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ABSTRAK 

 

PERILAKU GOLPUT PADA PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA 

FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2016 

Oleh 

YOGIE ALHAFIZH 

 Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebagai ajang pembelajaran demokrasi untuk memilih calon-

calon pemimpin mahasiswa. Pemira dilaksanakan “oleh mahasiswa dan untuk 

mahasiswa”. Sedangkan birokrasi hanya membiayai dan memfasilitasi kegiataan 

tersebut. Namun, Fakta yang terjadi dalam Pemira di Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung masih banyak mahasiswa yang tidak memberikan hak 

suaranya. Hal ini sudah menjadi hak setiap individu Berdasarkan pengamatan 

peneliti, secara garis besar pemilih mayoritas adalah dari kalangan aktivis dan  

mahasiswa umum terlihat apatis (Tidak peduli), karena banyak yang tidak tahu 

organisasi ekstra kampus.  

 Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Mengapa 

perilaku Golput terjadi pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 ? (2) Apa saja faktor-faktor 

penyebab Golput mahasiswa mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 ? 

Penelitian ini adalah penelitian (Field Research) yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi yang telah di tentukan. Menurut 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriftif. Adapun responden dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa fakultas ushuluddin dan Panitia penyelenggara Pemilhan 

Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan 

Lampung.Metode yang dipakai yaitu metode interview, dan dokumentasi data 

yang diperoleh dianalisis secara teliti. 

 Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa Pemira yang dilaksanakan di 

Fakultas Ushuluddin tidak berjalan dengan baik, karena Dari hasil pemira tahun 

ini tepatnya di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016 jumlah 

partisipasi mahasiswa bisa dikatakan sungguh memprihatinkan. Dari data yang 

dikumpulkan peneliti dari hasil wawancara dengan responden, Mahasiswa aktif 

yang jumlahnya  mahasiswa, yang ikut berpartisipasi dengan 

menggunakan hak pilihnya hanya 460 mahasiswa dari jumlah keseluruhan 

pemilih mahasiswa, Pemira tersebut dapat dikatakan gagal karena lebih dari 50% 

pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. 



 

 Dari hasil penelitian ini disarankan agar mahasiswa Fakultas Ushuluddin : 

(1) menggunakan hak pilih dan hak dipilih dengan baik (2) mengikuti kampanye 

para calon dengan baik (3) mencalonkan menjadi panitia penyelenggara dan 

mencalonkan menjadi pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas di bursa 

perekrutan anggota (4) tidak tertipu dengan rangsangan politik media kampanye, 

metode kampanye, dan promosi tentang Pemilu Raya yang menyesatkan (5) 

peduli dan berpartisipasi dengan baik dalam Kegiatan Pemilihan Umum Raya di 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTTO 

                                

         

 

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat”.(An-Nisa:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penulis akan menyajikan skripsi dengan judul “Perilaku Golput Pada 

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan 

Lampung 2016 ’’, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut 

maka perlu kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik 

maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci 

sehingga dapat di mengerti dan diminati untuk di bahas oleh pembaca. 

Perilaku merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan politik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar 

lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam 

rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.
1
 

Golput atau “golongan putih” adalah sebutan yang dialamatkan kepada 

orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau sering pula 

didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai 

peserta pemilu. Intinya, Golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada 

sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk 

menentukan pemimpinnya.
2
 

                                                             
1
 Sudjiono Sastroadmojo, perilaku politik,(semarang:ikip Semarang Press,1995) hal.65 

2Badri Khaeruman et al.,Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena 

Golput,(Jakarta:PT Nimas Multima, 2004), hal. 69 



 

Perilaku Golput merupakan suatu sikap, kepercayaan yang terbentuk dari 

diri sendiri maupun pengaruh dari orang lain untuk tidak menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum.
3
 Perilaku Golput disebabkan oleh orientasi 

perilaku para pemilih, secara umum perilaku pemilih memiliki 3 karakteristik 

yaitu Pertama, Apatis yang disebabkan karena rendahnya sosialisasi politik 

kepada masyarakat, Kedua, Anomi yang memandang aktivitas politik sebagai 

sesuatu yang sia-sia, Ketiga, Aliensi yaitu perasaan keterasingan secara aktif, 

pemerintah dianggap tidak memiliki pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang.  

Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebagai ajang pembelajaran demokrasi untuk memilih calon-

calon pemimpin mahasiswa. Namun pendidikan politik dari berbagai sumber 

sperti literasi buku dan dosen pengajar juga seharusnya diterapkan.Pemira 

dilaksanakan dan digelar “oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa”.Sedangkan 

birokrasi hanya membiayai dan memfasilitasi kegiataan tersebut.
4
 

Kesimpulan uraian dan keterangan di atas, bahwa yang di maksud dalam 

skripsi ini adalah penulis akan meneliti atau membahas suatu Perilaku Golput 

yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, dimana mahasiswa sebagai 

penerus bangsa Indonesia seharusnya menggunakan hak pilih nya dalam 

berdemokrasi baik dalam ruang lingkup kampus maupun secara umum, pada fakta 

proses pelaksanaannya terdapat lebih dari 50% mahasiswa tidak menggunakan 

                                                             
3 David Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: LP3ES, 1976), hal.262 
4 KOMPLIK,Komunitas Mahasiswa Pemantau Kebijakan Publik, 4 april 2016 



 

hak pilihnya atau yang disebut Golput (Golongan Putih), dalam pengamatan 

peneliti mahasiswa memiliki alasan-alasan tersendiri yang menyebabkan 

mahasiswa tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016, yang 

menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa yang tidak menggunakan hak 

pilihnya/golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin 

IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis, dalam menulis skripsi ini adalah: 

1. Penulis mengangkat masalah Perilaku Golput Pada Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, 

karena masalah ini menyangkut kepentingan Institusi dan kepentingan 

mahasiswa sebagai pembelajaran politik. 

2. Karena masalah yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan praktek politik 

mahasiswa secara khusus di lingkungan kampus dengan dilaksanakannya 

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa maupun secara umum di lingkungan 

masyarakat dengan dilaksanakan Pemilihan Umum. 

3. Judul yang di angkat ada relevansinya dengan jurusan pemikiran politik 

islam menyangkut hak dalam berpartisipasi demokrasi di lingkungan 

kampus dan lokasi penelitian mudah di jangkau dan biaya yang tidak 

berlebih. 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung  merupakan salah satu 

kampus yang menerapkan sistem demokrasi dalam menetapkan Dewan 

Mahasiswa (DEMA), yaitu berupa pemilihan umum raya yang di singkat 

(Pemira). Untuk menjembatani antara mahasiswa dengan institut, maka 

diperlukannya lembaga kampus, yaitu DEMA (Dewan Mahasiswa Institut), MPM 

(Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) 

dari institut hingga fakultas.  

Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) merupakan wahana bagi mahasiswa 

dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak 

sebagai wakilnya untuk duduk di Dewan Mahasiswa (DEMA) baik institut hingga 

jurusan, Setiap Mahasiswa secara personal bebas dalam menentukan dan 

penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. 

Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, pihak kampus 

harus melindungi hak politik mahasiswa dari berbagai ancaman yang berasal dari 

kelompok organisasi pergerakan atau kelompok lainnya. Jaminan perlindungan 

itulah yang akan menentukan kualitas pemira. 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung layaknya sebuah negara 

dengan jumlah mahasiswa berkisar 15.000 tentunya tidak jauh berbeda dengan 

beberapa negara demokrasi di dunia, seperti Nauru yang hanya memiliki 

penduduk berkisar antara 11.000-12.000 saja, mampu melaksanakan demokrasi 

dengan sukses. 



 

Ketika dilihat dari segi pengetahuan, mahasiswa selama ini dianggap 

sebagai kaum terdidik atau kaum intelektual, pemilih rasional, dan memiliki 

idealisme yang sangat tinggi dalam hal menentukan pemimpinnya. Maka dari itu, 

dalam pemira penentuan wakil dari mahasiswa, diharapkan mahasiswa IAIN 

Raden Intan Lampung mampu memilih pemimpin baru yang mempunyai 

semangat baru sesuai dengan harapannya masing-masing.  

Membangun demokrasi dalam kampus dengan sebuah perhelatan 

Pemilihan Umum Raya (Pemira). Sebuah even yang konon dianggap prestisius 

bagi seluruh mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung. Tidak saja menjadi ajang 

mengamati geliat gerak politik mahasiswa di kampus, tetapi lebih dari itu adalah 

mengfungsionalkan partisipasi mahasiswa (pemilih) didalamnya. Sebenarnya 

urgensi (arti penting) dari Pemira adalah sarana untuk mengajak mahasiswa 

berpartisipasi peduli pada kampus. Dengan menggunakan hak pilih mereka untuk 

memilih pemimpin yang berintegritas (kesempurnaan moral dan kinerja). 

Sehingga kepemimpinan politik mahasiswa tidak lagi stagnan pada gagasan atau 

kepemimpinan lama yang barangkali tidak lagi produktif. Tetapi mencoba 

menggantinya dengan kepemimpinan baru dengan gagasan yang sebaliknya 

meskipun tetap dengan penguasa yang sama.
5
 

Birokrasi sebagai alat pemerintah pada dasarnya bekerja untuk 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Publik Service). Birokrasi pula dapat 

dipandang ssebagai suatu mata rantai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. 

Dalam posisi demikian, dalam ruang lingkup kampuspun tugas birokrasi adalah 

                                                             
5
Zulfikhar, Kuantitas Suara Mahasiswa adalah Kualitas Pemira. 



 

merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian 

kepentingan mahasiswa. Ini berarti dalam menjalankan tugasnya, birokrasi 

menerjemahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kebijakan 

tersebut dapat dioperasionalisasikan. 

 Birokrasi sekali lagi bukanlah semata-mata persoalan administratif, tapi 

juga bersifat politis dan berkaitan dengan masalah kekuasaan. Karena adanya 

anggapan bahwa birokrasi sebagai bagian dari eksekutif, merupakan satu-satunya 

wadah yang mampu memformulasikan tujuan-tujuan yang jelas secara politis 

maupun administratif. 

Politisasi birokrasi kenyataannya menyebabkan perkembangan politik di 

indonesia tidak berjalan dengan baik karena rezim penguasa telah secara tidak adil 

menempatkan birokrasi sebagai penopang kekuasaannya. Dengan menguatnya 

peranan politik yang dimainkan, birokrasi akan melemahkan kekuatan dan fungsi 

partai politik baik di tingkat pusat maupun  daerah. Sebagai ilustrasi, Menteri 

Dalam Negeri bertindak sebagai pembina politik di tingkat pusat, sementara 

Gubernur di tingkat propinsi dan Bupati di kabupaten. Menteri, Gubernur dan 

Bupati sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi terhadap partai politik lain, 

sehingga status quo di Indonesia tetap dipertahankan. Itu saja merupakan suatu hal 

yang negatif bagi perkembangan politik, karena partai politik opposan tidak akan 

pernah secara maksimal menjalankan fungsi dan peranannya secara bebas dan 

independen dalam mensosialisasikan kepentingan politiknya kepada masyarakat. 



 

Adapun dampak lain dari politisasi birokrasi  tersebut adalah bahwa 

masyarakat terutama yang tinggal di daerah akan tetap termarjinalisasikan 

terhadap berbagai persoalan politik karena ada depolitisasi massa, dan masyarakat 

hanya mendapat sentuhan politik dari satu pihak saja yaitu partai berkuasa. Begitu 

buruknya dampak dari politisasi birokrasi terhadap perkembangan politik di 

Indonesia, sehingga bila  hal ini dipertahankan, akan mendorong terbentuknya 

pemerintahan yang totaliter, dimana rezim berkuasa tidak dapat dikontrol lagi. Ini 

artinya, proses pembangunan politik selama ini masih perlu dibenahi kembali.
6
 

Pergerakan mahasiswa dewasa ini merupakan benih reformasi di masa 

depan. Sebab kepemimpinan Indonesia dua atau tiga dekade lagi akan dipegang 

oleh mahasiswa generasi sekarang. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan untuk 

mempersiapkan kecakapan personal mahasiswa sejak dini. 

Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati 

oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, 

meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. 

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya 

kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan 

banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. 
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Artinya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. 

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui”. (Al Baqarah: 30) 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang 

mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinana langit di 

muka bumi. Ingat komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan 

manusia dimuka bumi. 

Mahasiswa harus belajar dari kesalahan generasi dulu, Terutama 

keterlibatan mereka dengan agenda penyelewengan kekuasaan (abuse of power), 

seperti; korupsi, ketidakadilan dan perilaku konsumerisme (pemborosan). Juga 

pola pikir yang transaksional dan political will (kemauan politik). Salah satu 

bentuk gerak untuk perbaikan itu adalah melibatkan mahasiswa di dalam 

partisipasi dan kompetisi agenda perpolitikan kampus. Berpolitik di kampus 

sebagai wahana pembelajaran mahasiswa dulu dan kini masih sangat penting, 

yaitu terlibat dalam dinamika Pemilu Raya Mahasiswa (Pemira). 



 

 Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas tersebut secara langsung dapat 

menambah wawasan (insight) mahasiswa khususnya dalam bidang 

kepemimpinan, manajerial dan sosial politik. Sehingga mahasiswa kini tidak lagi 

berotasi di dalam ruang lingkup ilmunya saja. Tetapi mulai meluas ke disiplin 

ilmu yang dibutuhkan di dalam pergaulan sosial nantinya.  

Pemira sebagai wujud dari animo kepedulian mahasiswa terhadap nasib 

mereka masih kecil. Tercatat partisipasi pemira tahun lalu, hanya disuarakan oleh 

sedikitnya voter turnout pemilih yang terlibat langsung dalam pemira. Dari hasil 

Pemira tahun 2016 tepatnya di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 

2016 jumlah partisipasi mahasiswa bisa dikatakan sungguh memprihatinkan. Data 

yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan ketua badan pelaksana sesudah 

ajang Pemira tersebut, Mahasiswa aktif Dan berhak memilih yang jumlahnya 

 mahasiswa, yang ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya 

hanya 460 mahasiswa, yang dilaksanakan oleh Bawaslu lingkungan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung yang dilaksanakan dari pagi hingga sore 

hari dengan suasana yang begitu prestisus, dalam pelaksanaan tersebut terdapat 

pula masalah yang tak dapat dihindari baik dari dalam maupun luar lingkungan 

lokasi pencoblosan, salah satu nya terjadi kecurangan dimana terdapat seorang 

pemilih yang bukan termasuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin akan tetapi 

mencoba untuk mengelabui panitia dengan membawa identitas salah satu 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan hal tersebut langsung diatasi oleh pihak 

panitia. 



 

Dalam politik kampus terdapat dua bagian yang memegang peran utama 

untuk terwujudnya politik kampus itu sendiri, bagian pertama yaitu pemimpin 

mahasiswa atau yang lebih dikenal aktivis kampus, yaitu mahasiswa yang dalam 

kesehariannya aktif dalam urusan organisasi intern kampus. Bagian kedua yaitu 

mahasiswa (non aktivis) yang juga berperan cukup besar dalam hajat terbesar 

organisasi mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung yaitu Pemilu Raya 

(PEMIRA). 

Pengamatan peneliti secara langsung, secara garis besar pemilih mayoritas 

adalah dari  mahasiswa yang terlihat Apatis (Tidak peduli), karena banyak yang 

tidak tahu urgensi dari pemira. Banyak yang mengatakan, siapapun pemimpinnya 

toh kampus gitu2 aja, kegiatan kemahasiswaan juga gitu-gitu aja. Ini memang 

tidak bisa disalahkan, memang kenyataannya begitu.
7
 

Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa masih dikategorisasikan apatis 

(kurang peduli). Ada beberapa pemilih yang belum paham urgensi pemira. 

Sehingga secara statistik para pemilih yang sedikit belum mewakili kehendak  

mayoritas  untuk memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas. Karena 

kualitas demokrasi direpresentasikan oleh kuantitas partisipasi pemilihnya. 

Gambaran latar belakang masalah di atas memberikan deskripsi singkat 

mengenai Perilaku Golput Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di fakultas 

ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, untuk memperjelas masalah 

tersebut, penulis mencoba membedah apa saja yang seharus nya di lakukan oleh 
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mahasiswa dalam membangun semangat demokrasi di dalam kampus dan 

mengapa hal ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan bangsa Indonesia 

yang sedang megalami krisis demokrasi di kalangan remaja Indonesia khusus nya 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Mengapa perilaku Golput mahasiswa terjadi dalam Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 

? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak menggunakan 

hak pilih atau Golput dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016 ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Perilaku Golput yang terjadi dalam Pemilihan Umum 

Raya Mahasiswa serentak Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 

tahun 2016. 



 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan mahasiswa Golput dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini pada hakekatnya berguna untuk : 

1. Dari aspek keilmuan, hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya 

khasanah kajian tentang Perilaku Golput Pada Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016. 

2. Dari aspek Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran politik 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum raya mahasiswa dan 

membangun semangat demokrasi dalam kampus . 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat penelitin, 

sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baik nya kita 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan metode tersebut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenis nya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan ( 

Field  Research), maksud nya adalah penelitian yang di lakukan dengan 

mengambil data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya 



 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi 

pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang di lakukan pada dasarnya bersifat 

deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi penelitian yang bersifat diskriptif maksudnya 

adalah “Orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa 

suatu maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum.”
8
 Dalam hal ini 

peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perilaku 

Golput Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Di Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung 2016. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.
9
Dalam 

penelitian ini data primer yang diperoleh dari objek penelitian yaitu panitia 

penyelenggara dan mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilih dalam 
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Indonesia, 2002), hal.81 



 

Pemilihan Umum Raya di fakultas ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 

2016 melalui wawancara atau bukti-bukti lain yang peneliti kumpulkan langsung 

dari responden sebagai sampel yang telah ditetapkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum 

oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data 

sekunder disebut juga data yang tersedia.
10

 Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku,literature, karya-karya 

dan dokumentasi terkait objek penelitian. 

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang 

ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan kepustakaan. 

Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun 

dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Mendapatkan data-data sebagai alat analisis data, di perlukan metode 

pengumpulan data,adapun metode yang di gunakan adalah: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengamatan, meliputi pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.
11

 Metode ini 

di gunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena 
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yang nampak dalam objek penelitian. Di samping itu juga dapatmenyaring data 

yang tidak objektif dari data yang di kemukakan oleh para responden melalui 

interview. Mengingat data yang di dapat melalui wawancara kadang-kadang di 

pengaruhi oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan keterangan 

tersebut.dengan demikian data yang di peroleh benar-benar merupakan data yang 

dapat di pertanggung jawabkan. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Interview atau yang sering di sebut juga wawancara atau kuisioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas 

terpimpin, yaitu interview yang di lakukan oleh pewawancara 

denganmembawasederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang 

penentuan jumlah di wawancara di tentukan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-

ciriyang mempunyai pengaruh terhadapobjek yang di teliti. Teknik ini 

memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada 

prinsipnya sama dengan metode angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara Pertanyaan diajukan secara lisan. 

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan 

terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi 



 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia ternyata 

menyimpang. 
12

 

Interview dibedakan kedalam dua macam, yaitu (1) responden dan (2) 

informan. Responden adalah sumber data primer, data tentang dirinya sendiri 

sebagai objek sasaran penelitian, sedangkan informan ialah sumber data sekunder, 

data tentang pihak lain, tentang responden. Oleh sebab itu, informan hendaknya 

dipilih dari orang yang banyak menetahui atau mengenal keadaan responden.
13

 

Alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman 

wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, 

sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden. Teknik 

interview ini dijadikan metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan 

penelitian ini. 

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai 

informasi yang sesungguhnya tidak tampak hanya dilakukan observasi semata, 

dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai yang ikut berperan dalam 

Perilaku Golput Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Di Fakultas Ushuluddin 

IAIN Raden Intan Lampung 2016. 

Penentuan jumlah yang diwawancarai ditentukan berdasarkan sifat-sifat atau 

ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti. 
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c. Metode Dokumentasi 

Sebagai objek yang di perhatikan dalam memperoleh informasi, kita 

mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada 

tulisan inilahkita telah menggukan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal 

katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, dan peraturan-peraturan.
14

 

d. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah di tentukan, 

maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk di analisa. Data 

yang di peroleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik anlisis 

kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat,kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu 

kesimpulan. 
15

 

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis mengunakan metode berfikir 

induktif. berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus 

itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

                                                             
14 Ibid., hal. 149 
15 Sutrisno Hadi, Op Cit, hal. 3 



 

4. Tinjauan Pustaka 

Dalam kepustakaan yang membahas tentang Perilaku Golput dalam 

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, pernah ditulis dalam suatu penelitian atau 

merupakan bagian dari penelitian atau tulisan sebagaimana dalam beberapa 

tulisan sebagai berikut : 

1. Fenomena golput di Indonesia pasca orde baru (Studi kasus pada 

PEMILU 2004), oleh Acu Nurhidayat,  jurusan Pemikiran Politik Islam, 

fakultas ushuluddin dan filsafat, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 

menguraikan tentang bagaimana fenomena golput yang terjadi pada 

masa orde baru dengan mendeskripsikan studi kasus pada PEMILU 

2004. 

2. Karya ilmiah yang berjudul Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam 

Pemilihan Umum Raya Jurusan Tahun 2013 Sebagai Upaya 

Pembentukan Kehidupan Demokrasi Di Lingkungan PMPKN FIS 

UNESA, karya Dyah Ayu Herlyne Luvitasari dan Agus Satmoko Adi, 

FIS UNESA tahun 2013, karya ini terfokus pada partisipasi politik 

mahasiswa dalam Pemilihan Raya Jurusan Di FIS UNESA. 

3. Penelitian dengan judul Perilaku Politik Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Dalam Pemilihan 

Raya BEM KM 2012, penelitian ini berfokus tentang perilaku politik 

mahasiswa di FISIP UGM. 

 



 

Jika di lihat dari judul diatas ada sedikit persamaan dengan judul penelitian 

saat ini, yaitu sama-sama membahas tentang Partisipasi Politik dalam Pemilu, 

perbedaannya jika judul di atas membahas tentang fenomena Demokrasi secara 

umum yang terjadi pada masa orde baru dan terfokus kepada suatu kelompok, 

sedangkan judul penelitian saat ini peneliti membahas tentang Perilaku Golput di 

kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PERILAKU GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM 

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 

A. Perilaku Golongan Putih (GOLPUT) 

1. Konsep Golongan Putih (Golput) 

Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara 

beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot 

pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk 

melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. yang disebut antara lain ialah 

kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat bagi suatu 

pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk 

tidak mengunjungi masing- masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka 

menamakan dirinya Golongan Putih atau Golput.
16

 

Istilah  golput  muncul  pertama  kali  menjelang  pemilu  pertama zaman 

Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain 

Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah 

mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak 

ditegakkan, cenderung diinjak-injak.
17
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Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang tidak 

memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam dengan dasar 

putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 persen 

pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena   golput   adalah   

merebaknya   protes   atau   ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap 

tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap 

eksistensi rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. 

Menjelang Pemilu 1992, golput marak lagi sehingga bayangan 

kekuatannya  diidentikkan  sebagai  partai  keempat,  di  samping  PPP, Golkar  

dan  PDI.  Namunn  jumlah  pemilih  pada  Pemilu  1992,  kembali menurut  versi  

pemerintah,  di  atas  90  persen,  persisnya  91  persen. 

Sepekan menjelang Pemilu 29 Mei 1997, Ketua Umum Dewan Pimpinan 

Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, selaku 

pribadi, mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya untuk memilih. 

Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye terselubung  kepada  massa  

pendukungnya  untuk  memboikot  pemilu, meski hal itu dibantah  Megawati. 

Meski ada aksi PDI Perjuangan  itu, jumlah pemilih pada Pemilu 1997 dilaporkan 

mencapai 90,58 persen.
18

 

Angka 90 persen itu memang diakui merupakan angka semu. Karena 

pemilu-pemilu zaman Soeharto-disebut banyak pihak-identik dengan kecurangan 

demi untuk memenangkan Golkar. Angka adalah bagian dari rekayasa yang 

sangat menentukan. 
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Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang 

berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. 

Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku 

atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum 

golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih 

dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, 

tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak 

pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban 

mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara 

bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan 

pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu 

kontestan pemilu.
19

 

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja 

dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam 

pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat 

Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau 

terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula 

persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki 

rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua 

golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai 

kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 

pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak. 
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Dalam buku political explore, Indra J. Piliang menyatakan bahwa 

golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai- partai 

politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-

orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu: 

Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun 

produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 

1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian 

korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan 

rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah 

bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan 

keistimewaan dan hak- hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, 

hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. 

Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu. 

Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional 

betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan 

berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah- setengah  memandang  

proses  pemilihan  suara  pada  hari  H,  antara percaya dan tidak percaya. 

Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan- pilihan 

politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, 

tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya 

secara sebagian merugikan mereka.
20
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Menurut Mufti Mubarak, ”bagi masyarakat, sikap golput lebih dianggap 

sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai 

dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan melemahkan   legitimasi   

mereka   kelak   ketika   berada   di   lembaga pemerintah”. 
21

 

Eep Saefulloh Fatah juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk 

golput, diantaranya adalah: 

a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke 

tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak 

sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan 

penyelenggara pemilu. 

b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari 

kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa 

perubahan dan perbaikan. 

c. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) 

dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan 

politik-ideologi lain.
22

 

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok 

golput. Pertama,  adalah  kelompok  golput awam.  Yaitu  mereka  yang tidak 

mempergunakan hak pilihnya  bukan karena  alasan  politik, tetapi karena alasan 

ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak 

sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, 

adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan 
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hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas 

dengan kualitas partai politik yang ada. Atau  karena  mereka  menginginkan  

adanya  satu  organisasi  politik  lain yang  sekarang  belum  ada.  Maupun  karena  

mereka  mengkehendaki pemilu   atas   dasar   sistem   distrik,   dan   berbagai   

alasan   lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi disbanding 

golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak 

Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.
23

 

Dalam  buku  Political  Explore, beberapa  ilmuan  mendefinisikan 

golput,yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan 

putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan 

tidk bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai 

macam alasan, baik pada pemilihan legislative, pilpres, pilkada maupun pemilihan 

kepala desa. Golput disebut juga  dengan  abstain  atau  blanko  pada  even  

pemilihan  terbatas  pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Menurut 

B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan 

haknya untuk memilih   salah   satu   partai   peserta   pemilu. Selanjutnya, ia juga 

berpendapat, golput  adalah  sebutan  bagi  orang  atau  kelompok  orang yang 

tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya. 

Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan 

kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan 

dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu 

pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi 
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untung rugi.kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak 

hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih 

menguntungkan. Menurut Muhammad asfar, dia mengatakan batasan perilaku 

nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih  karena  faktor  

kelalaian  atau  situasi-situasi  yang  tidak  bisa dikontrol oleh pemilih, seperti 

karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu 

seperti tempat terpencil atau di tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk 

memilih, dalam konteks semacam  ini, nonvoting  adalah  suatu  sikap  politik  

yang  tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor 

tidak adanya motivasi. 

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-

voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari event 

pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher 

Stout (2007) mengkategorikan Non–Voter tersebut   menjadi tiga ketegori yakni ; 

(a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih 

dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered 

; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar 

sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap 

bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga  tidak memiliki hak pilih.
24

 

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput 

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah 

keagamaan dan berlaku untuk umum. berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia 
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Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh ahli hukum Islam 

terutama  oleh  Mufti,  tentang  suatu  masalah  atau  bisa  juga  diartikan  sebagai 

pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. 

Menjelang pemilihan  umum muncul berbagai permasalahan  yang dinilai 

sebagai  salah  bentuk  kemajuan  demokrasi  Indonesia.  Permasalahan   tersebut 

diantaranya  adanya  Fatwa MUI yang melarang dan mengharamkan  golput pada 

tahun 2009. Pada dasarnya Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia politik di 

indonesia. Namun, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa 

haramnya golput pada ijtima’ ulama komisi fatwa seindonesia III tahun 2009 

dipadangpanjang, telah mengundang respon ketidaksetujuan dan penolakan dari 

berbagai pihak, bahkan dari sejumlah ormas islam, seperti Nahdatul Ulama (NU) 

dan Muhammadiyah.
25

 

Lahirnya fatwa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: pertama, adanya 

fenomena  yang  menunjukan  gerakan  untuk  tidak  memilih  pada  pemilu  2009; 

kedua, fenomena Golput diyakini Mereduksi Nilai-nilai Demokrasi; ketiga, ada 

permintaan untuk mengeluarkan fatwa, terutama datang dari Tokoh PKS; 

keempat, kemungkinan  MUI  ingin  berperan  dalam  menyukseskan  Pemilu  

2009 untuk mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 

kepentingan bangsa untuk menghasilkan Pemimpin yang Amanah, Shiddiq, 

Tabliqh, Fathanah. 

                                                             
25 Yusuf choirul fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dalam   Perspektif   Hukum   dan   Perundang-Undangan,    (Jakarta:   Badan   Litbang   dan   

Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal. 425 

 



 

Beberapa kalangan menduga sebelum pemilu 2009, bahwa Fatwa Majelis 

Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  mengharamkan  Golongan  Putih  (Golput)  

dalam Pemilu  diyakini  mampu  mendongkrak  partisipasi  Pemilih  dalam  

Pemilu  2009. Namun,  naiknya  partisipasi  pemilih  akibat  fatwa  itu sulit  

diukur,  tidak mudah menentukan dampak atau pengaruh fatwa itu untuk kurangi 

Golongan Putih. Yang jelas  adanya  orang-orang  Islam  yang  senang  mengikuti  

fatwa  MUI,  ada  juga orang Islam yang punya keputusan sendiri bagi dirinya.
26

 

Fatwa tersebut tentunya sejalan dengan tujuan Pemilihan Walikota itu sendiri 

yaitu untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu Pemilu 

untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat 

Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat 

Islam wajib hukumnya untuk memilih  dan  haram  hukumnya   untuk  Golput  

atau  tidak  menggunakan   hak pilihnya, karena Golput dinilai sangat Kontra 

Produktif dengan Pemilu itu sendiri. 

Fatwa ini bersifat lima butir fatwa,
27

 yang ditegaskan bahwa Pemilihan 

Umum adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat- 

syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 

kepentingan bangsa. Memilih pemimpin (Nashbu Al-Imam) dalam islam adalah 

kewajiban. Imamah dan imarah dalam islam yang wajib dipilih adalah pemimpin 

yang  beriman  dan  bertaqwa,  jujur  (Siddiq), terpercaya (Amanah), akif dan 

aspiratif (Tabliq), mempunyai kemampuan (Fatanah), dan memperjuangkan 
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kepentingan umat islam adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi 

syarat-syarat sebagaimana  disebutkan diatas atau sengaja tidak memilih padahal 

ada calon  yang memenuhi  syarat hukumnya  adalah  haram. Memilih  pemimpin 

tanpa  tuntutan  Kitabullah  dianggap  sebagai  penghianatan  kepada  Allah  dan 

Rasulullah serta semua orang beriman.
28

  Perilaku tidak memilih pemimpin adalah 

bagian dari kemungkaran yang harus dilawan dengan tangan, lisan atau hati, tetapi 

yang  terakhir  termasuk  selemah-lemah  Iman.  Pada  dasarnya,  memilih  dalam 

Pemilihan  Umum  adalah  hak  bagi  setiap  Warga  Negara.
29

 dalam  tulisanya, 

Asrorun Ni’am Sholeh,  wakil Sekretaris  Komisi Fatwa MUI dan Anggota  Tim 

Materi  Ijtima’  Ulama  III  tahun  2009  di  padang,  mengaitkan  persoalan  

golput dengan   penegakan   kepemimpinan di indonesia.
30

 Penengakan   

kepemimpinan dalam Islam hukumnya wajib berdasarkan konsensus.
31

 

Argumentasi fatwa didasarkan   kepada  dalil  Al-qur’an  dan  As-sunnah.   dalam  

Perspektif  Islam, Karakter Pemimpin yang harus ditaati adalah Amanah dan 

Adil.
32

 

Pemilu  di Indonesia,  telah dilaksanakan  beberapa  kali namun,  hal yang 

menarik  dari  data  Partisipasi  Pemilih  dari  Pemilu  1971  hingga  Pemilu  2009 

menunjukkan grafik penurunan. Artinya, persentase pemilih yang tidak memilih 
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atau diistilahkan  dengan Golongan Putih (Golput) menunjukkan  kecenderungan 

peningkatan.   Beberapa   kalangan   menilai   fenomen   Golput   diidentifikasikan 

dengan "Gerakan Protes", meski demikian yang terpenting untuk diketahui dari 

gerakan itu adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya serta implikasinya 

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. alasan inilah tentunya yang 

melatarbelakangi MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut dan sejalan dengan 

pemerintah yang  dapat  melarang  ajakan  Golput  melihat  fenomena  Golput  

dari  Perspektif Moral, bagi sebagian orang yang memandang  memilih pimpinan 

adalah bagian dari  Ibadah,  ikut  pemilihan  pimpinan  mengandung  nilai-nilai  

Transcendental, maka  tidak  jadi  memilih  dapat  dimaknai  lari  dari  tanggung  

jawab,  karena  itu berdosa. Namun, yang tidak memberikan suaranya harus 

dengan alasan yang jelas sebaphal tersebut juga tersirat didalam fatwa MUI butir 

5 yang mengharamkan Golput.
33

 

Pada tanggal 26 januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut 

berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai Golput pada Pemilu, dengan dasar 

Pertimbangan bahwa: 

1. Pemilihan  Umum  dalam  pandangan  Islam  adalah  upaya  untuk  

memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 

terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 

kepentingan bangsa. 

2. Memilih  pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk 

menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 
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3. Imamah dan   Imarah dalam   Islam   menghajatkan  syarat-syarat   

sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam 

masyarakat. 

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (Siddiq), 

terpercaya (Amanah), aktif dan aspiratif (Tabligh), mempunyai 

kemampuan (Fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat 

Islam hukumnya adalah wajib. 

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali 

padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.
34

 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MUI akhirnya 

merekomendasikan: 

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya 

yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. 

2. Pemerintah  dan  penyelenggara  pemilu  perlu  meningkatkan   

sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat 

meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.
35

 

Fatwa   tersebut   dapat   dipandang   sebagai   sebuah   langkah   besar   

dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya diawal era 

reformasi MUI  telah  menunjukan  tanda-tanda  pergeseran  tajam  dengan  
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kecenderungan memasuki  ranah  politik.
36

   Fatwa  haram  Golput  yang 

dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut merupakan salah 

satu bentuk upaya dari Para Ulama  dalam menegakkan  Demokrasi  di Indonesia.  

Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa barat, Salim Umar mengatakan; 

 

“ Keberadaan  pemimpin  sangat  penting  bagi  umat  Islam.  Oleh  

karena  itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus 

didukung oleh seluruh  umat  Islam.  Jika  di  antara  para  calon  

pemimpin   ada  yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib 

hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau 

tidak menggunakan hak pilihnya”.
37

 

 

Dalam  menetapkan  fatwa  menegenai  haramnya  Golput,  MUI 

memiliki dasar argumentasi yang digali dari al-qur’an, hadist, dan pendapat 

ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar argumentasi yang di kemukakan MUI: 

1. AL-Qur’an  Surah An-Nisa'  (4) ayat 59:“Hai orang-orang  yang beriman, 

taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu’’. 

2. Hadist  Nabi  SAW.: “Dari  abdullah  bin  amr  bin  ‘auf  al-muzani,  dari 

ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasullah SAW bersabda: 

“perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian 
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yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR At- 

Tirmidzi). 

3. Hadist Nabi SAW.:“Barang siapa mati dan belum melakukan baiat, maka 

matinya dalam keadaan jahiliyah”. (HR Bukhari). 

4. Hadis   Nabi   SAW: “Barangsiapa    yang   memilih   sesorang   

pemimpin padahal  ia  tahu  ada  orang  lain  yang  lebih  pantas  untuk  

dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab allah dan sunnah 

Rasul-Nya, maka ia telah menghianati  allah, rasulnya, dan semua orang 

beriman”. (HR At-Thabrani). 

5. Pernyataan  Abu  Bakar  r.a.,  ketika  pidato  pertama  setelah  ditetapkan 

sebagai khalifah: “wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka 

bantulah  aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah  aku.... taatilah aku 

selagi aku menyuruh kalian taat kepada allah, dan jika memerintahkan 

kemaksiatan maka jangan taati aku”. 

6. Pernyataan Umar r.a ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato: 

“barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka 

luruskanlah aku....”. 

7. Pendapat  Al-Mawardi  dalam  Al-Mahkam  as-Shultaniyah hal.3: 

“kepemimpinan   (al-imamah)  merupakan  tempat  pengganti  kenabian 

dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang 

menduduki   kepemimpinan   tersebut   hukumnya   adalah   wajib   

menurut ijma”. 

8. Pendapat  Al-Mawardi  dalam  Al-Mahkam  As-Shultaniyah  hal.  4:  “jika 

menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah 

fardhu kifayah seperti seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada 

orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah 

kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seseoragpun yang 

menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni 

golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiar) hingga mereka 

memilih  untuk  umat  seorag  pemimpin,  dan golongan  (calon)  



 

pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi 

pemimpin”. 

9. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah  As-Syar’iyah: “penting  untuk 

diketahui  bahwa  adanya  kekuasaan  untuk  mengatur  urusan  manusia 

adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak 

agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak 

adam  tidak  akan sempurna  kemashlahatannya  tanpa  berkumpul  

karena diantara  mereka  saling  membutuhkan,  dan  tidak  bisa  

dihindari  ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”.
38

 

 

Pada  poin  pertama,  MUI  menggunakan  ayat  Al-quran  yang  menyuruh 

untuk taat kepada allah dan rasulnya, serta ulil amri (Pemimpin). Penggunaan ayat 

ini karena disamping tidak terdapat ayat Al-qur’an yang secara langsung berbicara 

mengenai keharaman Golput, ayat ini relevan untuk menyuruh orang untuk taat 

kepada Ulil Amri dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu. 

Pada poin 2, 3, dan 4 adalah kutipan Hadist Nabi SAW. Hadist nomor 2 

berisi peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang 

mengahalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya, hadist ini 

dipakai MUI sebagai Qiyas untuk memperingatkan prilaku Golput berjamaah dan 

terorganisir. Sedangkan hadis ke-3 adalah keharusan sumpah setia (baiat) pada 

pemimpin, senada dengan ayat pada point 1. Disisi lain, hadis nomor 4 tampaknya 

menjadi  dasar  pemikiran   MUI  bagi  keharusan   memilih   jika  diketahui   ada 

pemimpin yang layak untuk itu. 
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Poin 5 dan 6 adalah qaul al-shahabat (pendapat sahabat). Keduanya 

pendapat tersebut tampak seirama dalam hal keharusan memilih pemimpin dan 

beramar ma’ruf. Sementara itu, poin 7, 8, dan 9 masing-masing adalah pendapat 

ulama,  terutama  menyangkut  masalah  politik.  Al-mawardi  dan  Ibnu  

Taimiyah adalah  dua  Ulama  Khalaf  yang  sangat  terkenal   dan  mumpuni  

dalam  soal Pemikiran   Politik  Islam.  Pendapat   dua  ulama  ini  langsung  

berbicara   pada kewajiban   menegakkan   Imamah   sebagai   sarana   untuk  

menegakkan   agama. Dengan kata lain, Golput dianggap sebagai tindakan yang 

menentang  Imamah, maka Golput adalah Haram.
39

 

3. Faktor-Faktor Golput 

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput pada dasarnya   juga   tidak   

jauh   berbeda   dengan   pendekatan-pendekatan perilaku pemilih diatas. Dengan 

mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986) dan 

Downs (1957), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan 

untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu 

pemilu. 

Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. 

Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang 

keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir 

dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-

sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing. 
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Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa 

faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor 

social ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik . 

a. Faktor Sosial 

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan 

perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda.  Pada  satu  sisi,  variabel  

status  sosial  ekonomi  memang dapat diletakkan sebagai variabel independen 

untuk menjelaskan perilaku  non-voting  tersebut.  Namun,  pada  sisi  lain,  

variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang 

bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, 

variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. 

Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama 

variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku 

non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran 

memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan 

ketidakhadiran pemilih. 

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi 

dengan   kehadiran   atau   ketidakhadiran   pemilih,   seperti   dijelaskan 

Raymond F Wolfinger dan steven J.Rossenstone yaitu : 

 

 



 

1). Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi warga. 

Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang 

berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat 

kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-

lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, 

menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. 

Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti 

misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula 

para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan 

pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, 

kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya. 

2).  Tingkat  pendidikan  tinggi  menciptakan  kemampuan  lebih  besar 

untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan 

seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada   saat   pendaftaran   

maupun   pemilihan   .dalam   sebuah tuilisannya,Wolfinger dan rossestone 

menjelaskan sebagai berikut, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai 

system politik dan  bagaimana  suatu  isu  mempengaruhi  hidup  kita, dan 

diterangkan untuk menekanteman sebayannya untuk berpartisipasi dalam proses 

politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir 

kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara. yang 

kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik 

karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, 



 

ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan  

kemampuan  mereka  perlu  dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih 

dan mendaftar.
40

 

Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan 

berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan “the best 

knows about turnout is that citizens of higher social and economics status 

participate more in politics...” ( yang utama tentang kehadiran bahwa warga 

Negara yang status social dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...).
41

 

Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat 

status social ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. 

b. Faktor Psikologis 

Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan 

dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri- ciri kepribadian seseorang. 

Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa 

perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak 

acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung 

jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai   kepribadian   

yang   tidak   toleran   atau   tak   acuh cenderung untuk tidak memilih. 

Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu 

sejalan dengan kepentingan peroragan secara langsung,  betapapun  mungkin  hal  

itu  menyangkut  kepentingan umum yang lebih luas. 
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Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian 

tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik 

langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. 

Ciri-ciri   kepribadian   ini   umumnya   diperoleh   sejak   lahir bahkan  

lebih  bersifat  keturunan  dan  muncul  secara  konsisten dalam setiap perilaku. 

Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah 

kefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau 

ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, 

seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, 

organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan 

sebagainya. 

Sementara  itu,  penjelasan  kedua  lebih  menitikberatkan faktor orientasi 

kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting disebakan 

oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan 

karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.
42

 

Secara  teoritis,  perasaan  apatis  sebenarnya  merupakan jelmaan atau 

pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana 

ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa 

disebabkan oleh rendahnya sosialisasi   atau   rangsangan   (stimulus)   politik,   

atau   adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan 

perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada  perasaan  

tidak  berguna.  Mereka  melihat  bahwa  aktivitas politik sebagai sesuatu yang 
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sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa 

atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak 

memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik 

seringkali berada diluar kontrol para pemilih. 

Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri 

dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka 

berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness inilah yang 

disebut sebagai anomi. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. 

Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya 

tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai 

pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan 

pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat 

terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan 

mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, 

demonstrasi dan semacamnya.  

c. Faktor Rasional 

Faktor  pilihan  rasional  melihat  kegiatan  memilih  sebagai produk  

kalkulasi  untung  dan  rugi.  Yang  dipertimbangkan  tidak hanya   “ongkos”   

memilih   dan   kemungkinan   suaranya   dapat mempengaruhi hasil yang 

diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif  berupa  pilihan  yang  ada.  

Pertimbangan  ini  digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri 

untuk terpilih sebagai  wakil  rakyat  atau  pejabat  pemerintah.  Bagi  pemilih, 

pertimbangan   untung   dan   rugi   digunakan   untuk   membuat keputusan 



 

tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan 

apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pada kenyataannya, ada sebagian 

pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini 

disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang 

bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada    

variabel-variabel  lain  yang ikut menentukan dalam mempengaruhi   perilaku 

politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam 

mempengaruhi pilihan politik seseorang  dalam  pemilu.  Dengan  begitu,  pemilih  

bukan  hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh 

karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional,   

bisa   berupa   isu-isu   politik   atau   kandidat   yang dicalonkan, seperti 

ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih 

baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru 

terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan 

menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. 

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih 

sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi 

sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi 

tidak tertutup kemungkinan   adanya   pengaruh   dari   faktor   tertentu   dalam 

mempengaruhi keputusannya.
43

 

Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson  (1971) 

dan  Down  (1957), “ tidak  adanya  kemauan mayoritas orang untuk 
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berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. 

Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika 

mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : “Apa yang akan saya 

peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika 

saya tidak melakukannya? “ dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan, 

jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini adalah scenario “ free rider “ ( 

pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi kewajibannya ) ketika non 

partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini menjadikan olson sampai 

pada kesimpulan bahwa individu  yang  rasional  dan  mementingkan  

kepentingan  sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum 

dan kelompok.
44

 

4. Kerugian Golongan Putih (GOLPUT) 

Menurut Witny dalam website miliknya, ia berpendapat bahwa akibat dari 

golongan putih dapat membuat budaya yang tidak peduli dengan pemilu sehingga 

membuat mereka menjadi egois. Hal ini dapat dikarenakan dari berbagai pihak, 

baik pihak generasi muda dan generasi tua bahkan pihak pemerintah juga ambil 

bagian dalam masalah ini. Dalam hal ini yang paling berperan adalah pemerintah 

itu sendiri, karena calon-calon pemilu hanya manis di mulut saja, namun pada 

kenyataannya saat mereka duduk di kursi dewan, mereka justru berubah menjadi 

egois dan haus akan kekuasaan. Inilah yang membuat para generasi muda menjadi 

ragu-ragu dalam pemilu dan pada akhirnya membuat mereka tidak peduli dengan 

pemilu. 
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Ketiga faktor itu lama kelamaan makin terkikis dengan perubahan yang 

ada. Generasi atau golongan muda mulai mengkikis rasa nasionalisme itu sendiri, 

makin tidak perdulinya mereka terhadap Pemilu ini mengakibatkan munculnya 

Budaya baru yang saya rasa akan berkembang sehebat Budaya Korupsi kita, yaitu 

tidak lain dan tidak bukan adalah Budaya Golongan Putih.
45

 

Menurut Rivai, “Secara defakto memang legitimasi akan sangat rendah 

namun disisi lain tindakan tidak ikut memilih (golput) telah melegalkan ‘kursi 

haram’ untuk diduduki oleh legislator/senator yang tak memenuhi syarat minimal 

perolehan suara, bahkan ada sebagiannya hanya kebagian jatah partai.
46

 

Bagi masyarakat, menjadi golongan putih baik karena apapun alasannya 

mempunyai kerugian bagi masing-masing orang. Namun kerugian yang secara 

umum yaitu hilangnya hak mereka dalam menentukan kemajuan bangsanya, dan 

mereka juga tidak dapat memprotes keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah karena mereka sendiri tidak ikut dalam pemilu. Golongan putih juga 

dapat menumbuhkan sikap apatis bagi masing-masing individu yang menjadi 

golongan putih. 

Bagi pemerintah, banyaknya rakyat yang memilih menjadi golongan putih 

membuat kerugian baik dari segi keuangan dan segi kepercayaan. Dari segi 

keuangan dapat dilihat saat pemerintah menyiapkan lembaran untuk pemilu yang 

sudah dilebihkan jumlahnya, namun pada akhirnya masih banyak lembaran-

lembaran yang terbuang percuma. Padahal uang dari lembaran itu dapat 
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dialokasikan untuk hal yang lain. Semakin tinggi tingkat golongan putih dalam 

pemilu semakin menjadi indikasi bahwa rakyatnya sudah semakin tidak percaya 

lagi kepada pemerintahan. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat buruk 

bagi pemerintah dan kemajuan Indonesia. 

 

B. Perilaku Politik Mahasiswa 

 1. Perilaku Politik 

Dalam studi kepustakaan mengenai sikap diuraikan bahwa sikap 

merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai 

dengan rangsang yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, 

berarti bahwa penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap 

obyek.
47

 

Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus 

ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang tertutup. Secara operasional 

pengertian sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap 

kategori stimulus tertentu dan dalam penggunaan praktis, sikap sering kali 

dihadapkan dengan rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional.
48

 

Peranan sikap dalam kehidupan seorang sangat besar karena apabila sudah 

terbentuk pada diri seseorang maka sikap akan turut menentukan cara-cara 

tingkah lakunya. Sikap seseorang merupakan prediposisi (keadaan mudah 

terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang 

                                                             
47 Mar�at,  Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran,( Jakarta: Ghali Indonesia, 

1981) hal.81 
48 Ibid, hal. 10 



 

dapat memulai dan membimbing tingkah laku seseorang. Sikap merupakan hasil 

dari faktor genetis dan proses belajar, serta selalu berhubungan dengan suatu 

obyek atau produk. Sikap biasanya memberikan penilaian (menerima atau 

menolak) terhadap obyek atau produk. Sikap merupakan suatu cara bereaksi 

terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau dari suatu situasi.  

Pada umumnnya yang banyak diikuti ialah bahwa sikap itu mengandung 

tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: 

a. Komponen afektif (emosional) 

Komponen afektif menyangkut masalah emosional subyektif seseorang 

terhadap suatu objek sikap, atau perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Pada 

umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif, banyak 

dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai yang benar dan 

berlaku bagi objek yang dimaksud. Namun, pengertian perasaan pribadi seringkali 

sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Sikap merupakan 

intensitas afeksi positif atau negatif untuk atau melawan sesuatu objek psikologis 

yang dicerminkan dengan jumlah keseluruhan dari kemauan dan perasaan 

manusia, prasangka dan kecenderungan, gagasan-gagasan yang telah terbentuk 

sejak semula, buah pikiran, ketakutan, perasaan yang terancam, dan keyakinan 

mengenai suatu topik tertentu. Untuk itu, mengatur sikap seseorang merupakan 

suatu usaha untuk menempatkan posisinya pada garis afeksi yang sangat 

merentang, dari sangat positif hingga yang negatif terhadap suatu objek yang 

menuntut penentuan sikap. 

 



 

b. Komponen kognitif (perseptual) 

Komponen ini berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi objek sikap. Sesuatu yang dipercayai seseorang itu 

merupakan sesuatu yang telah terpolakan dalam fikirannya. Kepercayaan datang 

dari apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian 

terbentuk suatu ide mengenai sifat atau karakteristik umum mengenai objek. 

Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan 

seseorang mengenai apa yang telah diharapkan dari objek tertentu. Interaksi 

seseorang dengan pengalaman di masa mendatang serta prediksinya mengenai 

pengalamannya akan mempunyai arti dan keteraturan. Kepercayaan dapat 

berkembang sejalan dengan perkembangan pribadi, apa yang diceritakan orang 

lain, maupun kebutuhan emosional seseorang yang bertindak sebagai determinan 

utama terbentuknya kepercayaan. Hanya saja kepercayaan sebagai komponen 

kognitif tidak selalu akurat, karena kadang-kadang kepercayaan itu terbentuk 

justru dikarenakan kurang atau tiduknya informasi yang benar mengenai objek 

yang dihadapi. Untuk itu kurang tepat kalau hanya mengginakan komponen 

kognitif dalam menggali sikap seseorang, namun perlu menggali dari komponen 

sikap yang lain yaitu afektif dan konatif. 

c. Komponen konatif (perilaku) 

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku 

atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan 

objek sikap yang dihadapi. Pengertian kecenderungan berperilaku menunjukkan 

komponen konatif yang meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat 



 

secara langsung saja, akan tetapi meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang 

berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan seseorang. Kondisi di atas, 

didasari adanya asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi 

perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan 

terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan 

dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara 

konsistan selaras dengan kepercayaan dan perasaan akan membentuk sikap 

individual. Pengetahuan yang diperoleh individu sebagai akibat interaksi dengan 

lingkungannya akan membentuk sikap apabila pengetahuan yang dimiliki individu 

tersebut sudah disertai dengan kesiapan untuk bertindak. Pembentukan dan 

perubahan sikap seseorang senantiasa berlangsung dalam interaksi dengan 

manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi dengan lingkungannya 

melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku dan lain 

sebagainya akan berpengaruh pada pembentukan serta perubahan sikap. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sikap tidak terbentuk dan berubah dengan 

sendirinya. 

Interaksi dalam suatu lingkungan tertentu akan membentuk sikap tertentu 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Interaksi 

dengan lingkungan yang baru, dimana norma-norma yang berlaku dalam 

lingkungan baru tersebut berbeda dengan lingkungan dimana seorang tinggal, 

dalam waktu tertentu proses interaksi dengan lingkungan dengan lingkungan yang 

baru menjadikan terjadi perubahan pada sikap yang sudah terbentuk sebelumnya. 

Perubahan sikap terjadi apabila norma-norma dalam lingkungan yang lama 



 

dilepaskan atau ditinggalkan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang 

ada pada lingkungan baru tersebut. Proses perubahan sikap tersebut merupakan 

proses pembentukan sikap yang baru berdasarkan norma-norma yang baru. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan dan perubahan sikap tidak 

terpisah, tetapi sesuatu yang berlangsung secara bersama dan tidak dapat 

dipisahkan sendiri-sendiri. Kajian akademis mengartikan politik sebagai politics 

maupun policy, maka politics menunjukkan pada interaksi kekuasaan dalam 

masyarakat, yang meliputi fenomena mempertahankan, memperbesar, maupun 

merebut kekuasaan, sedangkan policy mengarah pada serangkaian tindakan yang 

sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang 

berpengaruh atau berkuasa, atau biasa dikenal sebagai kebijakan. Kebijakan yang 

dimaksud adalah kebijakan yang bersifat otoritatif, sehingga kita dapat melihat 

hubungan antara kedua makna tersebut yang pada esensinya bersumber pada 

konsep kekuasaan karena policy sebagaimana dimaksud pada hakekatnya 

merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar berbagai aktor.
49

 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap individu terkait 

dengan persoalan politik dalam arti luas. Masyarakat sebagai kumpulan individu 

memiliki harapan sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan. Kegiatan yang 

berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kekuasaan politik 

disebutkan oleh Sastroatmodjo
50

 sebagai perilaku politik. Sehingga secara singkat 
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dapat dikatakan bahwa perilaku politik adalah perilaku yang menyangkut 

persoalan politik. 

Politik senantiasa berkenaan dengan tujuan masyarakat secara umum dan 

bukan tujuan perseorangan. Perilaku politik tidak berdiri sendiri tetapi 

mengandung keterkaitan dengan hal-hal lain. Sikap politik seseorang apabila 

sudah ditunjukkan dengan aksi baru akan menjadi perilaku yang dapat dilihat. 

Sikap masih dalam taraf bereaksi terhadap sesuat, menyebutkan bahwa sikap 

merupakan kecenderungan bertindak. Dengan demikian, sikap masih bersifat 

internal. Apakah sikap itu benar-benar mewujud pada sebuah perilaku politik 

masih dipengaruhi faktor-faktor luar. Oleh karena itu perilaku politik tidak 

selamanya mewakili sikap politik seseorang.
51

 

Kajian perilaku politik dapat dilakukan dengan menggunakan tiga unit 

dasar analisis, yaitu individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipologi 

kepribadian politik. Agregasi politik adalah kelompok individu yang tergabung 

dalam suatu organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan 

lembaga-lembaga pemerintahan. Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe 

kepribadian pemimpin seperti pemimpin otoriter, demokratis dan leissfeir.
52

 

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan 

dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
53

, Secara etimologi, 

perilaku politik atau dalam bahasa Inggris disebut Politic Behaviour adalah 

perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak 
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dan kewajibannya sebagai individu politik. Seorang individu/kelompok 

diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan 

perilaku politik. Implementasi dari kegiatan perilaku politik menurut Putra dapat 

berupa hal-hal berikut: 

a. Terlibat aktif dalam pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin, 

minimal sebagai pemilih 

b. Mengikuti dan berhak menjadi insane politik yang mengikuti suatu 

partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat 

c. Berperan serta dalam prosesi politik, semisal melakukan kritisi terhadap 

politikus yang berotoritas 

d. Berhak untuk menjadi pemimpin politik 

e. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan 

politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh 

Undang-undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Pendekatan 

behavioralisme menjawab bahwa individu yang secara aktual melakukan kegiatan 

politik, sedangkan lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu 

yang berpola tertentu.
54

 

Ramlan Surbakti mengemukakan beberapa kajian pendekatan perilaku 

politik, yaitu : 

a. Individu aktor politik 

Manakala kita menaruh perhatian pada perilaku individu sebagai aktor 

politik, tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah 
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pimpinan politik dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan aktor politik adalah 

individu yang menjalankan fungsi pemerintahan atau fungsi politik. Misalnya, 

memiliki jabatan dalam lembaga pemerintahan, atau organisasi. Dikatakan aktor 

politik karena individu tersebut aktif menjalankan fungsinya dalam jabatan yang 

dipegangnya. 

b. Agregasi politik 

Agregasi politik adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu 

organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan lembaga-

lembaga pemerintahan 
55

 

c. Tipologi Kepribadian Politik 

Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin seperti 

pemimpin otoriter, demokratis, dan leissfeir. 

d. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara bisa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. 

Keikutsertaan ini ditunjukkan dengan mengajukan usul, mengajukan alternatif, 

memberikan kritik, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan seperti 

dalam Pilkada. 

Perilaku politik bukanlah hal yang tercipta sendiri. Lingkungan-

lingkungan sosial politik tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Perilaku politik harus melalui proses, pengalaman, 
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sosialisasi, dan sebagainya hingga terbentuklah sikap dan perilaku politik 

seseorang. 

Sastroatmodjo menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku politik seseorang pemilih adalah sebagai berikut: 

1. Faktor lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, 

sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa. 

2. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan 

membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan 

kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-

bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik 

serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup. 

3. Faktor struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada 

faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama 

adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap 

suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek 

tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu penilaian yang 

dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. 

Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan 

pertahanan. 

4. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu, keadaan yang 

mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan sesuatu kegiatan.
56
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Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi perilaku politik aktor 

politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku politik seseorang 

tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja tetapi juga dipengaruhi 

oleh pertimbangan non politik. 

Andre Bayo Ala menyebutkan bahwa tindakan politik atau disebut juga 

kegiatan politik dapat digolongkan oleh menjadi: 

1. Kegiatan politik legal dan illegal 

2. Mandiri dan dikerahkan 

3. Kegiatan politik lunak dan eras. 

Kegiatan politik legal merupakan kegiatan yang disahkan oleh 

konstitusional atau ketentuan hukum, dan dalam pelaksanaannya tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, kegiatan politik yang ilegal 

adalah yang tidak diperkenankan oleh peraturan hukum yang berlaku atau yang 

pelaksanaannya bertentangan dengan hukum. Kegiatan politik yang bersifat 

mandiri adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

berdasarkan atas inisiatif yang berasal dari dirinya sendiri atau dengan kata lain 

orang melakukan suatu kegiatan politik karena kesadaran politiknya yang tinggi. 

57
menjelaskan bahwa aktivitas pelaku dalam berpolitik yang dapat diamati 

sesungguhnya adalah perilakunya. 

Beberapa ahli politik menyebutkan tipe-tipe kepribadian politik yaitu 

sebagai berikut. 

1. Erinch Fromm menyebut salah satu tipe kepribadian sebagai automaton 
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yaitu seseorang yang kehilangan rasa individualitasnya karena proses penyesuaian 

dirinya dengan nilai-nilai umum. 

2. Harold Lasswell menyebut ada beberapa tipe kepribadian politik yaitu 

agitator politik yaitu seseorang yang mahir di bidang kontrak pribadi dan terampil 

dalam usaha membangkitkan emosi-emosi politik, administrator politik yaitu 

orang yang terampil dalam memanipulasi organisasiorganisasi ide-ide, birokrat 

politik yaitu orang yang sangat menekankan peraturan-peraturan formal dan 

organisasi dan merealisasikannya dalam situasi tertentu.
58

 

Perilaku politik seorang dengan kepribadian tertentu yang melandasinya 

pada akhirnya akan menentukan orang tersebut dalam berpartisipasi politik. 

Bentuk-bentuk partisipasi politik seseorang terlihat dari aktivitas-aktivitas 

politiknya. Michael Rush dan Phillip Althoff 
59

 menyebutkan bentuk-bentuk 

partisipasi politik yang berlaku pada berbagai tipe kepribadian politik yaitu 

sebagai berikut. 

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi 

b. Mencari jabatan politik atau administrasi 

c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik 

d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik 

e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik 

f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-politik 

g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya 

h. Partisipasi dalam diskusi politik informal 
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i. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting) 

Pada dasarnya, tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. Beberapa istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan bentuk sikap 

seseorang dalam politik yaitu apatisme, sinisme, alienasi dan anomi. Apatisme 

politik adalah sikap yang dimiliki seseorang yang tidak berminat atau tidak punya 

perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang 

ada dalam masyarakatnya. Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang 

menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Alienasi 

adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan 

masyarakat, sedngkan anomi politik adalah perasaan kehilangan nilai dan arah 

hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti 

dalam hidup ini. 

2. Perilaku Mahasiswa  

Perilaku Mahasiswa dalam berpolitik sangat penting dalam kehidupan 

suatu negara. Dengan memiliki perilaku politik, warga masyarakat akan 

mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya selaku warga negara sekaligus 

mempunyai perasaan ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan 

hidup dan pembangunan bangsanya. Setiap warga menjadi penuh berminat dan 

penuh perhatian terhadap orang lain, situasi dan gejala-gejala yang terjadi di 

masyarakatnya. Bagi bangsa Indonesia, perilaku politik mutlak diperlukan karena 

kita menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat 

untuk menggunakan hak dan kewajibannya. 



 

Dalam sistem demokrasi berarti mengikutsertakan seluruh rakyat dalam 

proses pembuatan keputusan dengan cara yang telah ditentukan dan disepakati 

bersama. Dengan demikian, semakin banyak yang terlihat dalam pembuatan 

keputusan dengan sendirinya keputusan yang diambil akan mendapat dukungan 

sebagian besar rakyatnya.  

Generasi muda, dalam hal ini mahasiswa merupakan tulang punggung 

bangsa dan negara, dimana kelangsungan hidup bangsa di masa mendatang 

ditentukan oleh kualitas mahasiswanya saat ini. Pengembangan mahasiswa lebih 

banyak tergantung pada mahasiswa itu sendiri. Perilaku politik mahasiswa perlu 

diketahui sehingga para mahasiswa sebagai penerus bangsa dapat diarahkan 

dalam aktivitas politiknya yang akan mendukung dalam program-program 

pembangunan yang sedang berjalan. 

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 

Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1982 tanggal 11 Agustus 1982 tentang 

Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda, dilakukan 

sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang 

perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidupnya dalam bermasyarakat yaitu 

sebagai berikut: 

 a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga 

negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. 

b. Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Memiliki disiplin pribadi, sosial dan ekonomi. 



 

d. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan obyektif bangsa 

saat ini. 

e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan 

UUD 1945 dan Pancasila. 

f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional. 

g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran 

akan keanekaragaman bangsa. 

h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar 

secara selaras, serasa dan seimbang. 

i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang 

bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD 1945, atas dasar pola pikir 

atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945. 

 



 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PEMILIHAN UMUM RAYA (PEMIRA) 

MAHASISWA DI FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN 

LAMPUNG 2016 

A. Sejarah Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) 

Pemilihan umum (Pemilu) selama ini oleh banyak orang masih dianggap 

Sebagai satu satu nya cara dan tidak ada cara lain yang paling demokratis untuk 

memperoleh pemerintahan yang legitimatif. Anggapan ini bukan saja dibenarkan 

oleh pakar hukum tata negara, juga oleh pakar politik asing maupun domestik. 

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan luber dan jurdil, secara tidak 

langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi penggantian pemerintahan dengan 

jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati 

bersama. Demikian, bagi bangsa bangsa beradab, Pemilu merupakan sebuah 

instrumen bagi pembentukan pemerintahan modern dan demokratis, karena 

mereka percaya bahwa melalui pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan 

lebih mulu, dibanding kan dengan cara-cara dan tindak kekerasan massal yang 

lebih mengedepankan radikalisme. 

Namun, dalam prakteknya, sangat sulit pemilu dapat terselenggara dengan 

lancar dan berkualitas, karena bermain nya faktor–faktor kepentingan politik, 

kepentingan ingin berebut kekuasaan, ketimbang hakikat-hakikat yang diingini 

oleh sasaran yang akan dicapai oleh penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hal ini 



 

juga tak dapat dihindari ketika negara kita menyelenggarakan pemilu 1999, yang 

semula bertujuan mengakhiri masa transisi dan krisis multidimensi yang melanda 

indonesia setelah rontok nya pemerintahan orde baru yang otoriter dan korup.
60

 

Tidak aneh lagi bagi Mahasiswa ketika mendengar akronim Pemilihan 

Umum dalam lingkup kampus yang disebut Pemira di IAIN Raden Intan 

Lampung. Namun, mungkin kedengaran aneh ketika mendengar eksistensialisme 

dalam Pemira. Kegiatan tersebut adalah program kerja Institut yang rutin setiap 

tahunnya digelar. KPUM atau yang lebih akrabnya Komisi Pemilihan Umum 

Mahasiswa merupakan wadah dari kegiatan tersebut. Di dalamnya pembuatan 

syarat dan kriteria yang ingin mencalonkan dibuat. Tidak hanya syarat namun 

juga peraturan kegiatan tersebut. 

Pemira merupakan suatu ajang di mana semua mahasiswa mendelegasikan 

maupun didelegasikan untuk menjadi kandidat Presiden Mahasiswa (PRESMA), 

ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) , Ketua Himpunan Mahasiswa 

Jurusan (HMJ). Perlu kita ketahui, eksistensialime disini merupakan sikap 

seseorang yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa 

mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Adalah masalah yang 

cukup memprihatinkan bilamana terus berlanjut, pun bukan masalah bila tidak 

dipikirkan. 

Dalam hal ini, banyak kecurangan, sampai dengan kamuplase individual 

yang bertopeng ketika menjadi kandidiat. Maka dari itu, fenomena tersebut harus 
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dipikirkan. Tidak bisa disamakan antara politik Negara dengan politik kampus 

walaupun kampus adalah gambaran kecil suatu Negara.
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Momentum pemira idealnya berfungsi sebagai ajang pendidikan politik 

dan pengaktualisasian potensi diri yang dimiliki dalam bidang politik. Karena 

mahasiswa sebagai insan akademis, mahasiswa merupakan pemegang estafet 

tampuk kepemimpinan masa depan. 

Jadi, pemira merupakan suatu proses pendidikan politik yang dinilai 

efektif. Oleh sebab itu mahasiswa diberi ruang yang seluas-luasnya untuk 

berperan dalam pelaksanaan pemira. Tak dapat dipungkiri, politik memang 

bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa, namun tak sedikit mahasiswa yang anti 

dengan politik. Secara praktis, politik memang sarat akan stigma-stigma negatif 

dalam hal merebut kekuasaan. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial, sudah 

seharusnya kita harus ambil bagian dalam politik. Walaupun hal itu baik atau 

buruk. Dengan harapan semua bisa berubah kearah yang lebih baik. Menurut 

Aristoteles manusia adalah zone politicon. Apapun tindakan manusia tak lepas 

dari nilai politik. 

Dewasa ini dunia kemahasiswaan mengahadapi permasalahan yang 

universal. Tingkat apatisme mahasiswa semakin tinggi. Menurut catatan gerakan 

mahasiswa memang memberikan kontribusi yang konstruktif dalam sejarah negeri 

ini. Akan tetapi gerakan mahasiswa saat ini kurang begitu memiliki tempat dihati 

masyarakat. Ini disebabkan kejadian-kejadian anarkis yang melibatkan mahasiswa 

saat berlangsungnya demonstrasi. Kejadian ini membuat mahasiswa yang aktif 
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dicap negatif. Sikap apatisme juga terjadi dalam pemira IAIN Raden Intan 

Lampung. Kita ambil contoh saat berlangsungnya kampanye. Mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan ini relatif sedikit. Kampanye hanya dihadiri pengurus dan 

simpatisan organisasi. Ini menunjukkan mahasiswa yang aktif diorganisasi 

kampus lebih menaruh perhatian serius terhadap dinamika politik kampus. 

Sedangkan menurut perhatian kita, masa yang paling besar itu adalah 

mahasiswa apatis, mahasiswa yang tidak peduli terhadap dinamika politik. Oleh 

sebab itu pemenang pemira dapat dipastikan dimenangkan oleh mahasiswa 

Golput. Seiring hal itu, bisa dikatakan pemira tidak lagi sebagai ajang demokrasi 

yang dapat mengakomodir keinginan mahasiswa. Sebab pemimpin yang 

dihasilkan bukanlah hasil dari mayoritas mahasiswa melainkan segelintir 

mahasiswa yang terlibat didalamnya. Sedangkan keputusan kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan pemimpin nantinya bersifat universal. Dengan demikian 

mahasiswa yang tidak memilihpun akan terkena imbasnya. Seperti yang sudah 

saya jelaskan sebelumnya, menurut Aristoteles, manusia adalah Zoon Politicon. 

Manusia adalah makhluk sosial/politik.  

Jadi, apapun tindakan manusia tak lepas dari tindakan sosial. Saat 

mahasiswa memilih untuk golput dengan berbagai alasan apapun, berarti tanpa ia 

sadari mahasiswa itu juga telah melakukan kegiatan politik dan telah menjadi 

bagian dari proses yang berakibat buruk. Ketidakpedulian mahasiswa terhadap 

perpolitikan kampus dapat memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. 

Dalam hal ini, pihak-pihak mendapat keuntungan adalah Organisasi-organisasi 

kampus yang memiliki pendukung fanatik. Organisasi yang memiliki pendukung 



 

fanatik biasanya dari Organisasi berkuasa sebelumnya. Dengan mudah mereka 

akan menggiring dan mengarahkan suara untuk memilih calon mereka. Andai 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, ini akan menjadi 

presiden buruk bagi proses pemira. Situasi ini akan dimanfaatkan untuk mencari 

keuntungan dan kepentingan pribadi juga golongan, tanpa mengutamakan 

kepentingan mahasiswa.  

Jika ditilik sisi positifnya, adanya pendukung fanatik yang dimiliki 

sebagian Organisasi, seharusnya dapat dicontoh Organisasi yang lain. Dengan 

demikian Organisasi tersebut dapat memberikan pelajaran politik dan memberikan 

pencerdasan bagi mahasiswa sehingga pemira dapat benar-benar diposisikan 

sebagai ajang demokrasi kampus. Sebagai ajang demokrasi kampus, pada 

praktiknya pemira harus bisa menunjukkan demokrasi yang ideal. Mulai dari 

segala lini perangkatnya misalnya pemilih sampai pada yang dipilih harus 

mencerminkan contoh yang baik . Pemira tanpa sikut-sikutan, hingga pada 

kecurangan harus segera dihindari. Jika hal ini saja bisa diingkari, maka tidak 

heran jika pada kehidupan bernegara sesungguhnya, mahasiswa tidak dapat 

menghantarkan negeri ini kearah yang lebih baik. Di kehidupan bernegara 

masyarakat telah sering dibodohi oleh sistem dan praktik politik. Namun lain 

halnya dalam pemira. Sebagai ajang demokrasi kampus, pemira selayaknya 

memberikan pendidikan politik yang sehat, pendidikan politik yang berkualitas 

dan bermartabat. Karena, dilingkungan kampus diisi oleh orang-orang muda. 

Orang-orang yang memiliki semangat dan idealisme tinggi. Untuk itu dalam 



 

proses pemira diharapkan idealisme bisa dijunjung tinggi sehingga pragmatisme 

dapat dihindari.
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Indonesia sebagai negara demokratis sangat menjunjung tinggi kebebasan 

berpendapat dan memberikan ruang proses pembelajaran warganya dalam 

menyampaikan aspirasi demi kemajuan dan kemakmuran negara. Mahasiswa 

selaku agent of change dituntut untuk belajar dan mengaplikasikan pengetahuan 

yang didapatnya untuk membawa manfaat besar bagi manusia, bangsa, dan 

Negara Indonesia.Tentunya untuk menjadi aspirator, mahasiswa harus memahami 

dengan baik sistem ketatanegaraan yang dianutnya dan sistem demokrasi yang 

dianutnya. 

Pada tanggal 29 Maret 2016 lalu, IAIN Raden Intan Lampung 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya (Pemira). Dalam ajang Pemira, 

mahasiswa dituntut memaknai arti demokrasi yang sesungguhnya dan 

melaksanakannya di lapangan. Hal ini merupakan perwujudan demokrasi yang 

seutuhnya.“Dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa.” 

Jelang Pemira, tiap organisasi tengah bersiap mensolidkan barisan dengan 

melakukan proses musyawarah, kongres, dan konvensi untuk mengganti dan 

menyusun tim pemenangan. Seperti di tingkat Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ). Begitu pula Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa 

(Sema) di tingkat fakultas dan universitas. 

Kesibukan menjelang Pemira tidak hanya terjadi dalam tubuh organisasi 

saja. Sema-U juga tengah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lewat 
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KPU inilah akan tersusun mekanisme Pemira. KPU senantiasa diawasi oleh 

Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu). 

Sistem perpolitikan kampus merupakan miniatur sistem perpolitikan di 

negara kita. Ada lembaga eksekutif, legislatif, KPU dan Banwaslu. Kampus 

merupakan pembelajaran yang sangat baik untuk pengetahuan sistem perpolitikan 

teruntuk mahasiswa. Namun apakah seluruh mahasiswa memahami tugas, pokok 

dan fungsi dari proses-proses yang sedang dijalaninya dalam momentum Pemira? 

Seberapa besarkah keikutsertaan dan perhatian mahasiswa secara keseluruhan 

terhadap pembelajaran politik kampus? 

Hasil survey organisasi kemahasiswaan menyatakan, hanya mahasiswa 

yang aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus yang menaruh 

perhatiannya terhadap Pemira. Mereka yang kurang paham terhadap perpolitikan 

kampus biasanya memosisikan dirinya sebagai the floating mass atau massa 

mengambang dan mereka inilah massa terbesar dalam kampus ini yang terkadang 

dalam hajatan besar pemira ini sering disebut-sebut simpatisan. 

Seberapa besar peran mahasiswa dalam setiap prosesnya merupakan bekal 

yang amat berharga bagi mahasiswa kelak ketika dirinya akan menjadi bagian 

besar dalam perubahan bangsa dan negara tercinta ini. Karena guru terbaik atau 

pembelajaran yang baik adalan pengalaman.
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Berangkat dari niat dan semangat untuk terus memperbaiki sistem 

perpolitikan kampus, diharapkan ajang Pemilu Raya Mahasiswa tidak hanya 

dijadikan ajang untuk eksistensi ataupun mencari kekuasaan. Proses Pemira 
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sebaliknya justru harus dijadikan pembelajaran politik mahasiswa. Dan politik 

kampus ini bisa dijalankan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya politik tanpa, 

meminjam pernyataan Nicole Machiavelli, “Menghalalkan segala cara untuk 

menang”. 

Seperti diketahui bersama, persaingan yang dilakukan beberapa Organisasi 

politik mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung dari tahun ke tahun mengalami 

proses yang buruk. Saling menjegal lawan untuk merebut tampuk kekuasaan di 

kampus, tanpa peduli proses-proses baik yang harus dilakukan. Sehingga sering 

adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan kebenaran. 

Di era modern seperti ini, cara-cara konvensional tidak akan bertahan lama 

dalam persaingan antar organisasi politik mahasiswa. Dewasa ini, dengan 

kecanggihan ilmu pengetahuan dan berkembang pesatnya dunia teknologi 

memaksa kita untuk ikut masuk kedalamnya. Itu kemudian yang harus 

dimaanfaatkan untuk memunculkan sosok pemimpin yang dipilih secara kolektif. 

Tidak bisa dipungkiri juga kalau cara konvensional, semisal, ‘menggiring’ massa 

untuk memilih pemimpin yang sedang diperjuangkan masih sangat efektif untuk 

dilakukan. Tetapi proses-proses seperti itu sudah hal pasti yang akan dilakukan. 

Yang menjadi persoalan adalah kita terlalu kaku dalam menyikapi moment-

moment politik seperti Pemira di IAIN Raden Intan Lampung. 

Jika para peserta pemira tersebut berhasil dari ke’kaku’an tersebut, maka 

inovasi politiklah yang juga sangat penting untuk menjadi pembahasan. 

Kampanye-kampanye kreatif tanpa disadari mampu membuat euforia pemira ini 

lebih terasa. Desain kreatif yang kekinian dan memanfaat media-media sosial 



 

sangat mampu mengubah paradigma mahasiswa yang apatis untuk ikut terlibat 

dalam momen politik yang kadang dianggap hanya untuk mahasiswa 

organisatoris.
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Menurut Bertold Brecht, “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak 

mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia 

tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa 

dan obat, semua tergantung kepada keputusan politik. Orang yang buta politik 

terlalu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa 

ia membenci politik. Ia tidak tahu bahwa, dari kebodohan politiknya lahir pelacur, 

anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya 

perusahaan nasional dan multinasional.” 

Kalau pernyataan tersebut kita tarik ke lingkup yang lebih kecil, 

universitas, otomatis semua tindakan politik kita akan berpengaruh kepada 

beberapa kebijakan yang akan diterapkan pihak universitas. Maka dari itu, untuk 

membantu memperbaiki IAIN Raden Intan Lampung, kita tidak hanya dituntut 

untuk berpartisipasi dalam Pemilu Raya Mahasiswa. Lebih dari itu, kita harus 

mengawal bersama-sama setiap kebijakan yang akan diambil.
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B. Tujuan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) 

Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan 

miniature state atau student goverment yang melaksanakan tugas dan fungsi 

seperti sebuah negara. Konsekuensi dari organisasi kemahasiswaan sebagai 

student government ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Hal ini 
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diungkapkan oleh Sitepu yang menyatakan bahwa politik adalah segala hal yang 

terkait dengan “penyelenggaraan negara dan pemerintahan”. Jadi bisa dikatakan 

bahwa dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan maka seorang mahasiswa 

sedang belajar berpolitik. Berhimpun ke dalam organisasi kemahasiswaan 

merupakan hak bagi setiap mahasiswa. Seperti diatur di dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 77 ayat 1 sampai 3 yang 

menyatakan bahwa : 

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.  

2. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:  

a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, 

minat, dan potensi Mahasiswa. 

b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, 

dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan. 

c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa. 

d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat.  

3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.
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Lembaga mahasiswa adalah sebuah wadah pembelajaran mahasiswa untuk 

mengembangkan diri dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan belajar 

menjalankan kegiatan, dari mulai yang bersifat akademik maupun non-akademik. 

Tujuan dari lembaga mahasiswa didirikan yakni untuk membuat suatu lembaga 
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pemerintahan internal kampus dengan tujuan membantu pencapaian visi suatu 

universitas. Tidak hanya itu, lembaga mahasiswa juga bertujuan untuk 

menanamkan budaya kritis dan kepekaan sosial kepada setiap mahasiswa terhadap 

internal universitas dalam hal mengkritisi setiap kebijakan rektorat beserta 

jajarannya maupun persoalan terhadap pemerintahan negara. Di sekolah-sekolah 

tinggi, institut, dan universitas di Indonesia, lembaga mahasiswa adalah suatu 

wadah yang gampang dan mudah untuk dijumpai, dan akan terasa aneh ketika 

suatu universitas tidak mempunyai suatu lembaga mahasiswa. 

Lembaga mahasiswa (intra kampus) di Indonesia sangat beragam, mulai 

dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai badan eksekutif dan Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai badan legislatif ditingkat universitas 

maupun fakultas, dan Unit Kegitan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas 

sebagai lembaga  yang bergerak untuk mengembangkan bakat dan minat 

mahasiswa dalam bidang keagamaan, kesenian, olahraga dan, Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) di setiap program studi atau tingkat jurusan. Megenai 

nama-nama lembaga mahasiswa di Indonesia juga sangat bergam dan berbeda-

beda di setiap kampus.  

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, 

maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya 

berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan 

UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui 

mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. 

Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan 



 

antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan 

mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.
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Di dalam lingkup kampus, khususnya IAIN Raden Intan Lampung, 

pemilihan umum raya merupakan salah satu media demokrasi yang digunakan 

untuk mewujudkan partisipasi mahasiswa. Pemira dianggap penting dalam proses 

dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan umum sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi jika kita melihat 

hampir seluruh negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum. Tidak bedanya 

dengan IAIN Raden Intan Lampung, pemira sangatlah penting dalam proses 

dinamika perpolitikan kampus. Dimana mahasiswa mulai belajar bagaimana 

mendirikan sebuah partai, bagaimana menjadi seorang pemimpin.  

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan 

oleh beberapa sebab, yaitu Pertama, pendapat atau aspirasi mahasiswa mengenai 

berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat kampus bersifat dinamis, 

dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja 

terjadi bahwa sebagian besar mahasiswa berubah pendapatnya mengenai sesuatu 

kebijakan. Kedua, di samping pendapat dari mahasiswa dapat berubah dari waktu 

ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat kampus dapat pula 

berubah, baik karena dinamika eksternal ataupun karena faktor internal kampus 

sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal 

manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat mahasiswa juga 

dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah mahasiswa baru yang 
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masuk. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, 

belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang yang lebih tua dari 

mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara 

teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan, baik di 

cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
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Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan 

pemilihan umum itu ada 4 (empat), yaitu untuk:  

a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai. 

b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan mahasiswa di lembaga perwakilan. 

c ) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan mahasiswa, dan 

d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi dari mahasiswa. 

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung tentang 

pedoman umum Pemilihan Raya (PEMIRA) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) 

Pada BAB II Asas dan Tujuan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) sebagai 

Berikut: 

Pasal 2 

Pemilihan Umum Raya dilaksanakan berdasarkan Asas Demokrasi 

yang bersifat Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER 

JURDIL) 
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Pasal 3 

Tujuan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa adalah: 

1) Mewujudkan cita-cita ORMAWA untuk membantu meningkatkan 

kualitas kepemimpinan mahasiswa; 

2) Mengembangkan kehidupan Demokrasi sesuai dengan visi dan misi 

/Institut dan Fakultas.
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C. Gambaran Umum Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016. 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan Pemira di 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, pada tanggal 29 April tahun 

2016, didapatkan fakta bahwa ternyata sosialisasi proses pemira mahasiswa IAIN 

Raden Intan Lampung tahun 2016 telah dilakukan oleh panitia pelaksana dengan 

baik. Informasi tentang adanya pemira dengan mudah dapat ditemukan. Beberapa 

baliho, spanduk, dan selebaran telah ditempatkan di sudut-sudut strategis kampus. 

Berbagai macam selebaran juga banyak disebarkan di tiap-tiap fakultas di IAIN 

Raden Intan Lampung, baik itu berasal dari calon ketua DEMA ataupun para 

calon anggota senat dari kampus yang ikut berpartisipasi dalam pemira. 

Sosialisasi juga telah dilakukan oleh para calon ketua DEMA dan anggota Senat 

Mahasiswa. Mereka melakukan sosialisasi secara perorangan (face to face) dan 

dengan mengumpulkan massa untuk pemaparan visi-misi dari peserta terkait. 

Sosialisasi ini juga secara bersamaan dilakukan oleh Badan Pelaksana Pemira 

selaku panitia penyelenggara pemira mahasiswa, tentang syarat dan proses 
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pemilihan pemira tersebut. Oleh karena itu, hampir tidak ada alasan bagi 

mahasiswa untuk tidak mengetahui kabar pemira mahasiswa di IAIN Raden Intan 

Lampung. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan 

sebuah pemira, bahkan pemilu sekalipun, diukur dari jumlah partisipasi 

mahasiswa atau masyarakat dalam prosesnya. Jika semakin banyak suara yang 

masuk dan dianggap sah, maka pemilu tersebut dianggap sukses. Begitu juga 

sebaliknya, jika suara yang masuk sedikit atau tidak sesuai dengan jumlah pemilik 

hak suara maka pemilihan tersebut dianggap gagal. Begitu pula dengan jumlah 

juara yang sah. Jika suara yang masuk banyak tetapi suara yang sah lebih sedikit 

dari jumlah suara yang tidak sah, maka pemilihan tersebut juga bisa dianggap 

gagal. Untuk memaksimalkan jumlah pemilik hak suara, harus dilakukan 

pendataan yang jelas yang akurat. Supaya semua hak suara bisa terdata dan bisa 

dimonitor apakah banyak atau tidak yang menggunakan hak suara tersebut. 

Selain pendataan jumlah pemilik hak suara, memaksimalkan jumlah 

pemilih juga harus dilakukan dengan sosialisasi yang menarik, baik oleh panitia 

pemilihan maupun para peserta pemilihan. Penyadaran diri para mahasiswa, 

bahwa mereka adalah bagian dari sistem organisasi yang berjalan di kampus, 

dapat dilakukan dengan instrumen sosialisasi secara kreatif. Sosialisasi politik 

sendiri memiliki arti sebagai suatu proses untuk menyadarkan individu akan 

peranannya sebagai partisipan dalam kehidupan politik. Sosialisasi oleh para 

peserta sebenarnya merupakan hal yang paling berpengaruh. Selain dapat 

digunakan untuk memetakan kantong-kantong suara mereka, sosialisasi ini juga 



 

bisa meningkatkan perolehan suara mereka. Karena, semakin menarik cara 

sosialisasi mereka, baik itu tentang visi-misi atau figur dari jagoan mereka, 

konsep dari sosialisasi yang modern juga bisa menarik perhatian para calon 

pemilih. Seperti halnya dalam pemilu legislatif di tingkat nasional, partai-partai 

yang ikut pemilu berlomba-lomba untuk menyajikan kampanye yang menarik, 

baik dengan panggung hiburan atau dengan mengusung figur yang populer untuk 

menarik lebih banyak suara. Mungkin hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam 

Pemira, tetapi ide-ide kreatif bisa dimunculkan oleh Organisasi kampus yang 

menjadi peserta Pemira. Ide tersebut harus dikeluarkan agar sosialisasi atau 

kampanye berjalan lebih menarik, tidak sekedar menyebar selebaran atau 

memasang baliho yang besar untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Jika 

ingin lebih berpikiran positif, dengan kampanye atau sosialisasi yang menarik, 

maka pesan dari visi-misi yang mereka usung akan lebih tersampaikan dan lebih 

bisa diterima oleh calon pemilih. 

Tetapi fakta yang ditemui di lapangan ternyata sangat jauh dari bayangan 

ideal tersebut. Para pemilik hak suara banyak yang tidak tertarik dengan adanya 

Pemira. Beragam alasan mereka keluarkan, untuk menjelaskan sebab-sebab tidak 

ikut berpartisipasi dalam Pemira. Alasan yang mereka sampaikan pun tergolong 

‘klasik’. Mereka tidak melihat secara signifikan tentang keuntungan yang dapat 

dirasakan secara langsung dengan keikutsertaan mereka dalam pemira. Mereka 

beranggapan bahwa dengan ikut atau tidak dalam Pemira, mereka juga masih bisa 

mengikuti kuliah dengan baik dan tenang. Bahkan mereka beranggapan bahwa 

dengan ikut menjadi anggota salah satu Organisasi kampus, waktu belajar dan 



 

kuliah akan menjadi semakin berkurang. Padahal, tidak ada keuntungan yang bisa 

langsung mereka rasakan. Umumnya, mereka hanya akan dapat pengalaman 

dalam hal berorganisasi di tataran universitas. 

Sebagian besar mahasiswa beranggapan bahwa orang-orang yang menjadi 

anggota Organisasi kampus adalah ‘muka-muka lama’. Mereka adalah para 

simpatisan yang dulu telah ikut dalam keanggotaan Organisasi kampus 

sebelumnya, jika tidak maka para anggota baru dari Organisasi kampus tersebut 

adalah teman dekat dari para anggota lama. Jika tidak teman satu kos, atau teman 

satu daerah asal, mereka yang menjadi anggota Organisasi kampus adalah orang-

orang yang benar-benar ingin belajar berorganisasi. Namun, Beberapa responden 

menganggap bahwa jenis anggota Organisasi kampus yang terakhir disebutkan 

sangat sedikit jumlahnya. 

Bukan hanya sistem kaderisasi dari Organisasi kampus tersebut yang 

menyebabkan sedikitnya ketertarikan kebanyakan masiswa untuk mengikuti 

Pemira, tetapi hal mengenai ketidakjelasan untung-rugi yang didapatkan jika 

mahasiswa tersebut menjadi anggota salah satu partai kampus, atau bahkan 

sekedar ikut memilih dalam pemira mahasiswa. Sekarang yang menjadi 

pertanyaan adalah, jika para calon pemilih mempertanyakan untung-rugi jika 

mereka berpartisipasi dalam pemira, maka keuntungan apa yang akan mereka 

dapatkan dari Pemira tersebut? Atau keuntungan nyata apa yang bisa dijanjikan 

dari Organisasi kampus peserta pemira tersebut. Ketika nantinya pertanyaan ini 

bisa dijawab, maka akan ditemukan pula jalan keluar cara penggalangan suara 

atau peserta Pemira yang lebih banyak lagi dari apa yang terjadi saat ini. 



 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perilaku 

politik para mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung dalam 

proses pemira mahasiswa tahun 2016. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah: 

pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. 

 Pendekatan sosiologis lebih melihat kesamaan yang muncul antara subjek 

yang satu dengan lainnya. Kesamaan tersebut dapat termanifestasi dalam aspek 

ras, agama, lingkungan, dan ideologi. Dalam konteks Pemira di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016, pendekatan ini dapat digunakan 

untuk menganalisa perilaku mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam mengikuti 

proses pemilihan. Banyak dari mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang ikut 

berpartisipasi dalam pemira mahasiswa tahun 2016 atas dasar kesamaan agama, 

suku, atau ideologi dengan calon yang ada 

 Pendekatan kedua yang dapat digunakan dalam perilaku politik mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini memandang 

adanya aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku individu dalam keterlibatannya 

di suatu proses politik yang berlangsung. Adapun tiga pilar psikologis yang 

memengaruhi perilaku pemilih adalah: (1) identifikasi partai yang berkaitan 

dengan ikatan emosional pemilih pada partai, (2) orientasi terhadap isu dan 

program yang diajukan oleh calon sesuai dengan kepentingan pemilih, dan (3) 

pribadi dari kandidat atau calon. Setiap individu pasti akan memilih partai yang 

memiliki kedekatan secara emosional dengan dirinya pada saat pemilu 

berlangsung. Keputusan untuk memilih partai terkait tidak akan terpengaruh oleh 

faktor-faktor lain di luar diri individu dan partai pilihannya. Sedangkan yang 



 

dimaksud dengan orientasi terhadap isu yaitu, para pemilih akan meilihat terlebih 

dahulu hal-hal apa yang akan dibawa oleh para calon peserta pemilu. Apakah isu-

isu yang diangkat adalah permasalahan kontemporer, ataukah isu-isu yang sekedar 

menarik karena membahas kelemahan dari incumbent. Keterkaitan antara isu yang 

dibawa dengan kepentingan masyarakat juga merupakan hal yang penting. Setiap 

individu akan lebih memilih untuk mendukung seseorang, atau partai, dengan isu 

yang ‘dekat’ dengan dirinya. Selanjutnya tentang pribadi kandidat yang diusung, 

hal ini akan lebih menjelaskan tentang pentingnya aspek ke-tokoh-an untuk 

menggalang suara dari masyarakat. Semua yang ada di dalam figur tokoh terkait 

akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara kandidat tersebut. Faktor lain 

yang berpengaruh adalah struktur kepribadian yang tercermin dari sikap individu. 

Dalam struktur kepribadian inilah terdapat basis fungsional sikap untuk 

menjelaskannya lebih lanjut, yaitu didasarkan pada kepentingan (minat dan 

kebutuhan seseorang terhadap obyek).  

 Jika menggunakan pendekatan psikologi, maka kita akan dengan mudah 

mengelompokkan mahasiswa Fakultas Ushuluddin ke dalam tipe-tipe pemilih 

berdasarkan pendekatan ini. Seorang pemilih yang merupakan anggota dari 

Organisasi kampus tertentu pasti akan memilih calon dari organisasinya dalam 

Pemira yang berlangsung. Hal tersebut dilakukan karena adanya kedekatan 

emosional antara diri sang mahasiswa dengan organisasi tempat ia bergabung. 

Figur dari calon Mahasiswa, yang akan dipilih juga ikut berpengaruh. Kita dapat 

berkaca dari pengalaman Pemira Umum Raya Mahasiswa di tahun 2015 yang 

lalu. Pada saat itu, salah satu calon ketua DEMA dengan modal fisik yang bagus 



 

keluar sebagai pemenang Pemira mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang pada 

saat itu ikut memilih hanya karena pertimbangan keunggulan fisik calon terkait. 

Beberapa mahasiswa Fakultas Ushuluddin juga menjadi bagian dari sekelompok 

mahasiswa yang memilih atas dasar kedekatan psikologis tersebut. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa tipikal pemilih di Fakultas Ushuluddin masih 

berbasiskan pada keunggulan fisik calon yang ada dalam Pemira. 

 Pendekatan rasional menekankan untung-rugi yang akan diperoleh oleh 

individu ketika ia memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam suatu proses 

politik. Pemilih akan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan mereka 

dalam proses tersebut. Pemilih akan menghitung atau perpertimbangkan untung-

rugi jika nantinya mereka memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam suatu 

pemilihan. Karena hal ini menjadi inti dari model rasional. Pendekatan ini melihat 

bahwa, pemilih akan cenderung berpikiran untuk mengeluarkan modal-berupa 

tenaga atau uang-yang sedikit dengan kontra prestasi yang maksimal kedepannya. 

Sebagai contoh, jika masyarakat tidak mengikuti pemilihan umum, tetapi mereka 

tetap akan memiliki pemimpin yang mereka inginkan, maka  kecenderungan 

untuk tidak mengikuti pemilihan menjadi semakin besar. Efektifitas dan efisiensi 

merupakan dua hal yang menjadi dasar dari pemakaian pendekatan rasional. 

 Dalam konteks Fakultas Ushuluddin, banyak mahasiswa disana yang 

memutuskan untuk tidak terlibat di proses pemira mahasiswa atas dasar tidak 

adanya manfaat yang akan mereka dapatkan. Mayoritas mahasiswa yang telah 

diwawancara berpendapat bahwa, ketiadaan keuntungan yang nyata jika mereka 

mengikuti pemira menjadi dasar dari minimnya jumlah suara masuk saat 



 

pemilihan berlangsung. Secara umum, mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung pada saat ini merupakan mahasiswa yang menggunakan 

rasionalitas dalam bertindak. Penggunaan rasionalitas tersebut dapat ditemui 

secara jelas dalam penyelenggaraan proses pemira setiap tahunnya. 

 Penggunaan rasionalitas dalam menentukan perilaku politik mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat sebagai suatu hal 

yang baik, dan buruk di sisi lain. Baiknya, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung terbukti telah mampu membuat skala prioritas-baik secara 

disengaja maupun tidak-untuk menentukan perilaku mereka dalam kehidupan 

sehari-hari. Jika telah memiliki hal tersebut, maka tidak akan mudah bagi 

sembarang pihak untuk bisa ‘menyetir’ perilaku mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Namun, terdapat juga beberapa 

keburukan atas penggunaan rasionalitas yang berlebihan di diri mayoritas 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin. Logika untung-rugi yang digunakan tentu akan 

berdampak pada keengganan dalam diri masing-masing mahasiswa untuk sedikit 

mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan umum. Padahal, sebagai 

mahluk sosial manusia harus senantiasa mengedepankan kepentingan umum di 

atas kepentingan individu-individu yang ada. Jika hal ini dibiarkan lebih lama, 

bukan tidak mungkin budaya gotong royong di dalam lingkungan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung akan semakin memudar. Karena masing-

masing mahasiswa telah memiliki skala prioritas sendiri dalam dirinya, yang 

mungkin berbeda dengan skala prioritas teman-temannya sendiri. 

 



 

BAB IV 

 

PERILAKU GOLPUT MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM 

RAYA MAHASISWA  

 

A. Aksi Golput dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa  

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang diadakan pada tanggal 29 Maret 

2016 di IAIN Raden Intan Lampung bertujuan untuk memilih presiden Dewan 

Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Pemilu raya mahasiswa tersebut merupakan 

agenda rutinan yang diadakan setiap tahun sekali. Adanya kegiatan tersebut 

merupakan cerminan demokrasi kampus yang ada di IAIN Raden Intan Lampung. 

Secara proses penyelenggarannya pemilu raya di kampus tersebut memang tidak 

jauh berbeda dengan pemilu pada umumnya 

Secara garis besar pemilihan umum menganut asas “LUBER” yang 

merupakan singkatan dari ”Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” 

sudah ada sejak zaman orde baru. Dari masing-masing singkatan di atas 

mempunyai arti tersendiri diantaranya, Langsung berarti bahwa pemilih 

diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 

Umum berarti bahwa pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara 

yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan 

memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian Rahasia 

berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui 

oleh pemilih itu sendiri. 



 

Kemudian dengan berkembangnya zaman pada era reformasi berkembang 

pula asas “Jurdil” merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas tersebut juga 

mengandung arti bahwa dalam pemilihan umum harus dilaksanakan dengan jujur 

sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak 

untuk dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih 

memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih, serta 

perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya 

diskriminasi. Asas tersebut bukan hanya mengikat kepada pemilih dan peserta 

pemilu tetapi juga kepada penyelenggara pemilu. 

Proses penyelenggaraan tersebut menjadi sebuah momentum yang sangat 

penting dalam sebuah negara demokrasi. Di IAIN Raden Intan Lampung juga 

demikian, proses tersebut digunakan untuk memilih wakil mahasiswa, baik di 

tingkat institut, fakultas, maupun jurusan. Dalam penelitian ini, pembahasan 

ditujukan pada pemilu umum raya mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden 

Intan Lampung 2016. Pemilu umum raya mahasiswa diadakan pada tanggal 29 

Maret 2016. Namun persiapannya sudah dimulai sejak akhir bulan Februari 2016, 

karena untuk menyelenggarakan prosesi besar ini dibutuhkan persiapan yang 

matang. 

Proses Pemira, sudah sepatutnya mahasiswa harus memiliki partisipasi 

aktif dalam menentukan pilihan mereka menentukan wakil mahasiswa di kampus, 

Dengan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas tersebut secara langsung dapat 

menambah wawasan (insight) mahasiswakhususnyadalambidangkepemimpinan, 

manajerialdansosialpolitik. Sehinggamahasiswakinitidaklagiberotasi di dalam 



 

ruang lingkup ilmunya saja.Tetapi mulai meluas sedisiplin ilmu yang dibutuhkan 

di dalampergaulansosialnantinya.  

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung dalam penelitian ini 

menjadi objek penelitian karena berdasarkan observasi peneliti dapatkan tingkat 

Golput yang sangat tinggi dapat dikategorikan Apatis (kurang perduli) akan 

Pemira yang terjadi pada tahun 2016. 

Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara dengan responden : 

“Padapemira tahun 2016 

lalu,sayapribadimengatakangolputpadasaatitusaat tinggi, lebihdari 50% 

mahasiswatidakmenggunakanhakpilihmereka”.
70

 

 

 Tingkat partisipasi mahasiswa pada Pemilihan Umum Raya di Fakultas 

Ushuluddin tahun 2016 yang memilih yaitu 460 mahasiswa dari jumlah 

keseluruhan tingkat golput tertinggi, mahasiswa yang tidak menggunakan hak 

pilihnya atau golput ini yang sudah berada di kategori golput pragmatis, karena 

mereka apatis akan pemira yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang 

terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemira. 

Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara  salah satu pemilih atau 

responden sebagai berikut : 

“Padapemilihanumumrayasaatitu, 

sayapribadimengatakangolputpadasaatitudikarenakansayatidakterlalup

ercayaterhadapfigurcalonpada pemira itu,selainitusuara yang 

terhitungsatu yang sayamilikitidakterlaluberpengaruh juga 
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terhadaphasilpemiramakadariitusayalebihmemilihgolputdanmenjalank

ankesibukan yang sayaanggaplebihpenting.
71

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa 

memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon  yang 

maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak 

akan berpengaruh terhadap hasil pemira, atas alasan itu mereka lebih 

mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara 

untuk memberikan hak suara. Pernyataan diatas menjelaskan tentang pemilih 

golput dalam kategori pragmatis bahwa  golput  pragmatis  yaitu  golput  yang  

berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak 

ikut memilih,tidak   akan   berdampak   atas   diri   si   pemilih.Sikap   mereka 

setengah-setengah memandang proses pemilihan suara tersebut,antara percaya dan 

tidak percaya. Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang 

memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak pada setiap pemilu yang 

diadakan.  

Berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada 

pemira lalu turut berpartisipasi dalam hal memilih namun pada pemira kali ini dia 

lebih memilih golput : 

“Pada pemira lalu saya memang memilih, dikarenakan oleh 

ekspektasi saya terhadap salah satu calon sangat tinggi tapi melihat 

kinerjanya   selama   masa   periode   jabatannya,saya   tidak   melihat 

perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik. Namun pada  pemira 

2016 ini saya  lebih  memilih  tidak  menggunakan  hak  suara karena 

ketidakpercayaan lagi terhadap figur calon-calon yang ada,kemudian 
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menurut saya  memilih  ataupun  tidak,  tidak  akan  memberikan  

pengaruh  yangberarti”.
72

 

 

Pada pemilihan umum raya mahasiswa 2016 kategori golput politis juga 

ditemukan sebagaimana yang dimaksud golput politis merupakan golput yang 

dilakukan akibat pilihan-pilihan politik.kelompok ini masih percaya kepada 

negara,juga   percaya   kepada   pemilu,tetapi   memilih   golput   akibat preferensi 

politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan 

mereka.sehingga dapat dikatakan golput politis terjadi ketika pemilih merasa tidak 

menemukan yang bisa mewakili kepentingan darisekian kandidat,namun golput 

politis tidak permanen. 

Perilaku ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden sebagai 

berikut : 

“Saya tidak memilih dari calon-calon yang ada, hal ini disebabkan 

saya tidak dapat melihat sosok calon yang mampu memimpin dengan baik 

sehinggga mampu mewakili aspirasi saya,seperti dema tahun yang lalu, 

Sayang  menurut  saya  melihat kembali  kinerja  kemarin  yang  kurang  

perhatian  kepada mahasiswa”.
73

 

 

 

Perilaku seperti ini seringkali ditemukan pada setiap pemilihan umum 

namun hal ini tidak permanen karena sifatnya yang sering berubah tergantung 

freferensi politik pemilih.Bahwa golput politis adalah untuk masyarakat yang tak 

punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada 

akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun 
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kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos, 

Bagaimanapun, golput politis tak permanen, mereka berhenti menjadi golput 

manakala pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai kemajuan berarti sehingga 

tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa 

yang memilih golput : 

“Saya tidak memilih karena saya memilih atau tidak memilih tetap 

hasilnya akan sama dengan hasil pemilu selama ini yang saya lihat, pemilu 

seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan. 

Saya pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika 

terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye, pada 

pemira yang lalu banyak memberikan janji dan sampai saat ini tidak dia 

laksanakan”.
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Tipe golput politis sangat berhubungan dengan orientasi kandidat dan isu 

yang melihat bagaimana kepentingan mahasiswa yang merasa terwakili oleh 

kandidat  yang dipilihnya namun pada pemira di fakultas ushuluddin tahun 2016, 

hal ini tidak terlihat oleh sebagian mahasiswa yang cenderung golput karena 

merasa kandidat yang maju bukan repsentatif mereka,dan dampak terburuknya 

mahasiswa semakin apatis akan ajang pesta demokrasi. Seperti menurut Mufti 

Mubarak,”Bagi masyarakat,sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk 

perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. 

Sedangkan disisi kandidat,golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak 

ketika berada di lembaga pemerintah”.
75
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Keberadaan golongan putih (Golput) di fakultas ushuluddin IAIN Raden 

Intan Lampung pada pemilihan Umum Raya Mahasiswa sangat memprihatinkan. 

Pemilihan yang notabene menentukan nasib kemajuan mahasiswa secara umum, 

masih dipandang kurang peduli. Sebagian mahasiswa lebih memilih melakukan 

aktivitas lain  yang lebih menguntungkan  atau  menikmati masa  libur yang 

diberlakukan untuk pelaksanaan pemira ketimbang untuk datang ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. 

Angka golput yang sangat tinggi ini, mahasiswa memandang pesta 

demokrasi ini hanya sekedar pertarungan antara beberapa kepentingan.Pemilih 

golput beranggapan bahwa pertarungan ini bukanlah kepentingan untuk 

memajukan kampus, tetapi kepentingan oleh golongan tertentu. Jadi, siapapun 

yang menjadi pemenang proses demokrasi ini, bukanlah menjadi kemenangan 

mahasiswa seutuhnya. Melainkan kemenangan golongan  tertentu.  Selain  itu,  

tingkat  kesibukan  mahasiswa juga menjadi alasan mengapa mahasiswa bersikap 

apatis atau tidak peduli terhadap momentum ini.  

 

A. Faktor-FaktorPenyebab Golput Pada Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa  

1. Faktor Psikologis 

Kedekatan mahasiswa dengan salah satu calon dapat menjadi salah 

satu faktor mengapa mahasiswa ikut memilih maupun tidak ikut memilih, pada 

temuan hasil wawancara di lapangan mayoritas mahasiswa yang menjadi 

responden tidak mempunyai hubungan dengan semua calon. Hal ini berarti bahwa 



 

kedekatan mahasiswa dengan calon benar-benar mempengaruhi mahasiswa untuk 

ikut atau tidak ikut dalam pemilihan . 

Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para kandidat untuk 

meyakinkan para calon pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar- besarnya 

dengan menawarkan program-programnya. Melalui kampanye, para kandidat 

menawarkan program-programnya dengan harapan calon pemilih merasa yakin 

dan memberikan mandatnya. Bagi publik atau calon pemilih, kampanye 

merupakan sarana untuk melihat, mengamati, menentukan calon mana yang akan 

dipilihnya. Demikian juga kampanyebukan  hanya  sekedar  kebutuhan   para  

calon tetapi  juga  kebutuhan  pemilih  untuk  menentukan  pilihannya bahkan 

menentukan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. 

Tingkat  kepedulian  mahasiswa  terhadap  kampanye  tidak begitu 

besar, hasil temuan di lapangan bervariasi menunjukkan sebagian responden yang 

pernah mengikuti dan terlibat dalam kampanye dan sebagian dari responden tidak 

pernah mengikuti ataupun terlibat dalam kampanye. 

Hal ini berarti keikutsertaan seseorang dalam berkampanye tidak 

menjadi penentu bahwa orang tersebut akan ikut dalam pemilihan, kebanyakan 

mahasiswa yang ikut dan terlibat kampanye hanya sebagai massa  yang  

menikmati  suguhan  hiburan  yang diberikan calon yang sedang berkampanye. 

Setiap calon akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada mahasiswa 

untuk mengambil simpati dari mahasiswa dengan harapan mahasiswa tersebut 

akan memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Setiap calon akan berusaha 

mendekatkan dirinya kepada mahasiswa melalui kampanye-kampanye secara 



 

langsung ke lapangan, kampanye melalui sosial media, maupun melalui spanduk-

spanduk, hal ini dilakukan untuk menarik simpati dari mahasiswa dengan harapan 

mahasiswa akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba. 

Pada hasil temuan di lapangan menunjukkan mayoritas responden 

mahasiswa menilai para calon sudah melakukan pendekatan yang baik dengan 

mahasiswa. Namun mahasiswa atau responden  sudah  paham  bahwa  itu  adalah  

salah  satu strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan 

mendapat hati mahasiswa melalui pendekatan tersebut. bagi sebagian mahasiswa 

pasti akan kagum dengan cara memilih calon tersebut tapi bagi sebagian lagi hal 

itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihannya kelak.Seperti yang 

dikatakan salah satu responden : 

“Yahh gitu kak, alasan saya golput memang saya tidak mau 

mengambil bagian dalam aktivitas politik yang merupakan kegiatan 

musiman dan tidak terlalu penting buat saya,Disaat kampanye mereka 

memang berusaha melakukan pendekatan dengan mahasiswa tentunya 

dengan maksud agar dipilih dalam pemira, namun setelah terpilih 

kebanyakan mereka sudah tidak melakukan hal tersebut lagi ”.
76

 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kedekatan dengan calon cukup 

mempengaruhi mahasiswa untuk menentukan tidak ikutnya dalam pemilihan. 

Pada pemira di fakultas ushuluddin 2016 mahasiswa juga cenderung 

memilih golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang 

mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik 

yang dilakukan kandidat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai 

menyentuh ke lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat 
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kemudian sikap apatis   terhadap   aktivitas   politik   seperti   kampanye   

menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. 

Kemudian  jika  dilihat  dari  kepribadian  mahasiswa  golput  yang  tidak toleran,  

otoriter, tak acuh,  perasaan  tidak  aman,  perasaan  khawatir, kurang mempunyai 

tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai 

kepribadian  yang tidak toleran  atau  tak acuh cenderung untuk tidak memilih. 

 Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu responden : 

“Tegas saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang 

menjadikan saya golput namun kemauan saya pribadi menolak dan tak 

ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini syarat akan 

kepentingan satu golongan selain itu saya tidak mengenal secara dekat 

semua kandidat pada pemira tersebut, hal dikarenakan jarang sekali ada 

kegiatan turun langsung bersosialisasi yang dilakukan kandidat, jadi dapat 

saya simpulkan alasan saya golput memang saya menghindari aktivitas 

politik yang merupakan kegiatan musiman dan tidak terlalu penting buat 

saya”.
77

 

 

Faktor  psikologis  yang  menyebabkan  golput  pada  sebagian 

mahasiswadi fakultas ushuluddin sejalan dengan yang  telah dikemukakan 

sebelumnya oleh Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, melihat bahwa perilaku 

nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual 

menunjukkan karakteristik apatis, anomali, dan alienasi.
78

 

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau 

pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana 

ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan  politik.  Hal  ini  

                                                             
77 Ricky Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Wawancara Pribadi, (30 Mei 

2017). 
78 Muhammad Asfar, Op.Cit, hal. 52. 



 

disebabkan  oleh  rendahnya  sosialisasi  atau rangsangan politik atau adanya 

perasaan bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil 

secara langsung. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka 

melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka 

merasa mungkin tidak mampu mempengaruhi peristiwa dan kebijaksanaan 

politik.bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak 

mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali 

berasa diluar control pemilih. 

Sebab, para pemilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri 

dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka 

berada jauh diluar jangkauan pemilih. Perasaan inilah yang disebut  dengan  

anomi.  Sedangkan  alienasi  berada  diluar  apatis  dan anomi.   Alienasi   

merupakan   perasaan   keterasingan   secara   aktif. 

Seseorang  merasa  dirinya  tidak  terlibat  dalam  banyak  urusan  politik, 

pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan 

seseorang. 

2. Faktor Rasional 

Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara dengan responden, 

dapat dilihat bahwa beberapa responden mengatakan bahwa visi dan misi yang 

diberikan setiap calon memberikan pengaruh kepada mahasiswa untuk tidak ikut 

memilih pada saat pemilihan berlangsung. Sedangkan beberapa responden 

menyatakan bahwa  visi  dan  misi  yang  diberikan  setiap  calon  tidak  

mempengaruhi dalam hal tidak ikut memilih. 



 

 

 

 

Hal ini dikemukakan oleh salah satu responden : 

“Justru visi dan misi sudah sangat bagus untuk mendorong 

mahasiswa memilih, namun kekecewaan dan pengalaman akan janji-janji 

yang tidak terwujud menjadikan saya enggan memilih”. 

Faktor rasional ini melihat visi dan misi yang diberikan para calonharus 

jelas dan program yang dikemukakan harus menarik simpati para pemilih agar 

pemilih mau memilih mereka. Namun apabila para calon tersebut gagal dalam 

mempromosikan visi dan misi maupun program-programnya kepada pemilih, 

maka pilihan untuk tidak memilih (golput) rasional bagi pemilih. 

Pada mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 

mereka masih menggunakan pilihan rasional dalam Pemira 2016 yang lalu. 

Mahasiswa melihat visi dan misi yang diberikan para calon kepada mereka sangat 

mempengaruhi mereka untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Apabila visi 

dan misi yang diberikan oleh calon tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 

mahasiswa, maka mereka akan ikut memilih dalam pemilihan. Sebaliknya apabila 

mahasiswa merasa bahwa visi dan misi yang diberikan para calon tersebut gagal 

atau tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, maka mahasiswa tidak ikut 

memilih (golput) dalam pemilihan. 

Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson (1971 ) 

dan Down (1957), “ Tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi 



 

bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Pertanyaannya yang 

akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah akan 

berpartisipasi adalah : “Apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, 

dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya? “ dalam 

suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan, jawabannya hampir selalu berupa : “ 

tidak ada. “ Ini adalah scenario “ free rider “ ( pengguna layanan public yang tidak 

mau memenuhi kewajibannya ) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling 

rasional. Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa individu yang 

rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk 

mewujudkan kepentingan umum dan kelompok.
79

 

Data hasil temuan dilapangan diketahui beberapa responden mengatakan 

bahwa tidak mempercayai dan tidak perduli untuk mengikuti pemilu. Sedangkan 

beberapa juga mengatakan bahwa mereka mempercayai dan merasa sangat perlu 

untuk mengikuti pemilu. alasan mereka beraneka ragam. 

 Seperti salah satu responden berikut ini : 

“Pemira memang perlu dan penting untuk pemilihan pemimpin 

namun saat ini berdasarkan fakta, calon yang telah terpilih tidak menepati 

janji-janjinya setelah mereka terpilih, Mudah-mudahan saja calon yang 

terpilih, mereka amanah dengan visi-misi mereka”.
80

 

 

Faktor  rasional  tersebut  juga  mempengaruhi  perilaku  pemilih 

mahasiswa di Fakultas Ushuluddin untuk tidak ikut  memilih dalam pemilihan 

(golput). Karena mahasiswa merasa masih tidak puas dengan hasil Pemira dan 
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belum memperjuangkan kepentingan mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa 

merasa memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, sebab 

keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Jadi, 

mahasiswa merasa tidak perlu bahkan ada yang tidak perduli untuk mengikuti 

pemilu. 

Tingkat  kepercayaan  mahasiswa di  Fakultas Ushuluddin  

terhadappelaksanaan Pemira cukup minim, karena mahasiswa tidak percaya 

lagidengan janji-janji para calon yang hanya memberikan  janji-janji  palsu  

selama masa  kampanye untuk mempengaruhi mahasiswa untuk memilihnya pada 

saat pemilihan. Padahal setelah pemilihan  berlangsung dan  kekuasaan  sudah 

dimiliki, kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata memuaskan. 

Perilaku mahasiswa ini tidak terlepas dari pola pikir generalisasi masalah, 

ketika  mahasiswa melihat  perilaku  sebagian  besar  elit  politik mendahulukan 

kepentingan pribadi dan golongannya maka mahasiswa menganggapnya sebagai 

perilaku keseluruhan. 

Dari data yang didapat diketahui bahwa sebagian responden tidak ikut 

memilih karena alasan mahasiswa tidak percaya dengan calon/kandidat. 

Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan 

urusan lain mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka 

tidak percaya lagi dengan calon atau kandidat. 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu responden yang golput pada 

Pemira di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016. 

“ Saya tidak melihat sosok atau figur dari kandidat yang mampu 

memimpin dengan baik,orientasi akan kekuasaan sangat terlihat pada peta 



 

kekuatan politik mereka, dimana penetrasi yang dilakukan salah satu calon 

Dema dengan dukungan organisasi eksternal hal ini sangat 

menggambarkan bahwa organisasipengusung bukan lagi  merupakan 

media perjuangan mahasiswa namun menjadi kendaraan politik kandidat 

yang cendrung akan permainan kepentingan elit-elitpolitik kampus 

sehingga  dengan  demikian saya memilih golput”.
81

 

 

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin sudah lelah dengan janji-janji 

kampanye yang diberikan oleh calon, tetapi janji-janji yang diberikan mereka 

tidak pernah ditepati. Para calon maupun organisasi yang mengusungnya 

cenderung mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya daripada 

kepentingan  mahasiswa.  Hal  inilah  yang  membuat  mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin tidak percaya dengan calon/kandidat, sehingga mahasiswa lebih 

mementingkan urusan mereka daripada menghadiri acara Pemira tersebut.  

3. Faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial meliputi keadaan sosial. Tingginya tingkat kehadiran 

pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan kritis terhadap suatu permasalahan. 

Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan “ the best known about turnout is 

that citizens of hinger social and economic status participate more in politics..” ( 

yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status social dan 

ekonomi lebih berpartisipasi politik... ).
82

 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan 

sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Dari data yang 

didapat dapat dilihat bahwa secara umum Responden yang diambil adalah 
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mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan menjadi tonggak kepemimpinan 

5-10 tahun mendatang. 

Berdasarkan dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa faktor 

pendidikan juga  mempengaruhi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin untuk ikut 

atau tidak ikut dalam pemilihan. Sebab, mahasiswa di Fakultas Ushuluddin yang 

tingkat pendidikannya cukup tinggi berdasarkan tingkatan semester dalam 

perkuliahannya tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan bukan karena 

ketidakpedulian mereka terhadap Pemira atau terhadap masalah politik tetapi, 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka semakin kritis dan 

rasional terhadap masalah politik serta mempunyai penolakan yang cukup tinggi 

terhadap calon atau kandidat yang menurut mereka tidak mempunyai kapasitas 

dan kapabilitas yang baik untuk memimpin daerah kelak, hal ini baru diketahui 

peneliti   setelah   menganalisis   hasil   wawancara   terhadap beberapa 

Responden di lapangan. sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang 

semakin kecil pula tingkat kepeduliannya terhadap masalah politik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan di lapangan ditemukan   

golput disebabkan oleh faktor sosial yaitu tingkat pendidikan pemilih, salahsatu   

dari sekian responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi berdasarkan 

tingkatan semester perkuliahan  yang golput pada pemilu raya mahasiswa di 

fakultas ushuluddin IAIN Raden intan Lampung  tahun 2016 hasil wawancara 

sebagai berikut : 

“ Jujur saya katakan pada pemira yang lalu saya lebih memiilih 

golput  hal ini dikarenakan setelah saya analisa dari sekian pemira di 

Fakultas Ushuluddin hanya menimbulkan rasa kecewa pada diri pribadi 

saya dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu 



 

mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, secara sosiologis 

menyerang keyakinan pada diri pemilih dan hal itu terus berulang  

sehingga  menciptakan  stigma  negatif  terhadap  aktor–aktor yang main 

di panggung politik” .
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Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang  

tinggi  juga  menyebabkan  seseorang  golput.  namun, di Fakultas Ushuluddin hal 

tersebut hanya ditemukan pada beberapa Responden dan yang mayoritas golput 

disebabkan oleh tingkat moril yang rendah, kondisi mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin juga masih terdapat kelompok yang mahasiswa yang bermoril rendah 

sehingga banyak ditemukan golput yang terjadi pada mahasiswa yang kurang 

secara moril maupun materi. 

Contohnya seperti hasil wawancara dengan Responden dibawah ini. 

“ Sejujurnya, alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa kalau 

efek dari suara yang saya berikan andaikata saya memilih pergi tidak 

bakalan  berpengaruh  besar  terhadap  setiap  hasil  keputusan  yang akan 

terjadi. Jadi daripada saya capek-capek pergi antri untuk mencoblos di 

TPS mending saya pergi menjadi kurir sebagai kegiatan sampingan kuliah 

saya, saya pikir dengan itu lebih memungkinkan untuk saya dapat 

penghasilan dibanding capek-capek  pergi  mencoblos  baru  tidak ada  di  

dapat apa–apa.”
84

 

 

Faktor  sosial merupakan  faktor  krusial  sehingga mahasiswa mayoritas 

golput, tingkat pendidikan tinggi mahasiswa terkadang menimbulkan dilematis 

bagi diri pemilih namun sekali lagi kepentingan dirinya sendirimampu 

mengaburkan keinginan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi pada Pemilihan 

Umum Raya Mahasiswa di Fakultas ushuluddin karena asumsi yang terbangun 
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pada diri mahasiswa adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan 

menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan daripada menggantungkan 

harapan yang tidak pasti.  

Perilaku tersebut senada  dengan  yang  dikemukakan sebelumnya oleh 

Raymond .E.wolfinger dan steven J.Rossenstone bahwa tingkat pendidikan tinggi 

menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa 

rasa takut,disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi , 

baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan,  disekolah dan perkuliahan, kita 

belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup 

kita, dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi   

dalam   proses   politik,dan   suatu   peroleh   dari   rasa keberhasilan,  dari  

mengambil  alih  takdir  kita.  Segala  pengaruh  ini mempengaruhi kita untuk 

memberikan suara. yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh 

untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam 

suatu proses politik,ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan 

mereka,dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek 

birokratik dari memilih dan mendaftar.Mahasiswasudah lelah dengan janji-janji 

kampanye yang tidak pernah ditepati. Pemira kini mulai dipertanyakan oleh  

mahasiswa,  tidak ada  keuntungan  signifikan yang diperoleh mahasiswa dalam 

keikutsertaan mereka dalam pemilihan. Dengan persepsi inilah yang menjadikan 

mahasiswa lebih mementingkan urusan lain seperti yang lebih menguntungkan 

daripada menghadiri acara pemilihan.
85
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Dari data yang didapat diketahui bahwa seluruh Responden tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat  di  Fakultas Ushuluddin  kurang  berpartisipasi  dalam Pemira yang 

lalu. Mayoritas Responden beralasan tidak menggunakan hak pilih pada Pemira 

karena  asumsi yang terbangun pada diri mahasiswa yaitu lebih mementingkan 

kepentingan dirinya sendiri serta mereka  menganggap  bahwaPemira tidak  akan  

membawa  perubahan yang signifikan asumsi tersebut terbangun karena didukung 

oleh faktor moril dan materi mahasiswa yang masih rendah. 

Hal ini senada dengan pendapat Responden yaitu Ketua Badan Pelaksana 

Pemira 2016, bahwa : 

“ Saat ini mahasiswa cenderung tidak menggunakan hak suaranya   

disebabkan karena masih terdapat  banyak  mahasiswayang tingkat  

morilnya masih rendah rendah sehinga lebih mementingkan kebutuhannya 

dan mayoritas sudah pesimis akan hasil pemilu siapapun yang akan 

terpilih nanti,maka tidak akan membawa perubahan apapun yang 

signifikan “.
86

 

 

C. Dampak Perilaku Golput Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam 

Kampus 

Terselenggaranya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung pada tanggal 29 April 2016, menjadi 

dilema tersendiri dalam suasana politik yang ada dalam ruang lingkup kampus, 

Persoalan tersebut tidak terlepas dari dampak dari hasil Pemilihan Umum 

                                                             
86Kurniawan Aditya, Ketua Badan Pelaksana Pemira Fakultas Ushuluddin 2016, 

Wawancara Pribadi, (26 September 2016). 



 

RayaMahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, adapun 

beberapa dampak tersebut yaitu : 

1.Program yang telah disiapkan oleh para calon yang terpilih berpotensi 

tidak didukung oleh mayoritas mahasiswa. Salah satu alasannya adalah karena 

mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak merasa menjadi 

pendukung dari program tersebut. Oleh sebab itu, potensi gagalnya pencapaian 

tujuan program yang ada menjadi cukup besar, dan ini sangat berbahaya bagi 

suatu universitas, karena dilihat  yang umur demokrasi negara kita yang masih 

muda. 

2.Kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemira 

berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan “sabotase” atas program-

program yang telah disusun oleh para calon yang dikomandoi oleh pemimpin 

terpilih. Resiko ini dapat berupa “pembelokan” arah, maupun berupa hambatan 

yang dapat memperlambat laju perkembangan kampus. 

3.Kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya, secara politis merasa 

berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat 

menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada 

Penguasa yang dipimpin oleh calon terpilih. 

Sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan maknanya yaitu sebuah 

sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena jika kita 

ukur sebuah sistem demokrasi itu dari sebuah pemilu, maka sistem di IAIN Raden 

Intan Lampung masih belum bisa dikatakan pemilu yang demokratis, karena 

masih banyak dari mereka yang belum merasakan efek atau dampak dari adanya 

keorganisasian mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung. 

 



 

 

BAB V 

 PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis akan 

memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, mengenai Perilaku Golongan Putih 

Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Di Fakultas Ushuluddin 

IAIN Raden Intan Lampung 2016. Kesimpulan disini merupakan hasil data 

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

1. Berdasarkan  dari  uraian  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan 

bahwa Keberadaan golongan putih (Golput) di Fakultas Ushuluddin pada 

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa 2016 sangat memprihatinkan. Di 

lokasi penelitian di Fakultas Ushuluddin ditemukan  dua  kategori  golput  

berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya, 

yang pertama  yaitu  kategori mahasiswa golput pragmatis, karena  mereka 

apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang 

terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil 

Pemira, Sedangkan ke dua yaitu sebagian mahasiswa golput politis, 

mahasiswa  yang  tak  punya  pilihan  dari  kandidat  yang  tersedia  atau 

pesimistis bahwa Pemira akan membawa perubahan dan perbaikan, 



 

mereka mengaku tidak ada satupun Calon/kandidat yang sesuai dengan 

harapannya dan karena itu tak mau mencoblos. 

2. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Golongan putih 

(Golput) pada mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan 

Lampung dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa 2016 sehingga 

menimbulkan suatu Perilaku Golput yaitu meliputi, Faktor Sosial, Melihat 

tingkat sosial di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung dapat 

dikatakan turut mempengaruhi perilaku pemilih mahasiswa di lokasi 

tersebut. Faktor pendidikan yang tinggi berdasarkan tingkatan semester 

perkuliahannya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

sebab pendidikan sebagai suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk 

menentukan keputusan dalam persoalan- persoalan untuk mencapai tujuan 

menjadi faktor yang penting bagi mahasiswa sebagai pelaku partisipasi 

aktif dalam pemilihan, Faktor Psikologis, Pada Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa juga cenderung memilih  golput  dengan  alasan  faktor  

psikologis  dimana  kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap 

calon/kandidat hal ini disebabkan lemahnya   sosialisasi   politik   yang   

dilakukan   kandidat.bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  kandidat  tidak  

sampai  menyentuh  ke lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di 

suatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti 

kampanye menyebabkan  prasangka  tentang  aktivitas  politik  sebagai  

sesuatu yang sia–sia. Faktor Rasional, Dari data yang  didapat diketahui 



 

bahwa sebagian Responden tidak ikut memilih karena mereka 

menganggap pergi memilih tidak memberikan manfaat dan keuntungan 

apa-apa dan juga mahasiswa tidak percaya dengan calon/kandidat. 

Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih 

mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat 

pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon atau 

kandidat. Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin sudah lelah dengan janji- 

janji kampanye yang diberikan oleh calon/kandidatdan organisasi yang 

mengusungnya, tetapi janji-janji yang diberikan mereka tidak pernah 

ditepati.  

 

B. Saran 

Perilaku pemilih mahasiswa dalam kegiatan Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa yang berupa memberikan sikap tidak ikut serta dalam pemilihan 

(golput) merupakan bentuk perilaku yang sering terjadi dalam pemilu di beberapa 

daerah di Indonesia saat ini khususnya di Fakultas Ushuluddin. Untuk 

menghindari perilaku ini agar tidak terjadi lagi ke masa depan, oleh karena itu 

dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada beberapa saran yang akan menjadi 

harapan penulis, Sebagai berikut : 

1. Faktor sosial, psikologis,dan faktor rasional memang menjadi faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan sikap pada saat pemilihan 

umum. Di dalam faktor sosial, pendidikan yang tinggi sangat berperan 

karena melalui pendidikan mahasiswa dapat menganalisa setiap pilihan 



 

yang akan ditetapkan untuk itu, mahasiswa hendaknya diberikan 

pendidikan politik khususnya tentang wakil–wakil mereka yang akan 

duduk sebagai pemimpin, sehingga mereka tidak salah pilih dan 

memahami untuk apa mereka memilih wakil mereka tersebut. 

2. Tingkat  kepercayaan Politik mahasiswa terhadap  pelaksanaan  Pemilu 

dan organisasi eksternal juga sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu 

diperhatikan oleh semua wakil mahasiswa maupun organisasi eksternal. 

Hendaknya semua calon-calon yang sudah terpilih yang sudah 

memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang baik  dan  

melakukan  pendekatan  yang  baik  kepada  mahasiswa serta menepati 

janji-janjinya kepada mahasiswa pada saat berkampanye. Jangan  

memberikan  janji-janji  hanya  pada  saat masa kampanye saja. Akan 

tetapi semua wakil mahasiswa harus benar-benar menjalankan semua 

program-program kerjanya dengan baik yang mereka berikan pada saat 

kampanye mereka berlangsung. Dengan demikian, kepercayaan 

mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemira akan meningkat dan juga 

meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk aktif dan ikut dalam pemilihan. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN 

Ketua Badan Pelaksana PEMIRA 

 

a. Apakah anda mengetahui tujuan dari dilaksanakannya 

Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung  ? 

b. Apakah panitia sudah mensosialisasikan kepada mahasiswa 

tentang pemira tersebut ? 

c. Apa saja langkah-langkah panitia penyelenggara sebelum 

pelaksanaan pemira tersebut ? 

d. Bagaimanakah pelaksanaan yang terjadi dalam pemira tersebut 

? 

e. Tingkat Golput sangat tinggi,  Apakah Pemira tersebut berjalan 

Demokratis ? 

f. Menurutanda faktorapasaja yang menyebabkan pemilih 

tersebuttidakmenggunakanhakpilihnya? 

g. Adakah pengaruh dari Organisasi Mahasiswa dalam 

meningkatkan kualitas pemilih pada Pemilihan Umum Raya 

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 

2016 ? 

h. ApakahandasetujuPemiraDilaksanakansetiaptahunnya ? 

i. Untukkedepanya di Fakultas Ushuluddin ini, strategiapa yang 

digunakan untuk mengurangigolput pada pemira tersebut ? 
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Maretta 
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Nurfa 

Mahasiswa Jurusan PPI Semester 8 

6.  Agnes 
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Mahasiswa Jurusan Sosiologi Islam Semester 6 
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Kurniawan 

Mahasiswa Jurusan PPI Semester 6 

8. Lina Oktavia Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama 

Semester 4 

9. Ummi Amalia  Mahasiswa Jurusan IAT Semester 4 

10. Eva Anggraini Mahasiswa Jurusan Ilmu Aqidah Semester 8 

11. Deva Yulianti  Mahasiswa Jurusan Akhlak Tasawuf Semester 8 

 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN 

 

 

a. Apakah anda mengetahui Pemira di Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung 2016 ? 

b. Apakah pihak panitia sudah mensosialisasikan penyelenggaraan 

pemira di fakultas ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016 

? 

c. Apakah anda mengikuti Pemira di Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung 2016? 

d. Apa alasan utama anda tidak mengikuti Pemira di Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016 ? 

e. Apakah tidak memilih/Golput merupakan suatu pilihan ? 

f. Apa saja faktor penghambat bagi anda paling berpengaruh 

untuk golput dalam Pemira ? 

g. Apakah anda yakin pilihan anda untuk golput dapat membawa 

perubahan ? 

h. Tingkat Golput sangat tinggi,  Apakah Pemira tersebut berjalan 

Demokratis ? 

i. Apakah anda puas dengan kinerja panitia penyelenggara dalam 

Pemira tersebut ? 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

 Peneliti menggunakan metode Wawancara Bebas Terpimpin 

yaitu Wawancara yang berpedomanpadadaftarpertanyaan yang 

telahdisiapkan, selanjutnyadalam proses 

wawancaraberlangsungmengikutisituasipewawancaraharuspand

aimengarahkan yang diwawancarai. 

 Peneliti menentukan narasumber yang peneliti anggap 

mempunyai informasi yang dibutuhkan. 

 Peneliti merencanakan item pertanyaan berkaitan dengan 

masalah/topik/tujuan penelitian. 

 Peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

Narasumber. 

 Peneliti mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban 

Narasumber. 

 Peneliti menulis laporan hasil Wawancara. 

 

 


