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Kata kunci:Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Presiden 2014

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai
perwujudan dari kedaulatan rakyat. Saat pemilihan umum, rakyat menjadi pihak
yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan
suara secara  langsung. Pemilih pemula memiliki banyak peranan dalam
pemilihan Presiden 2014 tetapi layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu
dianggap tidak memiliki pengalaman votting pada Pemilu sebelumnya.Desa
Karangsari termasuk desa terpencil dimana pemilih pemula di desa ini sangat
minim sekali mendapat pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik
maupun pemerintah. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran berpolitik
pemilih pemula yang ditunjukan dengan ketidakhadiran dalam pemungutan suara.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu; (1) bagaimana
bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan
Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014, (2) faktor-faktor
yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik
pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
pada Pemilihan Presiden 2014 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan
Kebasen Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Presiden 2014.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang
digunakan yaitu deskriptifkualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik
pemilih pemula di Desa Karangsari pada saat sebelum pemilihan adalah; (1)
diskusi politik, (2) kegiatan kampanye, (3) memahami berbagai persoalan politik
dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun
eksternal melalui media massa, (4) mengajukan kritik dan perbaikan untuk
meluruskan kebijakan. Partisipasi pemilih pemula pada saat pelaksanaan
pemilihan yaitu; (1) pemungutuan suara, (2) memahami berbagai persoalan politik
dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun
eksternal melalui media massa. Setelah pemilihan, pemilih pemula masih
melaksanakan partisipasi politik yaitu; (1) menaati pemerintah, menerima, dan
melaksanakan keputusan pemerintah. Faktor penghambat partisipasi politik
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pemilih pemula adalah berdomisili di luar Desa Karangsari, kesibukan pekerjaan,
kesibukan sebagai pelajar, kepercayaan kepada pemerintah rendah, kurangnya
pendidikan politik, tidak mendapat uang untuk memilih, kesibukan mengurus
rumah tangga, perasaan tidak mampu, kurangnya sosialisasi pemilihan Presiden
2014 serta kelemahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap sedangkan faktor
pendorong partisipasi politik pemilih pemula adalah penerimaan terhadap
perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan lingkungan
politik yang kondusif.

Simpulan dari penelitian ini yaitu pemilih pemula di desa Karangsari
melaksanakan partisipasi politik dalam bentuk berikut; (1) pemberian suara,
(2)kegiatan kampanye, (3) diskusi politik, (4)memahami berbagai persoalan
politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun
eksternal melalui media massa, (5) menaati pemerintah, menerima, dan
melaksanakankeputusan pemerintah, (6)memberikan kritik dan perbaikan untuk
meluruskan kebijakan. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
melaaksanakan partisipasi politik pemilih pemula Desa Karangsari pada Peilihan
Presiden 2014.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk meningkatkan
partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari, adalah sebagai berikut; (a)
dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta tokoh masyarakat
dengan memperkenalkan sejak dini pentingnya berpartisipasi politik untuk
kemajuan bangsa dan negara, dengan cara membiasakan pengambilan keputusan
dengan cara demokratis baik dalam keluarga atau lingkungan masyarakat, (b)
partai politik yang mempunyai fungsi dan tujuan yang telah diamanatkan oleh UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memaksimalkan peranya untuk
meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan khususnya pada pemilih
pemula melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula
sampai pada tingkat desa (c) KPUD Kabupaten Banyumas dan pemerintah desa
memberikan sosialisasi pemilihan Presiden yang dikhususkan untuk pemilih
pemula.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik

sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Saat pemilihan umum, rakyat

menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah

dengan memberikan suara secara  langsung. Ikut serta di dalam pemilihan

umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara.

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi. Asumsi yang

mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang

apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Surbakti (2007:118)

menyatakan bahwa, partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan

warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut

atau mempengaruhi hidupnya.Salah satu bentuk partisipasi politik yang

sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam

pemilihan umum. Jadi keikutsertaan dalam pemilihan umum yang merupakan

salah satu bentuk dari partisipasi politik sangat penting, karena keikutsertaan

tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (21) UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih adalah warga negara Indonesia

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

kawin, kemudian pasal 27 ayat (1 dan 2) UU No.42 tahun 2008 tentang



2

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menerangkan bahwa pemilih

yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar

oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan

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

pernah kawin dan didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dalam daftar pemilih. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga yang didaftar oleh

penyelenggara Pemilu/ Pilpres dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti

Pemilu/ Pilpres pertama kali sejak Pilpres tersebut diselenggarakan di

Indonesia dengan usia 17-21 tahun, atau meskipun belum berusia 17 tetapi

perrnah melakukan perkawinan.

Kesadaran politik menjadi faktor yang penting dalam partisipasi

politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan

masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang dalam

proses partisipasi politik. Kesadaran politik yang tinggi seharusnya dapat

menumbuhkan partisipasi politik yang tinggi baik dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden maupun dalam Pemilu legislatif. Pemilihan Presiden

langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan

dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak

yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan

memberikan suara secara langsung dalam bilik suara. Pemilih pemula juga

ikut dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Dengan demilikian
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meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi pemilih pemula ikut menentukan

arah kebijakan suatu negara.

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik

khususnya dalam kegiatan politik pemilihan Presiden.Pemilih pemula sebagai

objek dalam kegiatan politik, baik politik ditingkat lokal maupun ditingkat

nasional, sehingga pemilihan Presiden dapat terlaksana sesuai yang

diharapkan.Pemilih pemula banyak memiliki peran dalam pemilu baik

pilkada maupun pemilu legislatif dan Presiden.Sebagian besar pemilih

pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-

rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup

tinggi. Dalam kontek tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna

demokrasi maka akan menciptakan masyarakat yang sadar politik, sehingga

mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Presiden.Layaknya

sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki penggalaman

votting pada pemilu sebelumnya. Ketiadaan pengalaman bukan berarti

mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, pemilih pemula

tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih

aktif dan pemilih pasif.Pemilih aktif adalah pemilih yang perannya sebagai

orang yang memilih, sedangkan pemilih yang pasif adalah orang yang dalam

pemilu merupakan orang yang dipilih.Dasar memilih berupa hal-hal yang

sifatnya emosional dan bukan merupakan visi dan misi calon atau partai yang

mereka dukung.Sebagai generasi yang dianggap baru dalam proses
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pemilihan, pemilih pemula memiliki energi potensial yang cukup kuat untuk

melakukan perubahan. Kaum pemilih pemula yang terdiri dari pelajar,

mahasiswa, atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun sebenarnya disatu

sisi menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan,

dan tentu menjanjikan secara kuantitas.

Menurut data dari Perludem (2014:4) optimisme datang dari jumlah

pemilih pemula yaitu tidak kurang dari 15% pemilih pada Pemilu 2014 adalah

pemilih pemula. Selain itu data  BPS  dan Daftar Penduduk Potensial Pemilu

(DP4)  (dalam Setiawaty, 2013:3) menunjukan perkiraan jumlah pemilih

pemula yang sangat potensial. Data BPS menyebutkan tidak kurang sari 15-

20% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula, data BPS tersebut

berdasarkan pada sensus penduduk 2010 dapat dijabarkan bahwa di Indonesia

penduduk usia produktif adalah 26% atau 64 juta jiwa, penduduk usia 15-19

tahun berjmlah 20.871.086 jiwa dan usia 20-24 tahun berjumlah 19.878.417

jiwa. Jadi jumlah total pemilih pemula adalah 40.749.503 pemilih. Kemudian

data dari DP4 memperlihatkan bahwa ada sekitar 50 juta dengan rincian data

pemilih berumur 10-20 tahun berjumlah 46 juta, dan pemilih berumur 20-30

tahun berjumlah 14 juta. Tentunya angka statistik ini memperlihatkan betapa

krusial dan signifikan suara pemilih pemula pada Pemilu 2014 untuk

membangun Indonesia yang lebih baik dari segala sisi baik sosial, ekonomi,

dan politik. Dengan jumlah pemilih pemula yang begitu besar diharapkan

pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu di

Indonesia namun pada kenyataanya jumlah pemilih pemula yang besar belum
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dibarengi dengan kesadaran politik para pemilih pemula dalam pemilihan

Presiden. Pemilih pemula mengalami pelbagai bentuk kendala preferensi

politik dalam menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang

dihadapi pemilih pemula adalah kebingungan politik kaum muda sebagai

implikasi dari situasi politik yang tidak pasti, berbagai permasalahan politik

seperti korupsi, masalah hukum, akan membuat pemilih pemula cederung

apatis.

Desa Karangsari adalah salah satu desa yang memiliki pemilih

pemula cukup banyak, hal ini terlihat  dari data KPU dalam pemilihan

legislatif tahun 2014  terdapat 6 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap

sebanyak 2760 orang yang terdiri dari 1372 pemilih laki-laki dan 1388

pemilih perempuan. Sedangkan dari data PPS Desa Karangsari Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas untuk pemilihan Presiden terdapat

penambahan jumlah pemilih yaitu terdapat 333 pemilih pemula pada

pemilihan Presiden  2014 dengan rincian 181 perempuan dan 152 laki-laki.

Jumlah pemilih pemula pada pemilihan Presiden meningkat dibandingkan

dengan jumlah pemilih pemula pada pemilihan legislatif (Data KPU

Kabupaten Banyumas 2014).

Pemilih pemula dalam menjalankan peranya sebagai pelaksana

demokrasi, kurang memahami pentingnya partisipasi politik dalam

menjalankan pemerintahan.Hal ini terjadi karena masih banyak diantara

mereka yang belum mendapatkan pendidikan politik.Dari sudut kualitas,

tentu saja pemilih khusunya pemula perlu dipersiapkan untuk menjalankan
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haknya selaku pemilih.Dalam hal ini masyarakat, khususya pemilih pemula

perlu diberikan informasi mengenai seluk beluk pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden secara langsung, sehingga mereka paham untuk

melaksanakan haknya secara baik dan benar sesuai dengan undang-undang.

Desa Karangsari termasuk desa terpencil dimana pemilih pemula di

desa ini sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dari aktivis-aktivis

partai politik maupun pemerintah.Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran

berpolitik bahkan apatisme pemilih pemula yang ditunjukan dengan

ketidakhadiran dalam pemungutan suara. Akibatnya partisipasi pemilih

pemula dalam pemilu menurun. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh

sebuah yayasan perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi disingkat yayasan

Perludem di Desa Karangsari untuk mensosialisasikan tentang kesadaran

memberikan suara pada pemilihan umum 2014untuk seluruh pemilih pemula

di Desa Karangsari hanya dihadiri oleh 46 orang, dengan rincian jumlah

perempuan 25 dan jumlah laki-laki 21.Hal ini menunjukan kurangnya

antusias dari pemilih pemula di Desa Karangsari untuk ikut berpartisipasi

dalam pendidikan politik (Data Laporan Public meeting Perludem Februari

2014 Desa Karangsari).
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Tabel1.Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah
KabupatenBanyumas

Sumber: Komisi Pemilihan Umum KabupatenBanyumas

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penggunaan hak pilih pada

pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2014 dibeberapa

kecamatan di KabupatenBanyumas tergolong cukup tinggi. Tingkat

Partisipasi penggunaan hak pilih di Kecamatan Kebasen adalah 68% atau

sejumlah 34.202 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, termasuk di

dalamnya adalah pemilih di Desa Karangsari yang berada di Kecamatan

Kebasen. Dari Pemilih di Desa Karangsari tentunya terdapat pemilih pemula

yang ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum

Presiden dan WakilPresiden 2014.

No Kecamata
n

Tingkat Partisipasi
DPT +DPTb+DPK+DPKTb Pengguna Hak Pilih

(DPT+DPTb+DPK+DPKTb)
L P Jumlah L % P % Jumlah %

1. Kebasen 25.166 25.166 50.254 16.185 64 18.155 72 34.202 68
2. Somagede 14.609 14.768 29.377 9.257 63 10.563 71 19.819 67
3. Kalibagor 20.763 21.118 41.881 14.418 69 15.652 74 30.070 72
4. Banyumas 20.555 20.951 41.506 13.823 67 15.569 74 29.391 71
5. Patikraja 21.639 22.000 43.639 15.158 70 17.210 78 32.368 74
7. Purwojati 12.155 13.082 25.237 8.135 67 10.209 78 18.344 73
8. Ajibarang 38.658 37.906 76.564 26.912 70 30.214 79 57.126 75
9. Gumelar 21.533 21.629 43.162 14.591 68 15.790 73 30.381 70
10. Pekuncen 29.610 29.252 58.862 17.881 60 21.539 74 39.420 67
11. Cilongok 44.971 44.370 89.138 32.192 72 35.507 80 67.698 76
12. Karanglew

as
23.556 23.331 46.887 17.771 75 18.827 81 36.598 78

13. Sokaraja 31.841 33.236 65.077 23.564 74 26.035 78 49.598 76
14. Kembaran 29.114 28.860 57.974 21.693 75 23.300 81 44.993 78
15. Sumbang 31.415 31.258 62.673 23.237 74 25.600 82 48.897 78
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Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat tingkat

partisipasi pemilih dalam kehadiran pada waktu pemungutan suara adalah

72,63 % atau sama dengan 968.266 pemilih dan jumlah pemilih yang tidak

hadir adalah 27,37%  atau sama dengan 364.950 pemilih dari keseluruhan

jumlah pemilih di Kabupaten Banyumas yaitu 1.333.216 pemilih. Kemudian

dari keseluruhan pemilih yang hadir, terdapat 959.571 perolehan suara sah

dan 8.695 suara tidak sah. Jumlah perolehan suara sah yang didapatkan oleh

pasangan calon Presiden danWakil Presiden Prabowo dan Hatta adalah

346.345 suara atau 36,09% sedangkan jumlah perolehan suara pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah 613.226

suara atau 63,91%. (Data KPU Kabupaten Banyumas).

Dari jumlah tersebut dapat terlihat bahwa tingkat partisipasi

masyarakat di Kabupaten Banyumas pada pemungutan suara cukup tinggi.

Namun, rendahnya partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari

terlihat dari survai awal peneliti yaitu dengan data kehadiran pemilih pemula

pada saat pemungutan suara pada pemilihan Presiden di 6 TPS Desa

Karangsari yang diperoleh dari  KPU kemudian dapat dilihat bahwa dari 333

27.37%
(364.950)

Gambar 1. Partisipasi Pemilih
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
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pemilih pemula di Desa Karangsari hanya 69 pemilih pemula atau 21 % yang

datang ke TPS Desa Karangsari untuk memberikan suaranya(KPU Kabupaten

Banyumas, DPT dan DPP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Dari data kehadiran tersebut dapat diketahui bahwa tingginya partisipasi

pemilih di Kabupaten Banyumas tidak di barengi dengan tingginya partisipasi

pemilih pemula dalam pemungutan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden di Desa Karangsari, sebaliknya partisipasi pemilih pemula di Desa

Karangsari cenderung rendah. Bahkan partisipasi pemilih pemula dalam

pemilihan Presiden cendrung rendah.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih

pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam

pemilihan Presiden tahun 2014 maka perlu diadakan penelitian terhadap hal

tersebut. Adapun penelitian akan menggali mengenai bentuk partisipasi

politik apa saja yang dilaksanakan oleh pemilih pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, serta faktor-faktor yang

mempengaruhi baik faktor pendorong maupun penghambat dalam partisipasi

politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyumas. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Karangsari Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti

terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik Pemilih

Pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Pada

Pemilihan Presiden 2014”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat ditarik

rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di

Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada

pemilihan Presiden 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan

dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Presiden 2014.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih

pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

pada Pemilihan Presiden 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis
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a. Penelitian ini merupakan ide, pikiran dan gagasan dari peneliti untuk

menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti tentang partisipasi

politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Presiden 2014.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi

maupun pertimbangan yang relevan bagi penelitian-penelitian berikutya

serta menambah pustaka ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah Desa Karangasari Kecamatan Kebasen

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa Karangsari

Kecamatan KebasenKabupatenBanyumas tentang upaya meningkatkan

partisipasi pemilih pemula di pemilihan umum selanjutnya.

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum KabupatenBanyumas

Memberikan gambaran partisipasi politik pemilih pemula di

DesaKarangsari Kecamatan KebasenKabupatenBanyumas pada

Pemilihan Presiden 2014 agar kemudian KPU KabupatenBanyumas

dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik

pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan

KebasenKabupatenBanyumas dan desa-desa di kawasan Kabupaten

Banyumas di pemilihan umum selanjutnya.
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E. Penegasan Istilah

Judul dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Politik Pemilih

Pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada

Pemilihan  Presiden 2014”. Untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan

batasan operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini

mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang

perlu ditegaskan adalah.

1. Partisipasi Politik

Dalam penelitian ini peneliti membatasi partisipasi politik

tersebut dalam kegiatan pemberian suara, kegiatan kampanye, menjaga

ketertiban pelaksanaan pemilihan Presiden, berbicara masalah politik

diberbagai perkumpulan yang ada di Desa karangsari dengan

membicarakan dan membahas kondisi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2014, serta menjadi saksi dalam proses perhitungan suara.

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah orang yang baru pertama kali mengikuti

kegiatan pemilihan umum baik dalam pemilihan umum legislatif, Presiden

maupun pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di

Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pemilih

pemula adalah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau belum

berumur 17 tahun tetapi pernah kawin.
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3. Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah proses memilih orang yang

mengepalai suatu negara yaitu Indonesia. Dalam hal ini peneliti

memberikan batasan pemilihan Presiden tersebut menyangkut  dengan

pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2014.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik sangat erat kaitanya dengan pemilihan

umumkarena partisipasi politik adalah penentu keberhasilan pelaksanaan

demokrasi. Imawan (2003:4-5)  mengungkapkan bahwa partisipasi adalah

ciri terpenting demokrasi. Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak ada

demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk-produk kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga

negaranya. Terkandung tiga macam aspek dalam partisipasi, yang pertama

yaitu adannya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk

mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan

kebijakan, yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan

pandangan dan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun

bersama-sama, yang ketiga yaitu adanya perlakuan yang sama terutama

dari pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang

diperjuangkan oleh warga negaranya.

Begitu pentingnya suatu partisipasi politik bagi suatu negara

demokrasi, karena memang tanpa adanya suatu partisipasi politik maka

akan sulit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan

kebutuhan dan mewujudkan keadilan di masyarakat. Pemerintah

hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga
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negara untuk mengungkapkan dan memperjuangkan pandangan dan

kepentingannya, serta pemerintah berlaku adil terhadap warga negaranya

termasuk dalam hak warga negara untuk ikut berpartisipasi politik.

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi tersebut dapat

disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan sebagai wujud dari

dorongan mental dari dalam diri untuk bersama-sama mencapai suatu

tujuan. Dalam sebuah partisipasi harus terkandung tiga aspek yaitu adanya

kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan setiap

warga negara, adanya kesempatan untuk memperjuangkan pandangan dan

kepentingan setiap warga negara, kemudian pemerintah harus berlaku adil

terhadap warga negaranya dalam hal kebebasan mengungkapkan

pandangan dan kepentingannya.

Teori tentang definisi politik banyak dikemukakan oleh para tokoh,

Axford dan Browning (dalam Handoyo 2008:57) mendefinisikan “politik

sebagai proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-

keputusan kolektif”. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik

merupakan suatu proses, proses tersebut dilakukan oeh kelompok-

kelompok dalam suatu masyarakat untuk mencapai keinginan bersama

atau tujuan kelompok tersebut.

Kemudian Budiardjo yang memahami politik (politics) sebagai

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang

menyangkut proses menentukan tujuan sistem itu dan melaksanakan

tujuan-tujuan itu. Pemahaman tentang politik ini tidak jauh berbeda
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dengan Easton yang menyatakan bahwa politik adalah bermacam-macam

kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang

diterima oleh suatu masyarakat dan mempengaruhi cara-cara untuk

melaksanakan kebijakan itu(Budiardjo, 2001:13). Dari kedua pemahaman

tersebut, politik dapat dikatakan sebagaim bermacam-macam kegiatan

dalam suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh

pemerintah, selain itu kegiatan-kegiatan politik juga dapat mempengaruhi

implementasi dari kebijakan yang telah diputuskan.

Sedangkan Weber (dalam Amal, 1987:5) mendefinisikan “politik

sebagai usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk

mempengaruhi pembagian kekuasaan baik diantara negara-negara atau

kelompok-kelompok di dalam suatu negara”. Jadi politik merupakan usaha

untuk ikut serta dalam mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara, atau

hanya mempengaruhi dalam pembagian kekuasaan tersebut.

Dari beberapa definisi tentang politik, dapat disimpulkan bahwa

politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, usaha atau proses yang

melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam

membuat kebijakan atau keputusan untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kebijakan

atau keputusan diambil, keterlibatan masyarakat juga dapat mempengaruhi

implementasi dari kebijakan yang telah diputuskan.

Huntington dan Nelson (1994:4) mendefinisikan tentang

partisipasi, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
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warga negara preman, warga negara preman yang dimaksud adalah warga

negara biasa yang bukan pejabat. Tujuan partisipasi politik untuk

mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan. Partisipasi politik

dapat secara spontan atau secara sinambung, secara damai atau dengan

kekerasan, illegal atau legal, efektif atau tidak efektif. Kemudian

Huntington dan Nelson (1994:6-9) juga mengungkapkan tentang konsep

partisipasi politik. Konsep partisipasi politik ini mengharuskan beberapa

hal yang harus terkandung dalam partisipasi politik. Partisipasi politik

mencakup kegiatan-kegiatan nyata yang bias dilihat dengan kasat mata,

berupa perilaku politik yang nyata bukan sikap-sikap. Kemudian kegiatan

tersebut dilakukan oleh warga negara preman atau warga negara biasa

bukan pejabat.Fokus dari kegiatan partisipasi politik adalah pejabat umum.

Partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah dalam

membuat suatu kebijakan. Kegiatan tersebut dianggap sebagai partisipasi

politik baik kegiatan tersebut menimbulkan efek maupun tidak

menimbulkan efek. Kegiatan yang dimaksud dalam partisipasi politik

adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh orang

lain diluar diri si pelaku. Jadi dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik

dapat dikatakan sebagai kegiatan nyata atau dapat dilihat dengan kasat

mata yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi keputusan

pemerintah, kegiatan tersebut termasuk dalam partisipasi politik baik

menimbulkan efek ataupun tidak menimbulkan efek bagi keputusan
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pemerintah, tujuan kegiatan tersebut harus dimaksudkan untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah bukan hanya oleh yang melakukan

partisipasi namun di luar yang melakukan partisipasi juga harus bertujuan

untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Pengertian partisipasi politik yang diungkapkan oleh Prihatmoko

(2008:46) bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara

biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan

politik. Dikatakan bahwa partisipasi politik menyoal hubungan antara

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Dari kedua

definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik berarti

keikutsertaan warga negara biasa atau warga negara yang tidak

mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik dikemukakan oleh Jalbi (dalam Handoyo,

2008:206) bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya

individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya,

sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam

menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut dan

dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkanya. Kemudian

Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
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Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik juga

merupakan aktivitas secara aktif seseorang dalam pembuatan keputusan

politik dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak

langsung.Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan

(contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan

direct action dan sebagainya.

Kemudian McClosky (dalam Budiardjo, 2008:367) juga

mengemukakan tentang definisi mengenai pasrtisipasi politik, partisipasi

politik diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat

melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemiihan penguasa,

dan secara langsung mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa,

dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan

kebijakan umum. Pendapat ini sesuai dengan definisi yang diungkapkan

Setiadi dan Kolip (2013:128-129) bahwa partisipasi politik dipahami

sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara

langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

(public policy). Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela

masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan

kepentingan umum. Jadi kegiatan-kegiatan partisipasi politik merupakan

kegiatan yang sukarela dalam pengambilan bagian oleh masyarakat untuk
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ikut secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan

kebijakan umum.

Alfian (dalam Suparno,  2005:18) mengemukakan bahwa

’’partisipasi politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah sistem

poitik yang demokratis’’. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki

terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi

politik masyarakat. Komunikasi politik ini akan mengalirkan pesan-pesan

politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan (aspirasi dan kepentingan)

ke pusat pemprosesan sistem politik, dan hasil pemprosesan itu menjadi

feedback sistem politik. Dari pandangan tersebut partisipasi politik dapat

dikatakan sebagai syarat mutlak dari demokrasi, dengan adanya partisipasi

politik akan terbuka jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat

berupa pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan kepada

pemerintah. Kemudian aspirasi tersebut akan menjadi pertimbangan

pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.

Luasanya definisi partisipasi politik menjadikan banyak pendapat

yang memberikan batasan tentang partisipasi politik. Gatara (2011:92-93)

mengungkapkan terdapat hal substantif yang menjadi “rambu-rambu”

berkenaan dengan konsep partisipasi politik yaitu; a) berupa kegiatan-

kegiatan nyata, b) bersifat sukarela, c) dilakukan oleh warga negara atau

masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat, d)

Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi
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kebijakan pemerintah dan/ mencari jabatan politik, e) memiliki tingkatan

partisipasi.

Partisipasi politik harus berupa kegiatan-kegiatan nyata. Kegiatan-

kegiatan nyata yang dimaksud disini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa

diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi. Kemudian

suatu partisipasi politik juga harus bersifat sukarela. Bersifat sukarela

maksudnya kegiatan yang dilakukan didorong oleh dirinya sendiri atau

kesadaran sendiri (self metion), bukan digerakan oleh pihak lain, seperti

bayang-bayang pihak pemerintah. Desakan manipulasi jika pemicunya

adalah pihak lain, kecenderunganya bukan pasrtisipasi politik melainkan

mobilisasi politik. Jika pemicunya kesadaran diri hal tersebut merupakan

partisipasi dalam pengertian otonom.

Partisipasi politik seharusnya dilakukan oleh warga negara

masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi

politik  yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah

mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan

politik.

Partisipasi politik memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan

politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai

penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila

tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan terlibat

dalam keterpaksaan.
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Partisipasi politik memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi, yaitu

keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk

partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari

yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi, dan dari paling

luas cakupanya sampai yang paling sempit. Jadi Seseorang dikatakan

berpartisipasi politik jika dilakukan oleh warga negara biasa, kemudian

kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah nyata atau dapat dilihat secara

kasat mata, kemudian kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan juga

memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.

Amal(1987:152) menyebutkan bahwa “kultur politik partisipan

adalah kultur dalam mana anggota-anggota dari sistem politik secara

eksplisit berorientasi kepada sistem politik dalam semua aspeknya”.

Walaupun perasaan-perasaan dan evaluasi-evaluasi mereka dapat berupa

penerimaan hingga penoakan, anggota-anggota individual dari masyarakat

selalu memegang peranan “aktifis”. Dari pengertian tersebut dapat di

simpulkan bahwa dalam partisipasi politik masyarakat selalu berperan

sebagai “aktifis” baik masyarakat menerima ataupun menolak suatu

kebijakan pemerintah.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa

berpartisipasi dalam Pemilu, Pilpres atau Pilkada hanyalah sebatas

memberikan dukungan kepada salah satu calon/peserta pemilu melalui

penusukan gambar atau memberikan hak suara. Melihat pengertian

partisipasi politik yang dikemukan oleh para ahli politik itu adalah
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anggapan yang keliru, karena pada dasarnya berpartisipasi politik itu

adalah ikut serta dalam Pemilu/ Pilkada/ Pilpres baik dalam pemungutan

suara atau persiapan menjelang pelaksanaan pemungutan suara baik

berupa mengikuti pelatihan, pendidikan politik atau kegiatan kampanye.

Bahkan orang yang tergabung dalam salah satu partai politik juga telah

berpartisipasi dalam politik.

2. Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk seperti

ikut serta dalam kegiatan kampanye, memberikan suara pada saat

pemungutan suara, demonstrasi dan lain sebagainya. Studi-studi tentang

partisipasi politik dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak

berbeda-beda.

Huntington dan Nelson (1994:16-17) menyebutkan jenis-jenis

partisipasi yaitu: a) kegiatan pemilihan mencakup ikut dalam pemungutan

suara, kegiatan kegiatan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan,

mencari dukungan bagi seseoran, b) lobbying, mencakup upaya-upaya

perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat

pemerintahan dan pemimpin-pemerintah politik dengan maksud

mempengaruhi. Contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk

menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif

atau keputusan administrasi tertentu, c) kegiatan organisasi, menyangkut

pasrtisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang

tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan
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pemerintan, d) mencari koneksi (Contacting), merupakan tindakan

perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan

biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau

segelintir orang, e) tindak kekerasan (Violence), juga dapat merupakan

satu bentuk partisipasi potik, dilakukan dengan jalan menimbulkan

kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda dengan tujuan untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Kemudian mengenai kegiatan kampanye politik yang seringkali

dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik tersebut dijelaskan oleh

Lilleker dan Negrine (dalam Firmanzah, 2008:271) bahwa kegiatan

kampanye politik merupakan periode yang diberikan oleh panitia pemilu

kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk

memaparkan program-program kerja dam mempengaruhi opini publik

sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka

sewaktu pecoblosan.Kegiatan kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai

suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan

atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan

partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh panitia. Masing-masing

peserta diwajibkan mengikuti aturan-aturan resmi selama periode kegiatan

kampanye ini. Kegiatan kampanye ini diakhiri dengan pemungutan suara

untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan dukungan terbanyak

untuk disahkan sebagai pemenang Pemilu.
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Bentuk-bentuk partisipasi yang dilaksanakan pemilih pemula

beragam. Menurut Surbakti (2007:142) partisipasi politik sebagai kegiatan

dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang

termasuk dalam katagori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai

suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang

berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik

dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih

pemimpin pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam

partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Jadi partisipasi aktif

berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik,

sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada

output politik, sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam

katagori partisipasi pasif maupun partispasi aktif disebut apatis atau

gologan putih (golput).

Menurut Setiadi dan Kolip (2013:148) “Satu bentuk partisipasi

politik lainnya yang tidak dikatagorikan sebagai bentuk partisipasi politik

oleh Huntington dan Nelson adalah diskusi politik”. Yang dimaksud

dengan diskusi politik adalah proses komunikasi langsung dalam waktu

tertentu antar sesama teman atau warga negara pada umunya guna

membicarakan persoalan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah

sebagai lembaga kepentingan umum. Jadi keanggotaan seseorang dalam

diskusi politik juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik.
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Kemudian  Rush dan Althoff (2005:122) mengidentifikasi bentuk-

bentuk partisipasi politik menjadi beberapa bentuk yaitu menduduki

jabatan politik atau administrasi, mencari jabatan politik atau administrasi,

menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota

pasif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota dalam suatu

organisasi semi politik (quasi political), menjadi anggota pasif dalam suatu

organisasi semi politik (quasi political), partisipasi dalam rapat umum,

demonstrasi, dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal

minat umum dalam politik, partisipasi dalam pemberian suara (voting).

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas

politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah

pemungutan suara (votting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau

untuk memilih kepala negara (Maran, 2001:148). Jadi pemungutan suara

sering kali dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling mudah

untuk dilaksanakan, dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas politik lain.

Masyarakat menganggap pemungutan suara sebagai hal utama atau

partisipasi politik yang utama yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat.

Milbrath dan Goel (dalam Sahid, 2011:181) membedakan

partisipasi politik dalam beberapa katagori berdasarkan kadar dan jenis

aktivitasnya yang pertama yaitu apatis (masa bodoh), apatis adalah

seseorang yang menarik diri dari aktivitas politik. Orang yang apatis

biasanya acuh dengan kegiatan politik yang ada di sekitarnya. Kemudian

spektator, yaitu orang yang pernah ikut dalam pemilihan umum. Jika
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seseorang pernah mengikuti pemilihan umum walaupun hanya satu kali

maka dikatagorikan sebagai spektator. Gladiator yaitu orang-orang yang

secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator

dengan tugas khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai dan

pekerja kegiatan kampanye, serta aktivis masyarakat. Pengkritik, yaitu

orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kemudian.

Perludem (2014:5) juga menjelaskan beberapa jenis atau tipe

pemilih yaitu rasional, kritis, tradisional, skeptis, dan pragmatis. Jika

terdapat pemilih yang sangat mementingkan kemampuan calon yang akan

dipilih maka orang tersebut dikatagorikan sebagai pemilih rasional. Tipe

pemilih yang kritis yang menjadikan aspek ideologi sebagai penilaian

penting selain penilaian atas policy-problem solving yang ditawarkan.

Kemudian pemilih yang tradisional sangat mementingkan ideologi, sangat

tidak terlalu mementingkan program kerja atau solusi yang ditawarkan

kontestan.Akan menilai dan melihat ketokohan seseorang. Pemilih skeptis,

tipe pemilih ini menggunakan metode acak atau random. Jadi sangat tidak

objektif dan sama sekali tidak cerdas. Tipe pemilih pragmatis tipe pemilih

ini mencari keuntungan dari calon.

Kegiatan demontrasi, unjuk rasa yang disertai kekerasan juga

termasuk dalam salah satu bentuk partisipasi yang aktif seperti yang

dikatakan Rush dan Althoff (2005:128) bahwa, “kekerasan dapat

memanifestasikan diri dalam berbagai tingkatan pada suatu hierarki, tidak
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hanya dalam bentuk demonstrasi, akan tetapi juga melalui berbagai

organisasi politik dan semua pihak.”Jadi bentuk partisipasi politik bukan

hanya dapat dilakukan dengan cara damai tetapi juga dapat dilakukan

dengan kekerasan seperti demontrasi.

Partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara. Hal tersebut

juga dikemukakan oleh Ruslan (dalam Handoyo, 2008:212) bahwa

partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara dan pencalonan

dalam pemilu tapi bentuk-bentuk partisipasi politik lebih bervariasi dari

itu. Bentuk partisipasi politik lainnya adalah: a) memahami berbagai

persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik

baik internal maupun eksternal melalui media massa, seminar, symposium,

konggres dan diskusi informal dengan orang lain, b) ikut serta dalam

kegiatan kampanye politik, misalnya kegiatan kampanye penyanderaan

masyarakat tentang berbagai peristiwa politik, c) ikut serta dalam berbagai

aksi atau demonstrasi politik yang bertujuan untuk memberi pengaruh

terhadap keputusan publik, d) memberikan kontribusi nyata dalam

berbagai kegiatan, seperti perbaikan lingkungan atau pelayanan

masyarakat dengan usahanya sendiri, e) bergabung dengan suatu partai

politik atau pressure group baik secara aktif maupun biasa-biasa saja. Jadi

meskipun pemberian suara merupakan wujud partisipasi politik yang lebih

dikenal oleh masyarakat, namun beberapa bentuk partisipasi politik di atas

juga dapat dilakukan oleh masyarakat.
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Ada beberapa tipe pemilih dalam pemilihinan umum, hal ini juga

dijelaskan oleh Firmanzah (2007:134-139), bahwa ada beberapa tipologi

pemilih yaitu;a) pemilih dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih

rasional (rational voter). Dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi

tinggi pada policy-problem-solvingdan berorientasi rendah untuk faktor

ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai

politik atau calon kontestan dalam program kerjanya, b) pemilih kritis,

merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai

politik atau seorang kontestan dalam menyelesaikan permasalahan dan

tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih pada sebuah partai

atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah rational voter

untuk berpaling ke partai lain, c) pemilih tradisionalmemiliki orientasi

ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai

politik atau kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan

keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial

budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih

sebuah partai politik, d)pemilih skeptis pemilih ini adalah pemilih yang

tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik

atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu

yang penting. Jadi setiap pemilih memilih tipe beragam, mulai dari pemilih

yang berpikir rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih

skeptis. Masing-masing tipe pemilih ini memiliki pertimbangan masing-
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masing untuk memilih dalam pemilihan umum.Tipe pemilih ini juga

menjadi faktor yang menetukan partisipasi politik warga negara dalam

memberikan suaranya di pemilihan umum.

Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi

politik diatas, banyak ahli yang mengemukakan tentang hal tersebut.

Demikian halnya dengan Almond (dalam Gatara,

2011:98)yangmembedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk. Pertama

yaitu partisipasi politik konvensional, bentuk partisipasi politik yang

normal dalam demokrasi modern dan patisipasi politik non-konvesional,

yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (violence) dan

revolusioner. Partisipasi politik kovensional, berupa pemberian suara,

diskusi politik, kegiatan kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung

dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi kelompok individual

dengan pejabat politik. Partisipasi politik nonkonvensioanal, yaitu berupa

pengajuan petisi, berdemonstrasi/ unjuk rasa  konfrontasi, mogok, tindakan

kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang

gerilya.

Bentuk-bentuk partisipasi politik (dalam Sahid, 2011:182-183) jika

dilihat dari jumlah pelaku, dapat dibedakan menjadi partisipasi individual

dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual yaitu partisipasi yang

dilakukan oleh orang perorangan secara individual, misalnya menulis surat

berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Kemudian Partisipasi

kolektif yaitu kegiatan poitik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara



31

secara serentak yang dimaksud untuk mempengaruhi penguasa.

Selanjutnya partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yaitu; a) partisipasi

kolektif yang konvensional seperti pemberian suara (voting), diskusi

politik, kegiatan kegiatan kampanye, dan membentuk organisasi, b)

partisipasi kolektif nonkonvensional, seperti pengajuan petisi, demonstrasi,

konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan dan revolusi

untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk

partisipasi politik jika dilihat dari aktifitasnya dibedakan menjadi

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kemudian jika dilihat berdasarkan

jumlah pelaku dibedakan menjadi partisipasi individu dan partisipasi

kolektif.

3. Fungsi Partisipasi Politik

Lane (dalam Handoyo, 2008:214) menyebutkan, bahwa partisipasi

politik paling tidak memiliki empat fungsi yakni; a) sebagai sarana

mengejar kebutuhan ekonomi, b) sebagai saranamemuaskan suatu

kebutuhan bagi penyesuaian sosial, c) mengejar nilai-nilai khusus, d)

memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

Dari empat fungsi tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi politik berfungsi

untuk usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi pelaku partisipasi

politik dalam hal ini adalah masyarakat. Pemenuhan Kebutuhan tersebut

dapat berupa kebutuhan ekonomi, kebutuhan bagi penyesuaian sosial,

kebutuhan psikologis tertentu, maupun mengejar suatu nilai-nilai khusus.
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Semua kebutuhan tersebut berusaha dicapai dengan partisipasi politik yang

dilakukan masyarakat.

Sahid (2011:184) menyimpulkan sebagai berikut.

Partisipasi politik mendorong program-program pemerintah, sebagai
institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk
masukanbagi pemerintah dalam mengarahkan dan
meningkatkanpembangunan, sebagai sarana untuk memberi
masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan
dan pelakanaan program-program pembangunan.

Dari fungsi diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik bukan

hanya berfungsi untuk masyarakat tetapi juga berfungsi untuk kepentingan

pemerintah. Fungsi pertama dapat memperlihatkan bahwa dengan adanya

partisipasi politik dari masyarakat akan mendorong program-program

pemerintah, karena program-program kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jadi

tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka program-program

pemerintah tersebut tidak akan berhasil memenuhi kepentingan

masyarakat. Kemudian fungsi kedua, partisipasi politik juga dapat

memberikan suatu arahan atau pertimbangan untuk menentukan suatu

kebijakan. Kebijakan tersebut harus mengarah ke peningkatan

pembangunan. Selain itu seperti telah diuraikan fungsi ketiga, partisipasi

politik juga berfungsi untuk member masukan, saran dan kritik terhadap

perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Jika dalam setiap tahap

pembuatan keputusan pemerintah ada partisipasi dari masyarakat maka

keputusan tersebut akan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
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Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat berfungsi bukan

hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah. Dalam sebuah

negara demokrasi Partisipasi masyarakat sangat penting bukan hanya

untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah. Pada intinya fungsi dari

partisipasi politik adalah untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah,

mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, banyak ahli

yang mengemukakan tentang ini, salah satunya adalah hipotesis

pembangunan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:58),

bahwa tingkat pembangunan sosioekonomi yang lebih tinggi, dan secara

implisit, mengakibatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, dan

secara implisit, mengakibatkan suatu pergeseran dari bentuk partisipasi

yang dimobilisasi kan ke partispasi yang otonom. Sementara itu, hipotesis

pemerataan menyatakan bahwa tingkat pemerataan sosioekonomi yang

lebih tinggi mengakibatkan tingkat partispasi politik yang lebih tinggi.

Huntington dan Nelson (1994:60) menyatakan  sebagai berikut.
Di dalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung
bervariasi dengan status sosioekonomi. Mereka yang berpendidikan
lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai pekerjaan
yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatifdari pada mereka yang
miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan berstatus rendah.
Pembangunan sosial dan ekonomi melibatkan ketegangan dan
tekanan antar kelompok sosial, dan sebagai konsekuensinya,
kelompok-kelompok itu harus masuk dalam dunia politik.
Perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah
banyaknya organisasi maupun perkumpulan dan meningkatnya
jumlah orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu.
Pembangunan ekonomi menghasilkan perluasan penting dari
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fungsi-fungsi pemerintah. Modernisasi sosioekonomi biasanya
berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional.

Dari pandangan Huntington dan Nelson mengenai faktor yang

mendorong partisipasi politik dapat dikatakan bahwa pembangunan

merupakan faktor yang mendorong partisipasi politik ke arah partisipasi

politik yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat sosioekonomi masyarakat

maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politik masyarakat tersebut.

Tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penghasilan

dan pekerjaan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar

penghasilan dan semakin mapan pekerjaan baiasanya akan lebih

partisipatif. Pembangunan sosial ekonomi sangat mempengaruhi

partisipasi politik karena pembangunan ekonomi yang maju akan terdapat

persaingan yang tinggi di dalam masyarakatnya, sehingga masyarakat

harus masuk dunia politik. Pembangunan ekonomi yang maju juga akan

memperluas fungsi pemerintahan, semakin modern sosioekonomi biasanya

dapat dilihat dari wujud pembangunan nasionalnya.

Partisipasi politik tidak berlangsung secara otomatis meskipun

dalam masyarakat demokratis. Dalam sebuah partisipai politik pasti

terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat suatu partisipasi

politik. Faktor-faktor tersebut dapat bersal dari dalam diri maupun dari

luar diri seseorang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh

Handoyo (2008:215) bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi

politik yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro bersifat lebih

umum dan pengaruhnya cenderung tidak langsung dan berada di luar diri
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individu warga negara. Kemudian Faktor mikro yang bersifat lebih

spesifik yaitu pengaruhnya langsung dan berasal dari dalam diri individu

warga negara. Jadi dalam sebuah negara demokrasi terdapat faktor mikro

dan faktor makro yang mempengaruhi warga negaranya untuk

berpartisipasi politik.

Faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi tinggi

rendahnya pasrtisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan

kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Seperti yang

dikemukakan oleh Paige (dalam Setiadi dan Kolip 2013:154) bahwa faktor

kesadaran politik, sikap dan kepercayaan politik sebagai faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Jika seseorang

mempunyai kesadaran politik, sikap dan kepercayaan kepada pemerintah

yang tinggi terhadap pemerintah, maka partisipasinya akan bersifat aktif.

Apabila seseorang mempunyai kesadaran politik sikap, dan kepercayaan

kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politiknya akan bersifat apatis.

Apabila seseorang mempunyai kesadaran politik yang tinggi tetapi

mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah disebut sebagai

militan-radikan. Apabila seseorang mempunyai kesadaran politik yang

rendah, tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada

pemerintah, maka partisipasi yang demikian ini disebut partisipasi pasif.

Sastroatmojo (1995:82) mengemukakan bahwa partisipasi politik

merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun

politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut
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apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal apa yang

mendorong individu berpartisipasi. Dari definisi tersebut dapat dilihat

bahwa jika aktivitas politik dilihat sebagai partisipasi politik maka

partisipasi politik bukan hanya dilihat dari bentuk partisipasinya saja,

tetapi juga apa yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Hal ini

juga didukung oleh pernyataan dariSurbakti (2007:144) bahwa patisipasi

politik menjadi suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa

faktor.Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya

pasrtisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan

kepada pemerintah (sistem politik). Jadi dalam partisipasi politik terdapat

faktor yang menjadi pendukung dalam mendorong suatu kegiatan

partisipasi itu dilakukan.

Arnstein (dalam Sahid, 2011:185) menyebutkan, partisipasi politik

didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan produk akhir. Faktor

politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik,

pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan

kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.Dari pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi politik terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik.

Pendapat mengenai faktor pendorong partisipasi juga dikemukakan

oleh Weiner (dalam Syarbaini, 2002:69) menurutnya terdapat lima

penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasilebih luas dalam proses

politik, yaitu; a) modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang
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menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut ke dalam

kekuatan politik, b) perubahan-perubahan sekunder struktur kelas sosial,

pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, c) konflik antar

kelompok pemimpin politik, e) keterlibatan pemerintah yang meluas

dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.Dari kelima penyebab

timbulnya gerakan partisipasi yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan

bahwa pertama modernisasi atau pertumbuhan di segala bidang akan

menjadikan masyarakat akan menyebabkan masyarakat bersain secara

lebih ketat, kemudian untuk persaingan tersebut masyarakat harus masuk

dalam dunia politik, kemudian faktor kedua perubahan struktur sosial dan

kelas sosial juga dapat menjadi penyebab timbulnya gerakan partisipatif,

karena semakin tinggi kelas sosial masyarakat biasanya akan semakin

mengarah kearah masyarakat yang partisipatif. Ketiga adalah pengaruh

dari kaum intelektual, jadi semakin baik komunikasi politik yang

dilakukan kaum intelektual maka masyarakat akan semakin mengarah ke

arah masyarakat yang partisipatif. Keempat adalah konflik antar pemimpin

politik, konflik tersebut biasanya akan menjalar ke masyarakat, masyarakat

terpecah menjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok tersebut

biasanya akan mendukung masing-masing pemimpin politik yang mereka

dukung.

Persaingan diantara kelompok-kelompok yang mendukung

pemimpin politik yang berbeda biasanya akan mendorong masyarakat ke

arah yang partisipatif, kerena mereka harus ikut berpartisipasi dalam
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politik agar pemimpin politik yang mereka dukung menang. Kelima adalah

keterlibatan pemerintah yang meluas di bidang kebudayaan, sosial dan lain

sebagainya, keterlibatan pemerintah yang meluas ini akan menjadikan

pemerintah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dan semua

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sangat mempengaruhi

masyarakat di berbagai bidang, hal ini berdampak masyarakat akan ikut

dalam partisipasi poitik, agar keputusan yang diambil oleh pemerintah

dalam semua bidang yang sangat berpengaruh bagi masyarakat tersebut

sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Warga daerah pedesaan bila datang ke Pemilu memusatkan

perhatian pada kebutuhan dasar komunitas lokal dan wilayah sekitar,

mereka memiliki sejumlah kepentingan politik bersama, dan mereka

memberi suara berdasarkan itu” (Amal, 1996:86). Dari pernyataan tersebut

dapat terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat pedesaan cenderung

memperhatikan kebutuhan dasar merkeka. Mereka memperhatikan apakah

jika ikut berpartisipasi politik akan menguntungkan bagi sekolah, fasilitas

kesehatan, harga produsen untuk komoditas lokal akan memberi

keuntungan pada mereka. Mereka memusatkan pada tempat dimana

mereka tinggal, biasanya masyarakat pedesaan akan ikut berpartisipasi

politik apabila sebagian besar dari mereka juga berpartisipasi dalam

politik, karena ikatan persaudaraan antar tetangga masih tinggi.

Lindenfeld (dalam Maran, 2001:156)  berpendapat bahwa faktor

pendorong utama seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik
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adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa

status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa terasing dari

kehidupan politik, dan yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Hal ini

tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Jadi

finansial atau materi menjadi faktor penentu partisipasi politik. Semakin

tinggi status ekonomi seseorang maka semakin tinggi partisipasi

politiknya.

Milbrath (dalam Rush dan Althoff, 2000:167) menyatakan bahwa

partisipasi politik itu bervariasi berkaitan dengan empat faktor utama

yaitu; (1) sejauh mana orang menerima perangsang politik, (2)

karakteristik pribadi seseorang, (3) karakteristik sosial seseorang; dan (4)

keadaan politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat

menemukan dirinya sendiri. Faktor-fktor tersebut dapat mempengaruhi

partisipasi politik. Dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor

penghambat partisipasi politik.

Rosenberg (dalam Maran, 2001:156)  yangmenyatakan terdapat

faktor penghambat seseorang untuk ikut berpartisipasi politik yaitu

ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Orang

beranggapan bahwa partisipasi politiknya akan sia-sia, karena tidak akan

mempengaruhi proses politik. Tidak adanya perangsang untuk

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini menyebabkan seseorang

engga untuk berpartisipasi politik. Dari ketiga faktor penghambat berikut

dapat dijelaskan bahwa adanya rasa takut dari masyarakat untuk ikut serta
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berpartisipasi disebabakan oleh ketakutan akan konsekuensi negatif dari

aktivis politik. Kemudian karena seseorang beranggapan bahwa suaranya

tidak akan berarti dan berpengaruh apapun bagi keputusan politik,

kemudian juga karena tidak ada perangsang untuk berpartisipasi dalam

kehidupan politik misalnya dengan adanya pendidikan politik yang

disosialisasikan kepada masyarakat, kegiatan kampanye atau apapun yang

menarik masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik. Ketiga

faktor tersembut akan menjadi penghambat seseorang untuk ikut

berpartisipasi dalam politik.

Faktor  lain yang mempengaruhi partisipasi politik dikemukakan

oleh Setiadi dan Kolip (2013: 154-155) jika dipandang dari pendekatan

kontekstual perilaku seseorang dalam berpartisipasi politik dipengaruhi

oleh lingkungan sosio-ekonomi dan politik tempat individu tersebut hidup.

Pendekatan ini cenderung melihat individu tidak otonom terhadaap

pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan pekerjaan dan situasi politik di

sekitar individu dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi

politik. Individu selalu terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat dengan status sosial dan tingkat ekonomi rendah tidak

mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan politik, tidak

mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tidak mampu berbuat

sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi dan

alternatif, dan kemungkinan untung rugi dari keputusan politik bagi

kelompok ini lebih rendah dari pada ancaman terhadap kepentingan
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kelompok mayarakat yang berstatus ekonomi tinggi. Bukan hanya

ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik tetapi juga status sosial

masyarakat.

Rosenberg (dalam Rush dan Althoff, 2000:147) bahwa individu

dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu,

seseorang akan merasa bahwa partisipasinya dalam hal politik yang begitu

sederhana, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi keputusan

politik bangsa. Seseorang merasa bahwa dengan menggabungkan diri

dengan orang lain untuk mendapatkan suatu tujuan politik adalah tidak

berguna. Hal tersebut menjadikan seseorang enggan untuk berpartisipasi

politik.

Perilaku politik masyarakat legislatif,  pemilihan Presiden dan

Pemilukada sangat sulit untuk ditebak, seperti yang dikemukakan oleh

Setiadi dan Kolip (2013: 157) bahwa ada distabilisasi sikap dan perilaku

politik rakyat  antara hari ini dan hari esok, pilihan yang berubah-rubah

akan dengan mudah ditangkap oleh tim sukses yang mengerti dengan baik

perilaku pemilih. Inilah yang disebut dalam kosakata politik lokal sebagai

serangan fajar. Menjelang dalam pemilihan, tim sukses datang dari rumah

ke rumah. Ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, pola semacam ini juga

dilakukan. Arena Power by doing dipindahkan ke arena publik rakyat

dengan cara yang lebih masif. Pengawasan penggunaan uang kegiatan

kampanye calon oleh komisi pengawasan pemilu yang lemah membuat

pergerakan uang dalam Pilkada tidak terdeteksi. Dapat terlihat bahwa



42

perilaku masyarakat untuk memilih calon yang dipilih kemudian untuk

menentukan akan ikut dalam pemilihan atau tidak dipengaruhi oleh

perilaku tim sukses dilapangan.

Kemudian Gaffar (2012:6) menyatkan bahwa ada hal teknis yang

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik

dalam hal ini adalah pemungutan suara yaitu kelemahan dalam susunan

Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni adanya warga negara yang terdaftar

lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya di sisi lain banyak warga

negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini

akan mempengaruhi jumlah partisipasi warga negara dalam Pemilu yang

pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil Pemilu. Hal ini seringkali

terjadi pada saat menjelang pemungutan suara, warga negera yang tidak

terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS, ataupun kesulitan dalam hal

mengurus administrasi untuk dapat memilih di tempat lain dapat

menghambat seseorang dalam menyalurkan suaranya di pemilihan umum.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari Parpol adalah meningkatkan

partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan politik dan pemerintahan, bukan halnya sebagai wadah dari

partisipasi politik masyarakat tetapi juga memberikan pendidikan politik

bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia

yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Dari undang-undang tersebut dapat diketahui
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bahwa pendidikan politik adalah salah satu upaya untuk menyadarkan

masyarakat agar sadar atas hak dan kewajibanya termasuk dalam

melaksanakan partisipasi politik pada pemilihan Presiden 2014.

5. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat dengan latar belakan yang berbeda-

beda tentunya setiap warga masyarakat memiliki tujuan hidup yang

berbeda-beda. Demikian juga dalam partisipasi politik tentu memiliki

tujuan tertentu untuk memenuhi apa yang menjadicita-cita setiap

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Davis (dalam Sastroatmodjo

1995:85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik

dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekanya sehingga

mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi.

Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah

lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memeiliki kewenangan

dalam pengambilan keputusan politik. Jadi tujuan partisipasi tersebut

adalah tujuan masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negaramempunyai

Untuk mendukung program-program pemeritah, artinya peran serta

masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan

pembangunan. Sebagai organisiasi yang menyuarakan kepentingan

masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan

meningkatkan pembangunan (Sastroatmodjo, 1995:85). Dari uraian

tersebut tentang tujuan partisipasi politik dapat diketahui bahwa baik
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masyarakat maupun pemerintah memiliki tujuan tersendiri. Masyarakat

ikut berpartisipasi dalam politik agar kepentingan masyarakat didengarkan

dan dipenuhi melalui pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pemerintah

juga memiliki tujuan, dengan adanya partisipasi politik dari masayarakat,

pemerintah mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan sesuai keinginan

rakyat.

B. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih di Indonesia dikatagorikan menjadi tiga katagori.Pertama,

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

berdasarkan penilaian analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional,

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

pemilih pemula, yakni pemilih yang baru memasuki usia pemilih atau baru

pertama kali mengikuti pemilihan.

Menurut Pasal 1 ayat (21) UU No. 42 tahun 2008 tentang

Pemilihan Presiden 2014, bahwa pemilihpemula adalah warga negara

Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah pernah kawin, kemudain pasal 27 ayat (1 dan 2) UU No.42 tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menerengkan

bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara

Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih
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dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Dalam Surat KPU tanggal 15 September 2014  perihal Laporan

Hasil Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu 2014, katagori

pemilih pemula dalam pemilihan Presiden 2014 adalah warga Desa

Karangsari baik laki-laki maupun perempuan yang lahir pada tanggal 9 juli

1992 sampai dengan 9 juli 1997. Hal ini disebabkan karena seseorang yang

lahir pada 9 juli 1992 belum memiliki hak pilih untuk memilih dalam

pemilihan Presiden 2009 kemudian seseorang yang lahir pada tanggal 9

juli 1997 telah berumur 17 tahun dan telah memiliki hak pilih pada

pemilihan Presiden 2014.

2. Karakteristik Pemilih Pemula

Di negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai

masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di

negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak

remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai

kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan

masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Melani 2014:32-33).

Penelitian Hardini (dalam Setiawaty, 2013:33), sebagai berikut.

Beberapa prilaku yang ditunjukan oleh pemilih pemula yaitu: a)
pemilih pemula tidak menunjukkan antusiasme dalam
menghadapi pemilukada dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut
serta dalam kegiatan kampanyepolitik, namun 72% responden
tetap menggunakan hak pilihnya, b) ada keinginan besar untuk
merasakan pengalaman dengan menggunakan hak pilih, tercermin
dari 70% responden menyatakan tetap memilih diantara calon
yang ada kendati tidak ada pasangan calon yang sesuai dengan
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pilihan mereka. Ditambah 60% diantaranya menyatakan
setidaknya memberikan pilihan dalam Pilkada. Serta diperkuat
60% responden yang menyatakan keinginan hanya untuk ikut
serta dalam Pilkada, c) pemilih pemula lebih menyukai hal-hal
yang mudah dan sederhana untuk dimengerti. Salah satu
bentuknya adalah sikap memilih partai lama karena dianggap
gampang. Terlalu banyak hal baru yang harus dipahami.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa biasanya pemilih

pemula tidak terlalu antusias untuk mengikuti kegiatan kampanye.

Meskipun demikian namun keinginan untuk menggunakan hak pilihnya

tetap ada karena pemilih pemula cenderung ingin merasakan pengalaman

untuk yang pertama kalinya dalam memilih di pemilihan umum. Pemilih

pemula juga cenderung menyukai hal-hal yang mudah dan sederhana

seperti memilih partai lama.

Karakter pemilih pemula berbeda dengan pemilih yang sudah

pernah memilih dalam pemilihan umum periode sebelumnya hal ini

dijelaskan oleh Setiajid (2011:20) yakni, (1) pemilih pemula baru pertama

kali memberikan suaranya dalam TPS, (2) pemilih pemula belum memiliki

pengalaman untuk memilih dalam periode pemilihan sebelumnya ,

(3)pemilih pemula biasanya memiliki antusias yang tinggi, (4) pemilih

pemula biasanya berpikiran kurang rasional, (5) pemilih pemula yang

masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan

memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) karena

jmlahnya yang cukup besar pemilih pemula seringkali menjadi sasaran

peserta Pemilu, (7) pemilih pemula biasanya memiliki rasa ingin tahu,
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mencoba, dan berpartisispasi dalam Pemilu, walaupun kadang dilakukan

dengan bebagai latar belakang yang berbeda.

C. PemilihanPresiden ( Pilpres)

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun

1945menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan

dilaksananakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari

kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui

partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat

sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam

rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
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terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun

dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis

dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Pemilih Pemula dalam Pilpres

Kelompok pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu

legislatif, Pilpres) biasanya berstatus pelajar. Pemilih pemula sebagai obyek

dari kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan

pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuanya ke tingkat

optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. (Dani, 2010:34). Jadi

kelompok pemilih pemula biasanya masih berstatus pelajar, karena jika tidak

putus sekolah kelompok pemilih pemula yang berumur 17-21 tahun biasanya

masih terdaftar sebagai pelajar SMA atau mahasiswa. Agar dapat ikut

berpartisipasi dalam politik hendaknya kelompok pemilih pemula diberikan

bimbingan dan arahan untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Sitompul (2005:2) mengemukakan bahwa menurut hasil survei

pemilih pemula pada Pemilu 2004, pemilih pemula cenderung memilih calon

Presiden yang populer. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Jennings dan Nieni (dalam Sitompul, 2005:2) yang menyatakan bahwa anak-

anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti

orangtua mereka. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya

akan mudah terpengaruh dengan sebayanya. Dari pernyataan tersebut dapat

dikatakan bahwa pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden cenderung memilih Presiden yang populer, hal ini dapat disebabkan
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karena pemilih pemula memiliki pengetahuan yang terbatas tentang politik.

Pemilih pemula memiliki sedikit kemauan untuk mencari informasi tentang

seluruh calon Presiden dan Wakil Presiden sehinga pemilih pemula

cenderung hanya memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer.

Kemudian Pemilih pemula cenderung memilih calon politik yang sama

seperti orang tuanya karena orang tua tetap berpengaruh dalam kehidupan

sehari-hari pemilih pemula sehingga pilihan poitiknya juga akan mengikuti

pilihan orang tua. Selain itu pemilih pemula juga mudah terpengaruh dengan

teman sebaya.

Pemilih pemula sebagai subyek memiliki peranan yang sangat

penting dalam pelaksanna pelilihan Presiden.Bagi pemilih pemula

kesempatan ini tentu menjadi sangat berarti karena kesempatan yang

akandatang.Keterlibatan mayarakat tidak terkecuali pemilih pemula dalam

momentum pemilihan Presiden 2014 menjadi landasan bagi bangunan

demokrasi. Demokrasi akan berjalan dengan baik jika tingkat partisipasi

politik masyarakat berjalan dengan baik, khususnya partisipasi politik pada

pemilih pemula terkait sebagai generasi yang dikemudian hari akan

meneruskan demokrasi baik ditingkat lokal maupun nasional.

E. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca yakni sebagai

berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Selma Ariza (2009) yang berjudul

“Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota Semarang
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Tahun 2010 di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”,

hasil penelitianya menunjukan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh

pemilih pemula Kelurahan Sekaran dalam Pilwalkot Semarang tahun 2010

adalah pemberian suara, kegiatan kampanye, berdiskusi masalah politik dan

faktor penghambat berupa kurangnya sosialisasi, perasaan tidak mampu, dan

dari pihak keluarga sedangkan faktor pendorongnya yaitu rasa ingin tahu dan

kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian ini terlalu terpaku pada teori

Almond pada hasil penelitianya sedangkan penelitian yang peneliti lakukan

selain perbedaan tempat dan subjek penelitian juga terdapat pebedaan lain

yaitu dalam penelitian yang peneliti laksanakan melengkapi dari penelitian

sebelumnya, pada penelitian sebelumnya hanya terpaku dengan teori almond

sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mencoba

mengembangkanya bukan hanya menggunakan teori Almond tentang

partisipasi politik tetapi juga teori lain tentang partisipasi politik agar hasil

penelitian lebih mendalam dan dapat menemukan hasil penelitian baru

tentang partisipasi politik pemilih pemula.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto yang berjudul Pemilih

Pemula di Desa Karangsari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dalam

Pilkada 2012 Menurut Politik Islam. Penelitian ini menjelaskan secara umum

tentangpartisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Pati dan menjelaskan

kecenderungan serta pandangan pemilih pemula terhadap praktik politik di

Kabupaten Pati menjelaskan pola relasi pemilih pemula dalam perpektif

politik Islam. Jenis penelitian ini adalah Field Research atau penelitian
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lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan memperoleh

fakta partisipasi pemilih pemula dalam pemilukada 2012 di Kabupaten Pati.

Kesimpulan yang diperoleh dalampenelitian ini adalah banyak pemilih

pemula yang tidak ikut serta dalam menentukan pilihanya. Ada 80% pemilih

pemula yang tidak hadir ke TPS dan tidak mau menyuarakan hak pilihnya,

kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai politik yang

mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula, kemudian pemilih mau

menyuarakan hak pilihnya jika disertai dengan uang pelicin. Kemudian

kecenderungan pemilih pemula adalah pada money politik, ditemukan ada

sekitar 29% dari 40 responden pemilih pemula yang memilih kandidat dengan

memberikan uang kepada pemilih. sedangkan yang memilih kriteria calon

yang tidak memberikan uang hanya 11%. Sementara itu, penelitian yang

peneliti lakukan membahas bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula

serta faktor penghambat dan pendorong pemilih pemula dalam berpartisipasi

politik di Pilpres 2014 yang menggunakan mendekatan kualitatif.

Penelitian Marlini Tarigan (2009) dengan judul “Partisipasi Politik

Mayarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008”.

Penelitian ini berbentuk tesis sebagai tugas akhir. Dalam penelitian ini

menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode survai. Sasaran dalam penelitian ini

adalah pemilih di Kabupaten temanggung. Teknik pengambilan sempel

adalah menggunakan sempel acak 2 cabang yang menggabungkan sistem
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acak dan sistem proporsional. Adapun jumlah responden adalah 243 orang

yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat terlihat

bahwa penelitian ini memiliki perbedaan variabel yang diteliti, subjek dan,

tempat penelitian kemudian perbedaan metode penelitian dan juga teori yang

digunakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengambil judul

Partisipasi Pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas PadaPemilihan Presiden 2014 yang dimaksudkan

untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih

pemimpin ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih

pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah

(Syarbaini, 2002:69). Jadi dapat disimpulkan bahwa orang atau sekelompok

orang yang ikut serta dalam partisipasi politik tidaklah terbatas pada jenis

kelamin tertentu, ras dan golongan tertentu, ataupun dari agama tertentu.

Setiap orang di Indonesia berhak untuk ikut serta menyalurkan

aspirasinya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk memilih yaitu pemilih

yang mempunyai hak memilih. Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih

adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu

dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Sedangkan pemilih
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yang baru pertama kali memilih sering disebut sebagai pemilih pemula.

Meskipun demikian pemilih pemula masih kurang mendapatkan pendidikan

politik sebagaimana mestinya, kurangnya partisipasi politikpemilih pemula

berupa ikut serta dalam pengambilan suara dipemilihan legislatif menjadikan

jumlah pemilih pemula di pemilihan Presiden bertambah.

Tanggal 9 Juli 2014 telah diselenggarakan pemilihan Presiden di

Indonesia. Pada kesempatan ini pula, dilaksanakan penelitian tentang

partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula, dan

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula.

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir untuk penelitian ini:

Pemilih pemula Desa
Karangsari

Pemilihan Presiden tahun 2014

Partisipasi politik
pemilih pemula Desa
Karagsari

Bentuk-bentuk
partisipasi politik pemilih
pemula DesaKarangsari

Faktor pendorong dan
penghambat partisipasi
politik pemilih pemula
Desa Karangsari
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BAB III

METODE PENELITIAN

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2009:2).

Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting sebab keberhasilan kegiatan

yang dilakukan dalam penelitian ditentukan oleh tepatnya metode yang

digunakan. Penelitian merupakan suatu sarana bagi ilmu pengetahuan untuk

mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Di samping itu, penelitian juga

merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut memecahkan masalah yang

dihadapi.

Ketepatan dalam memilih metode penelitian akan mengatur arah dan

tujuan penelitian. Metode penelitian mempunyai peranan penting

dalammenentukan kualitas hasil penelitian.Dalam metode penelitian ini, terdapat

beberapa hal yang dapat menentukan langkah pelaksanaan kegiatan

penelitian.Langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian, fokus

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data,

analisis data, dan prosedur penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula di

DesaKarangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan

Pesiden, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
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dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber

data dilakukan secara purpose dan snowball, teknik penggumpulan dengan

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,

2009:9). Dijelaskan oleh Rachman (2011:149-150) bahwa “generalisasi dalam

penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut

dapat digunakan di tempat lain manakala tempat tersebut memiliki

karakteristik yang tidak jauh berbeda”. Jadi hasil penelitian kualitatif dapat

digunakan di tempat yang situasi dan kondisinya sama seperti situasi dan

kondisi objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan

pengamatan situasi yang wajar (alamiah) sebagaimana adanya tanpa

dipengaruhi atau dimanipulasi (Kaelan, 2005:18). Kirkdan Miller (dalam

Moleong, 2000:3) menyatakan “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari

pengamatan pada manusia”. Pada prinsipnya penelitian kualitatif adalah suatu

prosedur penelitian yang dapat menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa

yang akan ditulis dan dibandingkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan

penelitian. Penelitian kualitatif  ini bertujuan melakukan pengamatan,

pengukuran, analisis serta mendokumentasikan hasil penelitian. Penggunaan

metode penelitian dengan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok

metode penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik

pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten
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Banyumas. Pada pemilihan Presiden 2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014.

Deskripsi tersebut berasal dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan

dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan

ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui

dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyumas.

Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di Desa Karangsari Kecamatan

KebasenKabupatenBanyumas banyakterdapat pemilih pemula yaitu usia 17

sampai 21 tahun yakni 333 pemilih pemula. Pada usia inilah seseorang

dikatakan pemilih pemula yaitu orang yang baru pertama kali mengikuti

pemilihan Presiden. Di desa lain juga terdapat pemilih pemula seperti yang

terdapat di Desa Karangsari tetapi Desa Karangsari merupakan desa terpencil

dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Kebasen, tingkat

partisipasi politik masyarakatnya tergolong rendah dibandingkan dengan desa-

desa lain di Kecamatan Kebasen. Pendidikan politik di Desa karangsari juga

rendah, kemauan untuk ikut serta dalam dunia politik juga rendah. Kemudian

pembangunan di Desa Karangsari juga tertinggal dibandingkan dengan desa-

desa lain di wilayah Kecamatan Kebasen. Banyaknya pemilih pemula yang
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berada di luar Desa Karangsari untuk bekerja dan sekolah menimbulkan

permasalahan bagi partisipasi pemilih pemula saat pemberian suara pada

pemilihan Presiden 2014.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi

politik  pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyumas pada Pemilu Presiden 2014. Agar dapat memberikan hasil yang

lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai

berikut.

1. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan

KebasenKabupatenBanyumas pada pemilihan Presiden 2014.Bentuk

partisipasi politik yang dimaksud disini adalahBentuk partisipasi politik

yang dimaksud disini adalah berdasarkan aktifitas yaitu partisipasi aktif dan

partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada

proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan

kegiatan yang berorientasi pada output politik. Kemudian berdasarkan

jumlah pelaku yaitu partisipasi individual dan kolektif. Partisipasi individu

adalah partisipasi yang dilakukan oleh perorangan secara individual

sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh

sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksud untuk mempengaruhi

penguasa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di

Desa karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas padapemilihan
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Presiden 2014. Faktor-faktor yang dimaksud disini adalah faktor yang

mendorong pemilih pemula melakukan partisipasi politik serta faktor yang

menghambat pemilih pemula melakukan partisipasi politik.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan

dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2009:225). Sumber data primer

merupakan sumber data yang utama yaitu narasumber. Informan yang

diambil oleh peneliti adalah pemilih pemula yang terdaftar dan mempunyai

hak pilih di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Dari narasumber inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan.

Pemilih pemula yang peneliti wawancarai ada dua puluh satu pemilih

pemula.

Sumber data primer kedua adalah informan yang diwawancarai oleh

peneliti yaitu ketua PPS Desa Karangsari yaitu Senen Susanto, sekretaris

PPS yaitu Pujo Widododan, ketua TPS satu yaitu Suharni kemudian Panitia

pengawas pemilihan Presiden dan WakilPresiden Desa Karangsari yaitu

Warsono. Ketua PPS Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyumas ini adalah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai

partisipasi politik pemilih pemula dan mempunyai kemampuan untuk

mengintroduksi antara peneliti dengan informan atau responden lain yang
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dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sekretaris PPS adalah orang

yang mengetahui pasti tentang jumlah data-data partisipasi politik pemilih

pemula di Desa Karangsari khususnya pada saat pemberian suara, karena

sekretaris PPS merupakan orang yang menyimpan data-data yang

dibutuhkan oleh peneliti dalam menggali partisipasi poitik pemilih pemula

di Desa Karangsari, kemudian anggota KPPS Desa Karangsari yang

sekaligus menjadi ketua di TPS satu Desa Karangsari adalah orang yang

mengetahui partisipasi politik pemilih pemula terutama pada saat

pemungutan suara langsung di TPS Desa Karangsari. Kemudian anggota

panitia pengawas pemilihan umum yaitu orang yang mengetahui informasi

terkait dengan partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula Desa

Karangsari karena Panwas Desa Karangsari juga bertugas mengawasi jika

ada pelanggaran-pelanggaran dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh

warga Desa Karangsari termasuk pemilih pemula, maka Panwas juga

menyaksikan secara langsung keikutsertaan pemilih pemula dalam beberapa

bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari seperti

kegiatan kampanye, diskusi politik dan pemungutan suara.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau

dengan dokumen” (Sugiyono, 2009:225). Dokumen adalah setiap bahan

tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku, majalah

ilmiah, sumber arsip, dokumen, pribadi dan dokumen resmi. Data juga
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diperoleh dari sumber tetulis, yaitu bersumber dari buku-buku literatur yang

berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

sebagai berikut.

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri

yang spesifik, yakni tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam

yang lain. Hadi (dalam Sugiyono, 2009:145) mengatakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan.

Teknik observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar. Penggunaan teknik observasi sangat penting

dalam penelitian, sebab peneliti dapat melihat secara langsung keadaan,

suasana, dan kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Melalui

pengamatan, diharapkan dapat dihindari informasi semu yang kadang-

kadang muncul dan ditemui dalam penelitian. Observasi sebagai alat

pengumpul data dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara

sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak
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dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi (Sugiyono,

2009:146). Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi

terstruktur, jadi peneliti telah mempersiapkan secara sistematis tentang hal

yang akan diobservasi yaitu proses diskusi politik formal dan proses

pemungutan suara.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup

kegiatan yang memusatkan secara langsung terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh panca indra (Arikunto, 2006:133). Kemudian terkait

pengamatan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni; a) pengamatan

berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yaitu

sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang

diamatinya, b) pengamat tanpa peran serta pengamat, yaitu pengamat hanya

berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 2000:126-127. Dalam

penelitian ini peneliti mengamati dan turut serta dalam diskusi politik

formal pemilu 2014 pada tanggal 18 februari 2014 yang sekaligus sebagai

pendidikan politik untuk pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas. Kemudian  pada tanggal 9 juli peneliti juga

mengamati serta turut serta dalam pemungutan suara pada pemilihan

Presiden 2014 di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyuma. Dengan ini peneliti dapat mengetahui bentuk partisipasi politik

pemilih pemula di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten

Banyumas dan faktor yang mendorong pemilih pemula melakukan

partisipasi politik pada pemilihan Presiden 2014.
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2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri (self-report), atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan

ataukeyakinan pribadi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

harus dilakukan peneliti apabila ia ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal

dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2009:231).

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2009:233) terdapat beberapa

jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak

terstruktur. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

mengandung jenis, yakni; a) wawancara terstruktur, b) wawancara tak

terstruktur. Pemilihan kedua jenis ini didasari satu pemikiran bahwa

wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa

pedoman wawancara yang telah disiapkan. Demikian pula penggunaan

wawancara tak terstruktur merupakan penggunaan wawancara yang lebih

bebas iramanya, bebas dalam pembicaraan tidak terlalu kaku serta

pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini juga bersifat mendalam (in dept

interview). Wawancara secara mendalam adalah wawancara yang

mempunyai karakteristik berupa pertemuan langsung secara berulang-ulang

antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh data, karena merupakan

sumber bukti yang esensial.
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Dalam penelitian ini, wawancara atau interviewdigunakan untuk

mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah

dilakukan oleh pemilih pemula pada pemilihan Presiden 2014, dan faktor

yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula, baik faktor

pendorong pemilih pemula melakukan partisipasi maupun faktor

penghambat pemilih pemula melakukan partisipasi.Wawancara ini

dilakukan dengan narasumber pemilih pemula yang ada di Desa

Karangsari, wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan

berupa pengakuan atau informasi dari pelaku atau objek penelitian

mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan pemilih

pemula dan faktor yang mempengaruhi pemilih pemula melaksanakan

partisipasi politik. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa

Karangsari, wawancara dilaksanakanuntuk memperoleh keterangan serta

data-data pendukung penelitian.

3) Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto,

2006:158). Kemudian teknik dokumentasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen

pribadi adalah karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan,

pengalaman, dan kepercayaannya (Moleong, 2000:161). Data yang

diambil dalam dokumentasi seperti catatan-catatan, transkip, dokumen-
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dokumen mengenai partisipasipemilihpemula di Desa Karangsari pada

Pemilihan Presiden2014, mulai dari daftar hadir dalam pemungutan suara

di enam TPS yang berada di Desa Karangsari, Daftar Pemilih Tetap Desa

Karangsari, daftar pemilih pemula di Desa Karangsari, hasil perolehan

suara pada pemilihan presiden di Desa Karangsari, persentasi partisipasi

masyarakat pada pemilihan Presiden di Desa Karangsari, kemudian

keadaan umum daerah penelitian seperti keadaan geografisnya seperti

batas-batas wilayah.

F. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. (Sugiyono,

2009:267). Validitas sebagai  suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.Suatu instrumen yang valid atau

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2006 :144-145)

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik

triangulasi. Moleong (2000 :178) menyatakan, bahwa triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar

data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu tersebut

sehingga peneliti akan mempunyai ruang pandang dari berbagai perspektif

untuk menyimpulkan mana data yang sahih atau tidak sahih.

Teknik yang digunakan untuk menguji obyektifitas dan keabsahan data

pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, menurut Sugiyono (2009: 274)
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trianggulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya dengan jalan  membandingkan

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Penerapan dari teknik

triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah setelah melakukan pengamatan

terhadap partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Desa Karangsari,

kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan

terhadap narasumber. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang bersumber dari

hasil wawancara. Adapun data hasil pengamatan antara lain yakni kegiatan

diskusi politik formal yang sekaligus menjadi pendidikan politik  Pemilu

2014 untuk pemilih pemula yang dilaksanakan di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan pemungutan suara

pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas. Sementara itu, data hasil wawancara terkait sekaligus

sebagai pembanding diperoleh dari pemilih pemula dan panitia pemungutan

suara di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

2. Mengkomparasikan hasil dari interview dengan dokumen-dokumen yang

berkaitan. Hasil wawancara yang dimaksudkan diantaranya dengan pemilih

pemula di Desa Karangsari, dan panitia pemungutan suara Desa Karangsari.

Untuk dokumen pembanding, berturut-turut yaitu dokumen diskusi politik

formal yang sekaligus sebagai pendidikan politik Pemilu 2014 untuk

pemilih pemula Desa Karangsari berupa Daftar Hadir Peserta diskusi publik
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Pemilu 2014 untuk pemilih pemula di Desa Karangsari, Daftar Pemilih

Pemula Desa Karangsari, Daftar Hadir Pemilih Desa Karangsari, data

jadwal pelaksanaan kegiatan kampanye, serta foto proses pemungutan suara

di TPS-TPS Desa Karangsari, berita acara pemilihan Presiden 2014 Desa

Karangsari, rekapitulasi perhitungan suara Desa Karangsari.

3. Membandingkan pendapat dari pemilih pemula di Desa Karangsari dengan

pandangan lain. Pandangan lain tersebut berasal dari ketua panitia

pemungutan suara Desa Karangsari, sekretaris panitian pemungutan suara

Desa Karangsari, ketua TPS satu Desa Karangsari, dan panitia pengawas

pemilihan Presiden 2014 Desa Karangsari.

G.Analisis Data

Bogdan (dalam Rachman, 2011:173) menjelaskan bahwa analisis data

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

mudah difahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam

penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses

penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah

secara sistematis.Dimulai dari wawancara, observasi, mengklasifikasi,

mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta mengumpulkan data.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif

(Milles dan Huberman, 1992:16), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam

anilisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
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menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Analisis data terdiri dari tiga

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan adalah sebagai berikut.

1.Pengumpulan data. Pengumpulan data peneliti mencatat semua dari data

secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara

di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data

dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di

lapangan. Dalam konteks ini, peneliti mencatat hasil interview dengan

pemilih pemula di Desa Karangsari, dan panitia pemungutan suara Desa

Karangsari. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi

sebagai pembanding untuk memperkuat hasil wawancara dari narasumber

(informan) sehingga mendapat data yang valid.

2.Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peniliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer

mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono,

2009:247). Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti

memanfaatkan catatan lapangan untuk mempermudahkan dan memanfaatkan
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catatan lapangan untuk mempermudahkan data mana yang diperlukan dan

data mana yang harus dibuang sehingga menghasilkan kesimpulan final.

Secara sederhana dapat dijelaskan dengan reduksi data tidak perlu

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu melalui seleksi yang

ketat, melalui ringkasan, atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu

pola yang lebih luas dan sebagainya. Pengumpulan data yang diperoleh

peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

dikategorikan dan dikurangi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun fokus

penelitianya yakni bentuk partisipasi pemilih pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan Presiden 2014.

Bentuk partisipasi politik yang dimaksud disini adalah berdasarkan aktifitas

yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif kemudian berdasarkan jumlah

pelaku yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi pemilih pemula di Desa karangsari Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas, faktor-faktor yang dimaksud disini adalah

faktor yang mendorong pemilih pemula melakukan partisipasi politik serta

faktor yang menghambat pemilih pemula melakukan partisipasi politik. Data

yang didapatkan di luar fokus penelitian, kemudian dibuang ke bank data

karena sewaktu-waktu data ini mungkin dapat digunakan kembali. Selain itu,

sebelum disajikan data yang telah direduksi juga dicek keabsahanya dengan

menggunakan metode trianggulasi.
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3. Penyajian Data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data (menyajikan data). Dalam penelitian kualitatif penyajian

data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie,chard, pictogram, dan

sejenisnya, Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami

(Sugiyono, 2009:249). Kemudian Miles dan Huberman (1992:17)

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami

tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang

lebih baikmerupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis, atau

teori (Sugiyono, 2009:253). Penarikan kesimpulan merupakan sebagiaan dari

kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Sesuai tujuan yang ingin dicapai dari

latar belakang di atas maka analisis dan penarikan kesimpulan didasarkan

pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas maslah yang

diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil

penelitian dengan catatan lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai
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atau belum, kemudian menarik kesimpulan dari setiap item tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pengumpulan data, reduksi data,

pengumpulan data dan penyajian data sebagai suatu yang saling berkaitan

satu sama lain dan tidak terpisahkan. Simpulan yang ditarik

mempresentasikan berbagai pokok pembahasan utama dalam laporan

penelitian, yakni bentuk partisipasi politik pemilih pemula dan faktor

pendorong dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan

Presiden 2014. Simpulan tersebut kemudian juga didukung oleh saran praktis

yang ditujukan kepada pihak pemerintah Desa Karangsari dan bagi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta masyarakat Desa Karangsari

sebagai rekomendasi. Apabila digambarkan melalui bagan, alu atau

rangkauan analisis data mulai dari pengumpulan data sampai dengan

penarikan simpulan adalah sebagai berikut.
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Gambar 2: Alur Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman
(Miles dan Huberman,1992:20)

Ketiga komponen tersebut adalah suatu siklus, jika terdapat kekurangan

data dalam penarikan kesimpulan maka dapat digali dari catatan lapangan.

Jika masih tidak ditemukan, maka peneliti akan menemukan kembali

informasi yang dibutuhkan.

H.Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga tahap

yaitu sebagai berikut.

1. Tahap pembuatan rancangan penelitian. Peneliti membuat rancangan yang

akan digunakan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian di

lapangan. Hal itu disebut dengan proposal penelitian yang memuat latar

belakang dari penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang akan

digunakan dalam penelitian, di samping itu juga melaksanakan tinjauan

Pengumpulan Data Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan/
Verifikas

Reduksi Data
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lokasi terlebih dahulu dengan mendatangi pegawai pemungutan suara.

2. Tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap kedua ini, peneliti

mengumpulkan data yang ada di lapangan. Data-data tersebut berupa data

primer maupun data sekunder yang diperoleh dari responden maupun

dokumen-dokumen. Data yang diperoleh akan digunakan untuk

menjelaskan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam tahap ini prosedur

yang akan dilakukan peneliti adalah sebagi berikut.

a. Pelaksanaan penelitian, yaitu dengan mengadakan observasi terlebih

dahulu di Desa Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

b. Pengamatan terhadap partisipasi politik pemilih pemula Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan

Presiden2014, yaitu mengambil data melalui wawancara, dan mengambil

foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana penunjang dan

bukti penelitian. Kemudian dengan mengumpulkan  dokumen, yaitu

berupa data partisipasi pemilihan Presiden 2014 baik berupa catatan

maupun foto-foto agar hasil penelitian semakin kredibel.

c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi atau buku-buku

yang relefan dengan penelitian.

3. Tahap pembuatan laporan penelitian. Hasil pelaksanaan penelitian disusun

dan ditulis secara sistematis sesuai dengan kaidah dan peraturan yang telah

ditetapkan agar hasil penelitian bisa diterima, dimengerti oleh orang lain,

serta memberikan manfaat. Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya

disusun, ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasil dan prosedurnya
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diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain dapat mengecek kebenaran

pekerjaan penelitian tersebut (Arikunto, 2006:27). Dalam tahapan ini

peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian

dideskripsikan bagaimana partisipasi politik pemilih pemuladi Desa

Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan

Presiden 2014.



74

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Karangsari secara administratif termasuk dalam

wilayah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan berada di

sebelah selatan Kabupaten Banyumas. Dari ibu kota kecamatan,

Desa Karangsari berjarak 8 km, yang dapat ditempuh dengan

angkutan kendaraan umum sekitar 15 menit. Desa Karangsari dari

pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas berjarak  40 km. Waktu

tempuh menuju ibu kota kabupaten sekitar 40 menit.

Luas wilayah Desa Karangsari adalah 453,688 Ha. Batas

Desa Karangsari sebelah utara berbatasan dengan Desa

Pasinggangan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Randegan.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sebelah

timur berbatasan dengan Desa Bangsa. Desa Karangsari terdiri atas

dua dusun, yaitu dusun I berada di sebelah barat yang terdiri dari

dua rukun warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT). Dusun II berada

di sebelah timur, terdiri dari 3 rukun warga (RW) dan 11 rukun

tetangga (RT). Menurut topografi desa, Desa Karangsari memiliki

konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian antara 300-500

m di atas permkaan laut (dpl), sehingga tergolong dataran sedang
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dan sebagaian dataran tinggi. Suhu di Desa Karangsari sebagaian

tanahnya berupa tanah andisol.

b. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Karangsari berjumlah 4.036 jiwa yang

terdiri atas 2.050 laki-laki dan 1.986 perempuan. Jumlah

keseluruhan pemilih di desa ini sejumlah 2.811 pemilih dengan

jumlah pemilih pemula sebanyak 333 pemilih pemula dengan

rincian 181 perempuan dan 151 laki-laki yang terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Kondisi Pemilih Pemula di Desa Karangsari

1) Berdasarkan Umur

Usia pemilih pemula Desa Karangsari adalah 17 tahun

sampai 21 tahun, pada usia tersebut pemilih pemula baru

pertama kali mengikuti pemilihan Presiden. Berikut adalah

rincian usia pemilih pemula di Desa Karangsari.

Tabel 2. Daftar Pemilih Pemula Berdasarkan Umur

No Umur Pemilih Pemula Frekuensi
1. 17 Tahun 66
2. 18 Tahun 78
3. 19 Tahun 69
4. 20 Tahun 55
5. 21 Tahun 65

Jumlah 333
Sumber: Buku Induk Penduduk Desa Karangsari 2014
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2) Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan pemilih pemula Desa Karangsari relatif

kompleks. Pekerjaan pemilih pemula Desa Karangsari sebagian

besar adalah karyawan. Kemudian pekerjaan lainnya adalah

mahasiswa, pelajar  SMA, mengurus rumah tangga, bidan,

pedagang, pembantu rumah tangga, petani, wiraswasta dan

lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Pekerjaan Penduduk Desa Karangsari

No. Pekerjaan Frekuensi
1 Belum/ tidak bekerja 15
2 Mahasiswa 17
3 Pelajar SMA 50
4 Mengurus rumah tangga 19
5 Karyawan Swasta 75
6 Bidan 2
7 Pedagang 15
8 Buruh 60
9 Pembantu Rumah Tangga 52
10 Petani 17
11 Wiraswasta 4
12 Lain-lain 7

Jumlah 333
Sumber: Buku Induk Penduduk Desa Karangsari 2014

3) Berdasarkan Domisili

Usia pemilih pemula merupakan usia produktif, begitu

juga di Desa Karangsari, pemilih pemula kebanyakan berada di

luar Desa Karangsari untuk kuliah, bekerja, maupun untuk

keperluan lainnya, hal ini dapat terlihat dari tabel berikut.
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Tabel 4. Daftar Pemilih Pemula Berdasarkan Domisili
Sementara

No Domisili Sementara Frekuensi
1 Jawa Tengah 117
2 Jawa Barat 63
3 Jawa Timur 3
4 Jakarta 128
5 Lain-lain 22

Jumlah 333
Sumber: Buku Induk Penduduk Desa Karangsari 2014

d. Tingkat Pendidikan

Warga Desa Karangsari memiliki kesadaran pendidikan

yang cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah

orang yang tidak atau belum menempuh pendidikan dan

kebanyakan hanya tamat sekolah dasar atau sederajat. Dapat

dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangsari

No Tingkatan Pendidikan Laki-
Laki

Perempuan Jumlah

1. Tidak/Belum sekolah 421 361 782
2. Tidak Tamat

SD/Sederajat
311 311 624

3. Tamat SD Sederajat 879 859 1738
4. SLTP/Sederajat 275 301 576
5. SLTA/Sederajat 143 127 270
6. Diploma IV/Strata I 9 14 23
7. Diploma I atau II 6 5 11
8. Akademi/DiplomaIII/

S. Muda
6 6 12

JUMLAH 4036
Sumber: Buku Induk Penduduk Desa Karangsari 2014
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2. Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

a. Pendaftaran Pemilih

Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan

Presiden 2014 di Desa Karangsari adalah tahapan pendaftaran

pemilih. Daftar pemilih untuk pemilihan ini adalah daftar pemilih

yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif  2014 di

Desa Karangsari, dalam hal ini adalah pemilih pada pemilihan

legislatif 2014 yang dimutakhirkan dan di validasi ditambah

dengan DPTb. Di Desa Karangsari ketua KPPS dibantu oleh

anggota menyampaikan surat pemberitahuan (model C6) untuk

memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan(DPTb) atau

Daftar Pemilih Khusus(DPK) ke rumah-rumah warga yang telah

mempunyai hak pilih.

Data KPUD Kabupaten Banyumas dalam pemilihan

legislatif tahun 2014 terdapat 2.760 orang yang terdiri dari 1.372

pemilih laki-laki dan 1.388 pemilih perempuan yang terdaftar

dalam DPT. Kemudian dalam pemilihan Presiden terdapat

tambahan pemilih menjadi 2.798 pemilih dengan rincian 1.391

laki-laki dan 1.407 perempuan  dan 333 pemilih pemula dengan

rincian 181 perempuan dan 151 laki-laki yang terdaftar dalam

DPT. Dapat dijabarkan sebagai berikut.
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Tabel 6. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden 2014
No Jenis Kelamin TPS 1 TPS2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6

1 Laki-laki 244 255 207 225 215 245
2 Perempuan 241 244 198 243 238 243

Jumlah pemilih 485 499 405 468 453 488
Sumber. KPUD Kabupaten Banyumas

Dari jumlah DPT tersebut terdapat penambahan jumlah

pemilih terdaftar DPTb/ pemilih dari TPS lain, hal ini terjadi di

TPS 4 yang terdapat penambahan 1 pemilih laki-laki dan 1 pemilih

perempuan. Kemudian tidak ada penambahan di DPK. Selanjutnya

terdapat penambahan dalam DPKTb/ pengguna Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau identitas lain atau paspor yaitu di TPS 1

yang terdapat 1 pemilih laki-laki dan 1 pemilih perempuan yang

menjadi pemilih khusus tambahan, kemudian di TPS 3 yang

terdapat 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan yang menjadi

pemilih khusus tambahan. Jadi jumlah keseluruhan pemilih di Desa

Karangsari pada saat pemungutan suara adalah 2.811 pemilih

dengan rincian 1.398 pemilih laki-laki dan 1.413 pemilih

perempuan.

b. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan

nomor urut satu adalah H. Prabowo Subianto sebagai calon

Presiden dan Ir. H. M. Hatta Rajasa sebagai calon Wakil Presiden.

Kemudian nomor urut dua adalah Ir. H. Joko Widodo sebagai
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calon Presiden dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla sebagai calon Wakil

Presiden.

c. Pelaksanaan Pemungutan suara

Kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak di

seluruh Indonesia termasuk Desa Karangsari. Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari rabu tanggal 9 juli 2014

dari jam 7.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, yang

pelaksanaanya dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara

Pemungutan suara (KPPS) Desa Karangsari, yang seluruhnya

meliputi enam TPS yang berada di wilayah Desa Karangsari.

d. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden di Desa Karangsari adalah pasangan nomor urut

dua yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla sebagai

Presiden dan Wakil Presiden. Kemenengan pasangan Ir. H. Joko

Widodo dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla dari pasangan H. Prabowo

Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa merata di enam TPS Desa

Karangsari. Dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara ditingkat desa dalam Pemilu Presiden 2014,

menyebutkan bahwa tidak ada kejadian khusus dan/ atau

pernyataan keberatan oleh saksi. Perolehan suara kedua pasangan

calon dapat dilihat sebagai berikut.
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Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Desa
Karangsari dalam Pemilihan Presiden 2014

No Pasangan Calon
Pesiden dan Wakil

Presiden

TPS
1

TPS
2

TPS
3

TPS
4

TPS
5

TPS
6

1 Prabowo- Hatta 123 112 55 75 115 92
2 Jokowi- Kalla 212 182 191 209 181 205

Jumlah Suara Sah Pasangan
Calon

335 294 246 284 296 297

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas

e. Kondisi Pemilihan Presiden 2014 Secara Umum

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Desa

Karangsari secara umum dapat dikatakan sukses, aman, tertib, dan

lancar. Artinya pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 di Desa Karangsari sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Kemenangan pasangan nomor urut dua yaitu Ir. H. Joko

Widodo dan Drs. H. M. Jusuf  Kalla sebenarnya sudah dapat

diprediksi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh partai

politik yang mengusung pasangan calon tersebut yaitu PDI sebagai

partai pengusung utama. Pendukung PDI sangat banyak di Desa

Karangsari maka tidak heran jika di seluruh TPS Desa Karangsari

suara pasangan nomor urut dua mampu mengalahkan pasangan

nomor urut satu.
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3. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada Pemilihan

Presiden 2014

a. Sebelum Pemilihan

Sebelum pemilihan Presiden 2014, pemilih pemula di Desa

Karangsari sudah melaksanakan partisipasi politik. Di Desa

Karangsari terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dilaksanakan

oleh pemilih pemula sebelum pemilihan Presiden 2014 yaitu

diskusi politik formal yang disertai dengan pendidikan politik para

pemilih pemula, kemudian juga dilaksanakan kegiatan kampanye

yang terpusat di kecamatan Kebasen. Selain diskusi politik formal

yang dilaksanakan secara formal, pemilih pemula Desa Karangsari

juga melakukan pembicaraan non formal mengenai pemilihan

Presiden 2014. Pemilih pemula Desa Karangsari juga menyaksikan

berita-berita terkait dengan pemilihan Presiden 2014 dan

memberikan kritik dan saran melalui media sosial kepada kandidat

calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kegiatan Pemilihan Presiden 2014 tentunya menjadi

pengalaman yang pertama bagi pemilih pemula, sedikit banyak hal

tersebut menjadi topik pembicaraan yang menarik oleh berbagai

pihak, khususnya pemilih pemula di Desa Karangsari.Hal ini

seperti dikemukakan oleh Khomsyatun (17 tahun) dalam

wawancara tanggal 19 Februari 2015 adalah sebagai berikut.
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“Saya sering mengobrol tentang berita terhangat di
Indonesia, apalagi kemarin waktu mau pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, saya dan teman-teman saya di sekolah
sering membicarakan tentang siapa yang lebih pantas
memimpin Indonesia, saya anak OSIS jadi sering ikut
diskusi-diskusi anak osis tentang perkembangan bangsa
begitu juga tentang visi dan misi calon Presiden kemarin
mbak”

Tidak hanya di sekolah, diskusi terkait kandidat calon

Presiden dan Wakil Presoden ini juga dilakukan oleh pemilih

pemula yang berstatus sebagai mahasiswa, pendapat dari Lintang

(18 tahun) dalam wawancara tanggal 19 Februari 2015 yaitu

sebagai berikut.

“Sering si mbak saya di kampus ngobrol tentang pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden sama temen-temen kampus,
ngobrol tentang kelemahan dan kelebihan setiap calon,
pokoknya tentang isu-isu terkini setiap calon, apa lagi yang
isu calon Presiden nomor satu itu mbak, saya sempet
menanyakanya ke bapak saya soalnya kan bapak saya
mengikuti banget tentang pemilihan kemarin, bapak saya
kan guru Pkn mbak jadi ya sering ngobrol-ngobrol tentang
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin itu”.

Pendapat tersebut juga di kemukakan oleh Sundari (20 tahun)

seorang mahasiswi dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015

pendapatnya sebagai berikut.

“Walaupun akhire aku ora nyoblos mbak, tapi aku lumayan
sering mgomogi tentang pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden karo kanca-kanca nang kampus, apamaning
kampusku ana tim suksese, nang tempat kuliahku ya
ndukung aku kon mbahas tentang pemilihan Presiden, soale
jurusanku kan politik dan kewarganegaraan dadi ya gelem
ora gelam ya kudu sering diskusi tentang kandidat calon
Presiden dan WakilPresiden” (walaupun pada akhirnya saya
tidak nyoblos mbak, tapi di kampus saya lumayan sering
membicarakan tentang pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dengan temen-temen kampus, apalagi di kampus
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saya itu ada tim suksesnya, di tempat kuliah saya juga
mendukung saya untuk sering berdiskusi tentang pemilihan
Presiden kemarin mbak, soalnya kan jurusan saya poliltik
san kewarganegaraan jadi ya mau engga mau sering diskusi
tentang kandidat calonPresiden dan Wakil Presiden).

Keterangan dari Lia (19 tahun) pada tanggal 14 Maret 2015

yang menyatakan bahwa ia sering membicarakan mengenai

Presiden dan Wakil Presiden di kampusnya, menurutnya sekarang

mahasiswa bebas mengungkapkan pendapatnya karena Indonesia

merupakan negara demokrasi. Jadi dengan Negara Indonesia yang

merupakan negara demokrasi menjadikan pemilih lebih

mempunyai ruang untuk turut serta berpartisipasi dalam politik.

Sekolah atau bahkan kampus menjadi tempat yang paling

sering terdengar diskusi politik tentang kandidat calonPresiden dan

Wakil Presiden oleh pemilih pemula, hal ini terjadi karena di

sekolah atau kampus para pemilih pemula saling bertemu. Diskusi

yang dilakukan antara pemilih pemula yang satu dengan pemilih

pemula lainnya mengenai kandidat calon Presiden dan Wakil

Presiden merupakan bentuk partisipasi yang sederhana yang terjadi

pada pemilih pemula. Dengan situasi lingkungan politik yang

kondusif juga menyebabkan pemilih pemula lebih bebas untuk ikut

dalam aktivitas politik.

Di Desa Karangsari pada tanggal 23 Februari 2014

dilaksanakan diskusi politik formal yang sekaligus sebagai

pendidikan politik pemilihan umum 2014 yang diadakan untuk
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pemilih pemula. Pemilih pemula diajak berdiskusi tentang

bagaimana menjadi pemilih cerdas pada Pemilu 2014. Acara ini

diadakan oleh perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem) yang didanai oleh program National Democratic

Institute (NDI) pendidikan dan Informasi pemilih. Diskusi politik

formal dihadiri oleh peserta sebanyak 46 orang, dengan rincian 25

peserta perempuan dan 21 peserta laki-laki. Peserta terdiri dari

pemuda desa non pendidikan, karangtaruna, dan mahasiswa.

Peserta diskusi politik yang dilaksanakan di Desa Karangsari justru

dihadiri oleh pemilih pemula dari luar Desa Karangsari bahkan dari

luar kabupaten yaitu dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten

Kebumen. Pemilih pemula Desa Karangsari hanya sedikit yang

datang, dengan kata lain kurang antusias dalam mengikuti diskusi

politik formal ini, meskipun pendaftaran peserta dengan cara

jemput bola, atau mendatangi rumah-rumah pemilih pemula untuk

mengantarkan undangan diskusi politik. Diskusi politik formal ini

mengundang dua narasumber dari KPUD dan Panwaslu Kabupaten

Banyumas. Serta mengundang dari panitia pengawas Pemilu

ditingkat kecamatan serta Kepala Desa Karangsari. Salah satu

pemilih pemula Desa Karangsari yang ikut dalam diskusi politik

formal ini adalah Gita (21 tahun) dalam wawancara tanggal 18

Februari 2015 yang mengungkapkan sebagai berikut.

“Kalo diskusi sama temen tentang pemilihan Presiden yang
pernah, sama temen kerja. Tapi paling ya cuma tanya-tanya
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aja pada njagoin siapa. Oh iya pas itu kan ngomongin
pemilihan Presiden juga dibalai desa, yang pembicaranya
dari kabupaten sama mahasiswa juga kan”

Hal senada juga disampaikan oleh ketua PPS Desa

Karangsari  Susanto dalam wawancara tanggal 21 Februari 2015

yang menyatakan sebagai berikut.

“...Saya yakin walaupun pemilih pemula di sini hanya
sedikit yang nyoblos tapi mereka sering membicarakan
tentang calon Presiden dan Wakil Presiden”

Dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa memang

terdapat diskusi politik diantara pemilih pemula di Desa

Karangsari. Diskusi tersebut dilakukan dengan keluarga, rekan

sejawat, atau teman kerja secara non formal, maupun dalam

pertemuan formal berupa diskusi politik formal yang dilaksanakan

di Desa Karangsari. Kegiatan diskusi politik yang dilaksanakan di

Desa Karangsari dapat terlihat sebagai berikut.

Gambar 2. Suasana diskusi politik formal pemilih pemula di Desa
Karangsari

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa pemilih pemula

aktif dalam diskusi politik formal yang dilaksanakan di balai Desa

Karangsari. Pemilih pemula yang hadir banyak berdikusi mengenai

pemilihan Presiden 2014.
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Diskusi politik tentang pemilihan Presiden 2014 baik

mengenai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, visi dan

misi serta program-program kandidat Presiden dan Wakil Presiden

secara nonformal memang lebih mudah dilakukan oleh pemilih

pemula di Desa Karangsari dibandingkan dengan mengikuti

diskusi formal. Seperti yang dikemukakan oleh Ninu Purwindi (20

tahun dalam wawancara pada tanggal 13 Maret 2015 yang

menyatakan bahwa ia sering membicarakan tentang pemilihan

Presiden 2014 di tempat kerja, tetapi pada saat mendapatkan

undangan untuk hadir diacara diskusi politik formal ia tidak dapat

datang dikarenakan kesibukan pekerjaan.

Hal senada diungkapkan oleh Purwanto (17 tahun) dalam

wawancara pada tanggal 19 Februari yang menyatakan bahwa ia

tidak datang dalam diskusi politik formal yang dilaksanakan di

Desa Karangsari karena merasai tidak mampu untuk mengikuti

diskusi tersebut. Kemudian Setiowati dalam wawancara tanggal 12

Maret mengungkapkan bahwa, ia sangat jarang sekali dan hampir

tidak pernah membicarakan mengenai pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dikarenakan ia tidak tertarik untuk membicarakan

hal tersebut.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan dari

pemilih pemula membicarakan tentang kandidat calon Presiden dan

Wakil Presiden serta persoalan-persoalan terkait Pemilihan
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Presiden 2014 sebelum pemilihan di lingkungan sekitarnya dengan

orang-orang terdekat secara nonformal. Hal tersebut dikarenakan

rangsangan dari berbagai pihak seperti keluarga, kemudian dari

media massa yang gencar menyiarkan pemberitaan sebelum

pemilihan Presiden 2014. Diskusi politik tentang pemilihan

Presiden 2014 secara informal sebelum pemilihan merupakan hal

yang mudah dilaksanakan oleh pemilih pemula. Namun terdapat

pemilih pemula yang tidak tertarik untuk membicarakan tentang

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  Kemudian mengenai

diskusi politik formal yang pernah dilaksanakan di Desa Karangsari

beberapa pemilih pemula mengikutinya karena ingin lebih tau

mengenai hal-hal yang didiskusikan dalam diskusi tersebut,

kemudian ada beberapa pemilih pemula yang tidak mengikutinya

dikarenakan kesibukan pekerjaan dan merasa tidak mampu untuk

mengikuti diskusi tersebut.

Partisipasi berikutnya yang dilaksanakan sebelum pemilihan

Presiden 2014 adalah kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye

adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pemilihan

Presiden 2014. Pada pemilihan Presiden 2014 di wilayah

Kecamatan Kebasen adalah kegiatan kampanye terpusat yang

diadakan di Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen. Di Desa

Karangsari tidak diadakan kegiatan kampanye. Pemilih pemula

Desa Karangsari mengikuti kegiatan kampanye yang diperuntukan
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bagi warga Kecamatan Kebasen pada tanggal20 juni 2014 jam

19.30 WIB di lapangan Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas, hal ini sejalan dengan pendapat dari

Purwanto (17 tahun) dalam wawancara tanggal 19 Februari 2015,

yakni sebagai berikut.

“Aku melu kegiatan kampanye nang kalisalak, pas kue aku
karo kancaku ming kalisalak numpak truk ming nganah
karo wong mbangsa terus situmang nggo nonton wayang,
wayange kang Prabowo , ya aku pengin ngerti bae kepriwe
wayange, ujarku Prabowo arep teka tapi ternyata ora”
(Saya ikut kampenye Prabowo di Kalisalak, waktu itu saya
bersama teman saya ke kalisalak. Saya naik truk kesana
bersama dengan warga Desa Bangsa dan Situmang untuk
nonton wayang, wayangnya juga dari kegiatan kampanye
Prabowo, saya ikut buat rame-rame, pengen tau aja
wayangnya kaya gimana, siapa tau ada Prabowo juga tapi
ternyata engga ada)

Kemudian hasil wawancara dengan Mughofir (19 tahun )

pada tanggal 13 Maret 2015 mengatakan sebagai berikut.

“Iya aku melu kegiatan kampanye, pas kae lagi prei kerjane
dadi sempet balik kampung, dadi  ya pengin ngerti lah anu
calone pada kepriwe jane programe” (Iya saya mengikuti
kegiatan kampanye, waktu itu sedang libur kerja jadi
sempat pulang kampung dan  mengikuti, saya mengikuti
karena  saya ingin tahu bagaimana programnya, sekalian
nonton wayang soalnya bapak ibu dan adik saya kan juga
nonton”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Panitia

Pengawas Pemilu tingkat desa yaitu Warsono (45 tahun) dalam

wawancara tanggal 22 Februari 2015 yakni sebagai berikut.

“Memang di Desa Karangsari pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden tidak seperti saat pemilihan legislatif yang
gencar melakukan kegiatan kampanye terbuka sampai ke
tingkat desa, saya sebagai Panwas Desa Karangsari melihat
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bahwa pada saat pemilihan Presiden itu tidak ada kegiatan
kampanye di Desa Karangsari paling ya pemasangan
gambar-gambar  calon Presiden yang dipasang di jalan-
jalan, ya hanya pemasangan alat peraga tersebut, menurut
saya hal ini di karenakan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden itu kan di tingkat nasional, jadi kurangnya
kedekatan antara calon Presiden dan Wakil Presiden dengan
masyarakat, tim suksesnya tidak sampai mengadakan
kegiatan kampanye di tingkat desa, kegiatan kampanye
hanya diadakan di tingkat kecamatan yaitu di Desa
Kalisalak dari pasangan Prabowo dan Hatta dengan
menanggap wayang dan disitu saya juga hadir untuk
mengawasi jalanya kegiatan kampanye, saya melihat
beberapa warga Desa Karangsari yang ikut kegiatan
kampanye tersebut, yang remaja ya ada tapi engga banyak,
ada juga kegiatan kampanye di gor purwokerto tapi saya
rasa warga Desa Karangsari tidak ada yang ikut dikarenakan
jauh”.

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa ada pemilih

pemula Desa Karangsari yang ikut dalam kegiatan kampanye.

Kegiatan kegiatan kampanye yang diikuti oleh pemilih pemula di

Desa Karangsari umunya dilakukan di luar Desa Karangsari dan di

luar ruangan atau di lapangan terbuka. Selain karena memang di

Karangsari tidak ada kegiatan kampanye terbuka yang

dilaksanakan oleh kedua calon pasangan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 maupun tim suksesnya, pemilih pemula di Desa

Karangsari juga lebih menyukai kegiatan kampanye di luar

ruangan, atau di lapangan terbuka. Karena mereka beralasan bahwa

kegiatan kampanye yang dilakukan di luar ruangan lebih menarik

dibanding dengan di dalam ruangan.

Pemilih pemula di Desa Karangsari yang ikut kegiatan

kampanye hanya sedikit, dari informan pemilih pemula yang
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diwawancarai hanya dua yang mengikuti kegiatan kampanye

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih Pemula yang

tidak mengikuti pemilihan Presiden secara umum mengatakan

bahwa mereka tidak mengikuti kegiatan kampanye pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden. Seperti yang dikemukakan oleh

Afrida dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015 yakni sebagai

berikut.

“Kulo mboten nderek kegiatan kampanye mbak, malah
mboten ngertos nek wonten kegiatan kampanye teng mriki,
tapi nek ngertos kulo be mboten tertarik nderek” (saya
tidak ikut kegiatan kampanye, saya malah tidak tahu ada
kegiatan kampanye di sini, tapi jika saya tahu saya juga
tidak tertarik untuk ikut.

Hal senada juga di sampaikan oleh Giyna (20 tahun) yang

merupakan pemilih pemula dan belum bekerja, pernyataanya

sebagai berikut.

“Engga, aku engga ikut, aku males ikut kegiatan seperti
itu, ya kurang tertarik ikut-ikutan kegiatan kampanye”

Wawancara yang dilaksanakan dengan beberapa informan

yang sudah berkeluarga secara keseluruhan mengungkapkan bahwa

mereka tidak mengikuti kegiatan kampanye dalam pemilihan

Presiden 2014 karena mereka sibuk dengan mengurus rumah

tangga. Kemudian hasil wawancara dengan pemilih pemula yang

bekerja dan bersekolah maka semua dari mereka tidak ada yang

mengikuti kegiatan kampanye dikarenakan kesibukan pekerjaan

dan tanggung jawab tugas-tugas sekolah atau kampus yang mereka
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miliki. Hal ini menjadikan pemilih pemula lebih memilih untuk

tidak mengikuti kegiatan kampanye.

Pemilih pemula yang tidak mengikuti kegiatan kampanye

secara umum beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan

suatu kegiatan yang menyita banyak waktu dan tenaga. Ada pula

yang beranggapan bahwa kegiatan kampanye hanya kegiatan yang

sia-sia jika dilakukan, tidak mendatangkan manfaat bagi mereka.

Bahkan ada pula pemilih pemula yang tidak mengetahui jika akan

diselenggarakan kegiatan kampanye atau jadwal kegiatan

kampanye calon Presiden 2014 hal tersebut menjadikan sebagian

besar pemilih pemula Desa Karangsari tidak mengikuti kegiatan

kampanye pemilihan Presiden 2014.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa faktor pendorong

pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan kampanye adalah

penerimaan perangsang politik baik dari media massa, keluarga,

maupun lingkungan teman dan organisasi, karakteristik pribadi

yang memiliki keperdulian terhadap politik. Kemudian yang

menjadi faktor penghambat pemilih pemula dalam melaksanakan

kegiatan kampanye adalah kurangnya pendidikan politik yang

menyebabkan kesadaran politik yang rendah, kepercayaan kepada

pemerintah rendah, kemudian kerena kesibukan pekerjaan,

kesibukan sebagai pelajar.
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Kemudian partisipasi politik selanjutnya yang dilaksanakan

oleh pemilih pemula padapemilihan Presiden 2014 adalah

mengikuti berita-berita politik melalui media massa. Pada saat

sebelum pemilihan Presiden 2014, pemilih pemula Desa

Karangsari mengikuti berita-berita terkait dengan visi dan misi

serta program-program dari kandidat calon Presiden dan Wakil

Presiden 2014. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Fica (20

tahun) dalam wawancara tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan

bahwa sebelum pemilihan Presiden 2014 ia sengaja mencari

informasi melalui media masa tentang pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden mengenai visi dan misi serta program-program

masing-masing calon dengan cara menyaksikan debat calon

Presiden dan Wakil Presiden di televisi.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Afrida (17 tahun)

dalam wawancara tanggal  18 Februari 2015 menyatakan pendapat

sebagai berikut.

“Sering mbak, kulo sering nonton berita-berita tentang
calon Presiden, nggih soale bapak kan seneng nonton
berita dados kulo nggih nderek nonton, pas debat Presiden
kulo nggih nonton”(Sering mbak, saya sering menonton
berita-berita calon Presiden, iya karena bapak senang
menonton berita jadi saya ikut nonton, waktu debat Presiden
saya juga menonton)

Kemudian sekretaris PPS Desa KarangsariPujo Widodo (49

tahun) dalam wawancara tanggal 21 Februari 2015

mengungkapkan bahwa pada saat pemilihan Presiden 2014 pemilih
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pemula akan cenderung hanya melihat berita-berita terkait calon

Presiden dan Wakil Presiden melalui berita-berita di televisi kerana

tidak ada sosialisasi langsung di Desa Karangsari tentang visi misi

serta program yang ditawarkan oleh kedua kandidat.

Kemudian sedikit dari pemilih pemula yang menyatakan

bahwa mereka tidak mengikuti berita-berita tentang pemilihan

Presiden 2014 ada saat sebelum pemilihan dikarenakan tidak

tertarik dengan permasalahan politik dank karena kesibukan

pekerjaan, seperti yang dikemukakan oleh Rudi (17 tahun) dalam

wawancara pada tanggal 20 Februari 2015 bahwa ia tidak

mengikuti perkembangan berita-berita melalui media massa

mengenai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden 2014, ia

merasa tidak tertarik pada politik, kemudian ia menjelaskan bahwa

kesibukan sebagai kuli bangunan sudah menyita waktunya sehari-

hari oleh karena itu ia tidak mengikuti berita mengenai kandidat

calon Presiden di media massa.

Bentuk partisipasi politik pemilih pemula selanjutnya

adalah mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan

kebijakan  melalui media sosial kepada kandidat calon Presiden

dan Wakil Presiden. Secara umum pemilih pemula Desa

Karangsari adalah remaja Desa Karangsari yang aktif dalam media

sosial, kebanyakan dari pemilih pemula memiliki jejaring sosial

baik facebook atau tweeter, path, instagram. Ada beberapa dari
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pemilih pemula Desa Karangsari yang memanfaatkan jejaring

sosialnya untuk mengajukan kritik dan saran kepada kandidat calon

Presiden dan Wakil Presiden melalui akun jejaring sosialnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Arif (20 tahun) dalam wawancara

pada tanggal 12 Maret 2014 bahwa pada saat sebelum pemilihan

Presiden 2014 ia sering mengirim pesan yang berupa saran dan

kritik kepada kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden melalui

akun facebook dan tweeter, pesan tersebut berisi krtik agar Presiden

dan Wakil Presiden selanjutnya lebih memperhatikan tentang

pekerjaan bagi rakyat kecil, dan segera menangani pengangguran.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Lintang (18 tahun) seorang

mahasiswa, dalam wawancara tanggal 19 Februari 2015 bahwa ia

sangat aktif dalam jejaring sosial, tidak jarang ia mengirimkan

pesan lewat akun facebook miliknya kepada akun yang dimiliki

calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun tim suksesnya atau

sekedar mengomentari pernyataan yang dibuat oeh Presiden dan

Wakil Presiden maupun timsukses yang mengelola akun tersebut

bentuk komentaranya lebih kearah saran agar Presiden dan Wakil

Presiden berikutnya lebih memperhatikan tentang pendidikan

khususnya untuk beasiswa bagi mahasiswa. Tetapi  ada pula yang

tidak tertarik untuk memberikan saran dan kritik baik melalui

media sosial ataupun media lain seperti yang dikemukakan oleh

Afrida (17 tahun) dalam wawancara tanggal  18 Februari 2015
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bahwa ia tidak pernah memberikan kritik dan saran kepada calon

Presiden maupun Wakil Presiden dikarenakan ia tidak tertarik

untuk melakukan hal tersebut, baginya memberikan kritik dan

sarang pada calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal

yang sia-sia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum

pelaksanaan pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari pemilih

pemula melaksanakan partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik

tersebut antara lain diskusi politik tentang kandidat calon Presiden

dan Wakil Presiden terkait profil, visi dan misi, program, serta

kelemahan dan kelebihan masing-masing kandidat calon Presiden

dan Wakil Presiden diskusi tersebut dilaksanakan secara formal dan

non formal. Kemudian kegiatan kampanye yang dilaksanakan

secara terpusat di Kecamatan Kebasen. Selanjutnya mengikuti

berita-berita di media massa mengenai profil, visi dan misi,

program serta kelebihan dan kekurangan kandidat calon Presiden

dan Wakil Presiden dan mengajukan kritik untuk meluruskan

kebijakan. Faktor penghambat pemilih pemula Desa Karangsari

berpartisipasi politik pada saat sebelum pemilhan adalah karena

ketidaktertarikan kepada politik karena pendidikan politik rendah,

kesibukan pekerjaan, kesibukan sebagai pelajar, kesibukan,

kesibukan mengurus rumah tangga, perasaan tidak mampu.

Sedangkan faktor yang mendukung pemilih pemula dalam
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berpartisipasi poitik pada saat sebelum pemilihan Presiden adalah

penerimaan perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik

sosial dan lingkungan politik yang kondusif.

b. Pelaksanaan Pemilihan

Pemahaman arti demokrasi yang makin luas dikalangan

masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika

politik bangsa. Salah satu indikator berjalanya politik secara

demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bidang

politik. Untuk mengukur hal itu kita dapat mengamati bentuk-

bentuk partisipasi politik yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbedaan-

perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang

politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan

cara pandang yang berbeda dalam melihat setiap persoalan.

Berkaitan dengan pemilihan Presiden 2014 di Desa

Karangsari, khususya dalam pemberian suara ini dilaksanakan pada

tanggal 9 juli dari pukul 7.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

melibatkan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di

lima rukun warga (RW), yaitu sebagai berikut.

1) TPS 1, bertempat di halaman rumah Madrusmin, Karangsari

RT 03 RW 01 dengan ketua Suharni

2) TPS 2, bertempat di halaman rumah Sunarso, Karangsari RT

01 RW 02 dengan ketua Fatcurrohman, S.Ag
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3) TPS 3, bertempat di halaman rumah Ngudiono, Karangsari RT

03 RW 02 dengan ketua Tito Purwoko, S.Pd. SD

4) TPS 4, bertempat di rumah Mufroil, Karangsari RT 01 RW 03

dengan ketua Mufroil

5) TPS 5, bertempat di rumah Dasikin, Karangsari RT 01 RW 04

dengan ketua Maryoko

6) TPS 6, bertempat di rumah Satim,Karangsari RT 01 RW 05

dengan ketua Imam Wahyudi S.Ag

Penduduk Desa Karangsari secara umum cukup antusias

dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014. Hal ini dapat dilihat dari data daftar hadir

KPUD Kabupaten Banyumas bahwa pemilih yang terdaftar dalam

daftar pemilih tetap dan Daftar Pemilih Tambahan adalah  2.811

pemilih. Pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak

pilihnya sebanyak 1.766 pemilih atau sekitar 62,83 % pemilih Desa

Karangsari yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

Presiden 2014. Namun dari 333 pemilih pemula yang terdaftar

dalam daftar pemilih Desa Karangsari hanya 71 atau sekitar  21,3%

yang menggunakan hak pilihnya dan  yang tidak menggunakan hak

pilihnya adalah 262 pemilih pemula atau sekitar 78,7%. Hal ini

menunjukan bahwa pemilih pemula Desa Karangsari kurang

antusias dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan

Presiden 2014.
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Pemilih pemula yang memberikan suaranya pada umumnya

dikarenakan  penerimaan perangsang politik, karakteristik pribadi

yangmemiliki keperdulian terhadap politik, karakteristik sosial

yang mendukung yang menjadikan tumbuhnya kesadaran yang

timbul dari dalam diri pemilih pemula untuk menjadi warga negara

yang baik, dengan memberikan suaranya dalam pemilihan Presiden

2014. Memberikan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Sebagian

besar pemilih pemula di Desa Karangsari tidak memberikan

suaranya dikarenakan tidak berada di Desa Karangsari pada saat

hari pemungutan suara, faktor lain disebabkan karena kesibukan

pemilih pemula sebagai pekerja ataupun pelajar, kesibukan

megurus rumah tangga, kurangnya sosialisasi dan pendidikan

politik bagi pemilih pemula juga menyebabkan pemilih pemula

kurang mengerti akan pentingnya memberikan suaranya pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian kelemahan

dalam susunan daftar pemilih juga menjadi hambatan dalam

memberikan suara pada pemilihan Presiden 2014. Kemudian

adanya anggapan bahwa jika mereka diberi uang maka mereka

akan menggunakan hak pilihnya, hal seperti itu masih ada

dikalangan pemilih pemula Desa Karangsari yang memang masih

berpenghasilan rendah. Hal tersebut yang menjadikan pemilih

pemula di Desa Karangsari sebagian besar tidak memberikan
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suaranya pada saat pemungutan suara pada pemilihan Presiden dan

2014.

Berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2014 di Desa

Karangsari belum sepenuhnya sadar dan mandiri menentukan

pilihan politiknya. Hal ini seperti diungkapkan olehAfrida (17

tahun) dalam wawancara tanggal  18 Februari 2015 menyatakan

pendapat sebagai berikut.

“Nggih mbak, sebenere kulo mboten ngertos bade milih
sinten, soale kulo mboten paham, kulo diken bapake milih
calon nomer kalih dateng bapak, nggih sampun kula dadose
milih niku’’(Iya mbak sebenernya saya tidak tahu akan
memilih siapa, karena saya tidak paham, saya disuruh
memilih calon nomor dua sama bapak, ya sudah jadinya
saya milih itu).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Purwanto (17

tahun) wawancara tanggal 19 Februari 2015 sebagai berikut.

“iya aku nyoblos tapi tak coblos kabeh, alah sapa-sapaan
sing dadi ya pada bae ora ana perubahan” (Iya saya
memang nyoblos, tapi saya coblos aja semuanya, siapapun
yang jadi Presiden juga sama aja kok tetep kaya gini, engga
ada perubahan)

Dari pernyataan diatas maka dapat di ketahui bahwa mereka

mengunakan hak pilih dengan datang ke TPS untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden tetapi mereka tidak tahu siapa yang

harus mereka pilih, mereka mengaku bahwa pilihan mereka

berdasarkan saran dari anggota keluarga mereka. Dari pengakuan

mereka dapat diketahui bahwa, partisipasi politik pemilih pemula

masih banyak dipengaruhi orang lain. Hal ini dikarenakan karena
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kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik

warga negara. Senada dengan wawancara dengan Senen Susanto

(67 tahun) selaku ketua PPS pada tanggal 21 Februari 2015 yang

menyatakan bahwa.

“Kalau yang seperti itu ya ada saja, kebanyakan itu keluarga
yang mempengaruhi terutama orang tua, kalau dari
temansih saya rasa belum terlalu mempengaruhi, karena
sama-sama masih muda dan belum banyak pengalaman dan
ketertarikan dalam politik. Apa lagi dari tim sukses saya
kira jarang, ya kebanyakan itu dari orang tua, maklum
pemilih pemula itu rata-rata pada tidak mengerti politik, ya
kadang-kadang dalam memilih Presidenpun seperti itu,
disamakan dengan pilihan orang tuanya, atau keluarganya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diketahui

bahwa, partisipasi politik pemilih pemula dalam pemungutan suara

masih banyak disetir oleh orang lain. Hal ini dikarenakan

kurangnya sosialisai dan pendidikan politik Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden oleh panitia penyelenggara pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden baik dari kabupaten maupun sampai pada

tingkat desa.

Dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada sekretaris PPS

Desa Karangsari yaituPujo Widodo (49 tahun) pada tanggal 21

Februari 2015, yang mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilih pemula yang

diadakan dari pemerintah Desa Karangsari. Adapun sosialisasi

tentang pemilihan Presiden 2014 hanya dilakukan disela-sela

pertemuan ibu-ibu PKK dan pertemuan saat pembentukan KPPS
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(kelompok penyelenggara pemungutan suara)  yang hanya dihadiri

oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Karangsari namun tidak

dihadiri oleh pemilih pemula.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Gita (21tahun)

dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015, ia berpendapat

sebagai berikut.

“Pas itu aku milih, aku ke TPS jam 11 an soalnya aku jaga
pagi, itu juga aku sempet-sempetin milih, aku emang niat
milih, pemimpin itu sangat penting buat aku, siapa tau
pemimpin yang sekarang bisa membuka banyak peluang
kerja buat orang kaya aku, biar bisa dapet kerjaan yang
lebih baiklah dari sekarang kaya yang dibilang mahasiswa
pas di balai desa”

Senada dengan pendapat di atas ada seorang pelajar SMA

yaitu Khomsyatun (17 tahun) dalam wawancara tanggal 19

Februari 2015 yang menyatakan sebagai berikut.

“Jelas saya datang ke TPS dan milih dong mbak, saya
punya jago calon Presiden mbak, saya melihat visi dan misi
jago saya itu dan saya rasa pas untuk memimpin di
Indonesia, jadi saya mantep milih itu, bahkan saya malah
engga tau bapak ibu saya milih siapa, yang pasti saya milih
jago saya itu mbak... menurut saya memilih di Pilpres itu
penting di sekolah saya sering diajarkan bagaimana menjadi
warga negara yang baik, di acara-acara Osis juga sering
diadain pelatihan kepemimpinan jadi sering bahas masalah
pentingnya seorang pemimpin juga”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lia (19 tahun) pada

tanggal 14 Maret 2015, ia mengatakan bahwa memang memilih

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 tetapi ia

memilih di Jakarta karena ia terdaftar di Jakarta, sebelumnya ia

merasa bingung karena mengetahui terdaftar di dua TPS yang
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berbeda, namun ia tidak melaporkanya pada PPS Desa Karangsari

sehingga namanya tetap ada dalam Daftar Pemilih Tetap dan

dianggap tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS Desa

Karangsari.

Meskipun beberapa pemilih pemula di Desa Karangsari

memberikan suaranya pada pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tetapi lebih banyak pemilih pemula yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat terlihat dalam

wawancara pada tanggal 21 Maret 2015 dengan Sinta (21 tahun)

ia menyatakan bahwa tidak memilih dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden dikarenakan mengurus anak dan bingung

karena terdaftar di dua TPS yang berbeda, meskipun demikian ia

tidak melapor pada PPS Desa Karangsari bahwa ia terdaftar

dalam dua TPS yang berbeda.

Kemudian wawancara tanggal 13 Maret 2015 dengan

Mughofir (19 tahun) yang menyatakan bahwa ia tidak

menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara

dikarenakan sedang bekerja sebagai buruh di Jakarta. Dalam

pernyataanya disebutkan juga bahwa ia tidak mengetahui jika

ternyata boleh memilih di TPS yang terdekat dari tempat ia

bekerja dengan persyaratan tertentu.

Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Setiowati (19

tahun) dalam wawancara tanggal 12 Maret 2014, yang
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mengatakan bahwa ia tidak menggunakan hak pilihnya karena ia

sedang berada di Jakarta untuk bekerja sebagai pelayan toko.

Sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa sudah mendapat

undangan untuk memilih tetapi ia tidak pulang ke Desa

Karangsari untuk memilih maupun mengurus A5 untuk dapat

memilih di TPS terdekat dengan tempat ia tinggal. Ia mengaku

tidak mengetahui jika dapat memililih di tempat terdekat dengan

ia tinggal menggunakan form A5 karena tidak adanya sosialisai

tentang hal tersebut.

Besarnya jumlah pemilih pemula di Desa Karangsari yang

tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden menurut sekretaris PPS Desa Karangsari Pujo

Widodo (49 tahun) dalam wawancara tanggal 21 Februari 2015

menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan pemilih

pemula tidak menggunakan hak pilihnya ada saat pemungutan

suara, diantaranya yaitu berdomisili sementara di luar Desa

Karangsari, kesibukan pekerjaan, kesibukan pelajar, kelemahan

susunan DPT  juga menjadi masalah saat pemungutan suara pada

pemilihan Presiden 2014, banyak pemilih pemula yang tidak

melapor pada petugas PPS bahwa terdaftar di dua TPS berbeda.

Kemudian ada satu pemilih pemula yang sebelunya belum

tercantum dalam DPT namun pada akhirnya melapor dan

dimasukan dalam DPT.
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah

pemilih pemula yang tidak memberikan suaranya dihari

pemungutan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di

Desa Karangsari disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berdomisili

sementara di luar Desa Karangsari, kesibukan pemilih pemula

sebagai pelajar, kesibukan pekerjaan pemilih pemula, kepercayaan

kepada pemerintah rendah, kurangnya sosialisasi pemilihan

Presiden 2014, kurangnya pendidikan politik, kesibukan mengurus

rumah tangga, serta kelemahan dalam penyusunan DPT. Meskipun

banyak dari pemilih pemula yang tidak memberikan suaranya

dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi ada juga yang

menggunakan hak pilihnya dihari pemungutan suara yang

disebebkan oleh beberapa faktor yaitupenerimaan perangsang

politik, karakteristik pribadi yang memiliki keperdulian terhadap

politik, karakteristik sosial yang mendukung.

c. Setelah Pemilihan

Partisipasi politik pemilih pemula sangat penting bagi

kemajuan bangsa, bukan hanya partisipasi politik pada saat

sebelum pemilihan dan pelaksanaan pemilihan tetapi juga setelah

pemilihan Presiden 2014. Partisipasi politik pemilih pemula sangat

diperlukan pasca pergantian estafet kepemimpinan dengan

terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan

Wakil Presiden yang baru. Sebelumnya pada masa Pemilu warga
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Desa Karangsari telah terpolarisasi menjadi dua kubu, begitu juga

pemilih pemula Desa Karangsari yang memiliki pilihan masing-

masing dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain

terpolarisasi menjadi dua kubu, ada pemilih pemula yang justru

apatis terhadap hasil yang telah diputuskan pemerintah mengenai

pemenang Pemilu 2014.

Sebagian besar pemilih pemula di Desa Karangsari

melaksanakan partisipasi politik setelah pemilihan Presiden 2014

dengan cara menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan

setiap keputusan pemerintah, hal ini terlihat dari hasil wawancara

dengan Afrida (17 tahun) dalam wawancara tanggal  18 Februari

2015 menyatakan bahwa ia menerima hasil keputusan Komisi

Pemilihan Umum yang menetapkan nomor urut dua sebagai

Presiden dan Wakil Presiden baru di Indonesia. Wujud dari

penerimaan tersebut adalah ia menerima segala kebijakan yang

dibuat oleh pemerintahan baru.

Pendapat senada juga dikemukakan dalam wawancara

tanggal 13 Maret 2015 dengan Mughofir (19 tahun), ia mengatakan

bahwa ia menerima keputusan hasil rekapitulasi perhitungan suara

pemilihan Presiden 2014, dikarenakan memang pemenangnya

adalah pasangan yang dijagokanya. Selain itu ia mengatakan bahwa

pasca penetapan pasangan nomor urut dua sebagai Presiden dan

Wakil Presiden terpilih ia membicarakanya dengan sesama pemilih
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yang menjagokan calon tersebut, bukan hanya itu ia juga

membicarakan tentang kebanggaanya terhadap calon terpilih

kepada pendukung pasangan calon yang tidak terpilih.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Fica (20 tahun)

yang merupakan seorang mahasiswa jurusan Politik

Kewarganegaran dalam wawancara pada tanggal 12 Maret 2015

yang menyatakan bahwa pasca pemilihan Presiden 2014, ia

seringkali mendiskusikan hasil dari pemilihan Presiden 2014 di

kampusnya. Meskipun calon yang ia dukung tidak memenangkan

pemilihan Presiden 2014 tetapi ia tetap menerima keputusan

tersebut dengan lapang dada. Ia tetap menerima kebijakan yang

dibuat oleh pemerintahan baru, bukan hanya itu ia juga seringkali

membaca media cetak dan media online maupun menonton berita

tentang perkembangan setelah terpilihnya Presiden dan Wakil

Presiden baru, bukan hanya karena ingin mengetahui tentang berita

terbaru tetapi juga karena tuntutan tugas-tugas kuliah yang terkait

dengan kondisi Indonesia setelah terpilihnya Presiden dan Wakil

Presiden baru 2014.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sundari (20 tahun)

dalam wawancara tanggal 18 Februari yang juga merupakan

mahasiswa jurusan politik dan kewarganegaraan, ia

mengungkapkan bahwa meskipun ia tidak menggunakan hak

pilihnya tetapi pasca pemilihan Presiden 2014 ia seringkali
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mendiskusikan tentang Presiden dan Wakil Presiden terpilih di

kampusnya, begitu juga dengan mencari informasi dari media cetak

dan media online serta menonton berita tentang kebijakan Presiden

dan Wakil Presiden terpilih.

Sebagian besar pemilih pemula di Desa Karangsari

melaksanakan partisipasi politik setelah pemilihan Presiden 2014

berupa mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan

keputusan pemerintah, kemudian pemilih pemula di Desa

Karangsari juga sering membicarakan pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden terpilih, tetapi ada beberapa pemilih pemula yang

tidak mengikuti berita-berita mengenai pemilihan Presiden 2014

seperti yang dikemukakan oleh Hendri (21 tahun) dalam

wawancara tanggal 12 Maret 2015, pernyatanya sebagai berikut.

“Engga pernah, aku engga pernah baca koran, atau nonton
berita-berita soal politik, soalnya aku engga tertarik”

Pendapat senada diungkapkan oleh Nuning (19 tahun)

dalam wawancara tanggal 12 Maret 2015 adalah segai berikut.

“Engga tertarik mbak, aku itu kerja pagi sampe malem,
pulang-pulang udah cape, jarang nonton TV, apa lagi
sengaja nonton berita-berita”

Jadi setelah pelaksanaan pemilihan Presiden 2014 pemilih

pemula di Desa Karangsari tetap melaksanakan partisipasi.

Partisipasi tersebut dalam bentuk menaati pemerintah, menerima,

dan melaksanakan keputusan pemerintah, keputusan tersebut

berupa keputusan yang menetapkan terpilihnya pasangan nomor
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urut dua menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian

kebijakan-kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden baru. Bentuk

partisipasi selanjutnya adalah diskusi tentang hasil rekapitulasi

suara yang menunjukan kemenangan pasangan nomor urut dua

sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih baik kemenangan di

enam TPS di Desa Karangsari maupun ditingkat nasional, hal ini

dikatagorikan sebagai diskusi politik. Kemudian mengikuti berita-

berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui media

massa. Pemilih pemula di Desa Karangsari melaksanakan

partisipasi politik pada saat pelaksanaan pemilihan Presiden 2014

karena penerimaan perangsang politik, karakteristik pribadi

yangmemiliki keperdulian terhadap politik, karakteristik sosial

yang mendukung. Kemudian faktor penghambat pemilih pemula

dalam melaksanakan partisipasi politik setelah pemilihan Presiden

2014 diantaranya karena kepercayaan kepada pemerintah rendah,

kurangnya pendidikan politik sehingga menyebabkan

ketidaktertarikan untuk berpartisipasi politik.

Dari beberapa uraian tentang bentuk-bentuk partisipasi

politik pemilih pemula di Desa Karangsari pada saat sebelum

pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan setelah pemilihan Presiden

2014 dapat diketahui bahwa ada enam bentuk partisipasi politik

yang dilaksanakan oleh pemilih pemula di Desa Karangsari yaitu

Pemberian suara, kegiatan kampanye dan diskusi
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politik,memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan

cara mengikuti berita-berita politik baik intrernal maupun eksternal

melalui media massa, dan menaati pemerintah, menerima, dan

melaksanakan keputusan pemerintah, megajukan kritik dan

perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Ada beberapa faktor

pendorong dan penghambat pemilih pemula dalam melaksanakan

partisipasi politik. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih

pemula secara keseluruhan yaitu berdomisili di luar Desa

Karangsari, kesibukan pekerjaan, kesibukan sebagai pelajar,

kepercayaan kepada pemerintah rendah, kurangnya pendidikan

politik, tidak mendapat uang untuk memilih, kesibukan mengurus

rumah tangga, perasaan tidak mampu, kurangnya sosialisasi politik

serta kelemahan dalam penyusunan DPT sedangkan faktor

pendorong partisipasi politik pemilih pemula adalah penerimaan

perangsang politik, karakteristik pribadi dan karakteristik sosial,

dan lingkungan politik yang kondusif

4. Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Politik Pemilih

Pemula

Hak-hak politik pemilih pemula adalah bagian dari hak

asasi manusia, maka pendapat dan pandangan pemilih pemula sangat

dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut

kepentingan warga negara, serta dalam hal perumsan kebijakan. Selain
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jumlahnya yang besar, pemilih pemula juga memiliki hak untuk

mengartikulasikan kebutuhanya.

Namun partisipasi politik pemilih pemula masih

mendapatkan hambatan dalam pelaksanaanya, sehingga yang terjadi

adalah partisipasi politik pemilih pemula cenderung rendah.

Menindaklanjuti hal tersebut, peneliti berusaha menggali informasi

dari beberapa informan tentang faktor penghambat dan pendorong

partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014.

a. Faktor Penghambat Partisipasi Politik

1) Berdomisili Sementara di Luar Desa Karangsari

Ketika proses pemungutan suara di laksanakan tetapi

pemilih pemula tidak berada di Desa Karangsari, hal ini

menjadi penghambat bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi

politik, seperti yang dikemukakan oleh Rudi (17 tahun) pada

wawancara pada tanggal 20 Februari 2015 sebagai berikut.

“Aku ora nyoblos, soale aku pas lagi kerja nang Jakarta, bebeh
balik ngumah mung nggo nyoblos, ora due duit nggo balik ya
wis nyong ora nyoblos” (Saya tidak mencoblos, karena saya
sedang di Jakarta, malas pulang ke rumah, tidak punya uang
untuk pulang jadi saya tidak mencoblos.

Hal ini senada dengan pendapat dari sekretaris PPS

Desa Karangsari yang menyatakan bahwa.

“Kebanyakan anak muda di sini yang berusia 17 tahun hingga
21 tahun yang dikatagorikan sebagai pemilih pemula itu
merantau kerja di luar desa mbak, bahkan di kota-kota besar
terutama di Jakarta, Bekasi ada juga yang kerja di luar negeri,
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rata-rata dari mereka malas pulang untuk sekedar memilih
Presiden, mereka juga tidak ada yang mengurus form A5 untuk
persyaratan memilih di luar Desa Karangsari, ada satu orang
yang mengurus form A5 itu jga anak saya sendiri Kiki karnila,
dan dia bukan pemilih pemula lagi, intinya saat hari
pemungutan suara mereka tidak berada di Desa Karangsari jadi
mereka tidak mencoblos, saya yakin jika mereka ada di Desa
Karangsari kemungkinan mereka akan mencoblos”

Pendapat tersebut didukung oleh keterangan dari

Ketua TPS 1 yaitu Ibu Suharni (47 tahun) dalam wawancara

pada tanggal 22 Februari 2015 yang mengatakan.

“di TPS 1 keseluruhan yang menggunakan hak pilih sekitar 338
orang, saya melihat saat pemungutan suara itu ya mbak, di TPS
1 itu jarang anak muda yang datang ke TPS, ya usia-usia 17
tahun samapi 21 tahunan itu jarang yang datang mbak, apalagi
sampe ikut dalam perhitungan suara itu jarang mbak. Pas ada
kegiatan kampanye di Kalisalak juga pemuda sini jarang yang
nonton, saya ikut nonton wayang sebentar dan saya Cuma
melihat beberapa pemuda desa Karangsari yang disana, anak-
anak muda sini kan pada merantau jadi mereka jarang yang
pulang ke sini buat nyoblos, sayang ongkosnya kalo buat bolak
balik pulang, kalo yang pada kerja di sini terus engga milih itu
ya paling engga mau mbolos kerja, sebenernya sih masalah
ekonomi mbak , pada sayang kalo harus bolos kerja terus engga
dapat uang cuma buat nyoblos”

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdomisili sementara

di luar Desa Karangsari merupakan salah satu faktor

penghambat partisipasi pemilih pemula di Desa Karangsari

melaksanakan partisipasi politik. Hal ini dikarenakan tempat

bekerja ataupun tempat belajar yang jauh.

2) Kesibukan Pekerjaan

Pemilih pemula yang berumur mulai dari 17 tahun

hingga 21 tahun adalah usia produktif untuk bekerja,
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kebanyakan dari pemilih pemula Desa Karangsari adalah

pekerja. Kesibukan pekerjaan menjadi penghambat dari

partisipasi politik di pemilihan Presiden 2014, seperti yang

dikemukakan oleh Marketi (18 tahun) dalam wawancara pada

tanggal 12 Maret 2015 mengungkapkan bahwa tidak dapat

mengikuti diskusi politik formal,tidak mengikuti kegiatan

kampanye, dan bentuk partisipasi politik lainnya dikarenakan

kegiatanya yaitu menjaga warung yang ia miliki.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh  Arif (20

tahun) dalam wawancara pada tanggal 12 Maret 2015 bahwa ia

tidak mengikuti diskusi politik formal di balai desa dan

kegiatan kampanye karena ia harus berangkat bekerja. Dari

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa  kesibukan

pekerjaan juga menjadi faktor penghambat pemilih pemula di

Desa Karangsari berpartisipasi politik. Menurutnya kesibukan

pekerjaan tersebut dikarenakan jadwal pekerjaan yang telah ada

tidak dapat ditinggalkan untuk ikut berpartisipasi dalam

pemilihan Presiden 2014.

3) Kesibukan Sebagai Pelajar

Kesibukan sebagai pelajar baik di tingakat sekolah

menengah atas atau mahasiswa menjadi penghambat bagi
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partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari. Hal

dapat dilihat dari pendapat Sundari (20 tahun) dalam

wawancara pada tanggal 18 Februari 2015 adalah sebagai

berikut.

“Aku wingi pas lagi Pemilu Presiden ora nyoblos
mbak, soale aku lagi nang semarang ngurus jaket
Hima, aku trauma mbak milih nang semarang, pas
pemilihan legislatif aku dipersulit mbak arep milih
nang semarang, aku nggolet TPS bae angel soale TPS
nang sekitar Unnes ora urut mbak, misale bar TPS 1
kue ora langsung urut TPS 2 tapi acak acakan mbak,
dadi mbingungi, ora ana sing nunjkna TPS sing tempat
aku milih, aku nggoleti dewek, lah bar kue aku emang
males milih maning nang semarang” (Saya kemarin
sewaktu PemiluPresiden tidak mencoblos mbak, karena
saya sedang di Semarang, saat pemilihan legislatif saya
dipersulit mbak pada saat akan memilih di Semarang,
saya mencari TPS saja sulit karena TPS di sekitar
Unnes tidak urut mbak, misalnya setelah TPS 1 tidak
langsung TPS 2 tetapi acak mbak, jadi
membingungkan, tidak ada yang menunjukan TPS
tempat saya memilih, saya mencari sendiri, setelah
kejadian itu saya malas untuk memilih lagi di
Semarang”.

Kemudian Pendapat dari Khomsyatun (17 tahun)

wawancara pada tanggal 19 Februari 2015 adalah sebagai

berikut.

“Aku engga ikut kegiatan kampanye mbak soalnya aku
sekolah pulangnya sore, malemnya harus ngerjain
tugas sama belajar jadi aku engga pernah ikut kegiatan
kampanye”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

memang kegiatan kampanye dilaksanakan terpusat di

Kecamatan Kebasen, tetapi ada pemilih pemula yang
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ikutdalam kegiatan kampanye tersebut. Ada juga pemilih

pemula Desa Karangsari yang tidak ikut kegiatan kampanye

dikarenakan berbagai faktor.

4) Kepercayaan kepada Pemerintah Rendah

Kepercayaan kepada pemerintah yang rendah akan

menghambat seseorang untuk berpartisipasi politik. Hal

tersebut juga menjadikan timbulnya ketidakpercayaan pemilih

pemula terhadap kandidat maupun calon yang diusung yang

kemudian menjadikan salah satu alasan pemilih emula untuk

tidk berpartisipasi dalam politik.

Seperti yang dikemukakan oleh Purwanto (17 tahun)

dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2015. Dalam hal

ini mereka kurang berminat, tidak ada yang cocok atau

berkenaan dengan yang diharapkan, selain itu mereka sudah

tidak percaya lagi kepada calon-calon tersebut akan membawa

perubahan dan perbaikan.

”Aku ora pernah diskusi-diskusian masalah politik,
sapa bae sing dadi ya pada bae negarane tetep kaya kie
ora ana perubahan“ (saya tidak pernah mengikuti
diskusi politik, siapapun yang jadi Presiden akan tetap
sama, negara tetap seperti ini dan tidak ada perubahan)

Senada dengan pendapat dari ketua PPS Desa

Karangsari yang berpendapat demikian.

‘‘Pemilih pemula cenderung untuk tidak memilih dalam
pemilihan Presiden salah satu faktornya adalah karena
pemilih pemula kurang percaya kepada pemerintah,
mereka kurang percaya kepda calon-calon yang ada,
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selain banyak faktor lain yang menyebabkan pemilih
pemula tidak memilih“

Dari beberapa pendapat di atas dapa dilihat bahwa

pemilih pemula di Desa Karangsari cenderung tidak percaya

kepada pemerintah. Hal tersebut menjadikan ketidakpercayaan

kepada para calon Presiden dan Wakil Presiden. Mereka

beranggapan bahwa siapapun yang menjadi Presiden tidak

akan berpengaruh besar bagi negara dan bagi kehidupan

mereka. Sehingga mereka cenderung memilih untuk tidak

berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

5) Kurangnya Pendidikan Politik

Pendidikan politik di Desa Karangsari sangat minim,

hanya satu kali di adakan diskusi politik sekaligus pendidikan

politik untuk pemilih pemula, hal ini diuangkapkan oleh Gita

(21) dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015 yaitu sebagai

berikut.

‘‘Iya pas itu si aku ikut yang pendidikan politik yang di
balai desa sama mahasiswa dari Unnes, yang dari
KPUD juga kan ya“

Keterangan senada juga diperoleh dari pemilih pemula

Desa Karangsari yaitu Purwindi (20 tahun) dalam wawancara

tanggal tanggal 14 Maret 2015 yang menyatakan bahwa ia

tidak ikut dalam pendidikan politik yang dilaksanakan di bali

Desa Karangsari meskipun ia telah di undang secara langsung

oleh pihak penyelenggara dikarenakan kesibukan pekerjaanya.
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Kemudian dalam wawancara pada tanggal 21 Februari2015

dengan Pujo Widodo (49 tahun) beliau mengatakan bahwa

pemerintah Desa Karangsari tidak mengadakan pendidikan

politik yang dikususkan untuk pemilih pemula, pendidikan

politik hanya diadakan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri

Semarang pada bulan Februari.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa

di Desa Karangsari pendidikan politik sangat minim.

Pendidikan politik hanya untukpemilih pemula hanya

dilaksanakan satu kali oleh Perludem yaitu suatu lembaga

swadaya masyarakat. Selan itu tidak ada pendidikan politik

yang dilaksanakan untuk pemilih pemula yang diadakan oleh

pemerintah Desa Karangsari maupun pihak lain. Kegiatan

tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3. Kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula
di Desa Karangsari

Dari Gambar 3 dapat terlihat kepala Desa Karangsari

yang sedang memberikan sambutan dalam kegiatan pendidikan
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politik yang diperuntukan untuk pemilih pemula Desa

Karangsari. Dalam acara tersebut dihadiri beberapa pemilih

pemula Desa Karangsari dan dari luar Desa Karangsari.

Pendidikan politik hanya dilaksanakan satu kali sepanjang

tahun 2014.

6) Kesibukan Mengurus Rumah Tangga

Beberapa pemilih pemula di Desa Karangsari sudah

menikah, menurut hasil wawancara dengan salah satu pemilih

pemula di Desa Karangsari yaitu Sinta (21 tahun) wawancara

pada tanggal 20 Februari 2015 menyatakan sebagai berikut.

‘‘Saya tidak memilih pada pemilihan Presiden karena
anak saya belum bisa ditinggal, dia baru berumur satu
tahun, ikut memilih Presiden saja saya tidak mbak,
apalagi ikut kegiatan kampanye dan diskusi politik, saya
engga pernah ikut-ikutan masalah politik mbak, ngurus
anak sama suami saja saya repot mbak“

Secara umum pemilih pemula di Desa Karangsari yang

sudah menikah tidak mengikuti kegiatan kampanye dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena kesibukanya

sebagai ibu rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh Ari

dalam wawancara tanggal 11 Maret 2015, yakni sebagai

berikut.

“Kalo kegiatan kampanye aku engga ikut, soalnya
waktu kegiatan kampanye aku lagi hamil sekitar enam
bulanan, jadi ya engga mungkin lah aku ikut
kampenye”
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Pendapat tersebut didukung oleh pendapat dari ketua

PPS Desa Karangsari, yang mengatakan sebagai berikut.

“Pemilih pemula di Desa Karangsari beberepa sudah
menikah jadi ya itu juga bisa jadi faktor penghambat
pemilih itu berpartisipasi politik, apa lagi ibu-ibu muda
yang harus mengurus anaknya, pasti akan lebih memilih
untuk mengurus anak dan suaminya dari pada datang ke
TPS apa lagi untuk datang ke kegiatan kampanye”

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa

memang pemilih pemula di Desa Karangsari beberapa sudah

menikah dan memiliki keluarga. Kesibukan mengurus rumah

tangga seringkali menjadi hambatan bagi pemilih pemula

untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden.

7) Perasaan Tidak Mampu

Perasaan tidak mampu juga sering kali dialami oleh

pemilih pemula di Desa Karangsari, hal ini dapat terlihat dari

pendapat Purwanto (17 tahun) dalam wawancara pada tanggal

19 Februari 2015 adalah sebagai berikut.

‘‘Aku ora melu pas ana diskusi politik nang balai desa
soale aku isin, akeh mahasiswa, aku ora mudeng apa-apa
tentang kue“ (Saya tidak ikut saat ada diskusi politik di
balai desa karena saya malu, banyak mahasiswa, saya
tidak mengerti tentang yang dibicarakan“

Hal serupa dikemukakan oleh Sekretaris PPS Desa

Karangsari yaitu Pujo Widodo (49 tahun)dalam wawancara

tanggal 21 Februari 2015 sebagai berikut.
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‘‘Memang partisipasi pemilih pemula terbatas, misalnya
saja pemilih pemula tidak ada yang menjadi KPPS di
enam TPS desa Karangsari, hal ini dikarenakan jarang
ada pemilih pemula yang dirasa mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut, dilihat dari tingkat
pendidikan dan pengalaman, kadang ada pemilih pemula
yang dirasa mampu untuk menjadi panitia PPS tetapi
tidak berada di Desa Karangsari atau sedang kuliah di
kota seperti semarang dan jogja, yang tersisa di sini
adalah pemilih pemula yang tingkat pendidikanya rendah
dan kurang pengalaman, kadang ada yang kami rasa
mampu untuk melaksanakan tugas ini tetapi tidak
bersedia untuk menjadi PPS atau KPPS dengan alasan
sibuk dan sebagainya, maka dari itu pada pemilihan
Presiden 2014 ini tidak ada PPS atau KPPS dari pemilih
pemula, kebanyakan yang sudah menjadi PPS dan KPPS
di pemilihan legislatif 2014“.

Kemudian didukung dengan pendapat dari ketua TPS 1

Desa Karangsari  Suharni (47 tahun)dalam wawancara tanggal

22 Februari 2015yang berpendapat sebagai berikut.

‘‘Kebanyakan yang jadi panitia di Pilpres ini ya yang
kemarin jadi panitia di Pileg, pasti PPS juga menunjuk
yang berpengalaman, yang cekatan, yang dirasa mampu,
karena tugas KPPS itu juga tidak mudah, harus merekap
data-data dan harus teliti, jadi ya harus yang sudah
berpengalaman dan mampu melakukanya, kalau pemilih
pemula kan belum berpengalaman mbak, jadi ya lebih
memilih yang sudah tua-tua seperti saya ini yang sudah
biasa menjadi KPPS‘‘.

Dari beberapa pendapat di atas memang dibenarkan oleh

ketua PPS Desa Karangsari yaitu Susanto pada wawancara

tanggal 21 Februari 2015, bahwa tidak ada pemilih pemula

yang menjadi anggota baik menjadi anggota PPS maupun

KPPS, hal ini dikarenakan kesibukan pemilih pemula dengan

kegitanya sehari-hari atau perasaan tidak mampu dari pemilih
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pemula, karena jarang ada kemauan serta kemampuan dari

pemilih pemula untuk menjadi PPS atau KPPS Desa

Karangsari, maka akhirnya pemilih pemula tidak dilibatkan

dalam keanggotaan baik di PPS Desa maupun KPPS Desa

Karangasari.

8) Tidak Mendapat Uang Untuk Memilih

Tidak mendapat uang untuk memilih merupakan salah

satu alasan Rudi (17 tahun) dalam wawancara pada tanggal 20

Februari 2015 untuk tidak memberikan suara pada Pemilihan

Presiden 2014 yang bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan,

dia menjelaskan bahwa jika dia diberi uang untuk memilih

yang cukup untuk mengganti biaya pulang dan mengganti

biaya kerugian karena meninggalkan pekerjaanya maka dia

akan memilih. Namun karena tidak ada yang memberikanya

uang yang cukup untuk biaya penggantikerugian untuk pulang

dan memilih di pemilihan Presiden 2014 maka Rudi tidak

menggunakan hak pilihya. Hal ini dipertegas oleh pendapat

dari ketua TPS 1 Desa Karangsari yaitu Suharni (47 tahun)

dalam wawancara pada tanggal 22 Februari 2015, pernyataanya

sebagai berikut.

“....Pemilihan Presiden kemarin tidak ada yang bagi-
bagi uang di sini, tidak seperti saat Pileg, ya ada yang
pada berharap dapat uang seperti waktu Pileg tapi
ternyata tidak ada, ya itu juga bisa jadi penyebab remaja
jarang yang milih”
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Karena pemahaman pemilih pemula mengenai

pentingnya memilih seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia

kurang, maka ada diantara pemilih pemula yang enggan untuk

berpartisipasi di pemilihan Presiden 2014. Anggapan demikian

terjadi di pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

9) Kurangnya Sosialisasi Pemilihan Presiden 2014

Salah satu faktor penghambat para pemilih pemula

adalah kurangnya sosialisasi pemilihan Presiden 2014.

Sosialisasi pemilihan Presiden 2014 adalah suatu proses yang

memungkinkan seorang pemilih dapat mengetahui lebih dalam

mengenai pemilihan Presiden 2014, seperti tatacara

pemungutan suara,  pentingnya pemilihan Presiden 2014 dan

hal-hal lain terkait dengan pemilihan Presiden 2014.

Dalam berpolitik, sosialisasi merupakan suatu kunci

bagi perilaku seseorang sehingga apabila sosialisasi yang di

dapat oleh para pemilih pemula itu kurang maka akan menjadi

salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka

dalam kegiatan pemilihan umum. Hal ini di ungkapkan oleh

Afrida (17 tahun) dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015

yang memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kulo mboten nate nderek sosialisasi mbak, mboten
enten sosialisasi teng mriki kadose mbak” (saya tidak
pernah ikut sosialisasi, tidak ada sosialisasi disini
sepertinya”
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Pernyataan senada juga dikemukakan oleh ketua PPS

Desa Karangsari yang menyatakan bahwa sosialisasi tentang

pemilihan Presiden 2014 hanya di sisipkan pada kegiatan-

kegiatan pertemuan warga seperti di pertemuan ibu-ibu PKK

dan pada saat pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan

Suara (KPPS), tidak ada sosialisasi khusus yang diperuntukan

untuk pemilih pemula, harapanya dengan sosialisasi yang

diberikan kepada bapak ibu warga Desa Karangsari, mereka

dapat menyampaikanya ke anak-anak atau keluarga mereka.

Tidak adanya sosialisasi pemilihan Presiden 2014 dikarenakan

oleh ketiadaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tersebut.

Kurangnya sosialisasi tentang pemilihan Presiden 2014

juga dialami oleh para pekerja yang bekerja di luar Desa

Karangsari bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan

Bekasi. Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2015 dengan

Nuning (19 tahun) yang bekerja di Jakarta sebagai karyawan

sebuah toko mengungkapkan bahwa, tidak ada sosialisasi

mengenai tatacara memilih di tempat perantauan sehingga dia

hanya mengetahui jika tidak kembali ke Desa Karangsari maka

dia tidak mempunyai hak pilih di Jakarta.

Dari beberapa pendapat di atas dapat terlihat bahwa

kurangya sosialisasi terhadap pemilih pemula sangat

berpengaruh pada partisipasi politik pemilih pemula pada
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pemilihan Presiden 2014, bukan hanya untuk sosialisasi di

Desa Karangsari, tetapi pemilih pemula Desa Karangsari yang

berda di luar desa juga sangat memerukan sosialisasi seperti

tata cara memilih Presiden 2014 bagi perantau menggunalkan

formulir A5 yang disediakan oleh KPUD.

10) Kelemahan dalam Susunan Daftar Pemilih Tetap

Salah satu faktor peghambat pemilih pemula dalam

menyalurkan suaranya dalam pemilihan Presiden 2014 adalah

permasalahan teknis, seperti kelemahan dalam penyusunan

DPT. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Sinta (21 tahun)

20 Februari 2015, yang mengungkapkan bahwa responden

mempunyai dua kartu tanda penduduk yaitu di Desa Karangsari

dan di Desa Sidamulya, responden tidak memilih dalam

pemilihan Presiden 2014 selain karena mengurus rumah

tangga, responden juga merasa bingung karena terdaftar di dua

TPS yang berbeda. Kemudian Anggaeni (19 tahun) dalam

wawancara tanggal 15 Maret 2015 juga mengungkapkan hal

serupa bahwa responden tidak mengetahui bahwa terdaftar

dalam DPT di Desa Karangsari. Responden mengatakan bahwa

sejak awal ia mempunyai kartu tanda penduduk, ia

membuatnya di Jakarta.

Permasalahan DPT tersebut kemudian dikonfirmasi

kepada sekretaris panitia pemungutan suara Desa Karangsari,
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yaitu Pujo Widodo (49 tahun) dalam wawancara tanggal 21

Februari 2015 bahwa ada pemilih pemula yang terdaftara di

dua TPS, maka pemilih pemula seharusnya melapor ke panitia

pemungutan suara Desa Karangsari agar namanya di hapus

dalam DPT.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa

permasalahan teknis tentang DPT memang terjadi di Desa

Karangsari. Hal tersebut menjadi fator menghambat pemilih

pemula Desa Karangsari untuk memberikan suaranya di

pemilihan Presiden 2014.

b. Faktor Pendorong Partisipasi Politik

1) Penerimaan Terhadap Perangsang Politik

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum

mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi, dan

kesemarakan Pemilu di negeri ini menjadi sebuah pengalaman

tersendiri bagi kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula

mendapatkan banyak rangsangan baik dari orang terdekat

maupun dari media massa untuk ikut berpartisipasi dalam

pemilihan Presiden 2014. Semaraknya pesta demokrasi di

negeri ini menjadikan kelompok pemilih pemula ingin ikut

andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara

langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan Pemilu.
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Seperti yang diungkapkan oleh  Afrida (17 tahun)

bahwa ia baru pertama kali memilih dalam pemilihan umum,

rasa ingin tahu bagaimana rasanya memilih dalam pemilihan

umum karena melihat maraknya pemberitaan tentang

pemilihan umum dan ajakan dari orangtuanya menjadi salah

satu penyebab ia datang ke TPS untuk memilih.

Hal tersebut senada dengan Arif (20 tahun) dalam

wawancara pada tanggal 12 Maret 2015 bahwa, ia

menyempatkan waktunya sebelum bekerja untuk datang ke

TPS, karena ia merasa memiliki kewajiban untuk memilih di

pemilihan Presiden 2014 karena ia mengetahui betapa

pentingnya peran seorang pemimpin, dan juga ia memiliki

harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik

melalui pemimpin yang baru, semua itu dikarenakan aktif di

jejaring sosial mengikuti kabar online tentang perkembangan

pemilihan Presiden 2014 dan ia sering membaca berita-berita

mengenai program-program kandidat calon Presiden 2014

melalui berita-berita di televisi.

Hal senada di ungkapkan oleh Suharni (47 tahun) dalam

wawancara pada tanggal 22 Februari 2015 yang

mengungkapkan bahwa menurut pengalamanya yang juga

mempunyai anak yang masih tergolong sebagai pemilih

pemula, pemilih pemula di Desa Karangsari lebih banyak
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mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan Presiden 2014 di

televisi dan jejaring sosial, dibandingkan dengan mengikuti

sosialisasi langsung yang diadakan di Desa Karangsari. Bahkan

Suharni mengungkapkan bahwa betapa penting peran dari

media massa bagi pemilih pemula, bahkan Suharni

mengungkapkan bahwa pemilih pemula di Desa Karangsari

lebih memilih duduk di depan televisi untuk melihat

perkembangan perhitungan suara secara nasional dibandingkan

dengan datang ke TPS untuk menyaksikan perhitungan suara di

tingkat TPS atau di tingkat desa seperti apa yang telah

dilakukan oleh anak dari Suharni yang termasuk dalam pemilih

pemula di Desa Karangsari.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa pemilih

pemula yang melaksanakan partisipasi politik meskipun hanya

beberapa bentuk partisiapasi politik dikarenakan penerimaan

rangsangan politik oleh pemilih pemula baik dari media sosial

maupun televisi, maupun orang terdekat .

2) Karakteristik Pribadi

Karakter pribadi yang memiliki keperdulian terhadap

politik menjadi salah satu pendorong pemilih pemula di Desa

Karangsari dalam melaksanakan partisipasi politik. Seperti

yang dikemukakan oleh Gita (21 tahun) pada wawancara

tanggal 18 Februari 2015, ia menyatakan bahwa ia mengikuti
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diskusi politik formal yang diikuti oleh pemuda Desa

Karangsari yang diadakan di balai Desa Karangsari, karena

memang ia senang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu.

Hal senada juga dikemukakan dalam wawancara

peneliti dengan Khomsyatun (17 tahun) pada tanggal 19

Februari 2015 yang menyatakan bahwa keinginannya untuk

memilih pada pemilihan Presiden 2014 kemudian seringnya ia

membicarakan tentang pemilihan Presiden 2014 dan

kegemaranya menonton berita dikarenakan lingkungan

organisasi OSIS di sekolahnya yang memang aktif dalam

membicarakan persoalan-persoalan terkini.

Hal senanda juga dikemukakan oleh Arif (2 tahun)

dalam wawancara tanggal 12 Maret 2015, ia mengungkapkan

bahwa sebenarnya ia menyukai persoalan-persoalan politik, dan

seringkali ingin mengikuti kegiatan seperti kegiatan kampanye

tetapi tidak bisa mengikuti karena kesibukan pekerjaan. Jadi

pemilih pemula di Desa Karangsari yang memiliki karakter

pribadi keperdulian terhadap politik menjadi salah satu faktor

pendorong  pemilih pemula dalam melaksanakan partisipasi

politik.

3) Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial yang mendukung menjadi faktor

pendukung pemilih pemula dalam  Melaksanakan partisipasi
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politik. Salah satunya adalah pemilih pemula Desa Karangsari

yang merupakan seorang mahasiswa jurusan politik

kewarganegaraan, di perkuliahanya banyak membahas tentang

pemilihan Presiden 2014, kemudian akhirnya harus mencari

berita-berita mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

seperti yang dikemukakan oleh Fica (20 tahun) dalam

wawancara tanggal 12 Maret 2015, bahwa statusnya sebagai

mahasiswa jurusan politik kewarganegaraan yang membuat ia

merasa berkewajiban untuk mencari berita-berita terkait

pemilihan Presiden 2014, dan mengikuti diskusi politik formal

yang diadakan di Desa Karangsari kemudian juga memilih

dipemilihan Presiden 2014.

Hal senada juga dikemukakan oleh Lintang (18 tahun)

dalam wawancara tanggal 19 Februari 2015 bahwa statusnya

sebagai mahasiswa menjadikanya merasa wajib untuk datang

ke TPS, ia mengungkapkan bahwa bapaknya yang merupakan

guru Pkn di sebuah SMP, sering mengajaknya untuk

membicarakan masalah pemilihan Presiden 2014.

Hal senada juga diungkakan oleh sekretaris PPS Desa

KarangsariPujo Widodo (49 tahun) dalam wawancara tanggal

21 Februari 2015, yang mengungkapkan bahwa pemilih

pemula Desa Karangsari pasti pernah membicarakan mengenai

pemilihan Presiden 2014, seperti hanya salah satu pemilih
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pemula di Desa Karangsari yang merupakan anak dari Pujo

Widodo yang sering diajak berdiskusi mengenai pemilhan

Presiden danWakil Presiden bersama dengan anggota keluarga

lainnya. Jadi karakteristik sosial yang mendukung  pemilih

pemula dalam berpartisipasi politik merupakan salah satu

faktor pendorog partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Karangsari.

4) Lingkungan Politik yang Kondusif

Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi,

kebebasan untuk mengemukakan pendapat di jamin di negara

ini, seperti yang dikemukakan oleh Fica (20 tahun) dalam

wawancara tanggal 12 Maret 2015 yang menyatakan bahwa

sudah semestinya sebagai warga negara yang baik ikut memilih

dalam pemilihan umum, karena negara Indonesia adalah negara

demokrasi yang menuntut partisipasi dari seluruh warga

negaranya dalam memilih pemimpin, ia juga mengungkapkan

bahwa negara Indonesia sekarang ini adalah negara demokrasi

yang bahkan kadang-kadang menjadi demokrasi yang

keblabasan, itu dibuktikan dengan banyak mahasiswa yang

menjadi timsukses dari calon tertentu, mahasiswa dalam kajian

keilmuan mendiskusikan permasalahan tentang kekurangan-

kekurangan dari calon Presiden.
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Kemudian pendapat senada dikemukakan juga oleh Arif

(20 tahun) dalam wawancara pada tanggal 12 Maret 2014

sebagai berikut.

“Waktu aku sering ngewall ke dinding prabowo terus
juga ngetweet ke jokowi perasaanku ya biasa aja,
sebenernya takut si engga, tapi ya itu mungkin dikelola
sama tim suksesnya atau sama orangnya langsung ya
aku kurang paham, tapi aku engga takut, jaman
sekarang bebas lah, engga kaya jamanya pak Harto”

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Warsono (45 tahun)

dalam wawancara tanggal 22 Februari 2015 yaitu sebagai

berikut.

“...Saya tau katanya ada pertemuan di balai desa yah,
waktu sebelum Pilpres bahkan sebelum Pileg, ya saya
tidak menghadiri waktu itu, saya hanya tau dari anak
saya yang di undang juga ke pertemuan itu, menurut saya
bagus ada pertemuan seperti itu dari KPUD dan
mahasiswa, tidak ada yang perlu dikawatirkan karena itu
kan juga sudah ijin dengan kepala desa, saya yakin tidak
ada unsur kegiatan kampanye dalam pertemuan tersebut,
justru bagus mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya bisa
melakukan demo yang mengatasnamakan demokrasi
tetapi juga memanfaatkan kebebasan berbicara untuk
memberikan pendidikan politik”

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan

politik yang kondusif menyebabkan pemilih pemula lebih

bebas untuk ikut dalam aktifitas politik. Indonesia sebagai

negara demokrasi yang menjamin hak-hak warga negaranya

untuk mengemukakan pendapat, kemudian hak-hak warga

negara untuk menentukan arah bangsa ini menjadikan pemilih

pemula di Desa Karangsari tidak memiliki tekanan dari
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manapun untuk membatasi dalam upayanya ikut serta dalam

melaksanakan partisiapasi politik.

Kemudian jika diambil kesimpulan dari uraian mengenai

faktor pendorong dan penghambat pemilih pemula di Desa

Karangsari berpartisipasi politik dalam pemilihan Presiden

2014 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor

penghambat partisipasi politik pemilih pemula adalah

berdomisili di luar Desa Karangsari, kesibukan pekerjaan,

kesibukan sebagai pelajar, kepercayaan kepada pemerintah

rendah, kurangnya pendidikan politik, tidak mendapat uang

untuk memilih, kesibukan mengurus rumah tangga, perasaan

tidak mampu, kurangnya sosialisasi politik serta kelemahan

dalam penyusunan DPT sedangkan faktor pendorong

partisipasi politik pemilih pemula adalah penerimaan terhadap

perangsang politik,  karakteristik pribadi, karakter sosial, dan

lingkungan politik yang kondusif.

B. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa

Karangsari pada Pemilihan Presiden 2014

Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

masyarakat juga mempunyai andil yang penting dalam suksesnya

pemilihan Presiden 2014 secara langsung. Pemilihan  Presiden 2014
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merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk memilih

pemimpin bangsa. Menurut hasil wawancara beberapa pemilih pemula

di Desa Karngsari dapat diketahui bahwa hanya sedikit dari pemilih

pemula yang memberikan suaranya dengan datang ke TPS untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden, hal ini disebabkan oleh berbagai

faktor. Bagi yang memilih dalam pemilihan Presiden 2014 mengatakan

bahwa mereka melakukanya dengan berbagai alasan, antara lain karena

kesadaran politik sebagai warga negara yang baik ada juga karena

Pemilihan Presiden 2014 ini merupakan pemilihan umum pertama bagi

mereka. Hal ini senada dengan Huntington dan Nelson (1994:16-17)

yang menyebutkan pemungutan suara termasuk dalam partisiapsi

politik. Hasil wawancara yang perlu diperhatikan adalah pemberian

suara oleh pemilih pemula karena dalam memilih masih terpengaruh

faktor keluarga dan kerabat dekat. Hal ini seperti yang dikemukakan

oleh Gita (21 tahun) dalam wawancara tanggal 18 Februari 2015 yang

menyatakan bahwa pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden

didasarkan oleh pengaruh dari keluarga.

Selanjutnya bentuk partisipasi politik yang dilakukan adalah

kegiatan kampanye.Tapi yang ditemui peneliti disini sesuai hasil

wawancara adalah pemilih. Kegiatan kampanye juga masuk dalam

bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam

kegiatan pemilihan. Meskipun pemilih pemula Desa Karangsari ada

yang mengikuti kegiatan kampanye namun sebagian besar pemilih
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pemula di Desa Karangsari tidak mengikuti kegiatan kampanye,

khususnya kegiatan kampanye terbuka. Berbagai alasan yang

disampaikan oleh pemilih pemula diantaranya karena jadwal kegiatan

kampanye terbuka berbenturan dengan jam sekolah sehingga tidak

dapat mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ada juga yang

beralasan tidak mengikuti kegiatan kampanye karena tidak nyaman

berada dalam situasi hiruk-pikuk kegiatan kampanye terbuka. Dari

alasan tersebut nampaknya pemilih pemula lebih menginginkan bentuk

kegiatan kampanye yang lain daripada sekedar kegiatan kampanye

terbuka yang menghadirkan wayang dan sebagainya. Tujuan kegiatan

kampanye sendiri adalah untuk memaparkan kepada para pemilih

bagaimana visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu

ketika nantinya dia terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden

bukan semata hanya sebagai panggung hiburan.Bentuk partisipasi

selanjutnya yang dilakukan pemilih pemula di desa Karangsari adalah

berbicara masalah politik.Khomsyatun  (17 tahun) sesuai dengan hasil

wawancara pada tanggal 19 Februari 2015 megatakan dia sering

berdiskusi atau bercerita dengan teman-teman mengenai masalah-

masalah politik sebelum hari pemungutan suara lebih khusus mengenai

calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung pada pemilihan

Presiden 2014.

Diskusi politik formal yang sekaligus pendidikan politik yang

dilaksanakan di Desa Karangsari bertempat di balai Desa Karangsari
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dan pembicaraan antar teman sejawat, dalam keluarga, tempat kerja

atau di tempat lainnya  mengenai pemilihan Presiden dan 2014 juga

merupakan bentuk partisipasi politik berupa diskusi politik informal.

Diskusi politik informal ini merupakan bentuk partisipasi politik yang

mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Tetapi tidak semua orang

dapat melakukanya. Kenyataanya memang hanya pemilih pemula

tertentu saja yang suka membicarkan masalah politik.

Bentuk-bentuk partisipasi politik jika dilihat dengan teori

Huntington dan Nelson (1994:16-17) yang membagi bentuk-bentuk

partisipasi politik menjadi beberapa bentuk yaitu: a) kegiatan

pemilihan mencakup ikut dalam pemungutan suara, kegiatan kegiatan

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi

seseoran, b) lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau

kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan

pemimpin-pemerintah politik dengan maksud mempengaruhi. Contoh

yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan

dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau

keputusan administrasi tertentu, c) kegiatan organisasi, menyangkut

pasrtisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang

tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan

pemerintan, d) mencari koneksi (Contacting), merupakan tindakan

perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan

biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang
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atau segelintir orang, e) tindak kekerasan (Violence), juga dapat

merupakan satu bentuk partisipasi potik, dilakukan dengan jalan

menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda

dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah.

Jika dikaji dengan teori dari Huntington dan Nelson mengenai

bentuk-bentuk partisipasi politik, maka bentuk partisipasi politik

pemilih pemula di Desa Karangsari masuk dalam bentuk partisipasi

politik dalam bentuk pertama yaitu partisipasi politik dalam kegiatan

pemilihan yang meliputi pemungutan suara pemihan Presiden2014 dan

kegiatan kampanye dalam pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Pemungutan suara dan kegiatan kampanye yang merupakan

partisipasi politik pemilih pemula di Desa karangsari masuk dalam

bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson yaitu kegiatan

pemilihan karena tindakan tersebut mempengaruhi hasil proses

pemilihan. Pemungutan suara dan kegiatan kampanye dilaksanakan

oleh pemilih pemula yang merupakan warga negara biasa atau bukan

pejabat. Kegiatan ini dilaksanakan secara damai. Pemilih pemula

dalam memberikan suaranya dan ikut dalam kampenye terlihat secara

nyata dan kegiatan tersebut bisa diamati secara kasat mata.

Pemungutan suara adalah kegiatan yang menimbulkan efek bagi

keputusan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden
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Indonesia. Kemudian untuk kegiatan kampanye yang diikuti oleh

pemilih pemula Desa Karangsari meskipun kegiatan kampanye

tersebut menimbulkan efek atau tidak menimbulkan efek juga

termasuk dalam salah satu bentuk partisipasi politik. Hal ini juga

diperkuat dengan kegiatan pemungutan suara dan kegiatan kampanye

yang diikuti oleh pemilih pemula di Desa Karangsari memang

bertujuan untuk mempengaruhi keputusan tentang siapa yang menjadi

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, hal ini bukan hanya

dimaksudkan oleh pemilih pemula Desa Karangsari tetapi juga oleh

semua pihak yang terlibat didalam pemungutan suara dan kegiatan

kampanye tersebut. Dengan demikian pemungutan suara dan kegiatan

kampanye yang diikuti oleh pemilih pemula Desa Karangsari memang

merupakan bentuk partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan seperti

yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:6-9) bahwa

suatu bentuk partisipasi politik harus  mengandung beberapa konsep

partisipasi politik. Konsep partisipasi politik yang diungkapkan oleh

Huntington dan Nelson telah terpenuhi dalam kegiatan pemungutan

suara dan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pemilih pemula

di Desa Karangsari.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan

Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik.

Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok

ditiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan,



138

ancaman, pemerasan, dan sejenisnya ditiap bentuk partisipasi politik

adalah masuk ke dalam kajian ini.

Satu bentuk partisipasi politik lainnya yang tidak dikatagorikan

sebagai bentuk partisipasi politik oeh Huntington dan Nelson adalah

diskusi politik tentang pemilihan Presiden 2014 atau yang dapat

dikatagorikan sebagai diskusi politik. Setiadi dan Kolip (2013:148)

menyatakan bahwa Diskusi Politik merupakan salah satu bentuk

partisipasi politik yang belum dikatagorikan oleh Huntington dan

Nelson, yang dimaksud dengan diskusi politik adalah proses

komunikasi langsung dalam waktu tertentu antar sesama teman atau

warga negara biasa pada umumnya membicarakan masalah-masalah

yang menyangkut kepentingan umum. Diskusi politik tentang

pemilihan Presiden 2014 adalah suatu komunikasi langsung dengan

anggota keluarga, teman sejawat atau rekan kerja yang merupakan

warga negara biasa. Pembicaraan mengenai pemilihan Presiden 2014

juga menyangkut kepentingan umum, karena Presiden dan Wakil

Presiden merupakan pemimpin bangsa yang sangat berpengaruh

terhadap bangsa, jadi diskusi politik mengenai Presiden dan Wakil

Presiden juga merupakan bentuk partisipasi politik.

Jika dianalisis menggunakan bentuk partisipasi politik versi

Almond maka bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Karangsari yaitu diskusi politik tentang Pemilihan Presiden 2014

secara formal dan nonformal dapat dimasukan ke dalam diskusi
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politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik versi Almond adalah sebagai

berikut.

Tabel 8. Bentuk Partisipasi Politik Versi Almond
Konvensional Non-Konvensional
Pemberian suara Pengajuan petisi
Diskusi politik Berdemonstrasi
Kegiatan kegiatan kampanye Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dengan
kelompok kepentingan

Tindak kekerasan politik
terhadap harta benda
(perusakan, pemboman)

Komunikasi individual dengan
pejabat politik dan administrative

Tindakan kekerasan politik
terhadap manusia (penculikan,
pembunuhan), perang gerilya

(Gatara: 2011: 98)

Dari tabel 8 tentang bentuk partisipasi politik versi Almond

dapat terlihat bahwa menurut pemikiran Almond partisipasi politik

dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat

umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik

yang dilakukan dalam bentuk koersif atau jalur konflik. Jika dianalisis

menggunakan teori Almond, diskusi politik tentang Pemilihan

Presiden 2014 secara formal dan nonformal yang dimasukan ke dalam

diskusi poltik yang dilaksanakan pemilih pemula Desa Karangsari,

kegiatan pemberian suara pada pemilihan Presiden 2014 di Desa

Karangsari yang diikuti oleh pemilih pemula serta kegiatan kegiatan

kampanye juga merupakan bentuk partisipasi politik konvensional

yang bersifat umum atau tanpa kekerasan. Dalam teori Almond bentuk

partisipasi politik berupa mengajukan kritik dan perbaikan untuk

meluruskan kebijakan, memahami berbagai persoalan politik dan
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sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal

maupun eksternal melalui media massa, dan menaati pemerintah,

menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah, juga tidak

dimasukan dalam bentuk-bentuk partisipasi politik.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilaksanakan pemilih pemula

beragam. Menurut Surbakti (2007:142) partisipasi politik sebagai

kegiatan dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi

pasif. Yang termasuk dalam katagori partisipasi aktif ialah

mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan

alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang

dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin

pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam partisipasi

pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Jadi partisipasi aktif

berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik,

sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi

pada output politik, sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk

dalam katagori partisipasi pasif maupun partispasi aktif disebut apatis

atau gologan putih (golput). Jika di lihat dari teori yang dikemukakan

oleh Surbakti betuk  partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan

Presiden 2014 yaitu partisipasi dalam pemungutan suara, mengajukan

kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan merupakan bentuk
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partisipasi aktif. Kemudian menaati pemerintah, menerima, dan

melaksanakan keputusan pemerintah, merupakan bentuk partisipasi

politik pasif. Jadi pemilih pemula di Desa Karangsari pada pemilihan

Presiden 2014 melaksanakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif

Ruslan (dalam Handoyo, 2008:212) menyatakan bahwa

partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara dan pencalonan

dalam pemilu tapi bentuk-bentuk partisipasi politik lebih bervariasi

dari itu. Bentuk partisipasi politik lainnya adalah: a) memahami

berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-

berita politik baik internal maupun eksternal melalui media massa,

seminar, symposium, konggres dan diskusi informal dengan orang

lain, b) ikut serta dalam kegiatan kampanye politik, misalnya kegiatan

kampanye penyanderaan masyarakat tentang berbagai peristiwa

politik, c) ikut serta dalam berbagai aksi atau demonstrasi politik yang

bertujuan untuk memberi pengaruh terhadap keputusan publik, d)

memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan, seperti

perbaikan lingkungan atau pelayanan masyarakat dengan usahanya

sendiri, e) bergabung dengan suatu partai politik atau pressure group

baik secara aktif maupun biasa-biasa saja. Jadi meskipun pemberian

suara merupakan wujud partisipasi politik yang lebih dikenal oleh

masyarakat, namun beberapa bentuk partisipasi politik di atas juga

dapat dilakukan oleh masyarakat. Jika dianalisis menggunakan teori

dari Ruslan, maka partisipasi politik pemilih pemula di Desa
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Karangsari berupa pemberian suara, kegiatan kampanye, dan

memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara

mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui

media massa, diskusi politik informal masuk ke dalam bentuk

partisipasi politik menurut Ruslan. Kemudian mengajukan kritik dan

perbaikan untuk meluruskan kebijakan dikatakan sebagai wujud

partisipasi politik karena kegiatan tersebut merupakan salah satu

kontribusi nyata dalam perbaikan pelayanan untuk masyarakat.

Sedangkan menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan

keputusan pemerintah tidak dimasukan ke dalam bentuk partisipasi

politik karena hal tersebut merupakan wujud penerimaan dan

merupakan partisipasi pasif.

Bentuk-bentuk partisipasi politik (dalam Sahid, 2011:182-

183)jika dilihat dari jumlah pelaku, dapat dibedakan menjadi

partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual

yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang perorangan secara

individual, misalnya menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada

pemerintah. Kemudian Partisipasi kolektif yaitu kegiatan poitik yang

dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksud

untuk mempengaruhi penguasa. Selanjutnya partisipasi kolektif

dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi kolektif yang konvensional

dan partisipasi kolektif nonkonvensional. Partisipasi politik pemilih

pemula dapat dibedakan menjadi partisipasi individu dan partisipasi
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kolektif. Bentuk partisipasi poitik pemilih pemula di Desa Karangsari

berupa mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan

merupakan salah satu bentuk partisipasi individu yang dilaksanakan

oleh pemilih pemula di Desa Karangsari, karena memberikan kritik

dan perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui akun jejaring sosial

yang dimiliki masing-masing pemilih pemula dan dapat dilakukan

kapan saja selama Pemilihan Presiden 2014. Kemudian memahami

berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-

berita politik baik internal maupun eksternal melalui media massa

juga termasuk dalam bentuk partisipasi individu karena setiap pemilih

pemula dapat mengikuti berita-berita di media massa kapan saja

selama ada pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden 2014 dan dapat

dilaksanakan oleh masing-masing pemilih pemula. Menaati

pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah juga

merupakan bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan pemilih

pemula secara individu karena masing-masing dari pemilih pemula

dapat menerima dan menaati keputusan pemerintah sesuai dengan

kemauan masing-masing pemilih pemula, dan tidak harus

dilaksanakan secara bersama-sama. Bentuk partisipasi secara

konvensional yang dilaksanakan oleh pemilih pemula Desa

Karangsari yaitu pemberian suara, kegiatan kampanye dan diskusi

politik bentuk partisipasi politik tersebut dilaksanakan secara

bersama-sama yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa.
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Bentuk partisipasi politik ini termasuk dalam partisipasi kolektif yang

konvensional karena bersifat umum dan bukan dengan kekerasan.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Politik Pemilih

Pemula di Desa Karangsari pada Pemilihan Presiden 2014

Bentuk-bentuk partisipasi pemilih pemula tidak akan ada

secara tiba-tiba dan begitu saja diikuti oleh para pemilih pemula

tanpa ada faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula

tersebut, baik faktor dalam diri individu maupun faktor dari luar

individu pemilih pemula. Pemilih pemla di Desa Karangsari dalam

melakukan partisipasi politik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor,

baik faktor penghambat pemilih pemula dalam berpartisipasi dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 maupun faktor

pendorong dari pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam

pemilihan Presiden 2014, hal ini sesuai dengan teori yang

disampaikan oleh Sastroatmojo (1995:82) yang menyatakan bahwa,

partisipasi politik merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut

aspek sosial maupun politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik

tidak hanya menyangkut apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga

menyangkut hal-hal apa yang mendorong individu berpartisipasi.

a. Faktor Penghambat

1) Kesibukan Pekerjaan

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 154-155) jika dipandang

dari pendekatan kontekstual perilaku seseorang dalam
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berpartisipasi politik dipengaruhi oleh lingkungan sosio-ekonomi

dan politik tempat individu tersebut hidup.  Pendekatan ini

cenderung melihat individu tidak otonom terhadap pengaruh

lingkungan. Jika dilihat dari pendapat tersebut dikaitkan dengan

hasil penelitian, bahwa pemilih pemula Desa Karangsari secara

umum adalah usia produktif yang bersekolah atau bekerja di luar

Desa bahkan di kota besar.  Mereka terikat pada kebijakan

tempat kerja dan kebijakan tempat bersekolah mereka masing-

masing.  Jadi Pemilih pemula di Desa Karangsari tidak otonom

terhadap lingkungan kerja dan sekolah. Hal ini membuat

hambatan pemilih pemula dalam berpartisipasi politik khususnya

dalam pemungutan suara, karena mereka harus terikat dengan

jam kerja sehingga. Bukan hanya itu pemilih pemula yang terikat

dengan lingkungan kerja dan jam belajar menjadikan mereka

harus mempertimbangkan waktu mereka jika waktu mereka akan

digunakan untuk sekedar berkegiatan kampanye.

Pekerjaan pemilih pemula di luar desa atau di kota besar

kebanyakan adalah pekerjaan yang hanya mencukupi untuk

kebutuhan hidup sehari-hari atau pemilih pemula cenderung

berpenghasilan rendah karena kebanyakan hanya seorang buruh

atau karyawan pabrik hingga pembantu rumah tangga, yang

dapat digolongkan berpenghasilan ekonomi rendah. Kelompok

pemilih pemula dengan ekonomi yang rendah biasanya
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mempunyai partisipasi politik yang rendah pula. Seperti yang

dikemukakan oleh Setiadi dan Kolip (2013:155) bahwa

masyarakat dengan status sosial dan tingkat ekonomi rendah

tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan

politik, tidak mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa

tidak mampu berbuat sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang

akses pada informasi dan alternatif, dan kemungkinan untung

rugi dari keputusan politik bagi kelompok ini lebih rendah dari

pada ancaman terhadap kepentingan kelompok mayarakat yang

berstatus ekonomi tinggi. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian

terhadap pemilih pemula di Desa Karangsari, selain pemilih

pemula yang tidak bisa bebas untuk berpartisipasi politik di

pemilihan Presiden karena keterbatasan waktu, pemilih pemula

juga  mempertimbangkan untung rugi jika harus mengorbankan

pekerjaan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden. Kurangnya akses dan informasi juga

menghambat partisipasi pemilih pemula, kurangnya sosialisasi

tentang tata cara agar bisa memilih di daerah rantau menjadikan

pemilih pemula enggan untuk ikut dalam pemungutan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2) Kesibukan Sebagai Pelajar

Menurut Setiadi dan Kolip (2013:154-155), bukan hanya

ekonomi yang mempengaruhi partisipasi politik tetapi juga
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status sosial masyarakat. Banyak dari pemilih pemula di Desa

Karangsari yang berstatus sebagai sebagai pelajar dan

mahasiswa semester awal, hal yang wajar mengingat para

pemilih pemula ini berusia sekitar 17 tahun sampai 21 tahun.

Hal inilah yang menjadikan para pemilih pemula enggan untuk

berpartisipasi lebih jauh lagi di dalam kegiatan-kegiatan politik

yang banyak menyita waktu dan berbenturan dengan jadwal

sekolah ataupun kuliah. Sebagai pelajar, pemilih pemula berada

di kelas XII SMA yangmenuntut mereka untuk bersiap

menghadapi ujian nasional yang sering menjadi suatu

kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Sebagai mahasiswa

pemilih pemula berada di awal-awal semester perkuliahan yang

membuat mereka mengalami suatu transisi dari SMA ke bangku

perkuliahan dengan tugas-tugas yang baru dan tidaksama lagi

dengan sistem di SMA.

3) Kepercayaan kepada Pemerintah Rendah

Seperti yang dikemukakan oleh Paige (dalam Setiadi dan

Kolip 2013:154) bahwa faktor kesadaran politik, sikap dan

kepercayaan politik sebagai faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya partisipasi politikbahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang

adalah kepercayaan kepada pemerintah. Jadi tinggi rendahnya

partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan kepada
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pemerintah jika masyarakat percaya kepada pemerintah maka

masyarakat cenderung ingin berpartisipasi dalam politik, tetapi

jika kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka masyarakat

akan cenderung enggan untuk berpartisipasi politik.

Kepercayaan kepada pemerintah di Desa Karangsari cenderung

rendah. Hasil wawancara dengan pemilih pemula Desa

Karangsari menunjukan bahwa salah satu faktor yang

menghambat partisipai politik pemilih pemula di Desa

Karangsari adalah kepercayaan terhadap pemerintah yang

rendah.Temuan hasil penelitian ini juga sejalan dengan

pernyataan dari Surbakti (2007:144) bahwa patisipasi politik

menjadi suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi

rendahnya pasrtisipasi politik seseorang ialah kepercayaan

kepada pemerintah.

4) Kurangnya Pendidikan Politik

Pendidikan politik di Desa Karangsari sangat minim, hal

ini menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi politik

pemilih pemula di Desa Karangsari.  Undang-Undang nomor 2

tahun 2011 tentang Parpol menyebutkan bahwa salah satu tujuan

dari Parpol adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan

pemerintahan, bukan hanya sebagai wadah dari partisipasi
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politik masyarakat tetapi juga memberikan pendidikan politik

bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari

undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan

politik adalah salah satu upaya untuk menyadarkan masyarakat

agar sadar atas hak dan kewajibanya termasuk dalam

melaksanakan partisipasi politik pada pemilihan Presiden 2014.

Pendidikan politik di Desa Karangsari hanya dilakukan

satu kali di balai Desa Karangsari, di dalam pendidikan politik

tersebut di informasikan bagaimana menjadi pemilih yang

cerdas. Pendidikan politik yang rendah akan menjadikan

partisipasi politik yang kurang maksimal. Dan itu dilaksanakan

oleh mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat bukan oleh

Parpol. Kurangnya pendidikan politik yang dilaksanakan di

Desa Karangsari menjadikan partisipasi politik di Desa

Karangsari kurang maksimal, yang dapat di lihat dari tingkat

partisipasi pemilih pemula di pemungutan suara.

5) Kesibukan Mengurus Rumah Tangga

Kesibukan untuk mengurus rumah tangga dialami oleh

pemilih pemula yang sudah menikah atau berumah tangga.

Pemilih pemula yang sibuk mengurus urusan rumah tangganya

adalah pemilih pemula perempuan yang biasanya sudah menjadi
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ibu sehingga lebih memilih untuk mengurus suami dan anaknya

dari pada untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan umum.

Kesibukan sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang wajar bagi

perempuan namun seharusnya tidaklah serta merta kewajiban ini

memangkas hak pemilih pemula untuk berpartisipasi politik.

Beban ganda bagi pemilih pemula yang sudah berumah tangga.

Disatu sisi, ia harus bertanggungjawab atas kelangsungan

rumahtangganya, mengurus anak-anak, dan melayani suaminya.

Disisi lain, pemilih pemula yang sudah menikah ini memiliki

hak untuk berpartisipasi politik. Kenyataan ini sebenarnya dapat

disiasati dengan cara pembagian yang seimbang antara pemilih

pemula dengan anggota keluarga lainnya, agar dapat bergantian

untuk mengurus rumah tangga, atau sekedar menjaga anak-

anaknya.

6) Perasaan Tidak Mampu

Perasaan tidak mampu biasanya disebabkan oleh tingkat

pendidikan yang rendah serta tingkat sosial ekonomi yang

rendah.Seperti yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson

(1994:60) bahwa tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan penghasilan dan pekerjaan, semakin tinggi

tingkat pendidikan, semakin besar penghasilan dan semakin

mapan pekerjaan baiasanya akan lebih partisipatif. Perasaan

minder karena rendahnya tingkat pendidikan dialami oleh
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pemilih pemula Desa Karangsari. Mereka merasa tidak mampu

untuk turut serta di dunia politik karena keterbatasan

pengetahuan dan penghasilan. Mereka cenderung menganggap

bahwa yang ikut berpartisipasi dalam politik adalah mereka

yang menguasai masalah politik, berpendidikan tinggi dan

bahkan memiliki penghasilan yang besar. Mereka merasa tidak

berhak tampil dalam kegiatan politik dari pada mereka yang

punya status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang lebih

tinggi serta pengalaman yang memadai. Mereka menyadari

bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat  adalah politik

lebih berhak untuk bagi mereka yang punya pengalaman dan

punya status sosial ekonomi yang cukup. Jadi di Desa

Karangsari pemilih pemula yang berpendidikan rendah dan

berpenghasilan rendah cenderung tidak aktif berpartisipasi

politik dalam pemilihan Presiden 2014.

Selain rasa ketidakmampuan untuk berpartisipasi yang

disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah, pemilih

pemula juga mengganggap partisipasi politik menjadi hal yang

sia-sia seperti yang dikemkakan oleh Rosenberg (dalam Rush

dan Althoff, 2005:147) bahwa individu dapat menganggap

aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai Individu tunggal

pemilih pemula, pemilih pemula mungkin merasa bahwa dia

sama sekali tidak mampu mempengaruhi jalanya peristiwa, dan
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bahwa kekuatan politik yang bersifat bagaimanapun juga ada di

luar kontrol individu. Pada akhirnya pemilih pemula

menganggap bahwa berpartisipasi dalam politik merupakan hal

yang tidak berguna.

7) Tidak Mendapat Uang untuk Memilih

Menurut Huntington dan nelson (1994:58) tingkat

partisipasi juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan

pekerjaan, jadi di Desa Karangsari kerena tingkat penghasilan

dan pekerjaan yang rata-rata hanya sebagai petani dan buruh,

menjadikan partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Karangsari kurang antusuias. Tidak seperti dalam pemilihan

legislatif  di Desa Karangsari yang terdapat calon membagi-

bagikan sembako, di pemilihan Presiden tidak ada tim sukses

yang memberikan sembako atau sejumlah uang, seperti yang

dikemukakan oleh Setiadi dan Kolip (2013: 157) bahwa ada

distabilisasi sikap dan perilaku politik rakyat  antara hari ini dan

hari esok, pilihan yang berubah-rubah akan dengan mudah

ditangkap oleh tim sukses yang mengerti dengan baik perilaku

pemilih. Inilah yang disebut dalam kosakata politik lokal

sebagai serangan fajar. Sebelum dalam pemilihan, tim sukses

datang dari rumah ke rumah. Ketika pemilihan dilakukan oleh

DPRD, pola semacam ini juga dilakukan. Arena Power by doing

dipindahkan karena publik rakyat dengan cara yang lebih masif.
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Pengawasan penggunaan uang kegiatan kampanye calon oleh

komisi pengawasan pemilu yang lemah membuat pergerakan

uang dalam Pilkada tidak terdeteksi. Dapat terlihat bahwa dalam

pemilihan legislatif memang seringkali terjadi hal-hal demikian

untuk meraup suara, seseorang yang tadinya tidak ingin memilih

menjadi memilih karena diberi uang. Namun menurut hasil

penelitian pada pemilihan Presiden 2014 di Desa Karangsari

tidak ada hal-hal seperti dalam pemilihan legislatif, hal tersebt

juga menjadikan pemilih pemula tidak memilih dalam pemilihan

Presiden 2014.

8) Kurangnya Sosialisasi Pemilihan Presiden 2014

Sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

termasuk dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik yaitu

merupakan suatu proses memperkenalkan sistem politik pada

seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Maran

(2001:35)  yang menyebutkan bahwa melalui sosialisasi politik,

individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi

secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Proses ini

melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari

generasi muda. Kurangnya sosialisasi politik yang dilaksanakan

di Desa Karangsari menjadikan pemilih pemula di Desa

Karangsari menjadi hambatan pemilih pemula dalam

berpartisipasi politik, karena kurangnya pengetahuan pemilih
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pemula tentang pentingnya memilih pada pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden kemudian kurangnya pengetahuan mengenai

tatacara pemilihan Presiden 2014.

9) Kelemahan dalam Susunan Daftar Pemilih Tetap

Gaffar (2012:6) menyatakan bahwa ada hal teknis yang

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam partisipasi

politik dalam hal ini adalah pemungutan suara.yaitu kelemahan

dalam susunan DPT. Adanya pemilih pemula yang terdaftar

lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya disisi lain ada

pemilih pemula yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar

dalam DPT. Hal ini mempengaruhi jumlah partisipasi warga

negara dalam Pemilu yang pada akhirnya mengurangi legitimasi

hasil Pemilu. Hal ini sebelum pemungutan suara, pemilih

pemula yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS,

ataupun kesulitan dalam hal mengurus administrasi untuk dapat

memilih di tempat lain dapat menghambat seseorang dalam

menyalurkan suaranya pada pemilihan umum. Kemudian adanya

kebingungan pemilih pemula yang terdaftar dalam dua TPS

yang berbeda menjadi hambatan bagi pemilih pemula untuk

menyalurkan suaranya di Pemilihan Presiden 2014.

b. Faktor Pendorong

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong

partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari pada
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pemilihan Presiden 2014. Milbrath (dalam Rush dan Althoff,

2000:167) menyatakan bahwa partisipasi politik itu bervariasi

berkaitan dengan empat faktor utama yaitu; (1) sejauh mana orang

menerima perangsang politi, (2) karakteristik pribadi seseorang, (3)

karakteristik sosial seseorang, dan (4) keadaan politik atau

lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan

dirinya sendiri.

Faktor pendorong partisipasi pemilih pemula di Desa

Karangsari jika dikaitkan dengan teori dari Milbrath yang pertama

yaitu  penerimaan perangsang politik, dapat dijelaskan bahwa

semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perangsang politik

lewat kontak pribadi dan organisasi serta media massa, makin besar

juga kemungkin dia untuk berpartisiapsi politik. Seseorang yang

termasuk dalam keluarga yang sering melakukan diskusi politik

atau menjadi organisasi yang mendorong aktivitas politik, akan

terdorong juga untuk ikut serta berpartisipasi politik. Demikian

juga terbukanya seseorang terhadap media massa dapat menjadi

perangsang, dan menambah minatnya dalam bidang politik dan

menambah kemungkinan untuk berpartisipasi politik. Seseorang

yang terbuka terhadap peragsang politik akan memanfaatkan

dengan baik kesempatan untuk berpartisipasi politik. Mereka

merasa punya kewajiban moral untuk berpartisipasi politik.
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Faktor berikutnya adalah karakter pribadi yang memiliki

keperdulian terhadap politik, yang dapat dikaitkan dengan teori dari

Milbrant yaitu karakteristik pribadi seseorang dapat memengaruhi

partisipasi politik. Orang-orang berwatak sosial yang mempunyai

kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik,

ekonomi, sosial budaya, Hankam, biasanya mau terlihat dalam

aktivitas politik dan akan lebih condong melakukan kegiatan

politik, sedangkan kepribadian yang kurang sosiabel juga

cenderung akan menarik dari dari bentuk-bentuk partisiapasi

politik. Karakter sosial yang mendukung seseorang juga dapat

menjadi pendorong dari partisipasi politik, seperti karakter

lingkungan kampus, lingkungan keluarga dan lingkungan

organisiasi. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut

mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang

politik.

Situasi lingkungan politik yang kondusif juga merupakan

faktor pendorong pemilih pemula di Desa Karangsari untuk

berpartisipasi di pemilihan Presiden 2014. Dengan lingkungan yang

kondusif akan membuat orang dengan senang hati berpartisipasi

dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang

demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat di

dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik

yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan
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aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya

menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitianan dan hasil pembahsan pada bab IV

dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari

dapat ditemukan pada saat sebelum pemilihan, pelaksanaan pemilihan

dan setelah pemilihan Presiden 2014. Adapun bentuk-bentuk partisipasi

pemilih pemula yang dimaksud adalah sebagai berikut; a) pemberian

suara, b) kegiatan kampanye, c) diskusi politik,d) memahami berbagai

persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik

baik internal maupun eksternal melalui media massa, e) menaati

pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah, f)

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan.

2. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula di Desa

Karangsari pada Pemilihan Presiden 2014 adalah sebagai berikut; a)

berdomisili di luar Desa Karangsari b) kesibukan pekerjaan, kesibukan

sebagai pelajar, c) kepercayaan kepada pemerintah rendah, d)

kurangnya pendidikan politik, e) tidak mendapat uang untuk memilih, f)

kesibukan mengurus rumah tangga, g) perasaan tidak mampu, h)

kurangnya sosialisasi politik, i) kelemahan dalam penyusunan DPT,

sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula pada
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pemilihan Presiden 2014 adalah sebagai berikut; a) penerimaan terhadap

perangsang politik, b) karakteristik pribadi, c) karakteristik sosial, dan d)

lingkungan politik yang kondusif.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk meningkatkan

partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari, adalah sebagai

berikut; a) dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta

tokoh masyarakat dengan memperkenalkan sejak dini pentingnya

berpartisipasi politik untuk kemajuan bangsa dan negara, dengan cara

membiasakan pengambilan keputusan dengan cara demokratis baik dalam

keluarga atau lingkungan masyarakat, b) partai politik yang mempunyai

fungsi dan tujuan yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011

tentang partai politik memaksimalkan peranya untuk meningkatkan

partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan politik dan pemerintahan khususnya pada pemilih pemula melalui

kegiatan-kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula sampai pada

tingkat desa c) KPUD Kabupaten Banyumas dan pemerintah desa

memberikan sosialisasi pemilihan Presiden yang dikhususkan untuk

pemilih pemula.
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1. Nama : Afrida Faradila Reza Wahyugusti

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Pelajar

2. Nama : Gita Riyana

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 20 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Pegawai Indomart

3. Nama : Sundari Yeni Ariyani

Alamat : RT 1 RW 5 Desa Karangsari

Umur : 20 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

4. Nama : Lintang. S.

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

5. Nama : Purwanto

Alamat : RW 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP



Pekerjaan : Belum bekerja

6. Nama : Khomsyatun Bintang

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir :SMP

Pekerjaan : Pelajar

7. Nama : Sinta Martiandi

Umur : 21 tahun

Alamat : RT 1 RW 1 Desa Sidamulya

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

8. Nama : Rudi Sugianto

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 17 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Buruh

9. Nama : Gina Meilia. N.

Alamat : RT 1 RW 3

Umur : 20 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Belum bekerja

10. Nama : Fica

Alamat : RT 2 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 19 tahun

Pendidikan Terakhir :SMA



Pekerjaan : Mahasiswa

11. Nama : Indra Sulistianingsih

Umur : 21 tahun

Alamat : RT 6 RW 3 Desa Karangsari

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

12. Nama : Ari Lestari

Alamat :  RT 3 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 19 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

13. Nama : Sri Wahyuni

Alamat : RT 3 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

14. Nama : Hendri febriono

Alamat : RT 3 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 21 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Belum bekerja

15. Nama : Arif Ardianto

Alamat : RT 3 RW 3

Umur : 21 tahun

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Pegawai Indomart



16. Nama : Nuning Setiowati

Alamat : RT 3 RW 4

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Pegawai toko

17. Nama : Marketi

Alamat : RT 2 RW 5

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Berdagang

18. Nama : Nanang Aryanto

Alamat : RT 1 RW 5

Umur : 18 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Buruh

19. Nama : Mughofir

Alamat : RT 2 RW 5

Umur : 19 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Buruh

20. Nama : Ninu Purwindi

Alamat : RT 1 RW 5

Umur : 20 tahun

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Pegawai toko



21. Nama : Lia Anggraeni

Alamat                             : JL.MP Prapatan XVIII RT 6 RW 5 Duren Tiga

Pancoran

Umur :19 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

22. Nama : Senen Susanto

Alamat : RT 1 RW 4 Desa Karangsari

Umur : 67 tahun

Pendidikan Terakhir : PGSLP

Jabatan : Ketua PPS Desa Karangsari

23. Nama : Pujo Widodo

Alamat : RT 1 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 49 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Karangsari

24. Nama : Suharni

Alamat : RT 5 RW 1 Desa Karangsari

Umur : 47 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Ketua TPS 1 Desa Karangsari

25. Nama : Warsono

Alamat : RT 1 RW 3 Desa Karangsari

Umur : 45  tahun

Pendidikan terakhir : SMA



Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Desa



DAFTAR NAMA PEMILIH PEMULA PILPRES 2014 DESA KARANGSARI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

1 3302050302050077 3302050107930024 SUGENG PRIATIN BANYUMAS 01-07-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 1 1

2 3302050302050080 3302055412940001 DIANA NOVITA BANYUMAS 14-12-1994 19 B Pr KARANGSARI 1 1 1

3 3302050302050080 3302052407960001 RUDI YULIANTO BANYUMAS 24-7-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 1 1

4 3302050302050085 3302055206950003 SITI SOLEAH BANYUMAS 12-6-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 1 1

5 3302050302050086 330205440940005 DWI SUKENDAH BANYUMAS 04-4-1994 20 B Pr KARANGSARI 1 1 1

6 3302050302050095 3302052402960001 RIYADI BANYUMAS 24-2-1996 18 B Lk KARANGSARI 1 1 1

7 3302050302050096 3302051003930001 SUBECHI ROMADHON BANYUMAS 10-3-1993 21 B Lk KARANGSARI 1 1 1

8 3302050302050098 3302056106950001 SITI M. NASIROH BANYUMAS 21-6-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 1 1

9 3302050302050098 3302051107920001 SUDIONO BANYUMAS 11-7-1992 21 B Lk KARANGSARI 1 1 1

10 3302050302050106 3302054909930004 JEMIATUN BANYUMAS 9-9-1993 20 S Pr KARANGSARI 1 1 1

11 3302050302050336 3302054211930001 DWI LESTARI BANYUMAS 02-11-1993 20 B Pr KARANGSARI 1 1 1

12 3302030702120002 3302050912960001 ANDRE SETIAWAN BANYUMAS 09-12-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 1 1

13 3302051907080001 3302051704970005 DONI AFRIANSYAH BANYUMAS 17-04-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 1 1

14 3302050302050007 3302054509950002 SITI LATIFATUN I. BANYUMAS 05-9-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 1 1

15 3302050302050010 3302052104920005 ANDI KURNIAWAN BANYUMAS 21-4-1992 21 B Lk KARANGSARI 2 1 1

16 3302050302050012 3302054603930003 ROHYANI BANYUMAS 06-03-1993 21 B Pr KARANGSARI 2 1 1

17 330205030205014 3302052903930001 ADE IMAM ARIFIN BANYUMAS 29-3-1993 21 B Lk KARANGSARI 2 1 1

18 3302050302050019 3302056405920003 WAIJAH BANYUMAS 24-05-1992 21 S Pr KARANGSARI 2 1 1

19 3302050302050018 3302050502940002 TEFUR ANSHORI BANYUMAS 05-2-1994 20 B Lk KARANGSARI 2 1 1

20 3302050302050021 3302050508940002 AGUS SARI BASUKI KULONPROGO 05-8-1994 19 B Lk KARANGSARI 2 1 1



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

21 3302050302050024 3302050108960005 WAHZI ALI IMRON BANYUMAS 01-8-1996 17 B Lk KARANGSARI 2 1 1

22 3302050302050027 3302050806930003 EDI CAHYONO BANYUMAS 08-6-1993 20 B Lk KARANGSARI 2 1 1

23 3302050302050028 3302056808920002 NUR HASANAH BANYUMAS 28-08-1992 21 B Pr KARANGSARI 2 1 1

24 3302050302050029 3302052001930001 GUFRONASHEKHI BANYUMAS 20-01-1993 21 B Lk KARANGSARI 2 1 1

25 3302050302050031 3302051709950004 RUDI HARTANTO BANYUMAS 17-09-1995 18 B Lk KARANGSARI 2 1 1

26 3302052601070015 3302051008960004 WAHRI ALI IMRON BANYUMAS 10-06-1996 17 B Lk KARANGSARI 2 1 1

27 3302050302050017 3302055206970004 LILIS ROHMAWATI BANYUMAS 12-06-1997 17 B Pr KARANGSARI 2 1 1

28 3302050302050033 3302050906970002 M. ASRORI ROHMAN BANYUMAS 09-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 2 1 1

29 3302051304120003 3302050106970005 MIFTAHUL ASRORI
ROHMAN

BANYUMAS 01-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 2 1 1

30 3302050302050037 3302054703960003 RIYANTI BANYUMAS 07-03-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 1 1

31 3302050302050037 3302054704960001 DESI DWI SETIANI BANYUMAS 07-04-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 1 1

32 3302050302050039 3302050112940002 PANANDO BANYUMAS 01-12-1994 19 B Lk KARANGSARI 3 1 1

33 3302050302050039 3302050212940004 PANANDA BANYUMAS 02-12-1994 18 B Lk KARANGSARI 3 1 1

34 3302050302050040 3302052911940002 PARNO BANYUMAS 29-11-1994 19 B Lk KARANGSARI 3 1 1

35 3302050302050042 3302051205940001 SARYANTO BANYUMAS 12-05-1994 19 B Lk KARANGSARI 3 1 1

36 3302050302050056 3302054904960003 ANISATUL JANAH BANYUMAS 09-04-1993 19 B Pr KARANGSARI 3 1 1

37 3302050302050061 3302050601930006 TOTO IRIYANTO BANYUMAS 16-05-1992 18 B Lk KARANGSARI 3 1 1

38 3302050302050065 3302055605920002 RETNO ASIH BANYUMAS 29-04-1993 21 B Pr KARANGSARI 3 1 1

39 3302050302050065 3302052904930002 SUMINO BANYUMAS 12-09-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 1 1

40 3302050302050067 3302055209930001 NUR FATIMAH BANYUMAS 12-09-1993 21 S Pr KARANGSARI 3 1 1

41 3302050302050067 3302055004950001 SITI MUNAFIROH BANYUMAS 10-04-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 1 1



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

42 3302050902070007 3302054704960001 DESI DWI SETIYANNI BANYUMAS 07-04-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 1 1

43 3302052205120003 3302055103950001 TRI VIAWATI BANYUMAS 11-03-1995 19 S Pr KARANGSARI 3 1 1

44 3302052404120003 3302055404930004 YANI BANYUMAS 14-04-1993 20 S Pr KARANGSARI 3 1 1

45 3302050401070008 3302054711920003 MARDIYAH BANYUMAS 07-11-1992 20 B Pr KARANGSARI 4 1 1

46 3302050401070009 3302056804940003 SITI FATONAH BANYUMAS 08-04-1992 21 B Pr KARANGSARI 4 1 1

47 3302050402050919 3302077108950003 INDRI SETYANINGSIH BANYUMAS 31-08-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 1 1

48 3302050402053555 3302052711960004 WIBOWO AFANDI BANYUMAS 27-11-1996 17 B Lk KARANGSARI 4 1 1

49 3302050402053557 3302054904940001 EKA WAHYUNINGSIH BANYUMAS 09-04-1994 20 B Pr KARANGSARI 4 1 1

50 3302050402053558 3302055511940002 MUTMAINAH BANYUMAS 24-10-1994 19 B Pr KARANGSARI 4 1 1

51 3302050402053559 3302052410940001 FAIZ RAHMAN BANYUMAS 24-10-1994 19 B Lk KARANGSARI 4 1 1

52 3302050402053566 3302057110950001 WIWIT NURDIANTI BANYUMAS 31-10-1995 19 B Pr KARANGSARI 4 1 1

53 3302050402053575 3302050107950013 ILHAM AFANI BANYUMAS 01-07-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 1 1

54 3302050402053575 3302055712950001 SITI USWATUN HASANAH BANYUMAS 17-12-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 1 1

55 3302050402053576 3302052012920003 SUGINO BANYUMAS 20-12-1992 21 B Lk KARANGSARI 4 1 1

56 3302050402053576 3302050407960004 ARIFUDIN BANYUMAS 04-07-1996 17 B Lk KARANGSARI 4 1 1

57 3302052211060008 3302051905940001 NURUL WAHYUNI BANYUMAS 19-05-1994 19 B Pr KARANGSARI 4 1 1

58 3302050302050046 3302055205960002 KHUSNUL HOTIMAH BANYUMAS 12-05-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 1 2

59 3300205030205005
2

3302051004960001 MARDIANTO BANYUMAS 10-04-1996 17 B Lk KARANGSARI 3 1 2

60 3302050402053537 3302054304940002 NINA WARDAH K BANYUMAS 03-04-1994 20 B Pr KARANGSARI 5 1 2

61 3302050402053539 3302050811930001 ACHMAD FAUZAN BANYUMAS 08-22-1993 20 B Lk KARANGSARI 5 1 2

62 3302050402053541 3302050509950001 ROCHMAT FAUJI BANYUMAS 05-09-1995 18 B Lk KARANGSARI 5 1 2



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

63 3302050402053545 330205600893002 YUSNANI BANYUMAS 20-08-1993 20 B Pr KARANGSARI 5 1 2

64 3302050402053545 3302055006950002 FANI LESTARI BANYUMAS 10-06-1995 18 B Pr KARANGSARI 5 1 2

65 3302050402053552 3302005510592000
1

KHUMAYROH HASIM BANYUMAS 11-05-1992 21 S Pr KARANGSARI 5 1 2

66 3302050402053552 3302056304940001 KHAKIKI NUR L BANYUMAS 23-04-1994 19 B Pr KARANGSARI 5 1 2

67 3302051111080002 3302056402940003 MULYANI BANYUMAS 24-02-1994 20 S Pr KARANGSARI 5 1 2

68 3302052203070042 3302052008950002 ISKANDAR CIAMIS 20-08-1995 18 B Lk KARANGSARI 5 1 2

69 3302052601070016 3302052611940002 ACHMAD RAHMANTO BANYUMAS 26-11-1994 19 B Lk KARANGSARI 5 1 2

70 3302052602070016 3302051908930001 IMAM GINANJAR R BANYUMAS 19-08-1993 20 B Lk KARANGSARI 5 1 2

71 3302052704100007 3302025603950002 MAMINATUL WAHIDAH BANYUMAS 18-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 5 1 2

72 3302050402053534 3302052106970001 ARIF SUGIANTO BANYUMAS 21-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 5 1 2

73 3302052602070016 3302050305970001 SOFYAN ADI P BANYUMAS 03-05-1997 17 B Lk KARANGSARI 5 1 2

74 3302050307120001 3302051211940004 NOVA ROMANSAH BANYUMAS 12-01-1994 20 B Lk KARANGSARI 6 1 2

75 3302020402053513 3300205510690001 YANTI LESTARI BANYUMAS 11-06-1995 18 S Pr KARANGSARI 6 1 2

76 3302050402053527 3302050512950001 SUYATNO BANYUMAS 05-12-1995 18 B Lk KARANGSARI 6 1 2

77 3302050402053532 3302050708950003 WAHIDATUN IKHTIAR BANYUMAS 07-08-1995 18 B Lk KARANGSARI 6 1 2

78 3302050402053535 3302050201950001 RAGIL PAMBUDI BANYUMAS 02-01-1995 19 B Lk KARANGSARI 6 1 2

79 3302050402053536 3302051207920002 SLAMET YULIANTO BANYUMAS 12-07-1992 21 B Lk KARANGSARI 6 1 2

80 3302050711060006 3302055707940002 BAITI NUR LATIFAH BANYUMAS 17-07-1994 19 B Pr KARANGSARI 6 1 2

81 3302050711060006 3302057011950001 BETA NUR ANIFAH BANYUMAS 17-07-1994 18 B Pr KARANGSARI 6 1 2

82 3302050402053522 3302054707970001 NUR WAKHIDAH BANYUMAS 30-11-1995 17 B Pr KARANGSARI 6 1 2

83 3302050302050041 3302051806069400
5

SUDARMIN BANYUMAS 07-07-1997 9 B Lk KARANGSARI 1 2 2



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

84 3302050402053162 3302050702930002 SUTRIONO BANYUMAS 18-06-1994 21 B Lk KARANGSARI 1 2 2

85 330205040253166 3302052205940001 TAUFIK HIDAYAT BANYUMAS 22-05-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 2 2

86 3302050402053168 3302050711920001 JALU ANUGRAH BANYUMAS 07-11-1992 21 B Lk KARANGSARI 1 2 2

87 3302050402053172 3302051201940001 EKO SUGIANTORO BANYUMAS 12-01-1994 20 B Lk KARANGSARI 1 2 2

88 3302050402053176 3302054905950001 LATIFATUL ROHMAH BANYUMAS 09-05-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 2 2

89 3302050402053177 3302050706940003 SUPRIONO BANYUMAS 07-06-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 2 2

90 3302050402053180 3302055401970001 DWI WAHYUNINGSIH BANYUMAS 14-01-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 2 2

91 3302050402053184 3302050708930002 AGUS PUJI SABARI BANYUMAS 07-08-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 2 2

92 3302050402053188 3302050402940002 DANI BANYUMAS 04-02-1994 20 B Pr KARANGSARI 1 2 2

93 3302050402053194 3302054404960004 SITI RIANI BANYUMAS 04-04-1996 18 B Pr KARANGSARI 1 2 2

94 3302050402053195 3302051312940001 PADMO NUGROHO BANYUMAS 13-12-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 2 2

95 3302050404053199 330205070594000 SUTRISNO BANYUMAS 07-05-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 2 2

96 3302050402053199 3302055303939701 KASIYEM BANYUMAS 15-03-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 2 2

97 3302050805053202 3302055512530001 HANAKO INDAH
ISTIQOMAH

BANYUMAS 15-12-1993 20 B Pr KARANGSARI 1 2 2

98 3302050910060025 3302053011930001 NOVA ADI PRASETYO BANYUMAS 30-11-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 2 2

99 3302051206070001 330205641160002 ZEHROTUL NIZA BANYUMAS 24-11-1996 17 B Pr KARANGSARI 1 2 2

10
0

3302051209060011 3302052111920002 ALWI HASAN T BANYUMAS 21-11-1992 21 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
1

3302051209060611 3305052107950002 AKHMAD RIBNI J.H BANYUMAS 21-07-1995 18 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
2

3302051806120010 3302054709950003 ISMI ANISI BANYUMAS 07-09-1995 18 S Pr KARANGSARI 1 2 2

10
3

3302051908060002 3302051606950001 BANGUN PRIATNO BANYUMAS 27-08-1992 18 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
4

3302052108060001 3302052708920002 PAWITNO BANYUMAS 30-09-1995 21 B Lk KARANGSARI 1 2 2



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

10
5

3302052108060001 3302021005950004 ASEP BANYUMAS 10-09-1995 18 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
6

3302052203070045 3302055509950002 INDAH PURNAMA SARI BANYUMAS 15-09-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 2 2

10
7

3302053005060001 3302051207950004 NUR ALIF S LAMONGAN 12-07-1995 18 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
8

3302050410060001 3302050105970001 ANDI SETIAWAN BANYUMAS 01-05-1997 17 B Lk KARANGSARI 1 2 2

10
9

3302050410060001 3302054307970001 YULIANI BANYUMAS 03-07-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 2 2

11
0

3302050307120002 3302056901960006 ANI SATUL SITI M BANYUMAS 29-01-1996 18 B Pr KARANGSARI 2 2 2

11
1

3302050402053217 3302057108950001 INDRI SETIANINGSIH BANYUMAS 31-08-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 2 2

11
2

3302050402053218 3302050407920001 SUPRIANTO BANYUMAS 04-07-1992 21 B Lk KARANGSARI 2 2 2

11
3

3302050402053218 3302055404950001 TRI YULI NINGSIH BANYUMAS 14-04-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 2 2

11
4

3302050402053231 3302051607550003 MIFTAHUL ROHMAN BANYUMAS 16-07-1994 20 B Lk KARANGSARI 2 2 2

11
5

3302050402053232 3302054606940003 MERLITA RENI
YUNINGTIYAS

BANYUMAS 06-06-1995 19 B Pr KARANGSARI 2 2 2

11
6

3302051212080002 3302053006930006 TEGUS IKLAS PRIANTO BANYUMAS 10-01-1995 19 B Lk KARANGSARI 2 2 2

11
7

3302050402053230 3302054506970001 RINA AFRIANINGSIH BANYUMAS 05-06-1997 17 B Pr KARANGSARI 2 2 2

11
8

3302051506060003 3302053011960004 RIZAL SUNGKOWO BANYUMAS 30-11-1996 17 B Lk KARANGSARI 2 2 2

11
9

3302050410060002 3302055402950002 JAYATUL LAIL BANYUMAS 14-02-1992 19 B Lk KARANGSARI 2 2 2

12
0

3302050302050407 3302055204960001 JUMIATI BANYUMAS 12-04-1996 17 B Pr KARANGSARI 2 2 2

12
1

3302050302050410 3302050504960001 SUGITRI YONO BANYUMAS 05-04-1996 18 B Lk KARANGSARI 2 2 2

12
2

3302050402053234 3302051001950003 CATUR WIDIANTO BANYUMAS 10-01-1995 19 B Lk KARANGSARI 2 2 2

12
3

3174012112111035 3302056307920002 NUNUNG DARYANTI BANYUMAS 23-07-1992 21 B Pr KARANGSARI 2 2 3

12
4

3302052203070046 3302051407950003 DODI SETIAWAN BANYUMAS 14-07-1995 18 B Lk KARANGSARI 2 2 3

12
5

3302052311120001 3315096805940001 RINANTI AYU NINGTYAS BANYUMAS 28-05-1994 19 B KARANGSARI 2 2 3



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

12
6

3302052502110003 3302052602950001 ANDRIANSYAH BANYUMAS 26-02-1995 19 B Lk KARANGSARI 2 2 3

12
7

3302052712060020 3302054211940003 SISKA DARYANTI BANYUMAS 02-11-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 2 3

12
8

3302050302050089 3302052407920002 NUGROHO PAMBAYUN BANYUMAS 24-07-1992 21 B Pr KARANGSARI 3 2 3

12
9

3302050402053185 3302052707940006 TITO WARHONO BANYUMAS 27-07-1994 19 S Lk KARANGSARI 3 2 3

13
0

3302050402053241 3302054403970004 TRI WINDIARTI BANYUMAS 04-03-1997 17 B Pr KARANGSARI 3 2 3

13
1

3302050402053241 3302051208940003 WINDIASHARI BANYUMAS 12-081994 19 B Pr KARANGSARI 3 2 3

13
2

3302050402053242 3302055810950006 EKA RATNASARI BANYUMAS 18-10-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 2 3

13
3

3302050402053250 3302050603940001 TIYASNO BANYUMAS 06-03-1994 20 B Lk KARANGSARI 3 2 3

13
4

3302050402053253 3302050505950009 GOTRI RIOTO BANYUMAS 05-05-1995 18 B Lk KARANGSARI 3 2 3

13
5

3302050402053485 3302056505960001 SANTI BANYUMAS 25-05-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 2 3

13
6

3302050402053490 3302051509940001 SUKRON MAKMURI BANYUMAS 15-09-1994 19 B Lk KARANGSARI 3 2 3

13
7

3302050402053492 3302052208920005 SUPRIYANTO BANYUMAS 22-08-1992 21 B Lk KARANGSARI 3 2 3

13
8

3302050402053493 3302054101960002 RINA SHOLEHATUN BANYUMAS 01-01-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 2 3

13
9

3302050402053494 3302059702960004 SUSI SUFERNIATI BANYUMAS 17-02-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 2 3

14
0

3302050402053498 3302050406940003 SARIFUDIN BANYUMAS 04-06-1994 19 B Lk KARANGSARI 3 2 3

14
1

3302050402053503 3302052706950004 ADI SUHENDRA BANYUMAS 27-06-1995 18 B Lk KARANGSARI 3 2 3

14
2

3302050402053504 3302055412950002 SUPRIYATIN BANYUMAS 14-12-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 2 3

14
3

3302050402053505 3302050709930001 AROFAN BANYUMAS 07-09-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 2 3

14
4

3302050506120006 3302056609930003 SRI HARTATI BANYUMAS 26-09-1993 20 B Pr KARANGSARI 3 2 3

14
5

3302053004120006 3203134710920006 SUJIANTI BANYUMAS 07-10-1992 21 B Pr KARANGSARI 3 2 3

14
6

3302050302050089 3302051910960001 ANGGIT TYAS PARABOWO BANYUMAS 19-10-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 2 3
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14
7

3302050402053185 3302055904970001 APRILIAYA NINGSIH BANYUMAS 19-04-1997 17 B Pr KARANGSARI 3 2 3

14
8

3302050402053480 3302051504970002 SUKRISMAN BANYUMAS 15-04-1997 17 B Lk KARANGSARI 3 2 3

14
9

3302050402053481 3302054606970001 WINDA SETIANI BANYUMAS 06-06-1997 17 B Pr KARANGSARI 3 2 3

15
0

3301051501130003 3302050211930005 KUSIMAN BANYUMAS 02-11-1993 20 B Lk KARANGSARI 4 2 3

15
1

3302050302050338 3302050101930005 BAYU SAPUTRA BANYUMAS 01-01-1993 21 B Lk KARANGSARI 4 2 3

15
2

3302050302050344 3302055003930001 SITI SRI REJEKI HANDAYANI BANYUMAS 10-03-1993 21 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
3

3302050302050344 3302054602950004 WITRI SUNAROH BANYUMAS 06-02-1995 19 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
4

3302050302050348 3302054112950001 ANTI BANYUMAS 01-12-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
5

3302030302050348 3302054709920001 NARTEM BANYUMAS 12-11-1993 21 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
6

3302050302050348 3302055211930005 NOFIANTI BANYUMAS 19-09-1994 20 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
7

3302050302050350 3302055909940001 PASRIATUN KHASANAHAN BANYUMAS 19-09-1994 19 S Pr KARANGSARI 4 2 3

15
8

3302050302050356 3302056108930002 SUPRIATI BANYUMAS 21-08-1993 20 B Pr KARANGSARI 4 2 3

15
9

3302050302050365 3302051303950002 SOLIHIN BANYUMAS 13-03-1995 19 S Lk KARANGSARI 4 2 3

16
0

3302050502050367 3302051201940002 WARIWANTORO BANYUMAS 12-01-1994 20 B Lk KARANGSARI 4 2 3

16
1

3302050302050369 3302050507920007 JULIANTO BANYUMAS 05-07-1992 21 B Lk KARANGSARI 4 2 3

16
2

3302050302050370 3302050311930002 TRIONO BANYUMAS 03-11-1993 20 B Lk KARANGSARI 4 2 3

16
3

3302051900911002 3302054808950005 ROHFANI BANYUMAS 08-08-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 2 3

16
4

3302052311060010 3302054407950001 TRIANTI BANYUMAS 04-07-1995 18 B Pr KARANGSARI 4 2 3

16
5

3302050302050438 3302050504960002 MARGONO BANYUMAS 05-04-1996 18 B Lk KARANGSARI 4 3 3

16
6

3302050302050439 3302056205960004 SINTA MERLIAH BANYUMAS 22-05-1996 17 B Pr KARANGSARI 4 3 3

16
7

3302050302050713 3302052912940001 JATMIKO BANYUMAS 29-12-1994 19 B Lk KARANGSARI 5 3 3
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16
8

3302050302050714 3302051707920002 JULIANTO BANYUMAS 17-07-1992 21 B Lk KARANGSARI 5 3 3

16
9

3302050302050714 3302051006940003 JONI PRIATINO BANYUMAS 10-06-1994 19 B Lk KARANGSARI 5 3 3

17
0

3302050302050719 3302055660395000
1

ALVIATUN HANIFAH BANYUMAS 16-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 5 3 3

17
1

3302050302050721 2202052809920001 NURUL AMIN BANYUMAS 28-09-1992 21 B Pr KARANGSARI 5 3 3

17
2

3302050302050721 3302056901950002 UMI SAKINAH BANYUMAS 29-01-1995 19 B Pr KARANGSARI 5 3 3

17
3

3302050302050724 3302054803940001 ERITA FIANINGSIH BANYUMAS 08-03-1994 20 B Pr KARANGSARI 5 3 3

17
4

3302050302050736 3302052106960005 PUJIANTO BANYUMAS 21-06-1996 17 B Lk KARANGSARI 5 3 3

17
5

3302050302050738 3302051404960001 EKO PURWANTO BANYUMAS 14-04-1996 17 B Lk KARANGSARI 5 3 3

17
6

3302050302050742 3302052206930001 DIDI PURNOMO BANYUMAS 22-06-1993 20 B Lk KARANGSARI 5 3 3

17
7

3302050302050745 3302054809950002 NAPSIAH BANYUMAS 08-09-1995 18 S Pr KARANGSARI 5 3 3

17
8

3302050402052851 3302151001940001 DARYANTO BANYUMAS 10-11-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 3 4

17
9

3302050402052853 3302052405950002 SALIHUN BANYUMAS 24-05-1994 18 B Lk KARANGSARI 1 3 4

18
0

302050402052873 3302053004930001 ASEP MUNANDAR BANYUMAS 30-04-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 3 4

18
1

3302050402052873 3302056903950002 MARHALATI BANYUMAS 29-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 1 3 4

18
2

3302050402052917 3302054911950002 DWI ANISA PUTRI BANYUMAS 09-11-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 3 4

18
3

3302050402052920 3302051505994000
3

AGUNG ANDRIAWAN P BANYUMAS 15-05-1994 19 B Lk KARANGSARI 1 3 4

18
4

3302050402053152 3302055412940002 RISKI WATI NZ BANYUMAS 14-12-1994 19 B Pr KARANGSARI 1 3 4

18
5

3302050402053153 3302056605930003 GINA MEILIA N BANYUMAS 26-05-1993 20 B Pr KARANGSARI 1 3 4

18
6

3302050402053155 3302052312960001 TOUR AMIN BANYUMAS 23-12-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4

18
7

3302050402053157 3302056510990002 ARUM KAMARATIH BANYUMAS 29-10-1992 21 B Pr KARANGSARI 1 3 4

18
8

3302050402053157 3302051204960002 ANANDA BINTANG P BANYUMAS 12-04-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4
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18
9

3302050402055752 3302054410950003 SUSANTI BANYUMAS 04-10-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 3 4

19
0

3302051004100004 3302052811960006 AMIN MUSTOUR BANYUMAS 28-11-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4

19
1

3302051004100004 3302056207920003 KHUSNUL KHOTIMAH BANYUMAS 21-07-1992 21 B Pr KARANGSARI 1 3 4

19
2

330205220410001 3302051501970002 RIZKI REZA K BANYUMAS 15-01-1997 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4

19
3

3302053108060012 3302051706960003 FUAD AROFIK R BANYUMAS 17-06-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4

19
4

3302053108600012 3302051707960003 FUAD ARAFIK BANYUMAS 17-07-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 3 4

19
5

3302052303070040 3302054601970003 LILIS LESTARI BANYUMAS 06-01-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 3 4

19
6

3302052007060014 3302052504960003 MUHAMAD MUADTOR
BALA.B.

PACITAN 25-04-1996 17 B Lk KARANGSARI 2 3 4

19
7

3302050302050380 3302055003950002 MARTIN FORANINGSIH BANYUMAS 10-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 3 3 4

19
8

3302050302050381 3302055004930002 AFIN RIHYANTO BANYUMAS 25-04-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 3 4

19
9

3302050302050381 3302050502960003 FEBRI KURNIAWAN BANYUMAS 05-02-1996 18 B Lk KARANGSARI 3 3 4

20
0

3302050302050387 3302056907894000
1

SRI WAHYUNI BANYUMAS 29-07-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 3 4

20
1

3302050302050390 3302052701940001 ARIF ARDIANTO BANYUMAS 27-01-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 3 4

20
2

3302050302050424 3302051902930003 HENDRI FEBRIONO BANYUMAS 19-02-1993 21 B Lk KARANGSARI 3 3 4

20
3

3302052303070060 3302055502930003 ARI LESTARI BANYUMAS 19-07-1994 19 B Pr KARANGSARI 3 3 4

20
4

3302050302050382 3302054808960003 KHUSTINI BANYUMAS 08-08-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 3 4

20
5

3302050302050430 3302054107940014 SUJIRAH BANYUMAS 01-07-1994 19 B Pr KARANGSARI 4 3 4

20
6

3302050302050436 3302055008920002 TRI SUCI UTAMI BANYUMAS 10-08-1992 21 B Pr KARANGSARI 4 3 4

20
7

3302050302050697 3302054705920002 TRI WAHYUNINGSIH BANYUMAS 07-05-1992 21 B Pr KARANGSARI 4 3 4

20
8

3302050302050703 332056805950005 MURTINI BANYUMAS 28-05-1992 18 B Pr KARANGSARI 4 3 4

20
9

3302050302050708 3302052702950002 SARTAM BANYUMAS 28-05-1995 19 B Lk KARANGSARI 4 3 4
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21
0

3302050302050711 3302055206930002 LISA FRANSISKA BANYUMAS 12-06-1993 20 B Pr KARANGSARI 4 3 4

21
1

3302051801110003 3302056806920005 DARSIMAH BANYUMAS 28-06-1992 21 S Pr KARANGSARI 4 3 4

21
2

3302050302050696 3302055811960005 NOVITA ANDRAENI BANYUMAS 18-11-1996 17 B Pr KARANGSARI 4 3 4

21
3

3302051302120005 3328060402972000
3

DIMAS MAHENDRA B.A BANYUMAS 04-02-1997 17 B Lk KARANGSARI 4 3 4

21
4

3302010102050322 3302050107960019 IRWANTO BANYUMAS 01-07-1996 17 B Lk KARANGSARI 5 3 4

21
5

3302050302050384 3302055612930003 NOVIATI BANYUMAS 16-12-1993 20 B Pr KARANGSARI 6 3 4

21
6

3302050302050397 3302050802950001 IKA FEBRIANTI BANYUMAS 08-02-1995 19 B Pr KARANGSARI 6 3 4

21
7

3302050302050398 3302057006920002 TRI WAHYUNI BANYUMAS 30-06-1992 21 B Pr KARANGSARI 6 3 4

21
8

3302050302050399 3302056805950002 DEWI INDARTI BANYUMAS 28-05-1995 18 B Pr KARANGSARI 6 3 4

21
9

3302050302050406 3302050606930004 HENDRI WIDODO BANYUMAS 06-06-1993 20 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
0

3302050302050408 3302055306930001 DENI LESTARI BANYUMAS 13-06-1993 20 B Pr KARANGSARI 6 3 4

22
1

3302050302050419 3302052001960001 FERDIANTO BANYUMAS 20-01-1996 18 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
2

3302050302050417 3302053004950002 YODI HARTONO BANYUMAS 30-04-1995 18 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
3

3302050302050419 3302054501960002 SINTIA JANUARISTI BANYUMAS 05-01-1996 18 B Pr KARANGSARI 6 3 4

22
4

3302050302050420 3302052003950001 MAHFUDST IHWANUDIN BANYUMAS 20-03-1995 19 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
5

3302050302052923 3302056201930002 INDRA SULISTIANINGSIH BANYUMAS 20-02-1993 21 S Lk KARANGSARI 6 3 4

22
6

3302050302052923 3302050302950003 DONI SENTOSA BANYUMAS 03-02-1995 19 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
7

3302050302050396 3302051706970002 OKI MUSTOFA BANYUMAS 17-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
8

3302050302050396 3302051706970001 EKO MUSTAKIM BANYUMAS 17-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 6 3 4

22
9

330205160910004 3302055001970003 DANA ESA ENGGALSARI BANYUMAS 10-01-1997 17 B Pr KARANGSARI 6 3 4

23
0

3302050302050221 3302055001970003 DANA ELSA ENGGALSARI BANYUMAS 10-01-1997 17 B Pr KARANGSARI 6 3 4
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23
1

3302050302050749 330205240895002 ANGGUN PRIBADI BANYUMAS 24-09-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 4 5

23
2

3302050302050753 3302052404920002 CHOLIS NURHIDAYAT BANYUMAS 24-05-1995 18 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
3

3302050302050756 3302053107960001 BRAMANTYO RIZAL BANYUMAS 31-07-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
4

3302050302050758 330205071960002 ANDRIAL IKHSAN BANYUMAS 17-04-1996 17 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
5

3302050302050760 3302056207930001 YULI RUSWATI BANYUMAS 07-10-1996 17 B Pr KARANGSARI 1 4 5

23
6

3302050302050761 3302050711940001 PUJO RISTONI BANYUMAS 22-07-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
7

3302050302050762 3302052006930006 JULIANTO BANYUMAS 20-06-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
8

3302050302050773 3302051203950003 YANTO PRIBADI BANYUMAS 12-03-1995 19 B Lk KARANGSARI 1 4 5

23
9

3302050302050777 3302051509950004 SUBEKTI BANYUMAS 15-04-1995 18 B Lk KARANGSARI 1 4 5

24
0

3302050302050779 330205510490002 RESTIA ANASTIN BANYUMAS 11-04-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
1

3302050302050781 3302056908920001 TRI RAHAYU BANYUMAS 29-08-1992 21 S Pr KARANGSARI 1 4 5

24
2

3302050302052861 3302052306930001 YULIANTO BANYUMAS 23-06-1993 20 B Lk KARANGSARI 1 4 5

24
3

3302050302052862 3302057008920001 IKA KURNIAWATI BANYUMAS 30-08-1992 21 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
4

3302050302052867 3302056805950003 EFA VATMAWATI BANYUMAS 28-05-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
5

3302050302052871 3302055105960001 PIA MERLINA BANYUMAS 11-05-1996 17 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
6

3302050511080003 3302050304970002 ADE SAPUTRO BANYUMAS 03-04-2997 18 B Lk KARANGSARI 1 4 5

24
7

3302050302070012 3302050802960001 NURUL HIDAYAH BANYUMAS 08-02-1996 18 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
8

3302050302050781 3302055110960001 WAHYUNINGSIH BANYUMAS 11-10-1996 17 B Pr KARANGSARI 1 4 5

24
9

3302050302050782 3302054705970001 RETNO PALUPI BANYUMAS 07-05-1997 17 B Pr KARANGSARI 1 4 5

25
0

3302050302050764 3302050208930001 AGUS PRIYANTO BANYUMAS 02-08-1993 20 B Lk KARANGSARI 2 4 5

25
1

3302050302050785 3302050811730001 SITI CHOTIMAH BANYUMAS 01-09-1993 20 B Pr KARANGSARI 2 4 5
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25
2

3302050302050790 3302052593930001 SUGENG RIYADI BANYUMAS 25-03-1993 21 B Lk KARANGSARI 2 4 5

25
3

3302050302050793 3302055606950001 VINA AYUNI M BANYUMAS 16-06-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 4 5

25
4

3302050302051027 3302056701930001 YANTI BANYUMAS 27-01-1993 21 S Pr KARANGSARI 2 4 5

25
5

3302050302051035 3302057108920001 ISNA USWATUN KHASANAH BANYUMAS 31-08-1992 21 B Pr KARANGSARI 2 4 5

25
6

3302050302051039 3302056604950003 MARSIDAH BANYUMAS 26-04-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 4 5

25
7

3302050806060001 3302054604960001 LENI MULYATI BANYUMAS 06-4-1996 18 B Pr KARANGSARI 2 4 5

25
8

3302051504100001 330205520490001 LISTIOWATI BANYUMAS 12-04-1994 19 S Pr KARANGSARI 2 4 5

25
9

3302050302050789 3302050107970012 OJI SAPUTRA BANYUMAS 01-07-1997 17 B Lk KARANGSARI 2 4 5

26
0

3302050801090002 3302056905970001 DWI WINARSIH BANYUMAS 29-05-1997 17 B Pr KARANGSARI 2 4 5

26
1

3302050302051059 3302051604930001 IMANUEL INDARTO BANYUMAS 16-04-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 4 5

26
2

3302050302051061 3302056602950001 NUNING SETIOWATI BANYUMAS 26-02-1996 18 B Pr KARANGSARI 3 4 5

26
3

3302050302051064 330205443930001 LANI KUSUMA WARDANI BANYUMAS 04-03-1993 21 B Pr KARANGSARI 3 4 5

26
4

3302050302051070 3302050110930001 MUSTAQIM BANYUMAS 01-10-1993 20 B Lk KARANGSARI 3 4 5

26
5

3302050302051071 3302059509950001 ELA KURNIASIH BANYUMAS 05-09-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 4 5

26
6

3302050302051075 3302052511920002 YATONO BANYUMAS 25-11-1992 21 B Lk KARANGSARI 3 4 5

26
7

3302050302051075 3302054311950002 KRISTIANI BANYUMAS 03-11-1995 18 B Pr KARANGSARI 3 4 5

26
8

3302050302051078 3302052208920001 YUSUP BUDIONO BANYUMAS 22-08-1992 21 B Lk KARANGSARI 3 4 5

26
9

3302050302051080 3302055106930001 WINDI RIYANTI BANYUMAS 11-06-1993 20 B Pr KARANGSARI 3 4 5

27
0

3302050302051081 3302054107920015 LASMIYATI BANYUMAS 01-07-1997 21 S Pr KARANGSARI 3 4 5

27
1

3302050705080001 3302055803950001 FENY YULYANA BANYUMAS 18-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 3 4 5

27
2

3302050705080001 3302054106960003 FETI MULYATI BANYUMAS 01-06-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 4 5
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27
3

3302050302060017 3302055003950005 ANA ASTUTI BANYUMAS 10-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 3 4 5

27
4

3302051408060052 3302056609960002 SIWI ADI SETIANINGSIH BANYUMAS 26-09-1996 17 B Pr KARANGSARI 3 4 5

27
5

3302050302070018 3302051510960003 IRWAN ISBANDI BANYUMAS 15-10-1996 17 B Lk KARANGSARI 3 4 5

27
6

3302050302051078 3302050306970001 SETIA JATMIKO BANYUMAS 03-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 3 4 5

27
7

3302050402052539 3302055003950001 FICA KUSMIATI CILACAP 10-03-1995 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

27
8

3302050302052544 3302050905940001 RESTU ANGGA PERMANA BANYUMAS 09-05-1994 19 B Lk KARANGSARI 2 3 6

27
9

3302050302052544 3302055810950001 INTAN AYU MUSTIKA BANYUMAS 18-10-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 3 6

28
0

3302050302052854 3302055905940002 HANIFAH PUJI RAHAYU BANYUMAS 19-05-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

28
1

3302050302052855 3302056908930002 GITA RIYANA BANYUMAS 29-081993 20 B Pr KARANGSARI 2 3 6

28
2

3302050302052876 3302051509950002 DWI NUGROHO BANYUMAS 15-09-1995 18 B Lk KARANGSARI 2 3 6

28
3

3302050302052878 3302050107920013 HERU SETIAWAN BANYUMAS 01-07-1992 21 B Lk KARANGSARI 2 3 6

28
4

3302050302052879 3302051206920002 ACHMA SUBHAN M BANYUMAS 12-06-1992 21 B Lk KARANGSARI 2 3 6

28
5

3302050302052879 3302051811940004 ABDUL WAHAB Z BANYUMAS 18-11-1994 19 B Lk KARANGSARI 2 3 6

28
6

3302050302052885 3302055210940001 MAHMUDATUL ROHMAH BANYUMAS 12-10-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

28
7

3302050302052886 3302050205930004 RUDI SUGIANTO BANYUMAS 02-05-1997 20 B Lk KARANGSARI 2 3 6

28
8

3302050302052888 3302057001950001 LIA ANGGRAENI BANYUMAS 30-01-1995 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

28
9

3302050302052890 3302054307940002 LINA WIDIANTI BANYUMAS 03-0701994 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
0

3302050302052891 330205570490001 AULIA S.I.N.C BANYUMAS 17-04-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
1

3302050302052894 3302056303930003 SINTA MARTIANDI BANYUMAS 23-03-1993 21 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
2

3302050302052895 3302050401930003 PURWANTO BANYUMAS 04-01-1997 17 B Lk KARANGSARI 2 3 6

29
3

3302050302052904 3302056510930002 INTAN ZAHROTUN U BANYUMAS 25-01-1996 18 B Pr KARANGSARI 2 3 6



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

29
4

3302050402052904 3302051201960002 LINTANG S BANYUMAS 12-01-1996 18 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
5

3302050302052905 3302055201940002 UMI KHOMSYATUN BANYUMAS 12-01-1994 20 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
6

3302050711120006 3207256010940001 ROSITA O.P BANYUMAS 20-10-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
7

3302050711120006 3302056510930005 ROBIAH ALNGADAWIYAH PACITAN 25-10-1993 20 B Pr KARANGSARI 2 3 6

29
8

3302052303070048 3302051206950004 ARIF Y BANYUMAS 12-06-1995 18 B Lk KARANGSARI 2 3 6

29
9

3302053105120003 3302056708920001 WARI UTAMI BANYUMAS 27-08-1992 21 B Pr KARANGSARI 2 3 6

30
0

3302050302052883 3302051306970001 YULIUS TRI HENDRWAN BANYUMAS 13-06-1997 17 B Lk KARANGSARI 2 3 6

30
1

3302050302052889 3302054806970001 AFRIDA FARADILA R.W BANYUMAS 08-06-1997 17 B Pr KARANGSARI 2 3 6

30
2

3302050302052903 3302055805970001 KHOMSYATUN BINTANG BANYUMAS 07-06-1997 17 B Pr KARANGSARI 2 3 6

30
3

3302050302052856 3302054507960002 M. IRFAN BANYUMAS 05-07-1996 18 B Lk KARANGSARI 2 3 6

30
4

3302050210060010 3302053112920009 ANDI WAHYUDI BANYUMAS 31-12-1992 21 B Lk KARANGSARI 1 5 6

30
5

330205030252549 3302054311900001 SUNDARI YENI A BANYUMAS 16-06-1993 20 B Pr KARANGSARI 1 5 6

30
6

3302050302052550 3302052704920002 PRIYADI BANYUMAS 27-04-1992 21 B Lk KARANGSARI 1 5 6

30
7

3302050302052555 3302052101930001 PARYONO BANYUMAS 21-01-1993 21 B Lk KARANGSARI 1 5 6

30
8

3302050302052556 3302055301940001 NINU PURWINDI BANYUMAS 13-01-1994 20 B Pr KARANGSARI 1 5 6

30
9

3302050402052561 3302056109930001 SUKENTI BANYUMAS 21-09-1993 20 B Pr KARANGSARI 1 5 6

31
0

3302050402052831 3302056206920002 DINI  RATNASARI BANYUMAS 22-06-1992 21 B Pr KARANGSARI 1 5 6

31
1

3302050402053207 3302054707920001 YUNANI S BANYUMAS 07-07-1992 21 B Pr KARANGSARI 1 5 6

31
2

3302050402053542 3302052305960001 AMIRUDIN BANYUMAS 23-05-1994 17 B Lk KARANGSARI 1 5 6

31
3

3302050810060020 3302056005950003 LAELATUL AFIFAH BANYUMAS 20-05-1995 18 B Pr KARANGSARI 1 5 6

31
4

3302050402052831 3302054511960005 SITI AISYAH BANYUMAS 05-11-1996 17 B Pr KARANGSARI 1 5 6



NO NO KK NO NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL
LAHIR

UMU
R

STATUS
KAWIN

LK/PR DESA RT R
W

TP
S

31
5

3302050302052833 3302050205970001 SYAIFULLOH A BANYUMAS 02-05-1997 17 B Lk KARANGSARI 1 5 6

31
6

3302052309060001 3302052909960002 NANANG ARYANTO BANYUMAS 29-09-1996 18 B Lk KARANGSARI 1 5 6

31
7

3175061501095615 3302056407920004 SUMIATI BANYUMAS 25-01-1993 21 B Pr KARANGSARI 2 5 6

31
8

3302013101052385 3302051603950001 KARYONO BANYUMAS 05-07-1995 19 B Lk KARANGSARI 2 5 6

31
9

3302050302051105 3302052501930003 IMAM FAUZI S BANYUMAS 25-01-1993 21 B Lk KARANGSARI 2 5 6

32
0

3302050302051105 3302050507940003 TRIONO F BANYUMAS 05-07-1994 19 B Lk KARANGSARI 2 5 6

32
1

3302050402052582 3302056905930001 SUTIRAH BANYUMAS 29-05-1993 20 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
2

3302050402052575 3302052101940004 AMIN MUSTOFA BANYUMAS 21-01-1994 20 B Lk KARANGASRI 2 5 6

32
3

3302050402052582 3302054907950001 MARKETI BANYUMAS 09-07-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
4

3302050302052585 3302054701950001 TUTI W BANYUMAS 09-07-1995 19 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
5

3302050302052587 3302056000595000
1

EKA ANDAYANI BANYUMAS 20-05-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
6

3302050302052588 3302050801950003 MUGHOFIR BANYUMAS 08-01-1995 19 B Lk KARANGSARI 2 5 6

32
7

3302050302052591 3302055705940002 TRI SEPTIANI BANYUMAS 17-05-1994 19 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
8

3302050302052817 3302056605920001 ROKHIMAH BANYUMAS 26-25-1992 21 B Pr KARANGSARI 2 5 6

32
9

3302050302052818 3302051307620002 IIN LETARI BANYUMAS 08-06-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 5 6

33
0

3302050302052819 3302051905930002 YONI WALUYO BANYUMAS 13-10-1993 20 B Lk KARANGSARI 2 5 6

33
1

3302050302052820 3302050606950003 ANGGUN S BANYUMAS 6-06-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 5 6

33
2

3302050302052847 3302051310940003 DARMANTO BANYUMAS 13-10-1994 19 B Lk KARANGSARI 2 5 6

33
3

302050302052903 3302050512950002 MISBAHUL MUNIR BANYUMAS 05-12-1995 18 B Pr KARANGSARI 2 3 6



REKAPITULASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM RESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN BANYUMAS

No Kecamatan Tingkat Partisipasi
DPT +DPTb+DPK+DPKTb Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK+DPKTb)

L P Jumlah L % P % Jumlah %
1. Lumbir 20.094 20.122 40.216 12.016 60 14.671 73 26.687 66
2. Wangon 31.394 31.773 63.167 19.897 63 24.305 76 44.202 70
3. Jatilawang 26.489 26.288 52.777 15.401 58 18.801 72 34.202 65
4. Rawalo 21.472 21.605 43.077 13.165 61 14.871 69 27.824 65
5. Kebasen 25.166 25.166 50.254 16.185 64 18.155 72 34.340 68
6. Kemranjen 28.403 25.088 56.688 17.919 63 19.871 79 37.790 67
7. Sumpiuh 22.764 22.947 45.711 14.204 62 15.739 69 29.943 66
8. Tambak 19.661 19.893 39.554 11.962 61 15.739 79 27.701 64
9. Somagede 14.609 14.768 29.377 9.257 63 10.563 71 19.819 67

10. Kalibagor 20.763 21.118 41.881 14.418 69 15.652 74 30.070 72
11. Banyumas 20.555 20.951 41.506 13.823 67 15.569 74 29.391 71
12. Patikraja 21.639 22.000 43.639 15.158 70 17.210 78 32.368 74
13. Purwojati 12.155 13.082 25.237 8.135 67 10.209 78 18.344 73
14. Ajibarang 38.658 37.906 76.564 26.912 70 30.214 79 57.126 75
15. Gumelar 21.533 21.629 43.162 14.591 68 15.790 73 30.381 70



16. Pekuncen 29.610 29.252 58.862 17.881 60 21.539 74 39.420 67
17. Cilongok 44.971 44.370 89.138 32.192 72 35.507 80 67.698 76
18 Karanglewas 23.556 23.331 46.887 17.771 75 18.827 81 36.598 78
19. Sokaraja 31.841 33.236 65.077 23.564 74 26.035 78 49.598 76
20. Kembaran 29.114 28.860 57.974 21.693 75 23.300 81 44.993 78
21. Sumbang 31.415 31.258 62.673 23.237 74 25.600 82 48.897 78
22. Baturaden 19.505 19.580 39.085 14.784 76 15.331 78 30.115 79
23. Kedungbanten 22.036 21.857 43.893 16.021 73 17.320 79 33.341 76
24 Purwokerto Selatan 26.551 27.247 53.789 20.322 77 22.380 82 42.702 79
25. Purwokerto Barat 19.584 20.763 40.347 14.517 74 16.465 79 30.982 77
26 Purwokerto timur 22.026 23.153 45.179 16.733 76 18.402 79 35.135 78
27. Purwokerto Utara 18.092 19.401 37.493 14.067 78 16.248 84 30.315 81

JUMLAH 663.656 669.560 1.333.216 455.511 69 512.755 77 968.266 73



Lampiaran Peserta Diskusi Publik

1. Chamim 45. Suyitno
2. Supriyono 46. Destiani riski
3. Tomas Budi
4. Thugimin
5. Ngadiwan
6. Wulan
7. Ema
8. Kiki setyandari
9. Lia listantia
10. Gita riana
11. Wahyu nugroho
12. Indri setyaningsih
13. Anis
14. Destiana riski
15. Ani puryanti
16. Rurin winanti
17. Dwi m
18. Hartati
19. Fika
20. Isnaeni p
21. Wahyu astuti
22. Nur w
23. Nur kholifah
24. Yudi sudrro
25. Sutrisno
26. Luna
27. Rendi
28. Fica kusmiati
29. Kukuh
30. Didin
31. rosita
32. roni
33. ma’ruf
34. umi komsyatun
35. sadirin
36. imanudin
37. amelia
38. tri agus
39. sigit
40. paryono
41. makunjoko
42. rany nurdiayanti
43. nur ngafiyah
44. surya





INSTRUMEN PENELITIAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI

DESAKARANGASARIKECAMATANKEBASENKABUPATENBANYUMAS

PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

(Hasil observasi)

No Uraian Observasi Deskripsi
1. Gambaran umum Desa

Karangasari Kecamatan
Kebasen Kabupaten
Banyumas

Desa Karangsari secara administratif termasuk dalam wilayah
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan berada di
sebelah selatan Kabupaten Banyumas. Dari ibu kota kecamatan,
Desa Karangsari berjarak 8 km, yang dapat ditempuh dengan
angkutan kendaraan umum sekitar 15 menit. Desa Karangsari
dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas berjarak  40 km.
Waktu tempuh menuju ibu kota kabupaten sekitar 40 menit.Luas
wilayah Desa Karangsari adalah 453,688 Ha. Batas Desa
Karangsari sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasinggangan.
Sebelah barat berbatasan dengan Desa Randegan. Sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sebelah timur
berbatasan dengan Desa Bangsa. Desa Karangsari terdiri atas
dua dusun, yaitu dusun I berada di sebelah barat yang terdiri dari
dua rukun warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT). Dusun II
berada di sebelah timur, terdiri dari 3 rukun warga (RW) dan 11
rukun tetangga (RT). Menurut topografi desa, Desa Karangsari
memiliki konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian
antara 300-500 m di atas permkaan laut (dpl), sehingga
tergolong dataran sedang dan sebagaian dataran tinggi. Suhu di
Desa Karangsari sebagaian tanahnya berupa tanah andisol.
Penduduk Desa Karangsari berjumlah 4036. Warga Desa
Karangsari memiliki kesadaran pendidikan yang cukup rendah,
hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang tidak
atau belum menempuh pendidikan dan kebanyakan hanya tamat
sekolah dasar atau sederajat. Pekerjaan penduduk Desa
Karangsari sebagian besar adalah petani. Agama islam adalah
agama yang dianut sebagian besar masyarakat Desa Karangsari

2. Gambaran mengenai
pemilih pemula di Desa
Karangasari Kecamatan
Kebasen Kabupaten
Banyumas

Jumlah keseluruhan pemilih di desa ini sejumlah 2811 pemilih
dengan jumlah pemilih pemula sebanyak 333 pemilih pemula
dengan rincian 181 perempuan dan 151 laki-laki yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap (DPT).



3. Kegiatan diskusi publik
dan pendidikan politik
pemilhan umum untuk
pemilih pemula di Desa
Karangasari  Kecamatan
Kebaseen Kabupaten
Banyumas

Di Desa Karangsari pada tanggal 23 februari 2014 dilaksanakan
diskusi publik yang sekaligus sebagai pendidikan politik
pemilihan umum 2014 yang diperuntukan untuk pemilih pemula.
Dalam acara tersebut pendidikan politik dikemas dengan cara
diskus. Pemilih pemula di ajak berdiskusi tentang bagaimana
menjadi pemilih cerdas di Pemilu 2014. Acara ini di adakan oleh
perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang
didanai oleh program National Democratic Institute (NDI)
pendidikan dan Informasi pemilih. Diskusi Publik dihadiri oleh
peserta sebanyak 46 orang, dengan rincian 25 peserta perempuan
dan 21 peserta laki-laki. Peserta terdiri dari Pemuda desa non
pendidikan, karangtaruna, dan mahasiswa. Peserta diskusi politik
yang dilaksanakan di Karangsari justru dihadiri oleh pemilih
pemula dari luar Desa Karangsari bahkan dari luar Kabupaten
yaitu dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Pemilih
pemula Desa Karangsari hanya sedikit yang dating, dengan kata
lain kurang antusias dlam mengikuti diskusi public ini, meskipun
pendaftaran peserta dengan cara jemput bola, atau mendatangi
rumah-rumah pemilih pemula untuk mengantarkan undangan
diskusi politik. Diskusi public ini mengundang dua narasumber
dari KPU dan Panwaslu kabupaten Banyumas. Serta
mengundang dari Panitia pengawas Pemilu di tingkat kecamatan
serta Kepala Desa Karangsari.

4. Partisipasi pemilih pemula
dalam pemungutan suara
Presiden dan Wakil
Presiden di Desa
Karangasari Kecamatan
Kebasen Kabupaten
Banyumas

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 9 juli 2014, berkaitan

dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa

Karangsari, khusunya dalam pemberian suara ini dilaksanakan

pada tanggal 9 juli dari pukul 7.00 WIB sampai dengan 13.00

WIB melibatkan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang

tersebar di lima rukun warga (RW), yaitu sebagai berikut.

7) TPS 1, bertempat di halaman rumah Bapak Madrusmin,

Karangsari RT 03 RW 01 dengan ketua Ibu Suharni (47

tahun)

8) TPS 2, bertempat di halaman rumah Bapak Sunarso,

Karangsari RT  01 RW 02 dengan ketua Bapak

Fatcurrohman, S.Ag

9) TPS 3, bertempat di halaman rumah Bapak Ngudiono,

Karangsari RT 03 RW 02 dengan ketua Bapak Tito Purwoko,

S.Pd. SD

10) TPS 4, bertempat di rumah Bapak Mufroil, Karangsari



RT 01 RW 03 dengan ketua Bapak Mufroil

11) TPS 5, bertempat di rumah Bapak Dasikin, Karangsari

RT 01 RW 04 dengan ketua Bapak Maryoko

12) TPS 6, bertempat di rumah Bapak Satim, Karangsari RT

01 RW 05 dengan ketua Imam Wahyudi S.Ag



INSTRUMEN PENELITIAN

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI

DESAKARANGASARIKECAMATANKEBASENKABUPATENBANYUMAS

PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

(Hasil dokumentasi)

No Dokumentasi Deskripsi
1. Dokumentasi bentuk-

bentuk partisipasi politik
di Desa Karangasi
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas

Jadwal kampanye yang diaksanakan pada tanggal 20 juni 2014
jam 19.30 di Desa Kalisalak dengan wayang dalang sidareja, data
jadwal kampanye Prabowo-Hatta, Foto kegiatan diskusi publik
dan pendidikan politik yang dilaksanakan di Desa Karangsari pada
tanggal 23 februari 2014, laporan fasilitator demokrasi perludem
mengenai acara diskusi public di Desa Karangsari, foto pemilih
pemula pada saat mencoblos di enam TPS Desa Karangsari pada
tanggal 9 juli 2014.

2. Daftar Pemilih pemula
Desa Karangasari pada
pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden 2014

Data nama pemilih pemula Desa Karangsari, data nama pemilih
pemula yang hadir dalam pemungutan suara

3. Daftar hadir di hari
pemungutan suara Desa
Karangasari pada
Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden 2014 dan
Daftar Hadir Diskusi
Politik Formal

Data daftar hadir di enam TPS Desa Karangsari, Berita acara
pemungutan suara dan Daftar Hadir Diskusi Poitik Formal

4. Hasil perolehan suara sah
pada pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden di
Desa Karangasari

Data hasil perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden di tiap TPS, Data hasil perolehan suara sah pasangan
calon Presiden dan wakil Presiden di tingkat Desa Karangasri, di
tingkat Kecamatan Kebasen dan di tingkat Kabupaten Banyumas,
Catatan kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat Desa



PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI

DESAKARANGASARIKECAMATANKEBASENKABUPATENBANYUMAS

PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

(Pedoman wawancara untuk panitia pemungutan suara)

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Alamat :

3. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Ada berapa pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan

Wakil Presiden?

2. Selain untuk memilih Presiden dan WakilPresiden apa fungsi dari adanya

pemilihan Presiden?

3. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh PPS?

4. Ada berapa TPS di DesaKarangasari?

5. Berapa daftar jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam pemilihan Presiden

dan WakilPresiden?

6. Ada berapa jumlah pemilih pemula di Desa Karangasari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas?

7. Bagaimana cara pendaftaran pemilih?

8. Bagaimana PPS dalam mensosialisasikan tentang DPT yang sudah ditetapkan

kepada masyarakat?

9. Bagaimana jika terjadi kekeliriuan dalam pencantuman identitas pemilih?

10. Apakah ada kendala dalam penyusunan daftar khususnya dengan penambahan

jumlah pemilih pemula dalam pemilihan Presiden 2014?

11. Apakah ada pemilih pemula yang mendatangi PPS karena belum terdaftar

dalam DPT padahal sudah memilik hak memilih?



12. Bagaimana upaya PPS desa untuk mencari pemilih pemula yang belum

terdaftar dalam DPT namun tidak mendatangi PPS untuk mengajuka diri

sebagai pemilih karena seharusnya sudah memiliki hak pilih?

13. Apakah ada sosialisasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

yang diberikan kepada pemilih pemula?

14. Mengapa dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

kepada pemilih pemula?

15. Mengapa tidak dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

2014 kepada pemilih pemula?

16. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut?

17. Mengapa pemilih pemula antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut?

18. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti sosialisasi

tersebut?

19. Adakah hambatan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014 kepada pemilih pemula?

20. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses

sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada pemilih

pemula?

21. Adakah pihak lain selain dari PPS yang mengadakan sosialisasi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014 atau pendidikan politik kepada pemilih

pemula di Desa Karangasari?

22. Bagaimana keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden 2014?

23. Kegiatan apa saja yang biasanya sering dilakukan oleh pemilih pemula dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

24. Apakah anda pernah mengetahui pemilih pemula berdiskusi politik mengenai

pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014?

25. Mengapa pemilih pemula berdiskusi politik menganai pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

26. Mengapa Pemilih pemula tidak berdiskusi politik mengenai Presiden dan

wakil Presiden?



27. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

28. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

29. Mengapa pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

30. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

31. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?

32. Mengapa pemilih pemula bersedia menyediakan fasilitas untuk kampanye?

33. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

34. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

35. Apa yang menyebabkan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya?

36. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?

37. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?

38. Apa peran pemilih pemula dalam menjaga keamanan pada saat pemungutan

suara maupun perhitungan suara?

39. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan pemungutan

suara?

40. Apakah maksud dari panitia melibatkan pemilih pemula dalam kepanitiaan

dalam pemilihan Presiden dan WakilPresiden?

41. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam pemilihan

Presiden 2014?

42. Apakah pemilih pemula mengadakan diskusi tentang pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

43. Mengapa pemilih pemula mengadakan diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

44. Mengapa pemilih pemula tidak mengadakan diskusi tentang pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?



45. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi tim sukses salah satu pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden?

46. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?

47. Mengapa terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?

48. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan

suara?

49. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?

50. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden karena dasar sukarela?

51. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden karena dasar paksaan?

52. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan partisipasi

politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil preiden di Desa Karangasari?



PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI

DESAKARANGASARIKECAMATANKEBASENKABUPATENBANYUMAS

PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

(Pedoman wawancara untuk Pemilih pemula)

C. Identitas Informan

4. Nama :

5. Alamat :

6. Pekerjaan :

D. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

2. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

3. Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda?

4. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

5. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

6. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

7. Mengapa anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

8. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

9. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap?

10. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

WakilPresiden?

11. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya dalam

proses pemilihan residen dan Wakil Presiden 2014?

12. Apakah anda pernah mengikuti diskusi politik?



13. Mengapa anda mengikuti diskusi politik?

14. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi politik?

15. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

16. Apakah anda megikuti kampanye ini karena diajak diberitahu atau dipengaruhi

oleh pihak lain?

17. Kalau ada, siapakah pihak-pihak yang telah mengajak, memberitahu dan

mempengaruhi anda?

18. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

19. Bentuk kampanye apa saja yang pernah anda ikuti?

20. Selain kampanye kegiatan apa saja yang anda ikuti untuk lebih mengetahui

calon Presiden dan WakilPresiden yang anda pilih?

21. Apakah alasan anda untuk mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

22. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

23. Apakah alasan anda untuk menyediakan fasilitas untuk kampanye?

24. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

25. Apakah alasan anda untuk menjadi tim sukses pasangan calon tertentu?

26. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

27. Apakah anda pernah mengikuti diskusi yang membicarakan tentang pemilihan

Presiden dan WakilPresiden?

28. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan WakilPresiden?

29. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan

WakilPresiden?

30. Apakah anda mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal?

31. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

32. Mengapa anda tidak mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

33. Apakah anda mencalonkan orang tertentu untuk menduduki jabatan Presiden

dan Wakil Presiden?

34. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?



35. Apakah anda terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau perhitungan

suara?

36. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

37. Apakah alasan anda terlibat dalam kepanitiaan?

38. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

39. Apakah hambatan yang anda rasakan meneganai keterlibatan anda dalam

kepanitiaan?

40. Apakah anda ikut dalam pembuatan TPS?

41. Apakah alasan anda untuk ikut serta dalam pembuatan TPS?

42. Apakah alasan anda tidak ikut serta dalam pembuatan TPS?

43. Apakah anda memantau pelaksanaan pemungutan suara?

44. Mengapa anda memantau pelaksanaan pemungutan suara?

45. Apakah alasan anda menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

46. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

47. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden? Mengapa?

48. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

49. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

50. Mengapa anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

51. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

52. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

53. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?



54. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

55. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

56. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan WakilPresiden?

57. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruh



PEDOMAN INSTRUMEN PENELITIAN

No. Rumusan Masalah Fokus Indikator Item Pertanyaan Teknik Pengumpulan Data Subjek

1. Bagaimana bentuk

partisipasi politik

pemilih pemula di Desa

Karangsari Kecamatan

Kebasen Kabupaten

Banyumas?

Pemilihan

Presiden dan

Wakil Presiden

1. Fungsi

pemilihan

Presiden dan

Wakil

Presiden

1. Ada berapa pasangan calon yang

mencalonkan diri sebagai Presiden

dan Wakil Presiden?

2. Selain untuk memilih Presiden dan

Wakil Presiden apa fungsi dari

adanya pemilihan Presiden?

Wawancara Panitia Pemungutan

Suara

2. Persiapan

pelaksanaan

pemungutan

suara

3. Berapa daftar jumlah pemilih tetap

yang tercantum dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

4. Ada berapa jumlah pemilih pemula

di Desa Karangasari Kecamatan

Kebasen Kabupaten Banyumas?

5. Bagaimana cara pendaftaran

pemilih?

6. Apakah ada pemilih pemula yang

mendatangi PPS karena belum

terdaftar dalam DPT padahal sudah

memiliki hak memilih?



3. Sosialisasi

pengambilan

suara

7. Apakah ada sosialisasi tentang

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 yang diberikan

kepada pemilih pemula?

8. Mengapa dilakukan sosialisasi

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 kepada pemilih

pemula?

9. Mengapa tidak dilakukan

sosialisasi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014 kepada

pemilih pemula?

10.Apakah pemilih pemula antusias

dalam mengikuti sosialisasi

tersebut?

11.Mengapa pemilih pemula antusias

dalam mengikuti sosialisasi

tersebut?

12.Mengapa pemilih pemula kurang

antusias dalam mengikuti

sosialisasi tersebut?



13.Adakah hambatan dalam

melaksanakan sosialisasi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014

kepada pemilih pemula?

14.Bagaimana cara mengatasi

hambatan-hambatan yang ada

dalam proses sosialisasi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014

kepada pemilih pemula?

15.Adakah pihak lain selain dari PPS

yang mengadakan sosialisasi

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 atau pendidikan

politik kepada pemilih pemula di

Desa Karangasari?



Partisipasi

Pemilih

pemula

4. Bentuk

partisipasi

pemilih

pemula

16.Bagaimana keikutsertaan pemilih

pemula dalam kegiatan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

17.Kegiatan apa saja yang biasanya

sering dilakukan oleh pemilih

pemula dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

18.Apakah ada kampanye di Desa

Karangasari pada Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

19.Apakah pemilih pemula antusias

dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

20.Mengapa pemilih pemula antusias

dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

21.Mengapa pemilih pemula kurang

antusias dalam mengikuti

kampanye yang dilaksanakan di

Desa Karangasari?

22.Apakah ada pemilih pemula yang



menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

23.Mengapa pemilih pemula bersedia

menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

24.Mengapa pemilih pemula tidak

bersedia menyediakan fasilitas

untuk kampanye?

25.Ada berapa pemilih pemula yang

menggunakan suaranya pada

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014?

26.Apa yang menyebabkan pemilih

pemula menggunakan hak

pilihnya?

27.Apa yang menyebabkan pemilih

pemula tidak menggunakan hak

pilihnya?

28.Bagaimana kondisi keamanan pada

saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?



29.Apakah pemilih pemula dilibatkan

sebagai panitia dalam kegiatan

pemungutan suara?

30.Apakah maksud dari panitia

melibatkan pemilih pemula dalam

kepanitiaan dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

31.Mengapa pemilih pemula tidak

dilibatkan dalam kepanitiaan dalam

pemilihan Presiden 2014?

32.Apakah pemilih pemula

mengadakan diskusi tentang

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014?

33.Mengapa pemilih pemula tidak

mengadakan diskusi tentang

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

34.Mengapa pemilih pemula

mengadakan diskusi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?



35.Apakah ada pemilih pemula yang

menjadi tim sukses salah satu

pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden?

36.Apakah ada pemilih pemula yang

menjadi saksi dalam proses

pemungutan suara?

37.Apakah ada protes dari pemilih

pemula tentang hasil perhitungan

suara?

38.Mengapa terjadi protes dari

pemilih pemula tentang hasil

perhitungan suara?

39.Mengapa tidak terjadi protes dari

pemilih pemula tentang hasil

pemilihan suara?

2. Faktor-faktor yang

mempengaruhi

partisipasi politik

pemilih pemula di

Desa Karangsari

Faktor yang

mempengaruhi

partisipasi

pemilih

pemula

5. Pengaruh

panitia

petugas

pemungutan

suara

40. Menurut anda keikutsertaan

pemilih dalam kegiatan Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden

karena dasar sukarela atau

keterpaksaan?



Kecamatan Kebasen

Kabupaten

Banyumas pada

pemilihan Presiden

2014?

terhadap

pemilih

pemula

41. Mengapa keikutsertaan pemilih

dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar

sukarela?

42. Mengapa keikutsertaan pemilih

dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar

paksaan?

43. Apakah ada keluarga, teman

sejawat, tim sukes yang

mempengaruhi pemilih oemula

untuk berpartisipasi politik di Desa

Karangsari?

44. Menurut anda apakah hambatan

pemilih pemula dalam melakukan

partisipasi politik dalam pemilihan

Presiden dan Wakil preiden di

Desa Karangasari?



PEDOMAN WAWANCARA
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA KARANGSARI

KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2014

Narasumber  : Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsari Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Ada berapa pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil
Presiden?

2. Selain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apa fungsi dari adanya pemilihan
presiden?

3. Berapa daftar jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden?

4. Ada berapa jumlah pemilih pemula di Desa Karangasari Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas?

5. Bagaimana cara pendaftaran pemilih?
6. Apakah ada pemilih pemula yang mendatangi PPS karena belum terdaftar dalam DPT

padahal sudah memiliki hak memilih?
7. Apakah ada sosialisasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang

diberikan kepada pemilih pemula?
8. Mengapa dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada

pemilih pemula?
9. Mengapa tidak dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada

pemilih pemula?
10. Mengapa pemilih pemula antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut?
11. Mengapa pemilih pemula kurang antusuas dalam mengikuti sosialisasi tersebut?
12. Adakah hambatan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 kepada pemilih pemula?
13. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses sosialisasi

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada pemilih pemula?
14. Adakah pihak lain selain dari PPS yang mengadakan sosialisasi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014 atau pendidikan politik kepada pemilih pemula di Desa
Karangasari?

15. Bagaimana keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2014?

16. Kegiatan apa saja yang biasanya sering dilakukan oleh pemilih pemula dalam pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden?

17. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2014?



18. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang dilaksanakan di Desa
Karangasari?

19. Mengapa pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang dilaksanakan di
Desa Karangasari?

20. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye yang dilaksanakan
di Desa Karangasari?

21. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?
22. Mengapa pemilih pemula bersedia menyediakan fasilitas untuk kampanye?
23. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk kampanye?
24. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?
25. Apa yang menyebabkan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya?
26. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?
27. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun perhitungan suara?
28. Apa peran pemilih pemula dalam menjaga keamanan pada saat pemungutan suara

maupun perhitungan suara?
29. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan pemungutan suara?
30. Apakah maksud dari panitia melibatkan pemilih pemula dalam kepanitiaan dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?
31. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam pemilihan Presiden

2014?
32. Apakah pemilih pemula mengadakan diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014?
33. Mengapa pemilih pemula tidak mengadakan diskusi tentang pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?
34. Mengapa pemilih pemula mengadakan diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?
35. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden?
36. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi saksi dalam proses pemungutan suara?
37. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?
38. Mengapa terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?
39. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil pemilihan suara?
40. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?
41. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

karena dasar sukarela?
42. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

karena dasar paksaan?
43. Apakah ada keluarga, teman sejawat, tim sukes yang mempengaruhi pemilih oemula

untuk berpartisipasi politik di Desa Karangsari?
44. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan partisipasi politik

dalam pemilihan Presiden dan Wakil preiden di Desa Karangasari?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

PEDOMAN INSTRUMEN PENELITIAN

No. Rumusan

Masalah

Fokus Indikator Item Pertanyaan Pengumpulan

Data

Subjek

1. Bagaimana

bentuk partisipasi

politik pemilih

pemula di Desa

Karangsari

Kecamatan

Kebasen

Kabupaten

Banyumas?

Bentuk partisipasi

politik pemilih

pemula

4. Partisipasi aktif.

(Pemberian suara)

45. Apakah anda menggunakan hak

pilih anda?

46. Mengapa anda menggunakan hak

pilih anda?

47. Mengapa anda tidak menggunakan

hak pilih anda?

48. Apakah anda datang tepat waktu

pada hari pemungutan suara?

49. Bagaimana anda tahu bahwa anda

sudah tercatat dalam daftar pemilih

tetap?

Wawancara Pemilih

pemula

Desa

Karangsari



5. Partisipasi pasif 50.Apakah anda menerima hasil

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

51.Mengapa anda menerima hasil

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

52.Mengapa anda tidak menerima hasil

Pemilihan Presiden dengan lapang

dada?

53.Apakah anda melakukan protes

terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

54.Mengapa anda melakukan protes

terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

2014?

55.Mengapa anda tidak melakukan protes

terhadap hasil perhitungan suara



pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

2014?

6. Partisipasi individu

a. Mengajukan

kritik dan saran

kepada calon

presiden dan

wakil presiden

b. Mengikuti

perkembangan

Pilpres di media

massa

56. Apakah anda pernah mengajukan

kritik dan saran kepada calon Presiden

dan Wakil Presiden?

57. Selain pengambilan suara apakah

anda terlibat dalam kegiatan lainya?

58. Apakah anda mengikuti

perkembangan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden melalui media cetak

lokal atau lainya?

59. Mengapa anda mengikuti



perkembangan pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden melalui media cetak

lokal atau yang lain?

7. Partisipasi kolektif

a. Kampanye

b. Diskusi politik

60. Apakah anda pernah mengikuti

diskusi politik?

61. Mengapa anda mengikuti diskusi

politik?

62. Mengapa anda tidak mengikuti

diskusi politik?

63. Apa anda pernah mengikuti kegiatan

kampanye?

64. Apa alasan anda tidak mengikuti

kampanye?

65. Apakah alasan anda untuk

mengkoordinasi masyarakat untuk

ikut kampanye?

66. Apakah alasan anda tidak

mengkoordinasi masyarakat untuk

ikut kampanye?



67. Apakah alasan anda untuk

menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

68. Apakah alasan anda untuk tidak

menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

69. Apakah alasan anda untuk menjadi

tim sukses pasangan calon tertentu?

70. Apakah alasan anda tidak menjadi

tim sukses paasangan calon tertentu?

2. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

partisipasi politik

pemilih pemula di

Desa Karangsari

Kecamatan

Kebasen

Kabupaten

Faktor yang

mempengaruhi

partisipasi pemilih

pemula

8. Faktor Internal 71. Apakah yang menjadi pertimbangan

anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

72. Apakah anda menjagokan calon

tertentu dalam Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

73. Apakah anda mencalonkan orang

tertentu untuk menduduki jabatan

Presiden dan Wakil Presiden?



Banyumas pada

pemilihan

Presiden dan

Wakil Presiden

2014?

74. Apakah alasan anda memilih calon

tersebut?

75. Apakah anda terlibat dalam kegiatan

perhitungan suara?

76. Apakah anda terlibat sebagai panitia

dalam pelaksanaan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

77. Apakah alasan anda terlibat dalam

kepanitiaan?

78. Apakah alasan anda tidak terlibat

dalam kepanitiaan?

79. Apakah hambatan yang anda rasakan

menganai keterlibatan anda dalam

kepanitiaan?

80. Apakah alasan anda menjadi saksi

pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

81. Apakah alasan anda tidak menjadi

saksi pemungutan suara dalam



pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

82. Apakah anda menjaga ketertiban

pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

83. Apakah yang mendorong keterlibatan

anda dalam proses pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden secara

keseluruhan?

Faktor eksternal 84. Apakah ada yang memberikan saran

kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

85. Apakah orang tua anda atau saudara

anda meminta anda untuk memilih

calon yang sama dengan pilihan

mereka?

86. Selain orang tua apakah ada tim

sukses tertentu meminta anda untuk

memilih calon yang diusungnya?



87. Apakah anda berbincang-bincang

dengan teman anda tentang pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden?

88. Apakah anda pernah mengikuti

pendidikan politik?

89. Mengapa anda mengikuti Pendidikan

politik?

90. Mengapa anda tidak mengikuti

pendidikan politik?

91. Bagaimana cara anda untuk

mengetahui tentang tata cara

pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

92. Apakah ada sosialisasi tentang tata

cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

93. Apakah anda mengikuti sosialisasi

tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil



Presiden 2014?

94. Mengapa anda mengikuti sosialisasi

tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014?

95. Mengapa anda tidak mengikuti

sosialisasi tentang tata cara

pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

96. Apakah yang menghambat

keterlibatan anda dalam proses

pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden secara keseluruhan?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA
KARANGSARI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN

BANYUMAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Narasumber  : Pemilih Pemula Desa Karangsari

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?
2. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?
3. Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda?
4. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?
5. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap?
6. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?
7. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?
8. Mengapa anda tidak menerima hasil Pemilihan Presiden dengan lapang dada?
9. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?
10. Mengapa anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?
11. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?
12. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?
13. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?
14. Apakah anda mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau lainya?
15. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?
16. Apakah anda pernah mengikuti diskusi politik?
17. Mengapa anda mengikuti diskusi politik?
18. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi politik?
19. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?
20. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?
21. Apakah alasan anda untuk mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?



22. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?
23. Apakah alasan anda untuk menyediakan fasilitas untuk kampanye?
24. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?
25. Apakah alasan anda untuk menjadi tim sukses pasangan calon tertentu?
26. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?
27. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?
28. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?
29. Apakah anda mencalonkan orang tertentu untuk menduduki jabatan Presiden

dan Wakil Presiden?
30. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?
31. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?
32. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?
33. Apakah alasan anda terlibat dalam kepanitiaan?
34. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?
35. Apakah hambatan yang anda rasakan menganai keterlibatan anda dalam

kepanitiaan?
36. Apakah alasan anda menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?
37. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?
38. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?
39. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?
40. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?
41. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?
42. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?
43. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?
44. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?
45. Mengapa anda mengikuti Pendidikan politik?
46. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?
47. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?
48. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?
49. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?
50. Mengapa anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?



51. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara
pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

52. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden secara keseluruhan?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

INSTRUMEN PENELITIAN

No. Rumusan Masalah Fokus Indikator Item Pertanyaan Teknik Pengumpulan Data Subjek

1. Bagaimana bentuk

partisipasi politik

pemilih pemula di

Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen

Kabupaten

Banyumas?

Partisipasi

politik

pemilih

pemula

Kampanye 1. Apakah ada kampanye di

Desa Karangasari pada

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

2. Apakah pemilih pemula

antusias dalam mengikuti

kampanye yang dilaksanakan

di Desa Karangasari?

3. Mengapa pemilih pemula

kurang antusias dalam

mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa

Karangasari?

Wawancara Panitia

Pengawas

Pemilu



4. Apakah ada pemilih pemula

yang menyediakan fasilitas

untuk kampanye?

5. Mengapa pemilih pemula

tidak bersedia menyediakan

fasilitas untuk kampanye?

6. Apakah ada pelanggaran

dalam pemilihan Presiden

2014yang melibatkan pemilih

pemula?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

PEDOMAN WAWANCARA

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN

BANYUMAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Narasumber  : Panitia Pengawas Pemilu

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

2. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang dilaksanakan di Desa Karangasari?

3. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye yang dilaksanakan di Desa Karangasari?

4. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?

5. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk kampanye?

6. Apakah ada pelanggaran dalam pemilihan Presiden 2014 yang melibatkan pemilih pemula?



PEDOMAN INSTRUMEN PENELITIAN

No. Rumusan Masalah Fokus Indikator Item Pertanyaan Teknik Pengumpulan Data Subjek

1. Bagaimana bentuk

partisipasi politik

pemilih pemula di

Desa Karangsari

Kecamatan Kebasen

Kabupaten

Banyumas?

Bentuk-

bentuk

partisipasi

politik

pemilih

pemula

1. Pelaksanaa

n Pemilihan

Presiden

2014

45. Ada berapa pemilih

pemula yang menggunakan

suaranya pada TPS anda?

46. Bagaimana kondisi

keamanan pada saat

pemungutan suara maupun

perhitungan suara?

47. Apakah pemilih pemula

menyaksikan proses

perhitungan suara?

48. Apakah pemilih pemula

dilibatkan sebagai panitia

dalam kegiatan pemungutan

suara?

49. Apakah ada pemilih

pemula yang menjadi saksi

Wawancara Kelompok

Penyelengg

ara

Pemungutan

Suara



dalam proses pemungutan

suara?

50. Apakah ada protes dari

pemilih pemula tentang hasil

perhitungan suara?

2. Faktor-faktor yang

mempengaruhi

partisipasi politik

pemilih pemula di

Desa Karangsari

Kecamatan

Kebasen Kabupaten

Banyumas pada

pemilihan Presiden

Faktor yang

mempengaru

hi partisipasi

pemilih

pemula

Faktor

eksternal dan

Faktor Internal

51. Apa yang menyebabkan

pemilih pemula

menggunakan hak pilihnya?

52. Apa yang menyebabkan

pemilih pemula tidak

menggunakan hak pilihnya?

53. Mengapa pemilih pemula

tidak dilibatkan dalam

kepanitiaan dalam pemilihan

Presiden 2014?

54. Mengapa tidak terjadi protes

dari pemilih pemula tentang

hasil pemilihan suara?



2014? 55. Menurut anda keikutsertaan

pemilih dalam kegiatan

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar

sukarela atau keterpaksaan?

56. Menurut anda keikutsertaan

pemilih dalam kegiatan

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar

sukarela atau keterpaksaan?

57. Mengapa keikutsertaan

pemilih dalam kegiatan

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar

sukarela?

58. Mengapa keikutsertaan

pemilih dalam kegiatan

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar



paksaan?

59. Menurut anda apakah

hambatan pemilih pemula

dalam melakukan partisipasi

politik dalam pemilihan

Presiden dan Wakil presiden

di Desa Karangasari?

60. Menurut anda apakah yang

mendorong pemilih pemula

melakukan partisipasi

politik dalam pemilihan

Presiden dan Wakil

Presiden?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

PEDOMAN PENELITIAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA

KARANGSARI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN
BANYUMAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Narasumber  : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa
Karangsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada TPS anda?
2. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?
3. Apakah pemilih pemula menyaksikan proses perhitungan suara?
4. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan

pemungutan suara?
5. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi saksi dalam proses pemungutan

suara?
6. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?
7. Apa yang menyebabkan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya?
8. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?
9. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam

pemilihan Presiden 2014?
10. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil pemilihan

suara?
11. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?
12. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?
13. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela?
14. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar paksaan?



15. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan
partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Desa
Karangasari?

16. Menurut anda apakah yang mendorong pemilih pemula melakukan
partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

HASIL WAWANCARA

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI DESA

KARANGSARI KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN

BANYUMAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Narasumber  : Pemilih Pemula Desa Karangsari

Nama : Arif Ardianto

Umur : 21 Tahun

Alamat : SMK

Pekerjaan : Pegawai Indomart

1. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya

2. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: kerena aku memang niat untuk memilih

3. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: iya tepat waktu

4. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ada petugas dari desa yang datang ke rumah-rumah untuk

menempelkan daftar nama yang sudah bias memilih di masing-masing rumah

5. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??



Jawab: ya selain dari orang-orang juga nonton di televisi kan ada caranya,

biasanya di iklan itu ada cara memilih, makanya aku tau kalo sekarang

dicoblos lagi, di TPS juga kan diarahkan bagaimana tahapan memilih

6. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya aku sangat menerima dengan senang hati

7. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: ya kan kita orang kecil, semua keputusan pemerintah ya harus di

dukung apalagi ini yang jadi jago saya

8. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

9. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya karena calon aku yang jadi jadi buat apa aku protes

10. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: Waktu aku sering ngewall ke dinding prabowo terus juga ngetweet ke

jokowi perasaanku ya biasa aja, sebenernya takut si engga, tapi ya itu

mungkin dikelola sama tim suksesnya atau sama orangnya langsung ya aku

kurang paham, tapi aku engga takut, jaman sekarang bebas lah, engga kaya

jamanya pak Harto

11. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga

12. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:kalo yang resmi si belum kalo yang diskusi biasa aku pernah

13. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab:kalo yang diskusi rersmi aku engga pernah tapi kalo diskusi dengan

teman tentang Pilpes aku pernah



14. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab:belum

15. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: karena aku kerja itu

16. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: aku saja engga ikut kampanye masa aku mau mengkordinir orang-

orang buat ikut kampanye

17. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: ya tidak, aku tidak ada waktu untuk mengurus hal itu

18. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: aku memang menjagokan pasangan nomor 2 tapi kalo sampe jadi tim

sukses si belum yah

19. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: visi dan misi serta program-programnya

20. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya pasti aku menjagokan nomor 2

21. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: calon yang aku pilih itu merakyat, dia lahir dari rakyat, programnya

jelas, aku lebih cocok dengan nomor 2

22. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: aku sangat tertarik dengan politik sebenarnya aku suka menonton

berita-berita di televisi tentang Pilpres

23. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: tidak, sehabis mencoblos aku langsung berangkat kerja

24. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

25. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?



Jawab: aku tidak dipilih menjadi panitia

26. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku tidak di beri kepercayaan untuk menjadi saksi

27. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya aku sebagai warga yang mencoblos pasti melakukan yang sesuai

dengan ketentuan, aku tidak akan menyalahi aturan dalam proses

pemungutan suara, kalau dikegiatan lain aku juga pasti akan menjaga

ketertiban karena aku tidak suga kegaduhan, pertikaian dan sebagainya,

lebih baik tertib saja lah

28. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab:

29. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: keinginan aku untuk ingin terlibat dalam Pilpres mngkin karena

memang aku sebenarnya senang dengan kegiatan-kegiatan rame-rame,

bertemu teman-teman kaya misalnya kampanye diskusi politik dan lain-lain

yang menyangkut Pilpres pasti kan kegiatanya rame-rame, kalau tidak

terhalang pekerjaan pasti aku bersedia untuk ikut

30. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:tidak ada

31. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: tidak

32. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: tidak ada



33. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya aku sering ngobrol-ngobrol sama temen-temen, ejek-ejekan juga

sering tentang jago masing-masing

34. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:tidak pernah

35. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: soalnya aku kerja

36. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:setau aku sih engga ada

37. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

38. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya mungkin karena aku kerja terus jadi kurang informasi kalo ada

sosialisasi di sini, tapi setau aku engga ada

39. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: iya mungkin karena pekerjaan aku ini, walaupun shif-shifan tapi kita

tidak  bisa seenaknya minta libur atau digantikan
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40. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya milih mbak

41. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: yak arena memang itu merupakah hak saya sebagai warga negara untuk

memilih pemimpin bangsa, saya harus menggunakan hak saya itu sebaik-

baiknya

42. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: sekitar jam 10 an

43. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?



Jawab: kan dari Desa sudah ada catatan siapa saja yang sudah bisa memilih,

lalu nanti di sampaikan kerumah-rumah, dari situ saya tahu bahwa saya

sudah tercantum dalam DPT

44. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: dari orang-orang seperti tetangga saya yang banyak membicarakan

tentang tatacara pemberian suara

45. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya

46. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya saya menerima keputusan tersebut meskipun pilihan saya tidak

jadai tapi saya tetap menerima dan mendukung pemerintahan yang baru

47. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

48. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: karena saya sudah menerima keputusan tersebut

49. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: tidak

50. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: paling diskusi publik di balai desa

51. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:iya pernah di balai desa

52. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya saya merasa bertanggungjawan dengan jurusan yang saya ambil

yaitu Pkn, saya merasa harus ikut serta dalam kegiata-kegiatan positif yang



menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik, lewat diskusi publik yang saya

ikuti saya ingin menambah pengalaman dan menambah ilmu saya, saya

menjadi tahu tentang pemilihan umum 2014 kemarin

53. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: kalo kampanye saya tidak pernah mengikuti

54. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: karena saya kuliah, dan sibuk dengan urusan lainya, mungkin jika

saya punya waktu saya akan mengikuti kampanye

55. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: iya karena alasan waktu tadi

56. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: iya sama karena alasan kesibukan

57. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: saya tidak mau terlalu fanatik dengan pilihan saya, saya mempunyai

pilihan calon presiden tetapi biar hanya saya saja yang tahu, jadi saya tidak

mau rebut-ribut dengan yang lain yang tidak sejalan dengan ilihan saya

58. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: yang utama karena visi dan misinya, program-programnya, orangnya

gagah dan pantas menjadi Presiden

59. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

60. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya karena orang tersebut pantas untuk dijagokan

61. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: saya senang mengikuti perkembangan bangsa ini, tugas-tugas jkuliah

juga seringkali menuntut saya untuk lebih mengikuti perkembangan

pemilihan Presiden 2014

62. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?



Jawab: kalo perhitungan suara saya tidak menunggui di TPS tapi saya

memantau tetapi setiap ada tetangga saya yang lewat dari TPS pasti saya

bertanya tentang perkembangan perhitungan suara di TPS

63. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

64. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: iya karena biasanya yang menjadi panitia itu yang sudah biasa

menjadi panitia, atau yang dianggap sudah berpengalaman saya juga kuliah

jadi tidak ada waktu untuk menjadi panitia

65. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: karena saya sibuk kuliah, mungkin kalau saya ada waktu dan di

tawari untuk menjadi saksi saya akan bersedia

66. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: pasti saya menjaga ketertiban

67. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: karena saya cinta damai

68. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: tanggungjawab saya menjadi calon guru Pkn

69. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

70. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: tidak

71. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?



Jawab: iya ada, di kampus ada tim suksesnya mbak

72. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya sering

73. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya pernah saya mengikuti di balai desa

74. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: saya ada waktu dan saya memang ingin mengikutinya

75. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:kalau sosialisasi untuk pemilih pemla saya rasa tidak ada di Desa

Karangsari

76. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:tidak

77. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: karena memang tidak ada sepertinya

78. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: alasan utama itu masalah waktu mbak
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1. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ora (tidak)

2. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: males bae (malas saja)

3. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: aku ora ngerti kepriwe malah, aku ora kepengin ngerti (saya tidak

tahu bagaimana caranya saya tidak mau tahu)

4. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih

Tetap?

Jawab: kayane ana undangane kan Desa (sepertinya ada undanganya

dari desa)



5. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: iya

6. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

7. Jawab:  nek aku ora nerima ya aku ora bisa ngapa-ngapa juga (kalo saya

tidak menerima juga saya tidak bisa berbuat apa-apa)

Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

8. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

9. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora (tidak)

10. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab:ora (tidak)

12. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku males bae pas kae ana nang balai desa tapi aku ora ana

kancane dadi bebeh (saya malas saja waktu itu ada di balai desa tetapi

saya tidak mempunyai teman untuk datang)

13. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab:ora (tidak)

14. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: males lah bebeh aku melu kaya kuean (malas saya tidak mau ikut

seperti itu)

15. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut

kampanye?

Jawab: ora bisa aku kaya kue (saya tidak bisa untuk seperti itu)

16. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?



Jawab: ora ana sing nawani (tidak ada yang menawarkan)

17. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku ora milih dadi ya aku ora mempertimbangkan apapun (saya

tidak memilih jadai saya tidak mempertimbangkan apapun)

18. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

19. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab:ora pernah, aku ora pernah maca Koran, apa nonton berita-berita

soal politik, soale aku ora tertarik(tidak pernah, sayatidak pernah baca

koran, atau nonton berita-berita soal politik, karenasaya engga tertarik

20. Apakah anda terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau perhitungan

suara?

Jawab: ora (tidak)

21. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

22. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: ora di pilih (tidak di pilih)

23. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab:ora ana sing njaluk aku kon dadi saksi (tidak ada yang meminta

saya untuk menjadi saksi)

24. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya iyalah saya engga pernah bikin gaduh

25. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?



Jawab: ya sing jelas aku ora tau nggawe onar lah nang lingkunan pas

Pilpres (yang jelas saya tidak pernah berbuat gaduh di lingkungan pada

saat Pilpres)

26. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya aku wis nrima lah, sapa bae sing dadi Presiden (aku sudah

menerima siapapun yang jadi Presiden)

27. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya paling bapake sing mrentah aku kon nyoblos tapi aku males

kon nyoblos (orang tua saya menyuruh saya untuk nyoblos tapi saya

malas untuk mencoblos)

28. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ana (ada)

29. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih

calon yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

30. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk

memilih calon yang diusungnya?

Jawab: ora nana (tidak ada)

31. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: jarang banget (jarang sekali)

32. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora pernah (tidak pernah)

33. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya meles, ora ana kancane (malas tidak ada teman)

34. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora ngerti (tidak tahu)



36. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian

suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (tidak)

38. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara

pemberian suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

2014?

Jawab: ya males bae (malas saja)

39. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

40. Jawab: ya paling kue males, aku males ngurusi politik, melu-

melu tentang kaya kuean ora tertarik (ya karena malas, saya

malas mengurusi politi, ikut-ikutan seperti itu saya tidak

tertarik)
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1. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya,

2. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya pengin aja

3. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: ya aku datang sebelum TPS tutup yang pasti

4. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: aku tahu dari undangan yang dikasih Desa

5. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??



Jawab: iya tau tetangga pada sering ngobrol tentang tatacaranya, di TPS juga

kan diarhkan

6. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: menerima

7. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya aku mendukung seratus persen semua keputusa pemerintah

8. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

9. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya kalaupun sudah terpilih, berarti memang calon Presden ini yang

terbaik

10. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga pernah

11. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga, cuma nyoblos aja

12. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga

13. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya emang ada yang diskusi di balai desa, aku kan juga di ajak Tri

Suci buat ikut ke balai desa tapi kan anak aku lagi rewel waktu itu, aku repot

ngurus anak dua ini, takutnya dib alai desa malah rewel jadi aku engga ikut

14. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: engga



15. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: ya itu tadi, dua anak ku yang masih kecil-kecil ini engga mungkin aku

bawa buat kampanye, apa buat ditinggal

16. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: kalo udah sampe mengkoordinasi si kaayanya aku engga mampu yah

17. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: biasanya kan kampanye udah ada yang menyediakan fasilitas, ya

buat apa aku repot-repot

18. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab:kalo buat jadi tim sukses juga aku engga berani, soalnya kau engga

terlalu mengerti Pilpres jadi ya malah gagal nanti kalo aku jadi tim

suksesnya

19. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku memilih pemimpin yang mau memikirkan nasib orang kecil

20. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya pasti

21. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: aku berharap calon yang aku pilih ini bisa memikirkan nasib oranng

kecil

22. Apakah anda megikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya mengikuti

23. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: ya ini kan buat pemimpin bangsa ya harus mengikuti

24. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: engga,

25. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?



Jawab: engga

26. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: engga lah, pasti yang jadi panitia ya orang itu-itu aja

27. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga ada yang menyuruh aku jadi saksi

28. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya pasti

29. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: yak an semuanya harus damai

30. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: apa yah, ya sebenernya karena keinginan aku aja

31. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

32. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

33. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ada

34. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya sering

35. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:engga

36. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: engga



37. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:setauku engga ada

38. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

39. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya karena setau aku engga ada sosialisasi

40. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: paling itu aku kan terdaftar di dua TPS, di Desa Karangsari dan

Desa tempat tinggal suami aku, jadi kemarin aku sempet bingung, akhirnya

aku memilih di dua TPS sekaligus
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41. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya

42. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ya memilih itu kan hak sebaga warga negara, lagian sejak saya jadi

mahasiswa rasanya saya malu jka saya masih tidak perduli dengan bangsa ini,

apalagi sama bapak saya yang begitu perduli dengan bangsa ini

43. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: iya tepat waktu, artinya sewaktu saya datang itu TPS belum tutup

44. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ya tau, ada pengumuman dari desa berupa daftar nama yang sudah

mempunyai hak pilih ke rumah-rumah terus di temple di depan rumah



45. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: dari bapak saya

46. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: pernah tapi lewat jejaring sosial

47. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: sepertinya tidak, ya bagi saya yang penting itu pas hari pemungutan

suara itu kita dateng buat milih gitu aja sih

48. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:kalo ngobrolin Pilpres ya pernah

49. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: kalo saya sedang dengan temen saya terus kita sama-sama suka

ngomongin Pilpres ya saya bisa ngobrol lama tentang Pilpres, apa ya cuma

bergurau saja saling mengunggulkan calon masing-masing dengan teman saya

50. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: tidak

51. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab:bagi saya melilih di hari H itu sudah cukup

52. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: ya buat apa ikut kampenye tidak ada gunanya, kalo mau lihat visi dan

misi tinggal nonton TV atau buka internet kan bisa tidak harus ikut kampanye

53. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: tidak tertarik lah ikut kampaanye

54. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: engga ada yang minta saya supaya jadi tim sukses

55. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: pasti karena kemampuan para calon



56. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

57. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: bagi saya, pilihan saya ini tegas dan berwibawa

58. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: ya paling lewat TV saya sering nonton berita-berita tentang

perkembangan Pilpres di TV

59. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: saya engga ngikutin pas perhitungan

60. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

61. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: yang jadi panitia kan dipilih yang udah punya banyakpengalaman

62. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak ada parpol yang menawarkan saya menjadi saksi

63. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

64. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya kan Indonesia harus damai, proses demokrasinya juga harus

damai

65. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: saya menerima

66. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?



Jawab: ya kerena itu sudah keputusan bersama

67. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

68. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: karena saya buas dengan hasil keputusan yang memenangkan nomor

dua

69. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: mungkin karena kemauan saya untuk indonesia yang lebih baik, saya

sering menonton berita carut marut negeri ini saya ingin pemimpi yang baru

membawa Indonesia kea rah yang baik

70. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

71. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: ya paling memberikan saran, member pandangan calon yang

mungkin bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik

72. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ya kadang di kampus juga banyak tim sukses

73. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: Sering si mbak saya di kampus ngobrol tentang pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden sama temen-temen kampus, ngobrol tentang kelemahan

dan kelebihan setiap calon, pokoknya tentang isu-isu terkini setiap calon, apa

lagi yang isu calon Presiden nomor satu itu mbak, saya sempet

menanyakanya ke bapak saya soalnya kan bapak saya mengikuti banget



tentang pemilihan kemarin, bapak saya kan guru Pkn mbak jadi ya sering

ngobrol-ngobrol tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin itu

74. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:kalo pendidikan politik saya tidak pernah mengikuti

75. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya saya sibuk, waktu itu saya di undang di balai desa itu tapi saya

sibuk sama tugas kuliah, jadi saya tidak datang

76. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:setau saya si tidak

77. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: tidak

78. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: yak arena tidak ada

79. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: mngkin karena waktu ya, saya sibuk dengan kuliah saya jadi kadang-

kadang saat ada kegiatan-kegiatan seperti yang pendidikan politik di balai

desa itu saya tidak dapat ikut
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80. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?
Jawab: aku ora nyoblos (saya tidak mencoblos)

81. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?
Jawab: lah mbok nek nyoblos kudu nang Karangsari, aku kan kerja nang
Jakarta dadi ya ra bisa nyoblos, aku ngertine nek nang Jakarta kue aku ora
due hak pilih (kalau saya mencoblos harus di Karangsari, saya kan bekerja di
Jakarta jadi ya tidak bias mencoblos, saya tahu kalo di Jakarta itu saya tidak
punya hak pilih)

82. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??
Jawab: ya aku si ngerti nek siki ora dicontreng tapi dicoblos, yakan akeh sing
pada ngomong aku ngerti kang kono (saya tau kalau sekarang bukan
dicontreng tapi dicoblos  banyak yang bilangmengenai hal itu dan saya tahu
dari situ)

83. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?
Jawab: ya ngerti lah kan wis lewih kang 17 tahun ya mestine wis bisa
nyoblos (saya tau karena saya sudah lebih dari 17 tahun ya seharusnya saya
sudah mencoblos)

84. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan
lapang dada?
Jawab: apa sing wis digariskan sing wis di putuskan ya kudu di terima (apa
saja yang sudah digariskan dan diputuskan itu harus diterima)



85. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

86. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: lah wong sing dadi ya jagoku (karena jago saya yang jadi)

87.

88. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab:ora (tidak)

89. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: paling ya nonton kampanye (menonton kampanye)

90. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:ora (tidak)

91. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: aku ya ora mudeng nek kon diskusi kaya kue (saya tidak mengerti

mengenai hal itu)

92. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: Iya aku melu kampanye, pas kae lagi prei kerjane dadi sempet balik

kampung, dadi  ya pengin ngerti lah anu calone pada kepriwe jane

programe(iya saya mengikuti kampanye, waktu itu sedang libur kerja jadi

sempat pulang kampung dan  mengikuti, saya mengikuti karena  saya ingin

tahu bagaimana programnya, sekalian nonton wayang soalnya bapak ibu dan

adik saya kan juga nonton)

93. Apa alasan anda mengikuti kampanye?

Jawab: ya kue aku pengin ngerti bae, aku ya disengi kanca-kancaku nonton

wayang (ya saya ingin tahu saja, saya diajak teman-teman menonton

wayang)

94. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?



Jawab:lah aku cukup nonton baelah (saya cukup menonton saja)

95. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab:oral ah, aku ora bisa nyediakna apa-apa (tidak, saya tidak dapat

menyediakan apapun)

96. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: nek ngantek tim sukses sih ora, ora ana sing mrentah (jika sampai tim

sukses sih tidak, karena tidak ada yang memerintah)

97. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya sing patut dadi pemimpin, sing merakyat, sing ngerti uripe wong

cilik (yang pantas jadi pemimpin yang merakyat, yang tahu hidupnya orang

kecil)

98. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

99. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya kue ketone pantes dadi Presiden (ya itu sepertinya pantas menjadi

Presiden)

100. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: nek nonton berita ya kadang tapi ora sering (kalau nonton berita ya

kadang tapi tidak sering)

101. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: ora (tidak)

102. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

103. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: ora bisa lah aku kon dadi panitia (saya tidak bias menjadi panitia)

104. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?



Jawab: ora ana sing ngongkon (tidak ada yang menyuruh)

105. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya kudune ya melu njaga (iya memang seharusnya ikut menjaga)

106. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya wis wajibe (sudah kewajiban saya)

107. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya jelas nrima (saya jelas menerima)

108. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya kue paling nek melu kampanye aku anu ya pengen ngerti lah

kepriwe jane kampanyene terus diajak kancane, nek ndeleng berita ya aku

kadang-kadang bae sih, (ya paling kaloau ikut kampanye karena saya ingin

tahu bagaimana kampanyenya dank arena diajak teman saya jga. Kalau

melihat berita saya kadang-kadang saja)

109. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ana (ada)

110. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab:iya

111. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: iya

112. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang-kadang ledek-ledekan masalah jago (kadang saya saling

ejek tentang jago masing-masing)

113. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?



Jawab:ora (tidak)

114. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ora ngerti aku ana acara kaya kue (tidak tahu saya ada acara seperti

itu)

115. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora nana, nang nggon kompleku oraa nana sosialisasi (tidak ada

sosialisasi di komplek saya bekerja)

116. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (tidak)

117. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya gara-gara ora nana sosialisasi (karena tidak ada sosialisasi)

118. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya paling si gara-gara aku kerja, kerjane adoh dadi ya kue aku ora

bisa bali nggo nyoblos, pas kana wayang sih aku nang umah tapi kan dela

tok terus mangkat maning ming Jakarta (yak arena saya bekerja, kerjanya

jauh jadi saya tidak dapat pulang untuk nyoblos,sewaktu ada wayang saat

saya sedang pulang ke rumah sehabis itu saya langsung berangkat lagi ke

semarang)
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119. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: engga

120. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: aku di Jakarta jadi aku engga milih

121. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: aku malah engga tau mbak, engga berusaha cari tahu juga

122. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: aku tau saat aku menelfon ke ibu aku, ibu aku, kata ibu aku ada nama

aku di daftar pemilih



123. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga pernah

124. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga ada kegiatan Pilpres yang aku ikuti

125. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga pernah

126. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: engga pernah ikut kaya gituan, aku engga tertarik

127. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab:engga

128. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab:engga tertarik, aku engga pernah tertarik tentang politik

129. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: engga lah, aku engga tertarik, sibuk juga

130. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: ya sama alasanya

131. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu?

Jawab: aku engga punya pilihan calon Presiden, jadi aku engga pernah

berminat buat jadi tim sukses

132. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: apa yah, ya paling jadi Presiden harus yang perduli dengan rakyat

133. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: engga

134. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?



Jawab: engga tertarik mbak, aku itu kerja pagi sampe malem, pulang-pulang

udah cape, jarang nonton TV, apa lagi sengaja nonton berita-berita

135. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: engga

136. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

137. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: kan aku di Jakarta

138. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku engga ada waktu buat jadi saksi

139. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya iyalah aku engga pernah bikin gaduh

140. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: menjaga si engga tapi bikin gaduh juga engga, aku si terserah aja lah

mau gimana, yang penting tetep aman negara ini

141. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya aku menerima

142. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: ya aku si ngikut aja sama pemerintah

143. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

144. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: buat apa protes, engga akan ngubah apa-apa



145. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: apa yah, ya paling kadang-kadang temen kerja yang ngajak ngobrol

tentang calon Presiden, tapi ya Cuma sebentar-sebentar ngobrolnya

146. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab: ada, paling teman aku

147. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: engga

148. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: engga

149. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang-kadang

150. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:engga

151. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: engga ada acara kaya gitu kok disini

152. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga ada sosialisasi di sana, aku taunya kalo engga pulang berarti

aku engga bisa milih, aku malah engga tau kalo bisa milih di sana

153. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

154. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: karena engga ada sosialisasi, kalaupun ada, aku juga tidak bisa ikut,

soalnya aku kerja, pulang kerja mendingan aku manfaatin buat istirahat



155. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: apa aja yah, ya itu kerjaan aku, terus aku jga engga terlalu tertarik

sama politik
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156. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab:iya aku nyoblos tapi tak coblos kabeh lah sapa-sapa sing dadi Presiden

paling ya tetep kaya kie ora ana perubahan ( Iya saya memang nyoblos, tapi

saya coblos aja semuanya, siapapun yang jadi Presiden juga sama aja kok

tetep kaya gini, engga ada perubahan)

157. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ya dari pada ora ngapa-ngapa ( dari pada tidak ada kegiatan)

158. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: ya sekitar jam 11 an

159. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ya ngerti jere mbaeh (saya tahu dari nenek saya)



160. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iyalah

161. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: aku nrima bae lah, terserah arep Presidene sapa ya pada bae (saya

menerima terserah mau Presidenya siapa tetep sama saja)

162. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

163. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: lah ora penting (tidak penting)

164. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: ya kan nang TPS di tidokna (di TPS diarahkan)

165. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

166. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora (tidak)

167. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:Aku ora pernah diskusi-diskusian masalah politik, sapa bae sing dadi

ya pada bae negarane tetep kaya kie ora ana perubahan“ (saya tidak pernah

mengikuti diskusi politik, siapapun yang jadi Presiden akan tetap sama,

negara tetap seperti ini dan tidak ada perubahan)

168. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: Aku ora melu pas ana diskusi politik nang balai desa soale aku isin,

akeh mahasiswa, aku ora mudeng apa-apa tentang kue“ (Saya tidak ikut saat



ada diskusi politik di balai desa karena saya malu, banyak mahasiswa, saya

tidak mengerti tentang yang dibicarakan

169. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: Aku melu kampanye nang kalisalak, pas kue aku karo kancaku ming

kalisalak numpak truk ming nganah karo wong mbangsa terus situmang nggo

nonton wayang, wayange kang Prabowo , ya aku pengin ngerti bae kepriwe

wayange, ujarku Prabowo arep teka tapi ternyata ora (Saya ikut kampenye

Prabowo di Kalisalak, waktu itu saya bersama teman saya ke kalisalak. Saya

naik truk kesana bersama dengan warga Desa Bangsa dan Situmang untuk

nonton wayang, wayangnya juga dari kampanye Prabowo, saya ikut buat

rame-rame, pengen tau aja wayangnya kaya gimana, siapa tau ada Prabowo

juga tapi ternyata engga ada)

170. Apa alasan mengikuti kampanye?

Jawab: ya pengin bae lah dijak kancane (saya diajak teman saya)

171. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: aku ora mudeng kaya kuean (saya tidak mengerti seperti itu)

172. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: lah aku ora ndue apa-apa (saya tidak punya apa-apa)

173. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: ora ngerti aku lah (saya tidak tahu)

174. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku ora milih sapa-sapa (say tidak memilih siapa-siapa)

175. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ora (tidak)

176. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: aku ora milih sapa-sapa (saya tidak memilih siapa-siapa)

177. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?



Jawab: aku ora mengikuti perkembangan Pilpres anu mung diajak-ajak tok

(saya tidak mengikuti perkembangan Pilpres daya hanya diajak saja)

178. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: ora (tidak)

179. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

180. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: lah ora dipilih (tidak dipilih)

181. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora dipilih (tidak dipilih)

182. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya jelas (iya pasti)

183. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: lah ngapa ora jaman gelut-gelutan (bukan jamanya lagi untuk

berkelahi)

184. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya aku anu diajak (saya hanya diajak)

185. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:iya

186. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

187. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ana (ada)



188. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: jarang banget (jarang sekali)

189. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora (tidak)

190. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: aku ora mudeng (saya tidak mengerti)

191. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora ngerti (tidak tahu)

192. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora ngerti (tidak tahu)

193. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya bebeh bae (malas untuk mengikuti)

194. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya aku ora mudeng karo politik (saya tidak mengerti dengan politik)
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195. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: Aku ora nyoblos, soale aku pas lagi kerja nang Jakarta, bebeh balik

ngumah mung nggo nyoblos, ora due duit nggo balik ya wis nyong ora

nyoblos” (saya tidak mencoblos, karena saya sedang di Jakarta, malas pulang

ke rumah, tidak punya uang untuk pulang jadi saya tidak mencoblos

196. Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda?

Jawab:eman-eman nek bali mung nggo nyoblos tok, nek ana sing ngewei duit

lah mending bisa nggo ongkos balik nggo ngganti duit sing anggone nyong

mangkat kerja harian, nek ora ana ya aku bebeh, kan kudu balik nek arep

nyoblos, aku malah ora ngerti nek bisa milih nang kana, aku ora ngerti carane

(sayang saja kalau pulang hanya untuk mencoblos, kalau tidak ada yang

member uang untuk ongkos pulang dang anti uang kerja saya ya saya mau,



kalau tidak ada ya saya tidak mau,kan saya harus pulang jika mau mencoblos,

saya malah tidak tau kalau bisa mencoblos di sana, saya tidak tau caranya)

197. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: aku ya jere-jere tok sih tapi nek masalah nyoblos nang kana aku ora

ngerti carane (saya ya di kasih tau aja dari orang-orang tapi kalau masalah

nyoblos di sana saya tidak tahu)

198. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ya ngerti jere mamake kudune aku nyoblos (saya tau dari ibu saya

kalau saya sudah bisa mencoblos)

199. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya menerima

200. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab:nek aku ora nrima ya aku ora bisa ngapa-ngapa (jika saya tidak

menerima saya juga tidak dapat berbuat apa-apa)

201. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

202. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya soale aku wis menerima (yak arena saya sudah menerima)

203. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

204. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora tau melu apa-apa (tidak pernah ikut apa-apa)

205. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:ora (tidak)



206. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: bebeh lah melu kaya kuean (saya malas untuk ikut)

207. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: ora (tidak)

208. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: ya nyong kerja (saya bekerja)

209. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: melu kampanye be ora apa maning kaya kuean (saya ikut kampanye

saja tidak apalagi ikut seperti itu)

210. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: oral ah, ora ngerti (tidak, saya tidak tahu)

211. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu?

Jawab: ora ngerti masalah kaya kuean (saya tidak mengerti tentang itu)

212. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kudune sih sing gagah sing patutlah (seharusnya yang gagah dan

pantas)

213. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya sebenere aku ndue jago (iya sebenarnya saya punya jago)

214. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya gagah bae, patut dadi Presiden (yang gagah saja dan pantas jadi

Presiden)

215. Apa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: ora (tidak)

216. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: jarang nonton TV nyong, kerja terus lah awan mbengi (saya jarang

nonton TV, kerja terus dari siang malam)



217. Apakah anda terlibat dalam perhitungan suara?

Jawab: ora (tidak)

218. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

219. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: ya ora mungkin nyong kon dadi panitia, nyong ora mudeng 9tidak

mungkin saya menjadi panitia)

220. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora mudeng lah (saya tidak mengerti)

221. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

222. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya aku males gawe masalah(ya saya malas untuk membuat masalah)

223. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya paling kadang-kadang di ajak kancane (ya kadang saya diajak

teman)

224. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ana (ada)

225. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: ora (tidak)

226. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ana (ada)



227. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang (iya kadang)

228. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora (tidak)

229. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya aku kerja lah males melu kaya kuean (saya kerja malas untuk ikut

seperti itu)

230. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora ana (tidak ada)

231. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (tidak)

232. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kayane ora ana sosialisasi apa-apa (sepertinya tidak ada sosialisasi

apa-apa)

233. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: soale aku kerja (karena saya bekerja)
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234. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: engga

235. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: saya tidak memilih pada pemilihan Presiden karena anak saya belum

bisa ditinggal, dia baru berumur satu tahun, ikut memilih Presiden saja saya

tidak mbak, apalagi ikut kampanye dan diskusi politik, saya engga pernah ikut-

ikutan masalah politik mbak, ngurus anak sama suami saja saya repot mbak

236. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: ya saya tau si, kan tetangga-tetangga juga pada sering ngomongin itu



237. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya

238. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: siapapun yang jadi Presiden saya akan dukung sepenuhnya

239. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

240. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: saya kan engga milih masa mau protes

241. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: kalau yang di sini saya tau soalnya kan ada pemberitahuan dari

desa, yang di Karangsari juga ada, itu di bawakan ke rumah mbah saya, tapi

sekarang KTP saya kan ikut sini, yang dulu itu udah engga berlaku lagi saya

kan sudah nikah tapi tetep masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, saya jadi

bingung mau milih dimana tapi malah jadinya saya engga memilih pas

Pilpres itu

242. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga

243. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: saya engga pernah ikut apa-apa

244. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga

245. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya repot lah anak saya

246. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?



Jawab:engga

247. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: kalo saya ikut kampanye siapa yang menjaga anak saya, masa mau di

bawa-bawa

248. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: alasan ya tetep anak

249. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: alasanya sama, tetep anak

250. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: kalo itu si engga ada yang menawari saya jadi saksi, kalo saksi kan

biasanya ada uangnya ya, tapi engga ada yang menyuruh saya untuk jadi

saksi sih

251. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya yang penting pantes lah buat jadi Presiden

252. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: engga sih

253. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: saya si engga milih siapa-siapa

254. Apakah anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: ya kadang-kadang nonton berita di TV tentang Pilpres

255. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: ya mengikuti banget sih engga tapi ya kadang-kadang nonton berita

tentang Pilpres

256. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: engga

257. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?



Jawab: engga

258. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: engga dipilih, biasanya kan orang itu-itu saja yang jadi panitia

259. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga ada yang meminta saya jadi saksi

260. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya saya engga pernah bikin ribut

261. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: masa mau bikin rebut, kan enakan damai seperti ini

262. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: apa yah, ya pernah si diajak tetangga ikut kampanye terus ke TPS

tapi anak saya masih rewelan kalau di ajak pergi-pergi

263. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

264. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: engga

265. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ada

266. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang sama tetangga

267. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:engga

268. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?



Jawab: engga pernah ada kaya gitu disini

269. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga kayanya, saya engga tau

270. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

271. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:anak saya rewel kalo dibawa kemana-mana

272. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya saya harus mengurus anak di rumah, suami kerja engga ada yang

nungguin anak saya juga
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273. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ora (tidak)

274. Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda?

Jawab: pas Pilpres aku kerja nang Jakarta li dadi aku ora nyoblos, aku nembe

bali wingi kan pas mbojo (sewaktu Pilpres saya kerja di Jakarta, jadi saya

tidak nyoblos, saya baru pulang kemarin sewaktu menikah)

275. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: aku ngerti ya kang wong-wong sing pada ngomong (saya tahu dari

orang-orang yang sering membicarakanya)

276. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?



Jawab: ya ngerti lah mesti kan ana undangane nang umah (iya saya tahu

pasti ka nada undanganya yan disampaikan ke rumah)

277. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya aku mesti nrima (ya pasti saya menerima)

278. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

279. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya nggo napa protes, ora ana gunane (untuk apa protes, tidak ada

gunanya)

280. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

281. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora ana (tidak ada)

282. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:ora (tidak)

283. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: aku ora ngerti ana kegiatan kaya kue li (saya tidak tahu ada kegiatan

seperti itu)

284. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: ora pernah (tidak pernah)

285. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: males li, aku kerja nang umah wong masa kon melu-melu kampanye

lah kerjaanku kepriwe, ya aku domaih majikanku (malas, saya kerja di rumah

orang masa disuruh ikut kampanye, nanti pekerjaan saya bagaimana, nanti

saya dimarahi majikan saya)



286. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: ora pengin melu-melu kaya kue (saya tidak ingin ikut kegiatan seperti

itu)

287. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab:aku ora ndue apa-apa masa kon menyeiakan fasilitas (saya tidak

punya apa-apa masa harus menyediakan fasilitas)

288. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: oral ah, aku ora milih sapa-sapa (tidak, saya tidak memilih sispa-

siapa)

289. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: menurutku Presidene sapa bae ya pada bae, aku sih melu bae sapa

bae sing dadi (menurut saya siapapun Presidenya akan sama saja, saya ikut

saja siapapun yang jadi)

290. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ora (tidak)

291. Apakah anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: kadang-kadang nonton nang TV (kadang-kadan nonton di TV)

292. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: kadang-kadang ora senaa ndeleng nang TV (kadang-kaan tiak enaa

lihat di TV)

293. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: ora (tiak)

294. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

295. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?



Jawab: aku nang Jakarta dadi ya aku ora melu dadi panitia, mbok nek dadi

panitia kue dipilih (saya di Jakarta tidak ikut jadi panitia, kalo jadi panitia

kan juga dipilih)

296. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: milih bae ora apa manin dadi saksi (memilih saja tidak apa lagi

menjadi saksi)

297. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya aku si ora melu pas pelaksanaan tapi aku juga mendukung lah

nek pada tertib( iya saya tidak ikut sewaktu pelaksanaan tetapi saya

mendukung semua untuk tertib)

298. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya menerima

299. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: apa yah, ya kue kadang-kadang kan pada  nonton berita nang TV aku

dadi melu nonton berita (kadang-kadang kan yang lain nonton berita jadi

saya ikut nonton)

300. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ana sih tapi kan aku ora milih (iya ada tapi saya kan tidak memilih)

301. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: paling kanca sekerjaan (paling teman sekerjaan)

302. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: nek tim sukses sih ora tapi ya paing kue kanca sekerjaan (kalau tim

sukses tidak tapi hanya teman sekerjaan)



303. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya kadang-kadang nek bar nonton berita (iya kadang-kadang

sesudah nonton berita)

304. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora (tidak)

305. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya ora ana kegiatan kaya kue nang kene (tidak pernah ada kegiatan

seperti itu disini)

306. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora ana (tidak ada)

307. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (tidak)

308. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ora ana sosialisasi li nang kana, aku kerja nang perumahan ora ana

sosialisasi kaya kue, aku ora ngerti nek bisa milih nang kana malah (tidak

ada sosialisasi di sana, saya bekerja di perumahan tidak ada sosialisas

seperti itu, saya tidak tahu jika dapat memilih di sana)

309. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: paling ya kue, aku kerja nang perumahan, aku ora bisa bebasa

lunga-lunga seenake dewek, apa maning balik kampung nggo nyoblos dadi

ahire golput (paling itu, saya kerja di perumahan saya tidak bisa seenaknya

meninggalkan pekerjaan saya dan pergi seenaknya, apalagi untuk pulang

kampung jadi akhirnya saya golput)
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61. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: di TPS 1 keseluruhan yang menggunakan hak pilih sekitar 338 orang,

saya melihat saat pemungutan suara itu ya mbak, di TPS satu itu jarang anak

muda yang datang ke TPS, ya usia-usia 17 tahun samapi 21 tahunan itu jarang

yang datang mbak, apalagi sampe ikut dalam perhitungan suara itu jarang

mbak. Pas ada kampanye di Kalisalak juga pemuda sini jarang yang nonton,

saya ikut nonton wayang sebentar dan saya cuma melihat beberapa pemuda

desa Karangsari yang disana, anak-anak muda sini kan pada merantau jadi

mereka jarang yang pulang ke sini buat nyoblos, sayang ongkosnya kalo buat

bolak balik pulang, kalo yang pada kerja di sini terus engga milih itu ya paling

engga mau mbolos kerja, sebenernya sih masalah ekonomi mbak , pada sayang

kalo harus bolos kerja terus engga dapaet uang cuma buat nyoblos



62. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?

Jawab: menurut saya karena kebanyakan dari pemilih pemula itu kerja dan

kuliah di luar kota, begitu juga pemilih pemula di TPS 1 ini, kebanyakan dari

mereka di luar kota nahkan di luar negeri jadi saat hari pemungutan suara

mereka malas untuk pulang, kemudian malas untuk membolos dari

pekerjaanya jga menjadi salah satu faktor.

63. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?

Jawab: diTPS 1 kondisinya aman, lancar dan tertib

64. Apakah pemilih pemula menyaksikan proses perhitungan suara?

Jawab: yang tua-tua saja yang menyaksikan perhitungan suara, pemilih

pemula tidak

65. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan

pemungutan suara?

Jawab: tidak dilibatkan

66. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam pemilihan

Presiden 2014?

Jawab: Ya kebanyakan yang jadi panitia di Pilpres ini ya yang kemarin jadi

panitia di Pileg, pasti PPS juga menunjuk yang berpengalaman, yang

cekatan, yang dirasa mampu, karena tugas KPPS itu juga tidak mudah, harus

merekap data-data dan harus teliti, jadi ya harus yang sudah berpengalaman

dan mampu melakukanya, kalau pemilih pemula kan belum berpengalaman

mbak, jadi ya lebih memilih yang suda tua-tua seperti saya ini yang sudah

biasa menjadi KPPS‘‘.

67. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi saksi dalam proses pemungutan

suara?

Jawab: di TPS saya bukan pemilih pemula yang jadi saksi baik dari

pasangan calon nomor 1 maupun pasangan calon nomor 2

68. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?

Jawab: tidak ada protes



69. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil pemilihan

suara?

Jawab: ya pemilih pemula menjaksikan perhitungan saja tidak apalagi protes

70. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?

Jawab: menurut saya si sukarela

71. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela?

Jawab: saya kira saat ini tidak ada yang mau memaksa orang lain untuk

menggunakan hak pilih, semua punya haknya masing-masing untuk mau

memilih atau tidak memilih begitu juga pemilih pemula

72. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan partisipasi

politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden di Desa Karangasari?

Jawab: selain karena bekerja diluar Desa Karangsari dan malas untuk

pulang ke Desa hanya untuk sekedar memilih, pemilih pemula juga enggan

mengorbankan waktunya untuk sekedar datang ke TPS karena waktu yang

harusnya digunakan untuk bekerja malah mereka gunakan untuk ke TPS,

mungkin mereka merasa ada kerugian di situ, kemudian pemilihan Presiden

kemarin tidak ada yang bagi-bagi uang di sini, tidak seperti saat Pileg, ya

ada yang pada berharap dapat uang seperti waktu Pileg tapi ternyata tidak

ada, ya itu juga bisa jadi penyebab remaja jarang yang milih.

73. Menurut anda apakah yang mendorong pemilih pemula melakukan partisipasi

politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

menurut saya faktor terpenting ya banyak sosialisasi, pemilih pemula ini

disadarkan agar perduli dengan kondisi negaranya, bisa melalui media

masa, jika seseorang sering mengamati kondisi negara ini misalanya lewat

TV  pasti pemikiranya agak terbuka, saya juga mempunyai anak yang masih

tergolong sebagai pemilih pemula, sama kaya anak saya, kalo pemuda sini

yang aktif-aktif lebih banyak mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan

Presiden 2014 di televisi kaya debat capres misalnya,, terus facebook kaya

gitu yang anak muda sukai, dibandingkan dengan mengikuti sosialisasi



langsung yang diadakan di Desa Karangsari, ya pokoknya jaman sekarang

media itu sangat penting. Lewat TV kan bisa di beri sosialisasi tentang

gimana tatacaranya milih di tempat kerja, apa cara pindah tempat memilih,

sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan, bahkan ya mbak anak saya itu, saya

rasa si sama kaya yang lain yang lebih memilih duduk di depan TV untuk

melihat perkembangan perhitungan suara secara nasional dibandingkan

dengan datang ke TPS untuk lihat perhitungan suara di tingkat TPS atau di

tingkat desa.
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1. Ada berapa pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: Oh iya itu ada dua calon Jokowi sama Prabowo

2. Selain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apa fungsi dari adanya

pemilihan presiden?

Jawab: fungsi dari pemilihan Presiden ini ya agar rakyat bisa menyuarakan

pilihanya, memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat

3. Berapa daftar jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: dalam pemilihan Presiden terdapat 2.798 pemilih dengan rincian 1.391

laki-laki dan 1.407 perempuan, nanti data secara keseluruhanya mengenai



daftar pemilih tambahan dan pemilih pemulanya ada di KPU kabupaten,

dikarenakan data sudah kami setorkan semua ke kabupaten

4. Ada berapa jumlah pemilih pemula di Desa Karangasari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas?

Jawab:cukup banyak, sekitar ratusan, nanti coba ke KPU Kabupaten untuk

meminta datanya

5. Bagaimana cara pendaftaran pemilih?

Jawab: sesaui petunjuk dari KPU kita membentuk pantarlih (petugas pendaftar

pemilih) yang kita rekrut dari warga sini juga dimuali dari TPS 1 sampai TPS ,

petugasnya ada enam, disesuaikan dengan jumlah TPS, masing-masing TPS

ada satu orang.

6. Apakah ada pemilih pemula yang mendatangi PPS karena belum terdaftar

dalam DPT padahal sudah memiliki hak memilih?

Jawab: oh iya ada tapi tidak banyak, di TPS ini ada satu yang datang ke balai

desa karena belum terdaftar di TPS 4 , namanya Dana, dia sudah punya KTP

namun dia tidak terdaftar dalam DPT, insiatif dari dia seminggu sebelum

pemungutan suara datang ke balai Desa dan mengatakan bahwa belum

terdaftar, akhirnya dia dimasukan ke daftar pemilih tambahan dan akhirnya

dia bisa memilih.Dana bisa memilih karena dia memiliki KTP di wilayah sini.

7. Bagaimana jika terdapat pemilih pemula yang terdaftar di dua TPS berbeda?

Jika ada yang seperti itu seharusnya pemilih pemula tersebut melapor kepada

pihak PPS Desa agar namanya di hapus dari DPT dan memilih salah satu TPS

untuk mencoblos, jika pemilih pemula tersebut tidak melapor kepada PPS dan

akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya atau bahkan memilih di dua tempat

yang berbeda sekaligus itu merupakan kesalahan dari pemilih pemula. Kami

mendata sesuai dengan prosedur

8. Apakah ada sosialisasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

yang diberikan kepada pemilih pemula?

Jawab: tidak ada sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk

pemilih pemula yang diadakan dari Desa Karangsari, sosialisasi tentang

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan di sela-sela



pertemuan ibu-ibu PKK dan pertemuan saat pembentukan KPPSyang hanya

dihadiri oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Karangsari tetapi tidak

dihadiri oleh pemilih pemula paling kalo sosialisasi pemilih pemula itu ya

menonton di televisi kan juga ada sosialisasi ajakan untuk memilih terus

tatacara memilih, debat Presiden juga disisrkan langsung waktu itu jadi paling

pemilih pemula cenderung mendapatkan sosialisasi dari media massa

9. Mengapa dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

kepada pemilih pemula?

Jawab: seharusnya dilakuakan karena pemilih yang baru pernah memilih itu kan

kurang pengalaman, jadi harusnya diadakan sosialisasi

10. Mengapa tidak dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden 2014 kepada pemilih pemula?

Jawab: ya harapanya kalo kami sudah mengadakan sosialisasi harapanya ibu-ibu

dan bapak-bapak menyampaikan ke anak-anak dan keluarganya mengenai

sosialisasi yang sudah kami sampaikan, warga yang sudah ikut sosialisasi ya

ikut menyampaikan ke warga lain, karena yang ikut itu hanya ketua-ketua RT.

Paling ya waktu dari Unnes itu ya saya malah tidak datang yang datang pak

kades.

11. Adakah hambatan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014 kepada pemilih pemula?

Jawab: hambatan kami tidak mengadakan sosialisasi ya karna anggaran untuk

mendakan sosalisasi tersebut tidak ada, dana itu sangat menghambat kami,

kami maunya melakukan sosialisasi bahkan tidak hanya satu atau dua kali tapi

sebanyak-banyaknya, waktu sebenarnya ada, tapi ya itu kami tersandung dana

12. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses

sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada pemilih

pemula?

Jawab: seharusnya disediakan anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap

pemilih pemula disetiap desa



13. Adakah pihak lain selain dari PPS yang mengadakan sosialisasi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014 atau pendidikan politik kepada pemilih

pemula di Desa Karangasari?

Jawab: ada, dari Unnes itu sosialisasi ke pemilih pemula dihadiri kepala Desa

juga

14. Bagaimana keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: pemilih pemula disini kurang antusias karena kesibukan masing-masing,

kesadaranya juga kurang

15. Kegiatan apa saja yang biasanya sering dilakukan oleh pemilih pemula

dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: pemilih pemula disini bentuk partisipasinya berupa kampanye, diskusi

politik, dan pemungutan suara, itu juga paling beberapa yang ikut

16. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

Jawab: di Desa Karangsari tidak ada kampanye, kampanye terbuka itu ada di

Desa Kalisalak yang diselenggarkan oleh Prabowo-Hatta, kampanye dengan

wayang kulit, pemuda sini banyak yang kesana tapi ya Cuma nonton wayang

itu dilaksanakan pada malam hari

17. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jawab: ada tapi ya hanya sedikit, yang tau mengenai kampanye itu Bapak

Warsono dan Bapak Purnomo selaku Panitia Pengawas Pemilu tingkat Desa,

mungkin beliau memantau jalanya kampanye di Kalisalak itu, coba tanyakan

pada beliau.

18. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye

yang dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jawab: kesadaran yang kurang, ya itu karena pendidikan politiknya kurang,

sosialisasi juga kurang jadi pemudanya tidak antusias, tidak perduli seperti itu

19. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: sepertinya tidak



20. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

Jawab: ya mungkin karena masih pemilih pemula jadi untuk menyediakan

fasilitas sepertinya tidak ya, fasilitas nantinya kan terkait barang dan jasa

kalau anak-anak muda paling ya hanya ikut-ikutan saja, belum sampai ke

menyediakan fasilitas

21. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kalo pemilih pemulanya itu sedikit, mungkin stidak ada seratusan, nanti

diminta datanya di KPU Kabupaten saja

22. Apa yang menyebabkan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya?

Jawab: Menurut saya kalo pemilih pemula berdomisili di Desa Karangsari

sepertinya pemilih pemula akan datang ke TPS untuk memilih. Ya intinya kalo

engga sedang kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota

23. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?

Jawab: pada saat hari pemngutan suara tidak berada di desa karangsari dan

tidak meminta A5 pada PPS Desa Karangsari, padahal seharusnya jika

seseorang ingin memberikan suaranya di TPS lain harus membawa form A5

dari PPS asal, tetapi saat pemilihan Presiden kemarin hanya satu orang yang

meminta form A5 yaitu anak saya sendiri Kiki Karnila yang digunakan untuk

memilih di Kabupaten Kebumen diapun sudah tidak masuk dalam pemilih

pemula

24. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?

Jawab: saat pemilihan Presiden di sini aman terkendali tidak ada rebut-ribut

25. Apa peran pemilih pemula dalam menjaga keamanan pada saat

pemungutan suara maupun perhitungan suara?

Jawab: saya jarang melihat pemilih pemula, saat pemungutan suara apalagi

perhitungan suara, rata-rata dari mereka langsung pulang sesuadah

mencoblos dan tidak menyaksikan perhitunagn suara.



26. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan

pemungutan suara?

Jawab: dari karangtaruna ada yang jadi KPPS, tapi umurnya juga sudah lebih

dari 21 tahun, kalo yang dibawah itu tida ada

27. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam

pemilihan Presiden 2014?

Jawab: memang partisipasi pemilih pemula terbatas, misalnya saja pemilih

pemula tidak ada yang menjadi KPPS di enam TPS desa Karangsari,hal ini

dikarenakan jarang adapemilih pemula yang dirasa mampu untuk

melaksanakan tugas tersebut, dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman,

kadang ada pemilih pemula yang dirasa mampu untuk menjadi panitia PPS

tetapi tidak berada di Desa Karangsari atau sedang kuliah di kota seperti

semarang dan jogja, yang tersisa di sini adalah pemilih pemula yang tingkat

pendidikanya rendah dan kurang pengalaman, kadang ada yang kami rasa

mampu untuk melaksanakan tugas ini tetapi tidak bersedia untuk menjadi PPS

atau KPPS denagn alasan sibuk dan sebagainya, maka dari itu pada pemilihan

Presiden 2014 ini tidak ada PPS atau KPPS dari pemilih pemula, kebanyakan

yang sudah menjadi PPS dan KPPS di pemilihan legislatif 2014

28. Apakah pemilih pemula mengadakan diskusi tentang pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kalo diskusi dalam artian ngomong-ngomong biasa dengan keluarga, dan

teman-temanya saya rasa pemilih pemula juga melakukanya. Kalo yang formal

ya itu yang dari Unnes yang saya tau sosialisasi yang kemas dengan cara

diskusi.

29. Mengapa pemilih pemula mengadakan diskusi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: kalo diskusi itu kan gampang ya bisa dilakukan siapa aja, apa lagi di TV

sedang musim pemilihan Presiden jadi saya yakin mereka juga

membicarakanya walaupun hanya dengan teman-teman atau keluarga, saya

juga sering mengajak anak-anak saya untuk berdiskusi tentang pilihan calon

presiden mereka, dua anak saya itu baru pertama memilih Presiden, ya



akhirnya mereka juga antusias membicarkan tentang Pilpres, sering saya beri

pandangan bagaimana seharusnya memilih pemimpin dan betapa pentingnya

sosok pemimpin bangsa

30. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi tim sukses salah satu pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: saya rasa tidak

31. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi saksi dalam proses pemungutan

suara?

Jawab: tidak ada

32. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?

Jawab: tidak terjadi protes

33. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil

perhitungan suara?

Jawab: untuk memilih saja sudah kemajuan besar bagi pemilih pemula, saya pikir

kalo protes pemilih pemula belum sampai kesitu, apalagi pemilih pemula

jarang sekali yang menyaksikan perhitungan suara

34. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?

Jawab: menurut saya karena sukarela, tidak ada paksaan apapun

35. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela?

Jawab: ya yang berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

entah itu kampanye maupun dalam pemungutan suara itu kan seseorang yang

sudah memilih kesadaran berpolitik yang cukup bagus, jadi tidak ada unsure

paksaan kalau menurut saya.

36. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan

partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil preiden di Desa

Karangasari?

Jawab: hambatanya karena kesibukan pekerjaan, kesibukan sekolah, pendidikan

politik yang kurang dan sosialisasi politik yang kurang
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1. Ada berapa pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: Pilpres yang kemarin? Pasangane dua yah.

2. Selain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apa fungsi dari adanya

pemilihan Presiden?

Jawab: fungsine ya sebetulnya untuk memilih pemimpin yang baik untuk untuk

Indonesia, untuk melatih demokrasi di Indonesia, kalo pemimpinya dipilih oleh

masyarakatkan jadinya kalo calon Presiden itu sudah jadi Presiden ya jadi di

dukung oleh rakyatnya.



3. Berapa daftar jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: di Desa Karangsari itu sekitar dua ribu delapanratusan pemilih yang

terdaftar, itu data pastinya di Pak Podo sekretaris PPS, nanti ke pak Podo saja

mengenai jumlah pastinya

4. Ada berapa jumlah pemilih pemula di Desa Karangasari Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas?

Jawab:Kalo yang baru bener-bener pertama milih di pemilihan Presiden sejak

pemilihan Presiden 2009 lalu ya banyak sekali mbak, ya tiga ratusan ya ada,

nanti itu juga ditanyakan data pastinya ke Pak Podo ya.

5. Bagaimana cara pendaftaran pemilih?

Jawab: cara pendaftar itu ya ada tim pendaftar, itu mendata ke masing-masing

RW, itu tugasnya mendaftar calon pemilih.

6. Apakah ada pemilih pemula yang mendatangi PPS karena belum terdaftar

dalam DPT padahal sudah memiliki hak memilih?

Jawab: iya ada, itu masuk ke Daftar Pemilih Tambahan

7. Apakah ada sosialisasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

yang diberikan kepada pemilih pemula?

Jawab: ya ada tapi sederhana sekali, ya paling dari RT terus dikumpulkan di

balai desa, tapi itu juga paling orang tua, bahkan hanya ketua RT saja.

8. Mengapa dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

kepada pemilih pemula?

Jawab: biar masyarakat tau lah mengenai pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden ini, sudah diberitahu aja bingung apalagi tidak diberi tahu

9. Mengapa tidak dilakukan sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

2014 kepada pemilih pemula?

Jawab: susah kalo sosialisai sasaranya ke pemilih pemula, di sini jarang sekali

ada pemilih pemula yang mau ikut-ikutan acara seperti itu, ya atas

pertimbangan itu juga sosialisasinya diadakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu

saja nanti harapanya juga disampaikan ke anak-anaknya.



10. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti sosialisasi

tersebut?

Jawab: di sini tidak ada sosialisai khusus untuk pemilih pemula, kami

menganggap bahwa pemilih pemula sudah tau mengenai pemilihan Presiden

an Wakil Presiden, kan sudah banyak disiarkan di tv-tv mengenai

perkembangan pemiliha Presiden dan Wakil Presiden jadi ya kami hanya

mengadapak sosialisasi ke bapak-bapak dan ibu, itu juga sosialisasi sederhana

dengan cara masuk ke acara-acara ibu-ibu dan bapak-bapak sepeti petemuan

RTan.

11. Adakah hambatan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014 kepada pemilih pemula?

Jawab: banyak hambatan hambatan ertama karena ketiadaan biaya, kemudian

karena pemilih pemula banyak yang bekerja di luar Desa Karangsari,

kalaupun mereka di Desa Karangsari akan sulit mengatur jadwal sosialisi

dengan kegiatan sehari-hari mereka seperti sekolah dan jadwak kerja.

Kalaupun dilaksanakan dihari libur belum tentu pemilih pemula mau untuk

ikut sosialisasi, ya kurang antusias.

12. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses

sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada pemilih

pemula?

Jawab: kedepanya harus ada anggaran untuk diadakan sosialisai ini, nanti

sosialisasinya dibuat semenarik mungkin. Dengan cara itu mungkin pemilih

pemula akan tertari untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

13. Adakah pihak lain selain dari PPS yang mengadakan sosialisasi pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014 atau pendidikan politik kepada pemilih

pemula di Desa Karangasari?

Jawab: Sepertinya ada dari Unnes waktu dulu itu, di TV juga sudah banyak

sosialisai tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasti masyarakat

sudah tau.

14. Bagaimana keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?



Jawab: Kurang antusias lah, kurang sekali

15. Kegiatan apa saja yang biasanya sering dilakukan oleh pemilih pemula

dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya ikut kampanye, nonton debat Capresdan Cawapres di TV terus nyoblos

di hari pemungutan suara

16. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

Jawab: Tidak ada kampanye, ada kampanye tapi disatukan di kalisalak. Disini

tidak ada kampanye

17. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jarang sekali yang ikut untuk pemilihan Presiden

18. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye

yang dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jawab: dari generasi mudanya kurang cocok dengan calon Presidenya, dan

karena merantau ke luar Desa mungkin dijakarta atau di kota lain, memang

kemarin anak muda jarang sekali kelihatanya, kurang antusias, dengan kata

lain cendrung tidak cocok dengan Presidenya

19. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: sepertinya tidak ada

20. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

Jawab: Sepertinya tidak ada

21. Ada berapa pemilih pemula yang menggunakan suaranya pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya lumayan banyak kalo keseluruhan itu lebih dari separonya, sekitar

63%, tapi kalo pemilih pemulanya saya kira hanya sedikit

22. Apa yang menyebabkan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya?

Jawab: ya mungkin kebetulan ada di rumah, tidak ada kegiatn yang lain, kalo

yang diluar desa kebanyakan tidak datang

23. Apa yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya?



Jawab: banyak, seperti yang saya katakana tadi, selain ketidakpercayaan pada

calon, pemilih pemula juga tidak berada di Desa Karangsari, merantau di luar

Desa untuk bekerja dan kuliah, kebayakan di kota-kota besar seperti di

Jakarta, Semarang dan Jogja. Jika ada yang berada di rumahpun mereka

seringkali engga memilih karena ada kegiatan lainya, kemudian yak karena

faktor uang juga, di pemilihan Presiden dan Wakil Preisiden kan engga ada

yang kasih uang kaya pas pemilihan legislatif kemarin.

24. Bagaimana kondisi keamanan pada saat pemungutan suara maupun

perhitungan suara?

Jawab: kondisi saat pemungutan suara aman, tertib dan terkendali

25. Apa peran pemilih pemula dalam menjaga keamanan pada saat

pemungutan suara maupun perhitungan suara?

Jawab: pemilih pemula jarang yang hadir di pemungutan suara, apalagi

diperhitungan suara paling mereka cuma tongkrongan di jalan. Jadi ya

peranya kuranglah

26. Apakah pemilih pemula dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan

pemungutan suara?

Jawab: tidak dilibatkan

27. Mengapa pemilih pemula tidak dilibatkan dalam kepanitiaan dalam

pemilihan Presiden 2014?

Jawab: Pemilih pemula saya kira tidak ada, disamping kadang-kadang anak anak

itu punya kegiatan yang lain, kadang kadang ditunjuk engga mau, jadi ya kita

ampil keputusan memilih yang biasa menjadi panitia saja, ya kurang sekali

ada minat dari peilih pemula, ya jadi akhirnya pemilih pemula tidak dilibatkan

dalam keanggotaan baik di PPS muapun di KPPS Desa Karangsari

28. Apakah pemilih pemula mengadakan diskusi tentang pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kalo diskusi formal saya kurang tau, yang saya tau cuma ada diskusi

publik yang diselenggarakan oleh Unnes itu yang sekalian sosialisasi terus

pendidikan politik untuk pemilih pemula sini, kalo yang sengaja ngadain

remaja sini si engga pernah,karangtaruna memang ada tapi ya hanya



bergerak dibidang sosial ekonomi saja, kalo sekedar ngomong-ngomong biasa

si ya memang kalo lagi musim pemilihan umum kan sering pada

membicarakan calon Presiden yah, saya yakin walaupun pemilih pemula di

sini hanya sedikit yang nyoblos tapi mereka sering membicarakan tentang

calon Presiden dan Wakil Presiden

29. Mengapa pemilih pemula mengadakan diskusi pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: kalo yang Unnes itu saya pikir karena Desa Karangsari yang butuh di

sosialisasi jadi desa ini yang dipilih, pemilih pemula yang ikut ya saya kira

yang sedang tidak ada kegiatan jadi dari pada di rumah jadi ikut acara itu,

kalo diskusi di rumah di sekolah atau di tempat kerja ya biasalah, tukang

becak sekalipun juga kadang ngomongin Pilpres, seperti itu wajar wajar saja

30. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi tim sukses salah satu pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: wah itu urusan masing-masing partai, tapi saya kira di Desa ini tidak ada

31. Apakah ada pemilih pemula yang menjadi saksi dalam proses pemungutan

suara?

Jawab:itu juga kebijakan masing-masing partai, tapi setau saya di Desa ini tidak

ada

32. Apakah ada protes dari pemilih pemula tentang hasil perhitungan suara?

Jawab: tidak ada, di sini tidak ada protes, aman pokonya, semua pihak menerima

keputusan dengan lapang dada

33. Mengapa tidak terjadi protes dari pemilih pemula tentang hasil pemilihan

suara?

Jawab: ya itu karena semua pihak sudah menerima

34. Menurut anda keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden karena dasar sukarela atau keterpaksaan?

Jawab: menurut saya atas dasar sukarela

35. Mengapa keikutsertaan pemilih dalam kegiatan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden karena dasar sukarela?



Jawab: ya saya pikir meskipun hanya sedikit yang antusias dalam Pilpres tapi

mereka yang antusias itu karena keinginanya sendiri tidak ada paksaan, hanya

kurang dimotivasi, ya kalo kebetulan dirumah ya ikut, tapi kalo dirumah tapi

ada kegiatan yang lain ya pada males datang soalnya mereka memandang

bahwa Pemilu itu sudah biasa hal yang wajar dan tidak ada yang spesial dari

Pemilu

36. Apakah ada keluarga, teman sejawat, tim sukses yang mempegaruhi

pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam politik di Desa Karangsari?

Jawa: Kalau yang seperti itu ya ada saja, kebanyakan itu keluarga yang

mempengaruhi terutama orang tua, kalau dari temansih saya rasa belum

terlalu mempengaruhi, karena sama-sama masih muda dan belum banyak

pengalaman dan ketertarikan dalam politik. Apa lagi dari tim sukses saya kira

jarang, ya kebanyakan itu dari orang tua, maklum pemilih pemula itu rata-rata

pada tidak mengerti politik, ya kadang-kadang dalam memilih Presidenpun

seperti itu, disamakan dengan pilihan orang tuanya, atau keluarganya

37. Menurut anda apakah hambatan pemilih pemula dalam melakukan

partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa

Karangasari?

Jawab: ya tadi seperti yang saya sudah katakana bahwa banyak yang merantau

di luar kota, banyak yang tidak percaya kepada calon Presiden dan Wakil

Presiden, kesadaranya rendah
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7. Apakah ada kampanye di Desa Karangasari pada Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden 2014?

Jawab: Memang di Desa Karangsari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
tidak seperti saat pemilihan legislatif yang gencar melakukan kampanye
terbuka sampai ke tingkat desa, saya sebagai Panwas Desa Karangsari
melihat bahwa pada saat pemilihan Presiden itu tidak ada kampanye di Desa
Karangsari paling ya pemasangan gambar-gambar  calon Presiden yang
dipasang di jalan-jalan, ya hanya pemasangan alat peraga tersebut, menurut
saya hal ini di karenakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu kan di
tingkat nasional, jadi kurangnya kedekatan antara calon Presiden dan Wakil
Presiden dengan masyarakat, tim suksesnya tidak sampai mengadakan
kampanye di tingkat desa, kampanye hanya diadakan di tingkat kecamatan
yaitu di Desa Kalisalak dari pasangan Prabowo dan Hatta dengan menanggap
wayang dan di situ saya juga hadir untuk mengawasi jalanya kampanye, saya
melihat beberapa warga Desa Karangsari yang ikut kampanye tersebut, yang



remaja ya ada tapi engga banyak, ada juga kampanye di gor purwokerto tapi
saya rasa warga Desa Karangsari tidak ada yang ikut dikarenakan jauh.

8. Apakah pemilih pemula antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jawab: saya melihatnya pemilih pemula di sini kurang antusias dalam

mengikuti kamapanye

9. Mengapa pemilih pemula kurang antusias dalam mengikuti kampanye yang

dilaksanakan di Desa Karangasari?

Jawab: menurut saya pemilih pemula kurang antusias dalam memilih karena

pemilih pemula kurang tertari pada hal-hal seperti kampaye yang

dianggapnya hanya membuang-mbuang waktu saja,

10. Apakah ada pemilih pemula yang menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: sepertinya tidak

11. Mengapa pemilih pemula tidak bersedia menyediakan fasilitas untuk

kampanye?

Jawab: ya itu karena kurang tertarik untuk ikut dalam kampenye

12. Apakah ada pelanggaran dalam pemilihan Presiden 2014 yang melibatkan
pemilih pemula?
Jawab: Saya rasa tidak ada, wajar-wajar saja, contohnya dulu saya tau
katanya ada pertemuan di balai desa yah, waktu sebelum Pilpres bahkan
sebelum Pileg, ya saya tidak menghadiri waktu itu, saya hanya tau dari anak
saya yang di undang juga ke pertemuan itu, menurut saya bagus ada
pertemuan seperti itu dari KPUD dan mahasiswa, tidak ada yang perlu
dikawatirkan karena itu kan juga sudah ijin dengan kepala desa, saya yakin
tidak ada unsur kampanyedalam pertemuan tersebut, justru bagus mahasiswa-
mahasiswa ini tidak hanya bisa melakukan demo yang mengatasnamakan
demokrasi tetapi juga memanfaatkan kebebasan berbicara untuk memberikan
pendidikan politik”
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310. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya

311. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: Pas itu aku milih, aku ke TPS jam 11 an soalnya aku jaga pagi, itu

juga aku sempet-sempetin milih, aku emang niat milih, pemimpin itu sangat

penting buat aku, siapa tau pemimpin yang sekarang bisa membuka banyak

peluang kerja buat orang kaya aku, biar bisa dapet kerjaan yang lebih baiklah

dari sekarang kaya yang dibilang mahasiswa pas di balai Desa.

312. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: iya yang penting pas itu TPS belum tutup



313. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: kan  waktu dibalai Desa udah dijelasin sama KPU, selain itu aku juga

tanya-tanya sama orang gimana cara milihnya.

314. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ya tau kan sebelumnya udah ada surat dari desa, di rumah ini siapa

aja yang bisa nyoblos, terus ditempel. dapet undangan juga kok

315. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya

316. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya saya trima-trima aja soalnya jago saya yang menang

317. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak

318. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

319. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga pernah

320. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: aduh apa yah, kayangya engga deh

321. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: Kalo diskusi sama temen tentang pemilihan Presiden yang pernah,

sama temen kerja. Tapi paling ya cuma tanya-tanya aja pada njagoin siapa.

Oh iya pas itu kan ngomongin pemilihan Presiden juga dibalai desa, yang

pembicaranya dari kabupaten sama mahasiswa juga kan”

322. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?



Jawab: kalo dikerjaan emang ya iseng-iseng aja kalo engga ada topic

pembicaraan sama temen-temen aku ngomongin tentang presiden, kalo pas

dib alai desa ya aku pengen ikut aja, pengen tau lah

323. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: aku engga pernah ikut kampanye,

324. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: soalnya aku jarang ada waktu sih kan aku kerja, lagian kalo cwe kan

jarang yang ikut kampanye jadi ya aku engga pernah ikut

325. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: saya ikut kampanye aja engga apalagi mengkoordinasi, biasanya

yang mengkoordinir itu laki-laki itu juga yang tua-tua, ya bapak-bapak

pendukungnya gitu

326. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: ya engga ada waktu buat kampanye-kampanyean

327. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: engga ada yang minta saya jadi tim suksesnya

328. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: visi misi dari calon tersebut

329. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

330. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya saya rasa jago saya itu pantes untuk memimpin Indonesia

331. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: iya saya sering liat TV, waktu ada debat Presiden juga saya nonton

332. Apakah anda terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau perhitungan

suara?

Jawab: kalo di pemungutan suara iya, tapi kalo diperhitungan tidak



333. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: Tidak

334. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: engga dipilih buat jadi panitia

335. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: tidak ada parpol yang minta saya jadi saksinya

336. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya iyalah saya engga pernah bikin gaduh

337. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: tidak ada gunanya juga bikin ribut

338. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: iya saya sadar kalo saya punya hak pilih yang harus saya gunakan

339. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab: iya saran dari bapak saya, yak an bapak saya itu njagoin PDI dari

dulu, makanya ini aku pertama milih, daharuskan buat milih biar PDI

menang katanya

340. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

341. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: kalo tim sukses si tidak ada

342. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya sering kalo di tempat kerja



343. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:Iya pas itu si aku ikut yang pendidikan politik yang di balai desa sama

mahasiswa dari Unnes, yang dari KPUD juga kan ya“

344. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: waktu itu kan pas libur, terus ada undangan dari karangtaruna juga,

aku emang lumayan seneng kalo ada acara apalagi kumpul-kumpul sama

temen-temen, pas itu kan bisa ketemu sama temen-temen juga

345. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:kalo dari desa si kayanya engga ada,

346. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: engga pernah

347. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: tidak pernah ada yang nyuruh saya ikut,kalau ada juga saya usahain

dateng kalo lagi engga kerja

348. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: yang menghambat ya jadwal pekerjaan saya itu sebenernya
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349. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: Jelas saya datang ke TPS dan milih dong mbak, saya punya jago calon

Presiden mbak, saya melihat visi dan misi jago saya itu dan saya rasa pas

untuk memimpin di Indonesia, jadi saya mantep milih itu, bahkan saya malah

engga tau bapak ibu saya milih siapa, yang pasti saya milih jago saya itu

mbak.

350. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: menurut saya memilih di Pilpres itu penting di sekolah saya sering

diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, di acara-acara Osis

juga sering diadain pelatihan kepemimpinan jadi sering bahas masalah

pentingnya seorang pemimpin juga



351. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: sekitar jam 10 an

352. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ada daftar nama dari desa yang di berikan ke rumah-rumah yang

terdapat nama-nama pemilih, lalu ada undangan juga untuk memilih

353. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya

354. Mengapa  anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: saya menerima dan saya pasti akan mendukung pemerintahan yang

baru

355. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

356. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: yak arena saya menerima semua keputusan itu

357. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: di beritahu orang tua saya

358. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: saya pernah mbak, ngewall ke Fbnya Prabowo, ya semoha pesan

saya dibaca tapi saat itu di coment oleh banyak pengguna FB lain tapi tidak

dib alas oleh yang mengelola akun itu

359. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga sih

360. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:diskusi ya biasa sama temen-temen ngomongin Pilpres



361. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kalo lagi kumpul sama anak-anak osis biasanya ngomongin

Pilpres

362. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: Aku engga ikut kampanye mbak soalnya aku sekolah pulangnya sore,

malemnya harus ngerjain tugas sama belajar jadi aku engga pernah ikut

kampanye

363. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: kan aku sekolah, banyak tugas juga jadi engga sempet ikut kampanye

kaya gitu

364. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: tidak ada waktu untuk seperti itu

365. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: tidak ada waktu

366. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: engga ada yang meminta saya untuk menjadi tim sukses

367. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: yang pasti visi dan misi serta program-programnya

368. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya dong

369. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: saya rasa pilihan saya pantas untuk menjadi calon Presiden

370. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: kita ya perlu mengikuti perkembangan bangsa kita, apalagi kan akan

memimpin kita semua

371. Apakah anda terlibat dalamperhitungan suara?

Jawab: engga, Cuma nonton aja di TV



372. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

373. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: engga dipilih

374. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga dipilih

375. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya iyalah saya engga pernah bikin gaduh

376. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya untuk apa saya berbuat gaduh

377. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: mungkin karena saya aktif di OSIS jadi ya saya sering mendapatkan

pelatihan kepemimpinan yang menjadikan saya sadar bahwa posisi pemimpin

sangat penting apalagi pemimpin bangsa, yang pada akhirnya saya memang

berniat untuk datang ke TPS untuk memilih, saya suka menonton berita-

berita tetang Pilpres saya sering membicarakan kandidat calon Presiden dan

saya menerima dan mendukung keputusan penetapan Presiden baru

Indonesia

378. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab: ada

379. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: tidak

380. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?



Jawab: ada

381. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: Saya sering mengobrol tentang berita terhangat di Indonesia, apalagi

kemarin waktu mau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, saya dan teman-

teman saya di sekolah sering membicarakan tentang siapa yang lebih pantas

memimpin Indonesia, saya anak OSIS jadi sering ikut diskusi-diskusi anak

osis tentang perkembangan bangsa begitu juga tentang visi dan misi calon

Presiden kemarin mbak”

382. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:belum mbak, paling pelatihan kepemimpinan di sekolah saya

383. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: tidak ada yang mengundang saya, kalau ada yang mengundang dan

saya ada waktu pasti saya datang

384. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:kayanya kalo untuk pemilih pemula tidak ada

385. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: tidak

386. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kayanya memang tidak ada sosialisasi jadi saya tidak ikut

387. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya itu tentang waktu saya yang kebangyakan habis di sekolah dan

oleh tugas-tugas
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388. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: nggih nyoblos mbak (iya saya mencoblos mbak)

389. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: nggih penasaran mawon lah mbak, kan niki nembe pertama nderek

pilihan Prsiden, ketone tiang-tiang sami rame-rame pilihan Presiden, teng TV

be nggih mbak sami heboh terus kulo nggih jelas ken nyoblos mbak teng bapak

(iya penasaran saja mbak, ini baru pertama kali mengikuti pemilihan

Preisiden, sepertinya orang-orang sedang ramai membicarakan pemilihan

Presiden di TV juga sedang ramai, saya jmencoblos juga karena disuruh

Bapak saya)

390. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?



Jawab: sekitar jam 9 mbak

391. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: kan wonten surat saking desa (ada surat dari desa)

392. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: sederenge mangkat TPS kula ditidokaken bapak kepripun cara

nyoblose (sebelum berangkat ke TPS saya diberitahu bapak bagaimana cara

mencoblos)

393. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya arep kepriwe maning (iya mau bagaimana lagi)

394. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab:nggih nrima, walaupun sanes pilihan kula sing dados tapi tetep tak

dukung mangke kebijakan kebijakane (saya menerima meskipun bukan calon

yang saya pilih yang menang namun akan saya dukung kebijakan-

kebijakanya)

395. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: mboten (tidak)

396. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: nggi kula pun nrima (karena saya sudah menerima)

397. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: mboten nate, lah paling nggih mboten digubris (tidak pernah dan

tidak akan diperdulikan kritik dan saran tersebut)

398. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: nopo sih nggih mbak misale, mboten kadose lho (sepertinya tidak ada

kegiatan lain yang saya ikuti selain itu)



399. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: nggih nek ngobrol biasa masalah Pilpres nggih pernah (berbincang

biasa mengenai Pilpres saya pernah)

400. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: biasane enten sing ngajak ngobrol dado kulo nggih nderek nderek,

niko paling nek teng sekolah nek mboten bapak sing ngobrol ngobrol

masalah Pilpres (biasanya ada yang mengajak berbincang masalah Pilpres

di sekolah dan jika di rumah bapak juga kadang mengajak berbincang

tentang Pilpres)

401. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: Kulo mboten nderek kampanye mbak, malah mboten ngertos nek

wonten kampanye teng mriki, tapi nek ngertos kulo be mboten tertarik

nderek” (saya tidak ikut kampanye, saya malah tidak tahu ada kampanye di

sini, tapi jika saya tahu saya juga tidak tertarik untuk ikut.

402. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: nggih niku mboten tertarik, terus mboten enten kancane lah isin

nderek nderek kados niku (iya itu karena tidak tertarik dan tidak ada teman

untuk mengikuti kampanye)

403. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: sami mbak kados wau jawabaene (sama mbak seperti tadi

jawabannya)

404. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: mboten mudeng mbak masalah kados niku (tidak mengerti masalah

seperti itu)

405. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses pasangan calon tertentu?

Jawab: mboten wonten sing nawani (tidak ada yang member tawaran kepada

saya)

406. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?



Jawab: Nggih mbak, sebenere kulo mboten ngertos bade milih sinten, soale

kulo mboten paham, kulo diken bapake milih calon nomer kalih dateng

bapak, nggih sampun kula dadose milih niku’’(Iya mbak sebenernya saya

tidak tahu akan memilih siapa, karena saya tidak paham, saya disuruh

memilih calon nomor dua sama bapak, ya sudah jadinya saya milih itu).

407. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: nggih paling kula seneng kalih sing dijagokaken bapak niku, lah kula

nderek nderek tok ( saya senang dengan yang dijagokan bapak saya, saya

hanya mengikuti bapak saya saja)

408. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: lah niku wau diken bapak (seperti tadi, disuruh bapak)

409. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: Sering mbak, kulo sering nonton berita-berita tentang calon

Presiden, nggih soale bapak kan seneng nonton berita dados kulo nggih

nderek nonton, pas debat Presiden kulo nggih nonton”(Sering mbak, saya

sering menonton berita-berita calon Presiden, iya karena bapak senang

menonton berita jadi saya ikut nonton, waktu debat Presiden saya juga

menonton)

410. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: pas perhitungan mboten (saya tidak mengikuti saat perhitungan

suara)

411. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: mboten (tidak)

412. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: nggih dereng mudeng (saya tidak mengerti tentang tugas-tugasnya)

413. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab:



414. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya iyalah saya engga pernah bikin gaduh

415. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: nggih ajrih lah bade rusuh ( saya takut membuat gaduh)

416. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: nggih sebenere sih kulo pengin mawon soale seg rame rame mbahas

soal Pilpres terus diken bapak (sebenernya saya memiliki keinginan saja

untuk terlibat karena sedang ramai dibicarakan mengenai Pilpres dan juga

karena di ajak oleh bapak saya)

417. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:wonten niku bapak (ada, itu bapak)

418. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: nggih (iya)

419. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: mboten (tidak)

420. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: nggih kadang-kadang (iya kadang-kadang)

421. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:mboten (tidak)

422. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: nggih mboten enten sing ngundang ( tidak ada yang mengundang)

423. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?



Jawab:Kulo mboten nate nderek sosialisasi mbak, mboten enten sosialisasi

teng mriki kadose mbak” (saya tidak pernah ikut sosialisasi, tidak ada

sosialisasi disini sepertinya)

424. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:mboten mbak (tidak mbak)

425. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: nggih kula mboten ngertos nek enten sosialisasi mboten nate diundang

(saya tidak tahu jika ada sosialisasi dan saya tidak pernah diundang)

426. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: nggih paling niku mboten enten sing ngundang, kadang katah tugas

dadosmboten mikiri masalah kados nikuan (karena tidak ada yang

mengundang, atau karena banyak tugas di sekolah sehingga tidak sempat

untuk hanya sekedar memilikirkan hal-hal tentang Pilpres)
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427. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ora mbak (tidak mbak)

428. Mengapa anda tidak menggunakan hak pilih anda?

Jawab: Aku wingi pas lagi Pemilu Presiden ora nyoblos mbak, soale aku lagi

nang semarang ngurus jaket Hima, aku trauma mbak milih nang semarang,

pas pemilihan legislatif aku dipersulit mbak arep milih nang semarang, aku

nggolet TPS bae angel soale TPS nang sekitar Unnes ora urut mbak, misale

bar TPS 1 kue ora langsung urut TPS 2 tapi acak acakan mbak, dadi

mbingungi, ora ana sing nunjkna TPS sing tempat aku milih, aku nggoleti

dewek, lah bar kue aku emang males milih maning nang semarang” (Saya

kemarin sewaktu PemiluPresiden tidak mencoblos mbak, karena saya sedang di



Semarang, saat pemilihan legislatif saya dipersulit mbak pada saat akan

memilih di Semarang, saya mencari TPS saja sulit karena TPS di sekitar Unnes

tidak urut mbak, misalnya setelah TPS 1 tidak langsung TPS 2 tetapi acak

mbak, jadi membingungkan, tidak ada yang menunjukan TPS tempat saya

memilih, saya mencari sendiri, setelah kejadian itu saya malas untuk memilih

lagi di Semarang”.

429. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: kan di wei surat kang Desa bahwa sapa bae sing wis bisa milih nang

Pilpres  (sudah di beri surat oleh Desa bahwa siapa saja yang bisa memilih

dalam pemilihan Presiden 2014)

430. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab:aku si ngerti carane kan sering ana sosialisasi nang TV mbak (saya tau

caranya banyak sosialisasi di televisi)

431. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab:ora mbak (tidak mbak)

432. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya aku nrima lah (iya saya menerima)

433. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab:ya walaupun aku ora milih, aku ya nrima bae lah setiap keputusan sing

ana (ya walaupun saya tidak memilij, saya menerima aja setiap keputusan

yang ada)

434. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

435. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya soale aku wis nrima (karena saya menerima)



436. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora mbak (tidak mbak)

437. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:paling diskusi nang kampus pas mata kuliah apa karo kanca-kanca

kampus (diskusi di kampus sewaktu mata kuliah atau bersama teman-teman

kampus)

438. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang-kadang pas nang perkuliahan disangkutna karo Pilpres

(ya kadang-kadang sewaktu di perkuliahan dikaitkan dengan Pilpres)

439. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: ora (tidak)

440. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: ya sibuk mbak, kuliah, tugas-tugas dadi males melu kaya kuean

(karena sibuk kuliah, tugas-tugas jadi malas ikut seperti ituan)

441. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: ya kue karna sibuk (ya karenakan sibuk)

442. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: ya males mbak (malas)

443. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: ya males bae (ya malas saja)

444. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya di deleng visi dan misine pasti (dilihat visi dan misinya)

445. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya aku sebenere condong ming secalon (saya sebenarnya condong

pada satu calon)

446. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya karena visi dan misine apik terus program-programe apik (karena

visi dan misinya bagus dan programnya bagus)



447. Apakah anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: iya aku sering ndeleng brita-brita nang TV, online, koran ya kadang-

kadang (iya saya sering melihat berita-berita di Televisi, online, dan koran

kadang-kadang)

448. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab:sering ana tugas sing berkaitan karo Pilpres (sering ada tugas yang

berkaitan dengan Pilpres)

449. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: ora (tidak)

450. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

451. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: ora di pilih (tidak di pilih)

452. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora di piloih (tidak di pilih)

453. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya memang tuntutan jurusanku, nang pertemuan perkuliahan sering

dikaitna karo Pilpres ( ya memang karena di perkuliahan jurusan saya sering

mengaitkan dengan Pilpres)

454. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab: ana (ada)

455. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: ora (tidak)



456. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: ana (ada)

457. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: walaupun akhire aku ora nyoblos mbak, tapi aku lumayan sering

mgomogi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karo kanca-kanca

nang kampus, apamaning kampusku ana tim suksese, nang tempat kuliahku

ya ndukung aku kon mbahas tentang pemilihan Presiden, soale jurusanku kan

politik dan kewarganegaraan dadi ya gelem ora gelam ya kudu sering diskusi

tentang kandidat calon Presiden dan WakilPresiden” (walaupun pada

akhirnya saya tidak nyoblos mbak, tapi di kampus saya lumayan sering

membicarakan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan temen-

temen kampus, apalagi di kampus saya itu ada tim suksesnya, di tempat

kuliah saya juga mendukung saya untuk sering berdiskusi tentang pemilihan

Presiden kemarin mbak, soalnya kan jurusan saya poliltik san

kewarganegaraan jadi ya mau engga mau sering diskusi tentang kandidat

calonPresiden dan Wakil Presiden)

458. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora (tidak)

459. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: nek pendidikan politik sing kusus di anakna nggo Pipres si aku

durung tau melu mbak (kalau pendidikan politik yang kusus diadakan untuk

Pilpres saya belum pernah mengikuti)

460. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:nek nang Desa Karangsasri kayane ora (kalau di Desa Karangsari

sepertinya tidak)

461. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:paling nonton nang TV (hanya nonton di TV)



462. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: aku ora melu sosialisasi sing ana nang Desa ya soale kayane ora ana

sing ngadakna, aku juga nang semarang terus dadi ora ngerti ya paing kue

nonton nang TV (saya tidak ikut sosialisasi karena sepertinya tidak ada yang

mengadakan sosialisasi, saya juga di Semarang terusjadi tidak tahu, paling

hanya menonton di Televisi)

463. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya sebenere karena mungkin pendidikan politik ku kue kurang mbak,

aku ya ngerti nek sebagai warga negara yang baik aku kudune nyoblos tapi

ya kue aku sibuk terus aku juga ora terlalu ndue keinginan meluangkan

waktu nggo berpartisipasi nang Pilpres wingi (sebenarnya karena mungkin

pendidikan politik saya itu kurang mbak, saya juga tau sebagai warga negara

yang baik seharusnya saya mencoblos tetapi ya itu aku sibuk, aku juga tidak

terlalu punya keinginan meluangkan waktu untuk berpartisipasi di Pilpres

kemarin)
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464. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya

465. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya lah soalnya aku mau jagoku jadi

466. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: ya engga tepat waktu juga tapi TPS belum tutup kok

467. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: ya tau lah kan aa uratnya dari desa

468. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: yak an banyak orang-orang pada ngomong gimana caranya ya aku

ndengerin aja, kan nyoblo yah bukan nyontreng



469. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya menerima, mau gimana lagi

470. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: jago ku yang jadi ya aku pasti menerima dengan senang hati

471. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

472. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: kalo aku protes juga engga akan ada pengaruhnya, lagian ya engga

mungkin aku protes sendirian

473. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga pernah

474. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga

475. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga

476. Mengapa anda mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga, emang waktu itu kan kamu kesini buat ngasih undangan tapi

kan aku lagi hamil kan adi malu lah ikut kaya gitu

477. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: engga

478. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: Kalo kampanye aku engga ikut, soalnya waktu kampanye aku lagi

hamil sekitar enam bulanan, jadi ya engga mungkin lah aku ikut kampenye

479. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?



Jawab: ya itu karena aku lai hamil jadi engga mungkin ikut kampanye

apalagi menkoorinasi

480. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: engga lah, enga kepikiran malah

481. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: biaanya yang jadi tim sukses bapak-bapak, kalo aku apa lagi lagi

hamil ya engga kepake lah buat jadi tim sukses

482. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kayanya pantes aja jadi presiden, gagah

483. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

484. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya orannya gagah

485. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: suami saya sering pada cerita-cerita di rumah sama temen-temenya

jadi saya kan tau bagaimana perkembangan pemilihan Presiden, apalagi di

Desa Karangsari

486. Apakah anda terlibat dalam perhitungan suara?

Jawab: engga, waktu lagi dihitung aku engga ke TPS lagi

487. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

488. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: kan kaya gitu udah dipilih, aku yang kaya gini ya ngga mungkin

dipilih, udah bodo lagi hamil juga, ya enga mungkin

489. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya sama, engga jadi saksi-saksian



490. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: kalo itu ya iya

491. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: kan lebih baik kalo tertib yah, jadi engga ada masalah

492. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya karena aku mau jago aku jadi

493. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

494. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

495. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: iya

496. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: iya sering,

497. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:engga

498. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab:kalo yang bentuknya acara si engga pernah

499. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:setau aku engga

500. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga



501. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: yak karena setau saya engga ada

502. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya paling gara-gara aku hamil ini jadi aku mau ikut apa-apa mikir-

mikir dulu
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503. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: Iya

504. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: kan itu merupakan hak kita sebagai warga negara

505. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: jam berapa yah, ya siang sih tapi TPS belum tutup kok

506. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: tau, ada pengumuman dari desa



507. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya menerima

508. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: ya saya menerima, sangat menerima keputusan yang udah ditentukan yah

kalo yang jadi yang nomor dua

509. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

510. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya engga lah, aku udah puas kok, memang aku mendukung yang ini

511. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: kan di TPS juga diarahkan

512. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: engga pernah

513. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga

514. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga pernah

515. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: kalo yang sengaja buat diskusi itu aku engga pernah

516. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab:engga

517. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?



Jawab:engga, aku engga ikut, aku males ikut kegiatan seperti itu, ya kurang

tertarik ikut-ikutan kampanye

518. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: aku engga tertarik

519. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: mau nyeiain apa, aku ikut kampanye aa male

520. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: engga lah, aku engga fanatic ama alah satu calon

521. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya yang bisa  memimpin bangsa

522. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya, tapi ya engga fanatik

523. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: saya rasa pilihan saya panta untuk menai calon Presiden

524. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: ya, waktu Pilpre kan rame yah pemberitaan tentan Pilpres, jadinya

nonton TV ua banyak pemberitaan tentang Pilpres, mau engga mau aku jadi

tahu tentang perkembangan Pilpres kan, ya jadi aku mengiuti, wong mau

nonton TV beritanya itu semua

525. Apakah anda terlibat dalam kegiatan  perhitungan suara?

Jawab: engga, aku habis nyoblos langsung pulang, aku si ngikuti tapi di TV

yang perolehan suara sementara itu

526. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

527. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: kan dipilih kalo panitia, aku engga dipilih



528. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: itu kan juga dipilih kan

529. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:kalo menjaga ya jelas lah,

530. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: itu kan kewajiban yah

531. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya kalo di pemungutan suara itu kan dari pada saya di rumah ya

mending saya datang ke TPS

532. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ada

533. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

534. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: engga

535. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang-kadang

536. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:engga

537. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: ya katanya ada yah, tapi aku males buat ikut

538. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?



Jawab:setau saya engga ada

539. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

540. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya karena engga ada sosialisasi

541. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: kemalasan aku sebenarnya yang menghambat, terus juga kan kalo

panitia dan sebagainya itu, kita yang muda jarang dikasih kesempatan buat

jadi panitia, kan selalu yang tua-tua, itu-itu aja yang jadi panitia
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542. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya aku nyoblos mbak

543. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: ya mimilih dalam pemilihan umum kan hak sebagai warga neara untuk

memilih pemimpin

544. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: tapat waktu

545. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: aku tau, sebelum Pilpres mbah ku bilang kalo aku ada hak di Desa

Karangsari buat milih, taoi ka aku juga punya hak suara di sini, jadi aku

sempet bingung kan kok aku bisa tercantum di Karangsari padahal KTP aku

udah di sini, aku juga engga pernah punya bikin KTP di Karangsari



546. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: kan di TV kadang di munculkan tata caranya

547. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: menerima

548. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dengan lapang dada?

Jawab: saya menerima sekali karena keputusan ini kan merupakan keputusan

rakyat Indonesia

549. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

550. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya saya puas, pilihan saya sudah jadi

551. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: iya kadang iseng lewat Tweeter

552. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: engga sih

553. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:engga

554. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya selama Pilpres kemarin aku engga pernah ikut acara diskusi kaya

gitu

555. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: aku engga ikut kampanye

556. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?



Jawab: ya aku kuliah jadi engga sempet ikut kampanye

557. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: kalo mengkoordinasi aku engga mungkin lah, orang kaya aku ya

engga mungkin dipercaya buat jadi yang mengkoordinasi kampanye, soalnya

aku kan engga tau banyak tentang politik

558. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: engga lah mbak soalnya aku engga terlibat di urusan Pilpres sampe

segitunya

559. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: engga ikut parpol manapun aku mbak, apa lagi jadi tim sukses

560. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku memilih sosok pemimpin yang bisa mengayomi rakyat,

harapanku pemimpin ini bisa membawa perubahan untuk bangsa

561. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: menjagokan si engga, tapi aku memang punya pilihan calon Presiden

di Pilpres

562. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: aku kagum dengan sosoknya yang bersahaja engga seperti

pemimpin-pemimpin kebanyakan

563. Apakah anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab: iya mengikuti tapi engga update banget Cuma sekedar tau jadwal

pemungutan suara terus siapa calonya, kaya gimana calonya gitu doing si

paling

564. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak local atau yang lain?

Jawab:iya kan harus tau memang

565. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: engga



566. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: engga

567. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: engga sempet aku

568. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: engga sempet juga

569. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

570. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya kewajiban

571. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya saya merasa punya hak, dan hak saya jangan sampai terbuang

sia-sia

572. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab engga:

573. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: engga

574. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: engga ada

575. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ya kadang

576. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?



Jawab:engga

577. Mengapa anda mengikuti pendidikan politik?

Jawab: engga tau ada kegiatan pendidikan politik

578. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:kayanya engga ada deh

579. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:engga

580. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: aku engga tau ada sosialisasi apa engga jadi aku engga ikut

581. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya itu paling karena kegiatan kampus, terus males juga, terus juga

aku sempet bingung kok aku terdaftar di Karangsari juga
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582. Apakah anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: iya

583. Mengapa anda menggunakan hak pilih anda?

Jawab: diajak mamake (diajak ibu)

584. Apakah anda datang tepat waktu pada hari pemungutan suara?

Jawab: iya  tepat waktu

585. Bagaimana anda tahu bahwa anda sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap?

Jawab: kan ana kang desa sing di wekna ming umah-umah (ada dari desa yang

dibagikan ke rumah-rumah)

586. Apakah anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya nerima



587. Mengapa anda menerima hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan

lapang dada?

Jawab: iya nerima soale kan wis keputusan (iya menerima karena sudah

keputusan)

588. Apakah anda melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

589. Mengapa anda tidak melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya ngapa lah protes-protesan ya aku wedi kon protes (untuk apa saya

protes, saya juga takut untu protes)

590. Bagaimana cara anda untuk mengetahui tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014??

Jawab: jere mamaku (diberi tahu oleh ibuku)

591. Apakah anda pernah mengajukan kritik dan saran kepada calon Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

592. Selain pengambilan suara apakah anda terlibat dalam kegiatan lainya?

Jawab: ora (tidak)

593. Apakah anda pernah mengikuti diskusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab:ora (tidak)

594. Mengapa anda tidak mengikuti diskusi pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ya pas kae aku dagang mbak, walaupun minggu tapi kan warung ora

tutup (waktu itu saya dangang, meskipun hari minggu tapi warung tetap

buka)

595. Apa anda pernah mengikuti kegiatan kampanye?

Jawab: ora (tidak)

596. Apa alasan anda tidak mengikuti kampanye?

Jawab: ya soale aku jaga warung (karena saya menjaga warung)



597. Apakah alasan anda tidak mengkoordinasi masyarakat untuk ikut kampanye?

Jawab: oral ah, ora mudeng (tidak, saya tidak mengerti)

598. Apakah alasan anda untuk tidak menyediakan fasilitas untuk kampanye?

Jawab: aku ora bisa nyediakna apa-apa (aku tidak bisa menyediakan apa-

apa)

599. Apakah alasan anda tidak menjadi tim sukses paasangan calon tertentu?

Jawab: ora ana sing nawani (tidak ada yang menawarkan)

600. Apakah yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: aku melu-melu mamake (saya ikut pilihan ibu saya)

601. Apakah anda menjagokan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: ora sih, aku melu-melu bae (tidak saya hanya ikut-ikutan saja)

602. Apakah alasan anda memilih calon tersebut?

Jawab: ya kue aku melu mamake bae

603. Mengapa anda mengikuti perkembangan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden melalui media cetak lokal atau yang lain?

Jawab: nek koran ora tapi nek TV ya kadang-kdanag (kalau di koran saya

tidak mengikuti tetapi di TV saya mengikuti)

604. Apakah anda terlibat dalam kegiatan perhitungan suara?

Jawab: ora, tes nyoblos aqku langsung balik, kue bae aku gentian karo

mamake jaga warung (tidak, sehabis mencoblos saya langsung pulang, saya

bisa ke TPS kan karena saya bergantian aa warung dengan ibu saya)

605. Apakah anda terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden?

Jawab: ora (tidak)

606. Apakah alasan anda tidak terlibat dalam kepanitiaan?

Jawab: kan nek kaya kue di pilih sing pinter-pinter lah nek aku kan ora pinter

(kalau eperti itu ipilih yang pintar-pintar kalau aya kan tiak pintar)

607. Apakah alasan anda tidak menjadi saksi pemungutan suara dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden?



Jawab: ora i tawani (tidak ada yang menawarkan)

608. Apakah anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden?

Jawab: iya

609. Mengapa anda menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden?

Jawab: ya kudune pancen tertib (ya memang seharusnya tertib)

610. Apakah yang mendorong keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya paling kue diajak mamake nyobloss (ya saya diajak ibu saya untuk

mencoblos)

611. Apakah ada yang memberikan saran kepada anda untuk memilih calon

tertentu?

Jawab:ana (ada)

612. Apakah orang tua anda atau saudara anda meminta anda untuk memilih calon

yang sama dengan pilihan mereka?

Jawab: iya

613. Selain orang tua apakah ada tim sukses tertentu meminta anda untuk memilih

calon yang diusungnya?

Jawab: iya

614. Apakah anda berbincang-bincang dengan teman anda tentang pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden?

Jawab: oh iya, kadang -kadang

615. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik?

Jawab:ora (tidak)

616. Mengapa anda tidak mengikuti pendidikan politik?

Jawab: aku jaga warung (aku menjaga warung)

617. Apakah ada sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (tidak)



618. Apakah anda mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara pada

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab:ora (ora)

619. Mengapa anda tidak mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemberian suara

pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?

Jawab: ya kayane ora ana kok (sepertinya tidak ada)

620. Apakah yang menghambat keterlibatan anda dalam proses pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden secara keseluruhan?

Jawab: ya kue aku kan jaga warung (karena saya menjaga warung)



Lampiran Foto

Gambar 1. Acara diskusi politik

Gambar 2. Pemilih pemula sedang mengajukan pertanyaan saat diskusi publik

Gambar 3. Pemilih pemula sedang mencoblos di bilik suara TPS 4 Desa
Karangsari



Gambar 4. Wawancara dengan Fica pemilih pemula Desa Karangsari pada tanggal
12 maret 2015

Gambar 5. Wawancara dengan ketua PPS Desa Karangsari pada tanggal 21
februari 2015


