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Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah   

Integritas dan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah diuji. Berbagai 

persoalan seputar pemilihan umum (PEMILU) yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, 

maupun paska pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2019, mulai dari kabar bohong 

tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos hingga kisi-kisi pertanyaan yang 

sudah diberikan kepada pasangan calon sebelum debat calon presiden, menjadi sorotan 

masyarakat (Huda, 2019). Jika tidak dikelola dengan baik, maka persoalan itu bisa 

mengganggu legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga independen, 

KPU dituntut untuk lepas dari berbagai kepentingan. KPU harus bisa menjalankan undang-

undang (UU) tentang kepemiluan dengan baik, tanpa perlu ada kompromi dengan para 

kontestan, termasuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 

(Huda, 2019) 

Kisruh seputar pemilu mengemuka ketika muncul kabar bohong tentang tujuh 

kontainer surat suara yang telah tercoblos (Qibtiyah, 2019). Bahkan, disebut-sebut, jumlah 

surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan tertentu itu mencapai 70 juta surat suara. 

KPU bersama polisi telah bekerja sama dengan baik untuk menangani kasus ini. Para pelaku 

pembuat dan penyebar kabar bohong itu telah ditangkap. Tentu Polri juga diminta untuk 

menindak tegas semua orang yang menyebarkan kabar bohong tersebut, terutama aktor 

intelektualnya (Qibtiyah, 2019). Sebab, kabar-kabar bohong seperti itu tidak hanya bisa 

mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga bisa merusak persatuan dan 

kesatuan rakyat yang sebentar lagi akan berpesta memilih pemimpin-pemimpin mereka. 
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Isu politik semakin menguat dengan di gugatnya Undang-Undang No.42 tahun 2008 

yang mengatur tentang ketentuan pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 

Effendi Ghazali pada 10 Januari 2013. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan serta 

mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) untuk gugatan tersebut pada Mei 2013. 

Kemudian pada Kamis, 23 Januari 2014 setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-

XI tahun 2013 oleh Ketua Majelis MK Hamdan Zoelva melakukan pembatalan pada Pasal 3 

ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No.42 Tahun 2008 

tentang pemilihan presiden yang mengatur pelaksanaan pemilihan presiden tiga bulan setelah 

pemilihan legislatif atau tidak serentak dan putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memerintahkan pemilihan umum secara serentak baru bisa diterapkan pada pemilihan umum 

tahun 2019 (Dikutip dalam Putusan MK, 2013). Mengacu pada putusan tersebut untuk 

pertama kalinya di adakan pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2019. Terpilihnya Ir. Joko 

Widodo sebagai presiden untuk masa jabatan kedua tidak secara langsung menghentikan 

“konflik” yang ada di masyarakat, terutama pada pihak yang kalah. 

Politik merupakan fenomena yang berkaitan pada manusia yang hidup berinteraksi 

atau bermasyarakat (Nambo & Puluhuluwa, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut data dari 

KPU Pusat (2018) terdapat delapan puluh juta pemilih milenial yang berusia 17-35 tahun dari 

jumlah pemilih secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

berjumlah 192.828.520 pemilih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, kata 

“milenial” berarti berkaitan dengan milenium atau berkaitan dengan generasi yang lahir di 

antara tahun 1980-an dan 2000-an. Jika kita membuat persentase jumlah pemilih milenial dari 

jumlah pemilih secara keseluruhan, didapatkan bahwa 41,48% dari jumlah pemilih secara 

keseluruhan merupakan pemilih milenial. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih 

milenial tergolong signifikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.(KUP, 2019) 
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Hasil pemilu menjadi penentu pemimpin negara Indonesia dalam lima tahun ke depan. 

Pemimpin tersebutlah yang kebijakannya berpengaruh besar pada Indonesia di masa depan. 

Jadi, pilihan kita dalam pemilu ini menentukan arah dan masih Indonesia dalam lima tahun ke 

depan. Suara milenial yang jumlahnya signifikan tadi, sangat disayangkan apabila tidak 

digunakan dalam pemilu mendatang. Hal ini dikarenakan milenial, yang usianya tergolong 

muda, akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang. Para milenial-lah yang akan 

meneruskan perjuangan para pendiri negara sejak masa lalu dan membawa Indonesia ke arah 

yang lebih baik. Namun, nasib Indonesia tidak dapat ditentukan dalam sekejap saat para 

milenial nanti menjadi pemimpin bangsa, tetapi harus ditentukan sejak saat ini, yaitu melalui 

pemilu mendatang. 

Generasi milenial menjadi topik yang cukup hangat di berbagai kalangan, mulai dari 

segi pendidikan, teknologi, politik, maupun moral dan budayanya. Generasi milenial kadang 

disebut dengan generasi Y, sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yaitu orang yang 

lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Artinya generasi milenial adalah generasi muda yang 

berumur 17-37 pada tahun ini. Generasi milenial dianggap spesial karena memiliki perbedaan 

yang cukup tajam dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal teknologi 

(yoursay.suara.com, 2020, 26 Februari. Peran Generasi Milenia Dalam Dunia Politik. Diakses 

pada 26 Februari 2021, dari https://yoursay.suara.com/news/ 2020/03/ 19/171223/peran-

generasi-milenial-dalam-dunia-politik). 

Kewajiban kaum milenial adalah memegang kendali untuk dunia politik. Bersikap 

aktif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Dan generasi milenial tidak boleh berdiam diri 

dan mengiyakan semua tindakan politik pemerintahan, akan tetapi harus dan bahkan wajib 

mengkritik. Kemampuan untuk bertindak sebagai pro kebijakan pemerintah atau sebagai 

oposisi terhadap kebijakan pemerintah antara lain dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap 
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legimitas penyelenggara pemilu yang menghasilkan pemimpin bangsa pada saat ini 

(yoursay.suara.com, 2020, 26 Februari. Peran Generasi Milenia Dalam Dunia Politik. Diakses 

pada 26 Februari 2021, dari https://yoursay.suara.com/news/ 2020/03/ 19/171223/peran-

generasi-milenial-dalam-dunia-politik)  

Hal yang menjadi topik sebelum maupun setelah pelaksanaan pemilihan umum yaitu 

mengenai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, yang pada periode ini 

dilakukan secara serentak. Menurut Pusat Penelitian Politik LIPI (2018), terdapat temuan dari 

survei yang dilakukan selama bulan April hingga Juli jelang pemilu serentak 2019 yang 

didasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

bahwa dari kondisi pemetaan politik ada tiga temuan penting diantaranya, mengenai kondisi 

baik terhadap kebebasan sipil yang dilihat dari adanya akses yang didapati masyarakat dalam 

mengunakan hak kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan dan 

beribadah serta kebebasan dari diskriminasi. Kemudian, beberapa lembaga demokrasi 

diantaranya, partai politik, aparatur penegak hukum atau kepolisian, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat dinilai berkinerja buruk. Akan tetapi, lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik 

didapati oleh KPK, TNI, dan Presiden. Temuan terakhir dari dua temuan dalam riset diatas 

adalah hal – hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilih dengan 

partisipasinya dan kinerja penyelenggara sebagai hal pokok  yang paling menentukan kualitas 

pemilihan umum di Indonesia.  

Namun diluar dari itu ketidakteraturan daftar pemilih tetap serta minimnya edukasi 

kepada peserta pemilihan umum, ditambah lagi beban kerja yang tinggi dalam 

penyelenggaraan pemilu, sosialisasi dan pemahaman tentang sistem Pemilu Serentak atau  

politik uang, serta politisasi terhdap identitas  diri disinyalir berpotensi menimbulkan 

kerawanan bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menantang (Pusat Penelitian Politik 
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LIPI, 2018). Dengan demikian hal tersebut tentu memerlukan perhatian dan penanganan 

serius demi tercapainya Pemilu Serentak 2019 yang demokratis dan membangun rasa percaya 

ditengah masyarakat.  

Kepercayaan salah satu bagian dari aspek psikologis, peran kepercayaan harus hadir 

ditengah rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang mempunyai hak istimewa dalam kehidupan 

politik. Dalam sebuah survei (IDN Research Institute, 2019) terkait intensitas milenial dalam 

mengikut perkembangan berita politik terdapat persentase yang hanya berjumlah 23.4% 

milenial yang tertarik dalam pemberitaan atau isu politik. Namun, dalam penelitian tersebut 

hal Ini bukan berarti bahwa milenial kurang kepeduliannya terdahap politik, tetapi mereka 

cenderung tidak terlalu tertarik dengan isu politik.  

Menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2016 dalam Website 

https://www.bkkbn.go.id/), pada rentang waktu antara 2020-2030 Indonesia akan mengalami 

bonus demografi pada angkatan kerja berusia 15 sampai dengan 64 tahun yang mencapai 

kurang lebih 70 persen, dengan penduduk yang tidak produktif berkisar 30 persen. Seiring 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dan terlahirnya generasi generasi baru yang 

patut kita sadari menghadirkan penyegaran ideologi dan cara berfikir, generasi yang lebih 

dikenal saat ini dengan sebutan generasi Milenial atau Gen-Y sebagai dampak dari bonus 

demografi. Generasi Milenial merupakan individu kelahiran 1980 sampai 2000. Menurut 

Brito (dikutip dalam Andert, 2011) karena dekat dengan milenium baru dan tumbuh dalam 

era yang lebih digital oleh pengaruh komputer mereka disebut milenial, dengan penerimaan 

yang lebih besar dari keluarga dan nilai non-tradisi. Tentunya hal ini akan berdampak pada 

perkembangan Indonesia baik secara sosial, ekonomi dan politik.  

Dalam sesi Focus Group Discussion yang dilakukan oleh IDN Research Institute: 

Indonesia Millennial Report  mereka melihat berita politik sebagai sesuatu yang berat, rumit 

https://www.bkkbn.go.id/
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dan membosankan. Akan tetapi dengan jumlah 89,1% milenial merasa optimis terhadap 

keanekaragaman di Indonesia dengan memberikan jujur pada peringkat pertama sebagai 

faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memberikan suara untuk para pemimpin politik. 

Intensitas millennial dalam mengikuti berita/isu politik sebagai berikut: 

 

 Gambar.1.1 Intensitas Millennial dalam mengikuti berita/isu politik berdasarkan 

wilayah 

 

Gambar.1.2 Intensitas Millennial dalam mengikuti berita/isu politik berdasarkan Usia 

dan Gender.  

Menurut Bappenas dikutip dalam Saputri, Pratiwi, Setiyawati, Larasaty, Reagan, 

Ayuni, Adi, Susianto dan Budiati (2018) menjelaskan terdapat 63 juta milenial berusia 20 

sampai 35 tahun di Indonesia saat ini. Generasi milenial junior lahir pada tahun 1991 - 1998, 

milenial Senior lahir di 1983-1990 yang dipandang punya rasa keingintahuan tinggi, bersikap 

kritis, mudah dalam berkolaborasi dan mampu menguasai teknologi dibanding generasi 

sebelumnya. Sedangkan dalam hasil survei LIPI (dikutip dalam Abdi, 2018) pada pemilihan 
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presiden 2019 sebanyak 35% sampai dengan 40%  persen generasi milenial mendominasi 

pemilihan umum 2019, dengan karakteristik data ini keberadaan generasi milenial dalam 

aktivitas politik dinilai sebagai suatu sisi yang sangat berharga dan mampu membuat kondisi 

perpolitikan Indonesia tetap kondusif, namun disisi lain tidak menutup kemungkinan untuk 

memicu suhu perpolitikan menjadi tinggi, jika kurangnya penataan yang baik.  

Dalam perjalanan menapaki kontestasi politik dalam pemilihan umum tidak jarang di 

iringi dengan opini yang mempersoalkan integritas pada penyelenggara pemilihan umum baik 

itu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Sebelum terlaksananya pemilu serentak penyelenggara pemilu dibayangi oleh banyak isu isu 

seputar Integritas dan profesionalitas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Mulai dari 

isu netralitas seperti yang ditemui dalam beberapa pemberitaan ada salah satu indikasi dari 

komisioner KPU yang punya orientasi politik yang ternyata berpihak kepada pasangan calon 

tertentu, isu kotak suara, isu sosialisasi peraturan baik KPU maupun Bawaslu serta seberapa 

objektif KPU dan Bawaslu dari pilihan politik mereka yang bisa dijadikan dasar pijakan 

dalam mempengaruhi kepercayaan politik masyarakat terhadap penyelenggara pemilu (CNN 

Indonesia, 2020).  

Hal-hal yang membangun kecurigaan ditengah publik makin terbukti dengan 

bertambahnya kasus operasi tangkap tangan oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

terhadap sejumlah komisioner KPU. Rahmayunita dan Bhayangkara (2020) menjelaskan 

kasus KPU berangkat dari tahun 2004 saat Nazaruddin Sjamsuddin Ketua KPU melakukan 

tindak pengadaan asuransi bagi petugas Pemilu 2004 dan dalam pengelolaan dana rekanan 

KPU yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,1 miliar hingga akhirnya diputuskan 

bersalah. Kemudian, pada 2006 diikuti Mulyana Komisioner KPU  yang melakukan tindak 

penyuapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan yakni Khairiansyah Salman yang kemudian 
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divonis 2 tahun 7 bulan penjara plus denda Rp50. Pada Pemilihan Umum 2004 nama 

Mulyana juga dinyatakan bersalah dalam tindak korupsi pengadaan kotak suara. Kasus-kasus 

korupsi oleh pejabat KPU dari tingkat Nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota kerap 

terjadi. Termasuk yang terbaru pasca pemilu 2019 kasus dari Wahyu Setiawan yang menjabat 

sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang secara resmi ditetapkan sebagai 

tersangka akibat penerimaan suap dari Harun Masiku anggota DPR RI periode 2019-2024 

untuk meloloskannya menjadi anggota DPR RI Pengganti Antar waktu. 

Menurut Hetherington (1998) menyatakan gagasan bahwa kepercayaan politik itu 

penting untuk demokrasi atau pemerintahan yang baik memotivasi banyak penelitian empiris 

tentang mengembangkan demokrasi di Eropa dan AS. Kepercayaan menjadi sebuah dasar 

dalam upaya membangun hubungan antar individu, kelompok atau institusi maupun lembaga.  

Berdasarkan studi awal yang melibatkan 30 responden dengan rata rata usia 21,3 tahun di 

dapati 33,3% responden percaya terhadap penyelenggara politik dan 50% ragu ragu yang 

dapat diduga mengarah kepada tidak percaya. 

 

 

Gambar.1.3 Data Studi Awal 

Dalam sebuah penelitian Hidayat, Masyhuri, dan Agung (2013) mengenai dinamika 

sosial psikologis ketidakpercayaan terhadap politisi menunjukkan bahwa secara umum 
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mahasiswa kurang atau tidak percaya terhadap politisi. Terdapat empat alasan utama 

diantaranya adalah, (71,7%) lemahnya integritas, (8,2%) faktor internal, (7,3%) situasional, 

dan faktor kompetensi (4,1%). Berkaitan pada kepercayaan terhadap penyelenggara pada 

sebuah penelitian yang dilakukan Mujani (2019)  tentang dukungan calon presiden dan 

integritas penyelenggara pemilu evaluasi publik nasional yang menyatakan bahwa 

profesionalitas dan integritas KPU dan Bawaslu diukur dari seberapa sesuai kerja mereka 

dengan konstitusi dan undang-undang serta aturan terkait sebagai turunannya. Berdasarkan 

data tersebut secara tidak langsung menjelaskan terjadi sebuah polemik terhadap kepercayaan 

politik di tengah masyarakat Indonesia saat ini.  

Sebagai bagian dari generasi milenia, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati memiliki 

persepsi tersendiri terhadap legimitas KPU sebagai penyelenggaran pemilihan presiden tahun 

2019. Observasi awal yang dilakukan penulis mengemukakan bahwa pendapat mahasiswa 

UNI Sunan Gunung Djati Bandung secara umum dikelompokan menjadi dua bagian bagian. 

Mahasiswa yang memiliki pandangan pro pemerintah melihat bahwa berita mengenai 

pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2019 sebagaian besar adalah hoax dari pihak tertentu 

yang ingin mengacaukan jalannya pemilihan tersebut. Pendapat ini berdasarkan tidak ada 

satupun berita tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, pendapat tersebut mereka sampaikan 

melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode sebelumnya, dan juga bagaimana 

intrik yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Mahasiswa yang pro dengan pemerintah 

beranggapan pihak oposisi memainkan pola yang sama karena ketidak mampuan bersaing 

dengan sehat. Sebagai penutup, mahasiswa yang pro dengan dengan pemerintah melihat tidak 

ada yang perlu diragunkan dengan legimitasi KPU sebagai penyelenggaran pemilu tahun 

2019, sehingga wajib mendukung jalannya pemerintahan hasil pemilu tahun 2019. 
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Pada sisi lain, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung ada yang memiliki 

persepsi yang berbeda, adanya kasus terhadap anggota KPU pemilu tahun 2014, kemudian 

munculnya hasil quick count,  yang berbeda pada beberapa media elektronik, media cetak 

maupun sosial media menjadikan alasan untuk meragukan penyelenggaraaan pemilu tahun 

2019. Jika anggota KPU penyelenggara pemilihan presidan tahun 2019 diragukan kredibilitas 

serta netralitasnya, maka hasil kerjanya juga menjadikan tidak legeminate, sehingga 

pemerintah saat ini dianggap tidak mewakili suara rakyat Indonesia, khususnya dari generasi 

milenia. Kedua pendapat tersebut bertolak terhadap kepercayaan generasi milenia terhadap 

KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. 

Meninjau kepercayaan masyarakat terhadap politik yang berarti merujuk pada 

perasaan warga tentang pemerintah (Citrin & Stoker, 2018) yang saat ini memperlihatkan 

polemik tersendiri dibanyak tempat terutama pasca pemilihan presiden 2019 dengan dampak 

yang akan ditimbulkan oleh bonus demografi yang juga akan menyentuh banyak lini dan 

segala aspek seperti halnya bila legitimasi hasil pemilu rendah maka fondasi kita bernegara 

demokrasi untuk lima tahun ke depan juga rendah dan berbahaya, dan ini harus dicegah. 

Generasi milenial yang didominasi kelompok usia muda disamping sebagai agen atau 

kelompok politik, juga menjadi sasaran partai politik untuk diberi pengaruh akan keberadaan 

politik. Melalui uraian diatas peneliti tertarik melihat Pengaruh Persepsi pada Legitimasi 

KPU terhadap Kepercayaan Politik pasca Pemilihan presiden 2019 pada generasi millennial  

yang diharapkan menjadi sebuah langkah ilmiah dalam pembuktian bahwa salah satu ukuran 

demokratis untuk menilai integritas KPU adalah melakukan penilaian terhadap legitimasi 

penyelenggara dari publik atau pemilih yang pada dasarnya punya hak untuk menilai.   
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Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh Persepsi pada Legitimasi KPU terhadap Kepercayaan Politik 

pasca Pemilihan presiden 2019 pada generasi millennial ? 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi legitimasi KPU terhadap  

kepercayaan politik pasca pilpres 2019 pada generasi millennial 

Kegunaan Penelitian  

Manfaat teoritis.  

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta menambah 

perbendaharaan pengetahuan pada bidang keilmuan psikologi dan keilmuan politik 

maupun psikologi politik, khususnya tentang persepsi dengan merujuk kepada KPU 

sebagai objek kelompok atau institusi penyelenggara pemilihan umum dengan 

mempertimbangkan faktor – faktor atau aspek – aspek yang menjadi pendukung dan 

penghambat terhadap aktivitas politik.  

2. Penelitian ini diharapkan mengembangkan wawasan berfikir ditengah aktivitas dan 

keseharian masyarakat berdasarkan adaptasi dari konsep psikologi yang tentunya 

sejalan dengan kehidupan berpolitik, kemudian diaplikasikan dalam menelaah dan 

menganalisis persoalan seputar politik.  

Manfaat praktis.  

 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

khususnya bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberi amanah dan 
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kewenangan untuk mengatur mekanisme pemilihan agar sesuai dengan peran dan 

harapan masyarakat, khususnya generasi milenial.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada penyelenggaran pemilu 

dalam membangun kebijakan yang dianggap tepat ditengah pertumbuhan kesadaran 

politik generasi milenial. 

 



 

 

 

 

 


