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A. Judul: PEMUDA SEBAGAI PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM 

PEMILUKADA DKI JAKARTA 2012 
 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada 11 Juli 2012 ibu kota negara yaitu DKI Jakarta akan menyelenggarakan 

Pemilukada. Kita sepakat bahwa pemilukada yang kita selenggarakan setiap lima tahun 

sekali harus terus meningkat kualitasnya agar kesalahan yang terjadi pada pemilukada 

sebelum-sebelumnya tidak terulang kembali. Hasil pemilu yang baik ditentukan oleh 

kemampuan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemuda akan menjadi konstituen spesial 

dari para calon dalam pemilukada ini. Sebagai kelompok bebas yang sulit didekati oleh para 

kontestan. karena memiliki  idealisme dan independensi, maka dapat dibayangkan betapa 

sulit mengajak mereka untuk berpikir realistik-pragmatik, apalagi didikte dan dipaksa 

mengikuti keinginan pasangan calon untuk mendukung salah satu diantara mereka. Terlebih 

lagi, pasangan calon yang terkadang kurang cerdas dalam berkampanye untuk menarik hati 

para pemuda sebagai pemilih pemula. Menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia, 

Adrinof Chaniago,waktu kampanye yang hanya berlangsung selama 14 hari biasanya hanya 

digunakan untuk adu kekuatan yang malah justru merugikan masyarakat. Oleh karena sistem 

penyampaiannya hanya dilakukan secara satu arah atau sepihak. Dengan demikian, hasil 

yang diterima masyarakat tidak objektif dan menimbulkan persepsi negatif terhadap peserta 

cagub dan cawagub lainnya.  Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan kampanye 

yang profesional, sehat, dan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Kampanye yang 

mencerdaskan adalah kampanye yang interaktif antarcalon dengan tokoh-tokoh yang 

memiliki integritas dan kredibilitas, kemudian interaktif dengan calon dengan masyarakat 

langsung, sehingga bisa menggali lebih dalam soal kemampuan berfikir.
1
 Sejauh ini metode 

kampanye yang digunakan dalam pemilukada cenderung berupa kegiatan narasi politik yang 

didalamnya akan di bumbui berbagai kegiatan pagelaran musik, selain itu pasti juga akan 

adanya pelaksanaan di luar area kampanye dengan kegiatan bakti sosial, pembagian sembako 

dan uang damai suara juga memasang poster,bendera serta baliho. Secara ideologis, pemuda 

adalah golongan yang kritis serta sanggup melahirkan ide-ide baru yang dibutuhkan 

masyarakat Indonesia. Sementara secara kultural, mereka adalah produk sistem nilai yang 

mengalami proses pembentukan kesadaran dan pematangan identitas dirinya sebagai aktor 

penting perubahan. Pemuda merupakan aspek yang selalu berkiprah di dalam setiap episode 

demokrasi Indonesia. Sejarah telah membuktikan peranan politik kaum muda di masa 

lampau. Berbagai peristiwa politik yang menjadi pahatan sejarah bangsa kita, merupakan 

proses panjang dari fakta-fakta gerakan politik pemuda bangsa Indonesia. Dalam kehidupan 

manusia, pemuda merupakan bagian dari suatu masyarakat dengan usia dan fungsi strategis. 

Mereka menjadi sasaran bujuk rayu ide-ide timur atau barat, positif maupun negatif, menjadi 

rebutan berbagai unsur kebudayaan baru yang menjanjikan berbagai kecermelangan masa 

depan. Pemuda merupakan aset nasional yang potensial bagi pembangunan bangsa, sekaligus 

juga beban untuk masyarakatnya, yang harus memikirkan berbagai kebutuhan mereka di 

sektor pendidikan,rekreasi dan juga lapangan kerja. 
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Dalam hubungannya dengan pemilukada, ada 3 alasan pokok yang menyebabkan pemuda 

memiliki makna strategis dalam pemilu. Pertama alasan kuantitatif. Pemilih pemula pada 

Pemilukada DKI Jakarta ini berjumlah 36% dari total pemilih.
2
 Kedua, pemuda diduga 

merupakan suatu segmen pemilih yang memiliki pola sendiri dan sulit diatur. Ketiga, 

kekhawatiran bahwa banyak pemuda akan bersifat golput. Pemilukada DKI Jakarta teah 

berlangsung pada 11 Juli lalu dan berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan 

Indobarometer, suara yang tidak datang ke TPS sebesar 37,05 persen dan kemungkinan akan 

naik pada saat Pemilukada DKI Jakarta pada putara kedua nanti.
3
 Dengan idealisme yang 

menggebu-gebu di satu pihak dan sifat kejiwaan yang masih labil di pihak lain, diduga 

mereka bisa terombang-ambing oleh tarik menarik kepentingan kontestan selama masa 

kampanye. Hal tersebut menyebabkan  persentase jumlah golput lebih besar daripada 

persentase suara yang diperoleh oleh pasangan calon yang menduduki peringkat kedua.
4
 

Menurut Peneliti dari Indo Barometer, M Qodari,  rakyat memilih untuk golput dibagi atas 

empat kriteria, yakni yang pertama Golput Administratif. Rakyat tidak datang memilih 

karena sebagian dari mereka tidak mempunyai materi untuk mengurus surat-surat. 

Kebanyakan dari mereka tidak terdaftar sebagai pemilih. Ada pula sebagian yang terdaftar, 

namun mereka sudah wafat atau pindah domisili. Kriteria yang kedua adalah Golput Teknis, 

yakni rakyat yang tidak bisa memilih karena sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk 

datang ke TPS. Kemudian Golput Politis, para pemilih yang memihak pada satu partai, dan 

yang terakhir Golput Ideologis, yaitu rakyat yang berbeda pandangannya dengan visi dan 

misi calon pemimpin.
5
 Pemilukada sekaligus sebagai forum demokrasi secara sehat,dewasa 

dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral politik,dimana pemuda memperoleh 

kesempatan aktualisasi diri tentang nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata dimana 

semua calon menunjukkan sikap dan perilaku terpuji yang dapat menimbulkan respek 

masyarakat terhadapnya. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam 

menentukan pemimpin pemerintahan.
6
 Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke 

dalam dua bentuk” yaitu: 

a. Partisipasi politik yang melembaga (routine political participation), dan 

b. Partisipasi politik yang tidak melembaga (non routine political participation). 

      (Budiardjo dkk, 2004: ). 

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah, partisipasi 

routine (melembaga) adalah partisipasi politik yang dianjurkan dan secara formal di 

perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (non routine) kegiatan yang tidak 

dianjurkan atau dilarang oleh penguasa.
7 Pemilukada sebagai partispasi yang terlembaga 

mestinya bisa dijadikan sarana demokrasi politik. Dengan hasil pemilukada masa depan 

                                                           
2
 http://news.detik.com/read/2012/06/10/093850/1937242/10/kpk-gelar-kampanye-pilkada-dki-berintegritas-di-

gbk?9922022 diakses pada Senin,16 Juli 2012 puku; 15:27 WITA 
3
 http://news.detik.com/read/2012/07/11/193457/1963152/10/indobarometer-golput-pilgub-dki-3705 diakses 

pada Sabtu 14 Juli 2012 pukul 22:12 WITA 
4
   M.Rusli Karim,Pemilu Demokratis Kompetitif. Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yoga,1991. hal. 61 

5
 http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/07/14/m757bh-banyak-golput-di-pilkada-dki-

inilah-alasannya diakses pada, Sabtu 14 Juli 2012 pukul 22:19 WITA 
6
 Ramlan Subakti,Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Grasindo,1992.hal.118 

7
 Miriam Budiardjo dkk.Pengantar Ilmu Politik. Jakarta:Universitas Terbuka,2007. 

http://news.detik.com/read/2012/06/10/093850/1937242/10/kpk-gelar-kampanye-pilkada-dki-berintegritas-di-gbk?9922022
http://news.detik.com/read/2012/06/10/093850/1937242/10/kpk-gelar-kampanye-pilkada-dki-berintegritas-di-gbk?9922022
http://news.detik.com/read/2012/07/11/193457/1963152/10/indobarometer-golput-pilgub-dki-3705%20diakses%20pada
http://news.detik.com/read/2012/07/11/193457/1963152/10/indobarometer-golput-pilgub-dki-3705%20diakses%20pada
http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/07/14/m757bh-banyak-golput-di-pilkada-dki-inilah-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/07/14/m757bh-banyak-golput-di-pilkada-dki-inilah-alasannya


3 
 

bangsa ditentukan. Pemuda harus disadarkan tentang hakekat pemilukada untuk tujuan 

demokratisasi politik. Jika keterlibatan mereka didasarkan atas kesadaran yang bertumpu 

pada pengetahuan yang benar tentang hak-hak politik maka mereka akan menggunakan hak 

pilihnya dengan baik. Fakta dalam setiap pelaksanaan pemilukada masyarakat yang tidak 

menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cendrung meningkat dari setiap pelaksanaan 

pemilukada. 

C. Perumusan Masalah 

Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana kontribusi pemuda sebagai pemilih pemula dalam pemilukada ? 

2. Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak-pihak penyelenggara pemilukada 

untuk menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas ? 

3. Bagaimana keberhasilan upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak-pihak 

penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas 

? 

 

D. Tujuan Penulisan 

Penulisan ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji kedudukan pemuda sebagai pemilih pemula dalam pemilukada. 

2. Meninjau ulang upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak penyelenggara pemilukada 

untuk menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas. 

3. Mengetahui keberhasilan upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak-pihak 

penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang 

cerdas. 

 

E. Luaran yang Dihasilkan 

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, 

luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengevaluasi upaya-upaya para 

penyelenggara pemilu dalam melibatkan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas, agar 

menemukan alternatif solusi lain apabila upaya-upaya yang telah dilakukan ternyata tidak 

berhasil. 

 

F. Manfaat Penulisan 

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam sisi akademis yaitu 

memberikan khasanah baru dalam pengembangan ilmu sosial. Selain dalam bidang 

akademis, diharapkan penulisan karya tulis ini juga dapat bermanfaat secara praktis yaitu 

dengan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 

pemilukada. 

 

 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penjelasan latar belakang penelitian ini, isu 

mengenai kekhawatiran terhadap pemuda sebagai pemilih pemula banyak menimbulkan 

persoalan. Salah satunya adalah mengenai upaya apa yang telah dilakukan oleh para pihak 

terkait pemilukada menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas. 
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Bung Karno, salah seorang Proklamator Kemerdekaan kita, di masa lalu pernah 

memperingatkan bahwa kemerdekaan itu sendiri bukanlah tujuan akhir tetapi ibarat jembatan 

emas yang akan mengantarkan bangsa kita menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Apakah peranan kaum muda masa kini dalam mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan nasional tersebut, sementara “jembatan emas” sebagai warisan Generasi 45 

telah berada dalam tangannya? Mampukah generasi muda di zaman Indonesia Merdeka itu, 

mengukir sejarah masa depan dengan paduan warna dan semarak kehidupan yang lebih 

bergairah ? Hal inilah yang patut dipertanyakan sekarang. Pemuda Indonesia hari ini, adalah 

sebuah Generasi Baru, yang umumnya lahir dan dibesarkan pada saat-saat atau setelah 

revolusi fisik, sehingga mereka hidup dan dimatangkan dalam suasana dan lingkungan alam 

kemerdekaan. Di zaman yang relatif “damai” ketika bangsa kita menjalani suatu fase 

konsolidasi perjuangan kemerdekaan dan di saat pengisian kemerdekaan dengan 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka pola hidup, pola berpikir dan sikap mental 

pemuda  masa kini sangat dipengaruhi oleh suasana dan lingkungan pada waktu mereka 

tumbuh berkembang, dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan masa pemuda. Suasana dan 

lingkungan yang relatif damai dan yang sangat berbeda dengan masa-masa perjuangan 

bersenjata melawan Belanda, dengan kondisi sosial ekonomi yang tentunya jauh lebih baik, 

menciptakan pola berpikir pemuda pada suatu sistem nilai lain daripada generasi yang 

mendahuluinya.
8
 Tidak diragukan lagi bahwa generasi muda anti terhadap status quo. 

Mereka juga ingin menyaksikan suatu “sandiwara” politik yang bisa menjamin tegaknya 

demokrasi di masa depan. Karena itu boleh jadi cukup beralasan jika generasi muda 

melakukan aksi golput sebagai jalan terbaik. Memang tindakan ini tidak dapat menyelesaikan 

persoalan. Akan tetapi mungkin di mata generasi muda merupakan manifestasi dari 

kekesatriaan mereka sepanjang sistem politik kita belum menunjukkan adanya kondisi ideal 

bagi pertumbuhan yang sehat dan kompetitif.
9
 

Pemilukada sebagai Pengejewantahan Kedaulatan Rakyat 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilik kedaulatan dalam 

Negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ditentukan menurut Undang-undang 

Dasar 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga Negara yang berfungsi menjalankan tugas-

tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan 

rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. 

Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-

tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Di sisi 

lain  demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang tunduk di 

lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang – undang. 

Mengenai pengertian demokrasi, secara sederhana dapat diungkapkan sebagaimana Drs. 

A.W. Widjaya menyimpulkannya dalam bukunya berjudul “Demokrasi dan Aktualisasi 

Pancasila”
10

 

1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat 

untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Demokrasi langsung (direct democracy) dimana suatu keputusan politik ditentukan oleh 

warga masyarakat dalam suatu pertemuan bersama, hanya dimungkinkan jika jumlah 

penduduk kecil (misalnya masyarakat Yunani Kuno) yang berbentuk polis (negara kota) 

2. Demokrasi adalah pemerintahan dengan pengawasan rakyat dalam arti kata agak lebih 

sebagai keseluruhan daripada berbagai kelas dan golongan atau perseorangan, dengan 

tambahan dalam istilahnya seperti demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Demokrasi 

berarti pengawasan lembaga-lembaga kemasyarakatan oleh dan untuk kepentingan 

rakyat. 

3. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dalam bentuk pemerintahan negara, dimana 

segenap rakyat ikut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. 

Pemilu yang demokratis diduga merupakan salah satu modal dasar dalam rangka 

menegakkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pemilu merupakan merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik 

yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan 

demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.
11

 

Dahl menyebutkan ada 8 unsur demokrasi, yaitu
12

: 

1. kebebasan membentuk dan kerjasama organisasi. 

2. kebebasan berekspresi. 

3. hak memilih. 

4. diperkenankan adanya jabatan publik. 

5. hak pemimpin politik untuk turut serta untuk dukungan dan pemungutan suara. 

6. Sumber-sumber alternatif informasi. 

7. Pilihan bebas dan adil. 

8. Lembaga-lembaga pembuat keputusan pemerintah bertanggungjawab pemilih dan 

ekspresi pilihan. 

 

Pemilukada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945. Pemilukada diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih kepala dan 

wakil kepala daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis,kuat dan memperoleh 

dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia 

dalam rangka mewujdukan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-

nilai demokrasi,meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pemilukada demi terwujudnya cita-cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 

Gelombang reformasi tahun 1999 lampau merubah sistem administrasi publik dari model 

sentralistik ke model desentralistik. Desentralisasi terwujud melalui otonomi daerah. Di mana 

Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan otonomi 

daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Lebih lanjut, setidaknya ada tiga tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah : 
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 meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik 

 pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan 

 memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam 

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Sementara Rondinelli dan Chema menyebut keuntungan otonomi diantaranya : 

mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan, mengurangi dan 

menyederhanakan prosedur birokrasi, memperlancar pelaksanaan koordinasi kegiatan, 

meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, meningkatkan part is ipasi  masyarakat ,  dan  

meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
13

 

Banyak segi positif dari pemilihan model langsung. menguatnya legitimasi seorang pemimpin. 

Adanya akses  atau partisipasi masyarakat untuk memilih secara langsung membawa logika 

bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera terpilih akan lebih legitimate oleh dukungan 

masyarakat. Oleh karena dipilih oleh masyarakat langsung itulah Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah juga mendapat pengakuan langsung dari masyarakat.Pelaksanaan otonomi 

daerah dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota merupakan angin segar dalam 

praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kondisi tersebut lebih menjanjikan 

perkembangan demokrasi ketika pemilukada menjadi bagian dari konsep dan praktek 

otonomi daerah. Pemilukada yang merupakan pesta demokrasi diharapkan benar-benar 

mampu memilih seorang figur kepala daerah yang bisa mengayomi masyarakatnya,kepala 

daerah yang terpilih sehingga akan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap 

daerahnya karena kemenanan dirinya sebagai kepala daerah merupakan kemenangan partai 

politinya ataupun golongannya. Kepala daerah yang sudah terpilih merasa lebih 

bertanggungjawab terhadap public mengenai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. Mayarakat Indonesia sudah mulai memiliki kesadaran politik yang tinggi,jadi bagi 

kepala daerah terpilih merupakan hal yang harus diperhatikan dibandingkan dengan hal-hal 

lainnya. Karena pada dasarnya di sebuah Negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada pada 

kedaulatan rakyat. Dimana pemerintahan itu dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Gerakan reformasi tidak hanya memasang target rezim orde baru berakhir, tetapi juga 

bertujuan membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Pemilu tidak saja 

ditujukan untuk mewujudkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan 

pemimpinnya, tetapi juga bagian dari peralihan kekuasaan yang dilakukan secara 

demokratis.
14

 Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan 

perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat 

umumnya dari segala ketakutan, intimidasi,penyuapan,penipuan, dan praktik-praktik curang 

lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan 

dimenangkan melalui cara-cara curang (malpractices), maka sulit dikatakan bahwa para 

pemimpin yang terpilih merupakan wakil rakyat.
15
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 Berbagai Upaya menjadikan Pemuda sebagai Pemilih Pemula yang Cerdas dalam 

Pemilukada DKI Jakarta 2012 

  Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu 

disebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 

demokratis.” Dalam hal Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah maka 

diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dan 

wewenang KPU sebagaimana yang tercantum dalam UU No 15 tahun 2011 adalah 

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat. 

Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam 

rangka mensosialisasikan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 ini kepada pemuda sebagai 

pemilih pemula, antara lain melakukan tatap muka dengan pemilih pemula sebagaimana 

dikatakan Sumarno yang merupakan anggota KPU DKI.
16

 Sedangkan, sejak bulan Maret lalu 

KPUD Jakarta telah melakukan roadshow ke Blok M Mall karena tempat ini banyak 

dikunjungi oleh pemuda, pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2012. Sosialisasi tersebut dihadiri 

oleh Komisioner KPU Jakarta Selatan, Panwaslukada, Muspiko Jakarta Selatan,PPK dan 

PPS. Sosialisasi dilakukan langsung tatap muka kepada para pengunjung Mall dengan 

membagi-bagikan sticker. Selain itu juga diperagakan tentang tata cara mencoblos atau 

memberikan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain membagi-bagikan 

sticker dan mensimulasikan tatacara pencoblosan juga dimeriahkan dengan Panggung 

Hiburan untuk menarik perhatian pengunjung , perhatian tersebut terlihat dari para 

pengunjung ketika pebawa acara melempar beberapa pertanyaan tentang seputar pelaksanaan 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012.
17

 Upaya edukatif lainnya 

pun telah dilakukan agar pemuda melek terhadap pemilukada ini dengan mengadakan Lomba 

Karya Tulis untuk mahasiswa mengenai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2012 dan juga Lomba Cerdas Cermat mengenai hal yang sama untuk tingkat 

SMA.
18

 Untuk menarik perhatian lainnya, KPUD Provinsi DKI Jakarta dan KPUD 

Kabupaten menyelenggarakan Gebyar Pilgub dan Festival Demokrasi 2012 pada 27 Mei 

2012 lalu.
19

 Upaya untuk menjadikan pemuda sebagai pemilih pemula yang cerdas tidak 

hanya berasal dari KPUD Jakarta saja. Namun beberapa perguruan tinggi di Jakarta 

mengadakan tatap muka serta berbagai seminar mengenai hal ini selain itu terdapat 

sosialisasi ke beberapa Sekolah Menengah Atas di Jakarta yang dilakukan oleh Komite 

Independen Pemantau Pemilu.  

 

                                                           
16

 http://www.antaranews.com/berita/315350/kpu-dki-sosialisasi-di-televisi-tunggu-jelang-pilkada diakses pada: 
Senin, 18 Juni 2012 pukul 16:16 WIB. 
17

 http://www.kpujakarta.go.id/view/detail/28/Road-Show diakses pada: Senin, 18 Juni 2012 pukul 16:22 WIB. 
18

 http://www.kpujakarta.go.id/view/berita/terkini/10 diakses pada; Senin, 18 Juni 2012 pukul 16:27 WIB. 
19

http://www.kpujakarta.go.id/view/detail/117/Dari-Penyebaran-Stiker-Sampai-Lomba-Cerdas-Cermat diakses 
pada: Senin, 18 Juni 2012 pukul 16:32 WIB. 

http://www.antaranews.com/berita/315350/kpu-dki-sosialisasi-di-televisi-tunggu-jelang-pilkada
http://www.kpujakarta.go.id/view/detail/28/Road-Show
http://www.kpujakarta.go.id/view/berita/terkini/10
http://www.kpujakarta.go.id/view/detail/117/Dari-Penyebaran-Stiker-Sampai-Lomba-Cerdas-Cermat
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H. Metode Penulisan 

Penulisan karya tulis ini merupakan penulisan yuridis normatif dengan tipe penulisan 

deskriptif. Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Karena 

menggunakan data sekunder maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

sekunder yaitu beberapa buku, artikel dan yang berkaitan dengan pemuda dan juga 

pemilukada. Selain itu karena data yang dibutuhkan adalah data sekunder maka dilakukanlah 

studi literatur untuk mendapatkan data sekunder dan juga dengan melakukan wawancara 

narasumber guna mendapatkan data pendukung data sekunder. Setelah mendapatkan data 

sekunder, data tersebut diolah dengan metode kualitatif. Dengan demikian pada akhirnya 

akan diperoleh penelitian deskriptif perskriptif analitis. 

I. Jadwal Kegiatan 

 

No Jadwal Kegiatan Bulan 

Ke-1 

Bulan

Ke-2 

Bulan 

Ke-3 

1 Pengumpulan Data Studi 

Pustaka 

x   

2 Observasi data lapangan (survey 

daerah prov Jakarta) dengan 

metode pengambilan secara 

deduktif 

 x  

3 Penyusunan dan penyesuaian 

hasil kaji lapangan dan studi 

pustaka bersama tim 

pembimbing  

  X 

4 Hasil laporan berupa laporan 

evaluatif atas upaya menjadikan 

Pemuda sebagai Pemilih Pemula 

yang cerdas yang dilakukan 

penyelenggara Pemilukada DKI 

Jakarta 2012 

  X 

 

 

J. Rancangan Biaya 

A. Gaji dan Upah tim Peneliti 

3 orang x Rp. 200.000,00 x 3 bulan = Rp. 1.800.000,00 

 

B. Biaya Perjalanan 

Untuk wilayah DKI Jakarta akan dibagi menjadi 5 wilayah : 

- Jakarta Selatan 

- Jakarta Timur 

- Jakarta Barat 

- Jakarta Utara 

- Jakarta Pusat 

Dengan perincian di atas maka biaya perjalanan yang dimohonkan adalah Pulang-

Pergi Rp 20.000,00 x 3 orang x 5 wilayah = Rp. 300.000,00 
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C. Lain-lain :  

1. Fotokopi : Rp. 300.000,00 

2. Dokumentasi : Rp. 150.000,00 

3. Penulisan Laporan : Rp. 300.000,00 

Bagan: 

No Pengeluaran Biaya Keterangan 

1 Honorarium Rp. 1.800.000,00 Penelitian Studi Pustaka 

selama dua bulan, termasuk 

biaya untuk tim pembimbing 

2 Perjalanan Rp. 300.000,00 Studi dan data lapangan 

daerah DKI Jakarta 

3 Lain-lain Rp. 750.000,00 Biaya administrasi, pengadaan 

bahan–bahan,fotokopi, 

dokumentasi dan penulisan 

laporan akhir. 

 Total Pengeluaran Rp. 2.850.000,00  
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