
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. 

Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem yang membebaskan rakyatnya untuk 

memilih sendiri pemimpinnya berdasarkan suara pilihan terbanyak. Demokrasi 

juga merupakan persiapan dalam mengambil suatu keputusan politik yang 

ditentukan oleh sebuah voting yang berasal dari suara rakyat (Schumpter, dalam 

Mufti dan Didah, 2013: 23). Secara normatif pemahaman demokrasi merupakan 

sesuatu yang secara idiil akan dilakukan sebuah negara, contohnya dengan 

mengenal istilah “Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Gaffar, 

2006: 3). Schumpeter berpendapat bahwa rakyat hanya dapat memilih para elite 

representatif karena mereka yang akan memberikan keputusan atas nama rakyat. 

Sistem demokrasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari yang namanya politik. 

Menurut bahasa Yunani politik berarti polis yang artinya adalah sebuah 

negara atau kota. Pada masa itu di dalam sebuah negara atau kota setiap orang 

saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan tujuan untuk mencapai 

sebuah kesejahteraan di dalam hidup (Rodee dkk, 2002: 2). Sedangkan politik 

pada saat ini meliputi pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan oleh 

manusia lain. Pemerintah adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan 

pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif (Hamid, 

2004: 2). Di dalam politik, kita membicarakan tentang usaha masyarakat di suatu 



 

 

daerah untuk menegosiasikan kepentingan masing-masing. Dengan adanya 

negosisasi maka akan melahirkan sebuah kebijakan yang tidak merugikan pihak 

manapun. 

Partisipasi merupakan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan, 

pemanfaatan, perencanaan serta pengambilan keputusan. Menurut Made Pidarta 

dalam Siti Irene Astuti D. (2011: 31 – 32), partisipasi adalah pelibatan seseorang 

atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan 

mental, emosi dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya 

(berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 

pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. 

Partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan warga yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi, yang bertujuan untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Sifat dari partisipasi itu sendiri bisa individual ataupun kolektif, 

sprontan atau terorganisir, mantap atau sporadis, dengan kekerasan atau secara 

damai, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Huntington dan Joan dalam 

Budiardjo, 2010: 368). Adapun indikator yang mempengaruhi partisipasi politik 

adalah berupa kegiatan yang nyata dan bukan merupakan sebuah sikap ataupun 

kepercayaan. Apabila kegiatan tersebut bukanlah suatu kegiatan yang nyata maka 

hal tersebut tidak bisa dikatan sebagai partisipasi politik melainkan hanya sebuah 

sikap. Partisipasi politik juga bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik yang 

dilakukan oleh warga negara biasa (Gatara dan Dzulkiah, 2011: 90). 

  Begitupun sama halnya dengan yang terjadi di pedesaan. Desa merupakan 

sebuah kesatuan hukum yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang di 



 

 

dalamnya terdapat sebuah pemerintahan tersendiri. Kata desa berasal dari bahasa 

India yaitu swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah 

leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma di 

dalamnya. Pedesaan merupakan sebuah wilayah yang berinteraksi secara dinamis 

antara satu sistem dengan sistem yang lainnya  (Yuliati dan Mangku, 2003: 23-

24). Berbicara tentang sebuah desa maka tidak dapat dipisahkan dari suatu 

masyarakat yang berkuasa. Kekuasan yang ada di pedesaan dipimpin oleh seorang 

kepala desa yang dipilih berdasarkan sebuah sistem demokrasi. Artinya pemilihan 

kepala desa dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. 

Proses dan interaksi yang terjadi di pedesaan dapat dilihat dari kegiatan 

kerja atau pun mata pencahariannya. Sistem tolong menolong, jiwa gotong 

royong, musyawarah dan jiwa musyawarah (Koentjoroningrat, 1964). Ciri-ciri 

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kehidupan yang berbeda 

dari perkotaan seperti yang telah dikenal oleh sosiolog sebelumnya. 

Pemilihan kepala desa tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat desa 

yang telah memiliki hak pilih. Termasuk di dalamnya para pemilih orang tua, 

pemilih dewasa dan pemilih pemula. Biasanya pemilih orang tua akan 

menentukan pilihannya kepada sosok pemimpin yang benar-benar dirasa mampu 

untuk memimpin. Karena para pemilih orang tua telah mengetahui sosok 

pemimpin seperti apa yang mereka butuhkan. 

Sedangakan para pemilih dewasa memilih sosok pemimpin berdasarkan 

kualitas yang dimiliki para bakal calon kepala desa tersebut. Para pemilih dewasa 

mulai bijak dalam memilih calon pemimpinnya karena mereka sudah mengerti 



 

 

dan tahu betul sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Hal ini juga 

disebakan  karena para pemilih dewasa sudah paham betul arti demokrasi yang 

sesungguhnya. 

Lain halnya dengan para pemilih pemula yang notabene baru pertama kali 

melaksanakan hak pilihnya. Biasanya para pemilih pemula masih belum memiliki 

pendirian sendiri untuk menentukan sosok yang akan dipilihnya. Pada awalnya 

para pemilih pemula hanya sekedar terpaksa karena adanya dorongan serta ajakan 

dari ketua rukun warga setempat. Namun hal itu tidak membuat para pemilih 

pemula asal-asalan dalam memilih bakal calon kepala desa. Buktinya sebagian 

besar para pemilih pemula telah memilih bakal calon Kepala Desa berdasarkan 

kualitas, visi dan misi. Hal ini dilakukan  para pemilih pemula karena tidak ingin 

sembarangan memilih bakal calon pemimpinnya. Pada saat memilih bakal calon 

kepala desa pun, para pemilih pemula sudah menaruh harapan yang besar demi 

kemajuan desa yang menjadi tempat kelahiran mereka. Terutama dalam 

penyediaan lapangan pekerjaan, para pemilih pemula sangat berharap banyak 

akan hal tersebut. Mengingat usia para pemilih pemula yang baru saja 

menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas. 

Maka tidak berlebihan apabila para pemilih pemula mengharapkan sosok 

pemimpin yang mampu memberikan mereka lapangan pekerjaan yang layak. 

Namun masih tetap ada juga para pemilih pemula yang hanya mengikuti pilihan 

orang tuanya saja. Bahkan tidak jarang para pemilih pemula malah acuh terhadap 

pemilihan kepala desa itu sendiri dan tidak menggunakan hak pilihnya.  Hal ini 



 

 

disebabkan karena rendahnya rasa keingin tahuan para pemilih pemula terhadap 

sosok calon pemimpin. 

Padahal pada kenyataannya suara yang mereka berikan menentukan masa 

depan desa itu sendiri. Beruntung pemilih pemula yang memiliki sikap apatis 

jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun tetap saja hal tersebut tetap tidak boleh 

dibiarkan begitu saja. Harus ada penanganan serius dari panitia Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat untuk meminimalisir angka 

golongan putih (golput) di kalangan pemilih pemula sebelum kebiasaan tersebut 

mendarah daging dan menjadi budaya. 

Masyarakat Desa Sawahdadap telah menyadari bahwa salah memilih 

pemimpin akan berpengaruh terhadap kehidupannya nanti. Masyarakat Desa 

Sawahdadap mulai meninggalkan politik uang, karena mereka menyadari bahwa 

calon pemimpin yang melakukan hal tersebut akan melakukan kalkulasi pada saat 

dirinya terpilih menjadi kepala desa. Menyadari hal ini masyarakat Desa 

Sawahdadap tidak mau terjebak dengan iming-iming uang yang tidak seberapa 

besar. Maka dari itu tugas panitia pemilihan pun salah satunya adalah menjaga 

pemilihan kepala desa ini dari politik uang. Hal ini dilakukan demi masa depan 

Desa Sawahdadap itu sendiri. Masyarakat tentu tidak ingin di pimpin oleh seorang 

pemimpin yang demikian. Oleh karena itu, para panitia pemilihan menghimbau 

kepada seluruh masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki jiwa sosial. 

Minimal masyarakat tahu siapa calon yang akan dipilihnya. 

Selanjutnya masyarakat juga harus memilih pemimpin yang memiliki modal 

intelektual. Seorang pemimpin harus pintar, tidak hanya bermodalkan dikenal 



 

 

banyak orang saja. Karena yang dihadapi dari pemilihan kepala desa ini tidak 

hanya rakyat dan birokrat saja, namun juga teknokrat tehnok. Mengingat Desa 

Sawahdadap yang merupakan daerah perindustrian. Seorang kepala desa harus 

mampu berbicara didepan masyarakat awam, masyarakat, pejabat juga teknokrat 

(cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan). selanjutnya masyarakat harus 

memilih sosok pemimpin yang memiliki modal politik. Jika seorang pemimin 

tidak memiliki pengetahuan dan modal politik maka ia akan terjebak oleh politik 

itu sendiri. Kemudian, seorang kepala desa harus mengerti tentang birokrasi. 

Karena yang dihadapi oleh kepala desa tidak hanya masyarakat namun juga para 

birokrat kecamatan, birokrat kabupaten dan juga perusahaan. Jika seorang kepala 

desa tidak mengerti tentang politik maka yang akan terjadi adalah kita akan 

berada dibawah kendali mereka para elit politik. 

Itulah mengapa para panitia pemillihan sangat menekankan kepada seluruh 

masyarakat termasuk juga di dalamnya para pemilih pemula untuk memilih sosok 

pemimpin yang mempunyai media sosial, intelektual, modal politik dan yang 

terakhir adalah pemimpin yang mengerti tentang birokrasi. Untuk mencalonkan 

menjadi kepala desa pun setiap bakal calon harus memiliki syarat-syarat tertentu 

yang harus dipenuhi. 

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung 

Kabupaten Sumedang, pemilihan kepala desa dilakukan setiap enam tahun sekali. 

Hal ini menjadi ajang bagi para masyarakat Desa Sawahdadap untuk menentukan 

pilihannya demi masa depan desa yang lebih baik lagi. 



 

 

Menurut berbagai macam penjelasan yang telah disampaikan di atas tentang 

partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 

Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, maka pada 

skripsi penelitian ini akan diuraikan tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi kasus di Desa Sawahdadap Kecamatan 

Cimanggung Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015). 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari bahasan yang telah di uraikan di dalam latar belakang 

maka dapat dibuat sebuah identifikasi berupa: 

1. Tingkat partisipasi pemilih pemula yang cukup tinggi. 

2. Adanya faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi pemilih pemula. 

3. Kontribusi panitia dalam menarik minat pemilih pemula untuk ikut 

berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. 

4. Keadaan politik di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung 

Kabupaten Sumedang 

5. Pemilih pemula menentukan pilihannya kepada salah satu bakal calon 

kepala desa. 

6. Upaya panitia pemilihan untuk meminimalisir sikap apatis pemilih 

pemula. 

7. Cara kerja panitia pemilihan untuk kaderisasi pemilih pemula agar ikut 

serta dalam kepanitian pada pemilihan selanjutnya. 

 



 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Desa di 

Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang? 

2. Bagaimana faktor penghambat serta faktor pendorong pemilih pemula 

dalam melaksanakan pencoblosan? 

3. Bagaimana upaya panitia pemilihan agar menarik minat pemilih pemula 

untuk berkontribusi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sawahdadap 

Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

partisipasi politik para pemilih pemula terhadap pemilihan Kepala Desa. Adapun 

tujuan khusus yang dapat disusun adalah sebagai  berikut: 

1. Untuk  mengetahui seberapa besar partisipasi para pemilih pemula 

terhadap pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Sawahdadap 

Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. 

2. Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala yang terjadi pada saat 

berlangsungnya pemilihan Kepala Desa di Desa Sawahdadap Kecamatan 

Cimanggung Kabupaten Sumedang. 

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh panitia untuk 

menarik minat para pemilih pemula. 

 

 



 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal yang dirasa bermanfaat dari penelitian ini, baik secara 

akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis (teoritis) 

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk pengembangan ilmu 

penegtahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang 

ilmu sosial, terutama berkaitan dengan kajian partisipasi para pemilih pemula 

dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Sawahdadap. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk meningkatkan partisipasi 

para pemilih pemula untuk lebih antusias dalam pemilihan Kepala Desa yang 

dilaksanakan di Desa Sawahdadap. Selain itu dari penelitian ini dapat 

diketahui seberapa besar partisipasi pemilih pemula. Maka panitia pemilihan 

akan lebih mudah mengatasi masalah yang terjadi pada para pemilih pemula. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

David Beetham dan Kevin Boyle mengatakan bahwa demokrasi adalah 

bagian dari khazanah pada saat membuat keputusan secara kolektif (Beetham dan 

Kevin Boyle, 2000: 19 – 20). Artinya demokrasi adalah suatu cara mengambil 

keputusan yang dilakukan secara bersama-sama. Dari definisi yang dikemukakan 

oleh David dan Kevin nampak dua hal yang esensial. 

Pertama, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan 

anggota dan dalam hal ini seluruh anggota memiliki hak yang sama. Kedua, 



 

 

demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan 

kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat 

semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan atau pembuatan keputusan secara 

bersama-sama (Muslim Mufti dan Didah, 2013: 22). 

Para pemilih pemula tentu sangat diperlukan menyukseskan pemilihan 

kepala desa. Meskipun para pemilih pemula berjumlah kurang dari seribu jiwa, 

namun partisipasi yang mereka berikan mampu mendompleng suara para bakal 

calon kepala desa. Menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson partisipasi 

politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga biasa (private 

citizen) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh 

pemerintah. Adapun indikator yang mempengaruhi partisipasi politik adalah 

berupa kegiatan dan bukan merupakan sebuah kepercayaan maupun sikap, 

partisipasi politik ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan 

dilakukan oleh warga negara biasa (Huntington dan Joan dalam Gatara dan 

Dzulkiah, 2011: 90). 

Konsep partisipasi politik berlawanan dengan paham bahwa kedaulatan ada 

di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan tujuan untuk 

menetapkan masa depan masyarakat serta menentukan orang yang akan 

memegang kepemimpinan di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi. 

Artinya partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelengaraan kekuasaan 

politik yang sah oleh rakyat. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses 

politik biasanya ikut memberikan suara atau dengan kegiatan lain. Tindakan yang 



 

 

dilakukan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik dipercaya 

mempunyai efek politik atau political efficacy (Budiardjo, 2010: 368-369).  

Partisipasi politik memiliki hal yang subtantif yang juga dijadikan sebagai 

acuan mengenai partisipasi tersebut, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan nyata 

Partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan yang benar-benar nyata 

dan dapat diamati secara kasat mata. Bukan merupakan sebuah sikap atau 

hanya orientasi semata. 

2. Bersifat sukarela 

Merupakan sebuah kegiatan yang didasari oleh kesadaran diri sendiri 

dan bukan merupakan sebuah paksaan ataupun dorongan dari orang lain. 

Apabila kegiatan tersebut didasari oleh dorongan atau tuntutan dari pihak lain 

maka hal tersebut bukan merupakan sebuah partisipasi politik. Namun hal 

tersebut lebih cenderung kepada sebuah mobilisasi politik. 

3. Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa 

Partisipasi politik tersebut dilakukan oleh masyarakat baik itu individu 

maupun kelompok masyarakat.  Partisipasi politik tersebut mengisyaratkan 

seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh yang bukan warga negara biasa dalam sebuah kehidupan politik. 

4. Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi 

kebijakan pemerintah dan atau mencari jabatan politik 



 

 

Tujuannya adalah untuk ikut serta dalam kehidupan politik untuk 

menjadi penggerak agar mendapat kesukarelaan dalam berpartisipasi. Jika hal 

tersebut tidak dilakukan maka orang yang terlibat dalam kehidupan politik 

akan berada dalam keterpaksaan. 

5. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi 

Individu yang terlibat berbanding lurus dengan bentuk partisipasi yang 

terdapat pada sistem dan struktur politik. Tingkatan tersebut dari yang paling 

rendah ke yang paling tinggi dan dari yang paling luas cakupannya sampai ke 

yang lebih sempit (Gatara dan Dzulkiah, 2011: 92-93). 

Para pemilih pemula adalah mereka yang baru cukup umur untuk 

melaksanakan pemilihan umum. Sehingga pemilihan yang mereka laksanakan 

merupakan pemilihan yang pertama dalam hidupnya. Biasanya para pemilih 

pemula sangat awam terhadap mekanisme pemilihan. Oleh karena itu, para 

pemilih pemula harus benar-benar mendapatkan sosialisasi dari para panitia 

pemilihan demi melancarkan pemilihan itu sendiri, baik pemilihan umum maupun 

pemilihan kepala desa. 
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