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 

tahun 2018 di Kabupaten Paser berlangsung secara semarak dan hal tersebut tentu 

menjadi sebuah pengalaman tersendiri yang dirasakan oleh pemilih pemula 

karena baru pertama kali dapat ikut serta dan menjadi bagian dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut.  

 

Kesadaran Politik Para Pemilih 
Pemilih pemula yang berada di Kabupaten Paser sebagian besar masih 

memiliki tingkat partisipasi yang sedang, karena secara keseluruhan tingkat 

partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Paser menunjukan angka 54,99%. 

Dalam hal ini dari 57 responden pemilih pemula dalam memberikan suaranya 56 

orang diantaranya beralasan kesadaran diri sendiri dan hak warga negara. . Hal 

tersebut kemudian menjadi salah satu dari banyaknya pemilih yang melakukan 

kegiatan partisipasi politik di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser, 

contoh bahwa pemilih pemula masih memiliki rasa tanggung jawab serta 

kesadaran dalam berkontribusi pada dunia politik di Kalimantan Timur. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian di lapangan peneliti akan menjabarkan dan 

menyimpulkan pada bagian ini mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di 

Kabupaten Paser, sebagai berikut: 

Tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser 

Partisipasi politik pemilih pemula dalam memberikan suaranya pada saat 

hari pemilihan di Kabupaten Paser tergolong sedang yaitu sebesar 65,51%. 
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Terkait perihal partisipasi pemilih pemula untuk turut hadir pada saat hari 

pemilihan karena rasa keingintahuan mereka yang besar terhadap rasa untuk 

memilih pemimpin untuk pertama kalinya. Hal yang menjadi alasan pemilih 

pemula hadir yaitu karena pemilih pemula memiliki pemahaman bahwa mereka 

sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat berhak dan memiliki kewajiban 

dalam memilih pemimpin di daerah mereka.  

Adapun dalam mengikuti kegiatan kampanye partisipasi politik pemilih 

pemula yaitu sebesar 9,18%, hal ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik 

pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan kampanye di Kabupaten Paser berada 

pada tingkat rendah. Ketidak aktifan pemilih pemula serta tingginya sifat 

apatisme dan egoisme pemilih pemula sehingga tidak mengikuti kegiatan 

kampanye. Faktor lain penyebab kurangnya partisipasi politik pemilih pemula 

karena kurangnya informasi yang di dapat oleh pemilih pemula terkait dengan 

kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon.  

Hal lain yang melandasi pemilih pemula enggan untuk hadir saat 

kampanye yaitu karena pemilih pemula telah lebih dulu mengetahui visi-misi 

serta program kerja masing-masing pasangan calon melalui media-media cetak 

dan elektronik sehingga partisipasi pemilih pemula saat kampanye sendiri 

menjadi rendah. 

Kemudian tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam mengikuti 

kegiatan diskusi politik berada pada tingkat partisipasi yang sedang yaitu sebesar 

45,97% dalam melaksanakan diskusi politik, pemilih pemula yang melaksanakan 

kegiatan diskusi politik sebagian besar sadar bahwa melalui diskusi tersebut 

mereka dapat bertukar pikiran serta informasi terkait masing-masing pasangan 

calon. Melalui diskusi politik sendiri pemilih pemula dapat membuka pikiran satu 

dengan yang lainnya sehingga terciptanya masyarakat yang sadar pentingnya 

partisipasi mereka dalam sebuah kegiatan demokrasi didaerahnya.  

Maka dapat disimpulkan berdasarkan 3 bentuk partisipasi politik pemilih 

pemula di Kabupaten Paser pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser memiliki rata-rata sebesar 

40,22%. Angka tersebut menunjukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di 

Kabupaten Paser berada pada tingkat partisipasi politik sedang. 

Faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten 

Paser  

Pemilih pemula yang memiliki pendidikan yang cukup terhadap teori 

yang telah mereka dapatkan di bangku sekolah sehingga pendidikan sendiri 

menjadi salah satu faktor pendukung dari partisipasi politik pemilih pemula dalam 

kegiatan berdemokrasi. Pemilih pemula yang memiliki pendidikan yang baik 

cenderung akan memiliki wawasan luas sehingga kualitas dari diri mereka sendiri 

jauh lebih baik dibandingkan orang yang memiliki pendidikan lebih rendah, hal 

tersebut yang ditunjukan oleh pemilih pemula di Kabupaten Paser.  

Pengalaman minim yang dimiliki oleh pemilih pemula yang pada 

dasarnya baru pertama kali memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten Paser menciptakan 

keadaan pemilih pemula yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk dapat 

merasakan secara langsung keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemilu untuk 

pertama kalinya. 

Kesadaran politik para pemilih pemula di Kabupaten Paser yang memiliki 

keinginan besar terhadap kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Timur Tahun 2018 lalu, karena hal tersebut akan membawa ke arah 

yang lebih baik. Kesadaran karena adanya kewajiban tersebutlah yang membuat 

mereka dapat ikut serta dalam kegiatan pemilihan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis 

memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser harus lebih aktif 

lagi dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pentingnya 

perubahan data penduduk yang ada sehingga Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paser dalam hal ini dapat melakukan pendataan pemilih pada saat 

pemilihan yang selanjutnya dengan baik sehingga mengurangi kemungkinan 

adanya pemilih yang tidak terdaftar pada pemilihan selanjutnya. Pemerintah 

Pusat dan Daerah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap dunia 

politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di 

Kabupaten Paser  

2. Penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum, harus turut 

aktif dan lebih optimal lagi dalam melaksanakan program serta menggerakkan 

masyarakat khususnya pemilih pemula sehingga mereka tidak berperan 

sebagai penyelenggara saja tetapi juga sebagai penggerak masyarakat sehingga 

mau bersikap peduli terhadap pelaksanaan pesta demokrasi didaerahnya 

melalui rangsangan-rangsangan ataupun stimulus terhadap pemilih pemula di 

Kabupaten Paser baik dari segi pendanaan, kelembagaan, pelatihan dan 

sosialisasi mengenai politik terhadap kaum muda Kabupaten Paser sehingga 

tumbuh rasa percaya dari masyarakat. 

3. Partisipasi politik pemilih pemula yang rendah terhadap kegiatan kampanye 

menjadi bahan evaluasi dari berbagai pihak di Kabupaten Paser sehingga 

diharapkan nantinya tidak hanya dalam memberikan hak suara dan diskusi 

politik saja keikutsertaan pemilih pemula dalam berpartisipasi politik sedang 

tetapi juga dalam hal kampanye sehingga dapat membantu memeriahkan 

kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali. 

4. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka diri terhadap dunia politik sehingga 

tidak terdapat sikap minder, dukungan keluarga serta lingkungan daerah 

tempat tinggal melalui pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula 

dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam keikutsertaan dalam 

pesta demokrasi. 

 

 

 



 Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil...(Santi) 

 

 

527 

Daftar Pustaka 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 

Bungin, Burhan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 

Mas’oed, Mohtar. McAndrews, Colin. 2011. Perbandingan Sistem Politik. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Suharno. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta: 

Yogyakarta 

 

Dokumen-Dokumen 

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang. 

 

 


