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Bab IV 

PROFIL PEMILIH PEMULA 

  

 Pada bagian profil pemilih pemula ini, akan dijabarkan hasil dari 

penelitian yang dilakukan dengan membaginya menjadi tiga bagian. Bagian 

pertama adalah karakteristik pemilih pemula yang paling dominan ditemukan 

pada pemilih pemula. Bagian kedua adalah respon pemilih pemula terhadap 

proses pemilihan umum yang berlangsung, respon ini berbicara mengenai 

pemahaman mereka baik dari segi politik, partai, pemilihan umum, kandidat, 

produk atau kebijakan politik, pemasaran politik dan komunikasi politik. 

Bagian ketiga dari penelitian ini adalah proses pemilihan umum yang terjadi, 

dimana pada mulanya muncul perhatian, rasa tertarik yang akhirnya 

menimbulkan keinginan untuk memilih. Ketiga bagian ini merupakan proses 

dari pengambilan keputusan yang diambil oleh para pemilih pemula.  

 

4.1 Karakteristik Pemilih Pemula 

  

Pemilih pemula di Indonesia tersebar dalam wilayah yang berbeda, 

namun pengikat dari kalangan pemilih ini adalah mereka memiliki kelompok 

usia yang sama. Usia sendiri merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  

Para informan ini dibesarkan dalam berbagai macam kebudayaan serta 

latar belakang keluarga yang berbeda, namun mereka juga memiliki beberapa 

karakteristik yang hampir mirip dalam melakukan proses pengambilan 

keputusan. Karakteristik tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

antusiame, mau tahu, mudah terpengaruh dan yang terakhir adalah apakah 

para informan tersebut tergolong dalam pribadi yang cenderung ekstrovert 

atau introvert. 

Karakteristik yang pertama adalah antusiasme. Antusiasme disini 

berbicara mengenai derajat reaksi mereka pada saat akan melakukan 
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pemilihan, yaitu apakah antusias sekali, bersikap biasa/wajar saja, tidak 

antusias dan yang terakhir adalah memilih untuk golput. Bagi para informan 

yang bersikap antusias sekali, mereka mengungkapkan bahwa mereka 

semangat dan menunggu momen untuk melakukan pemilihan. Berikut 

penuturan mereka: 

“Aduh, agak lupa kak, tapi seingat saya waktu itu, bagaimana ya, 
memang semangat sekali untuk ikut pemilu presiden, beda sama waktu 
pilkada kalo tidak salah. Soalnya kalo pilkada itu banyak pilihan tapi 
tidak tau semua, kalo yang presiden ini saya semangat karena sudah 
melekat sekali pilihannya, bagaimana ya, seperti yang pernah saya cerita 
waktu itu kalo saya sudah suka dengan sosok Jokowi, jadi waktu 
dikasih kesempatan untuk memilih ya semangat. Pagi-pagi sudah 
datang buat nyoblos..(CH)” 
 
“Waktu itu memang sebelum memilih saya benar-benar promosi tentang 
Prabowo di tempat kos lalu di tempat makan juga, sampe waktu 
akhirnya kalah agak malu juga sih, hehehe…Cuman memang saya 
menunggu sekali waktu mau pemilu itu, saya juga urus macam-macam 
supaya bisa ikut pemilu karena KTP saya kan dari Sumba, sedangkan 
saya waktu itu tinggal di Kupang..(EW)” 

 
Selain terdapat para informan yang merasa antusias sekali dalam 

memilih, beberapa informan ditemukan bersikap biasa saja pada saat 

menunggu proses pemilihan. Hal ini memang tidak diungkapkan secara 

langsung pada saat proses wawancara namun peneliti menemukan bahwa 

beberapa informan yaitu JN, RY dan WF melakukan pemilihan karena 

dorongan orang di sekelilingnya, serta secara pribadi tidak menanti-nantikan 

proses pemilu tetapi tidak juga bersikap apatis terhadap proses ini. Seperti 

yang diungkapkan JN, yaitu karena teman yang seumuran dengannya akan 

melakukan proses pemilihan, Ia juga akhirnya lebih terdorong untuk ikut, 

selain memang dari diri sendiri dia juga mau memilih, dan bagi RY serta WF 

mereka mengakui bahwa salah satu pendorong mereka melakukan pemilihan 

adalah karena orang tua mereka.  

JT dan RC merupakan informan yang dari awal wawancara sudah 

terlihat dan mengungkapkan sendiri bahwa proses pemilihan yang mereka 

lakukan pada saat itu terjadi bukan sepenuhnya dari keinginan mereka 
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sendiri. Bagi mereka berdua, proses pemilihan ini lebih banyak terjadi karena 

pengaruh keluarga mereka. Secara tidak langsung pula, mereka berdua tidak 

antusias pada proses pemilihan ini. Hal ini diungkapkan dengan mereka tidak 

memberi perhatian khusus terhadap proses yang terjadi. Berikut penuturan 

mereka: 

 
“Ga kasih perhatian..(JT)” 
 
“Ga terlalu sih, paling cuma sekilas ngikutin debatnya..(RC)" 

  
Pada penelitian ini, tidak terdapat informan yang memilih untuk golput, 

namun setelah dicari oleh peneliti melalui para informan yaitu apakah ada 

teman-teman mereka yang memilih untuk golput, hanya EW saja yang 

mengungkapkan pada saat itu ada beberapa kenalannya yang mengajak untuk 

golput, namun bukan dari kalangan pemilih pemula. Sedangkan, menurut 

informan lainnya, teman-teman seumuran mereka tidak ada yang memilih 

untuk golput karena mereka sudah suka dengan kandidat yang ada, bahkan 

ada pula yang fanatik terhadap kandidat tertentu.  

 Karakteristik selanjutnya adalah sikap mau tahu dengan informasi-

informasi yang ada. Derajat rasa mau tahu ini akan digambarkan dengan 

sikap mau tahu yang berasal dari diri sendiri, sikap mau tahu yang tidak 

sengaja karena orang lain dan sikap tidak mau tahu. Para pemilih pemula 

sendiri merupakan para pemilih yang melek informasi. Berusia masih muda 

dan akrab dengan teknologi membuat para pemilih dari kalangan ini sangat 

rentan dengan informasi yang ada. Beberapa informan mengungkapkan bahwa 

mereka secara pribadi mencari tahu tentang sosok kandidat yang ada. Seperti 

yang diungkapkan sebagai berikut: 

 
“Saya cari tahu sendiri. Pertama karena ada pada saat itu masuk 
kampanye-kampanye hitam itu kan, nah pada saat itu Prabowo dituduh 
melakukan penembakan liar, saya cari tahu tentang isu itu, apakah 
memang benar atau bagaimana. Saya juga cari tahu tentang informasi 
lainnya melalui internet dan website partainya…Kalo Jokowi, jujur, pada 
saat itu saya tidak cari tahu..(EW) 
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“Biasanya cari tahu sendiri di internet..(RY) 
 
Bagi informan lainnya, ditemukan bahwa mereka tidak secara khusus 

mencarinya tetapi secara tidak sengaja mendapatkannya dari informasi yang 

dibagikan teman mereka di sosial media seperti facebook. Informasi-informasi 

ini melalui media sosial biasanya didapatkan karena ada yang meng-share 

berita atau informasi mengenai kandidat-kandidat tertentu, baik informasi 

positif maupun negatif. Seperti yang diceritakan RC bahwa dirinya mengetahui 

berita tentang kandidat presiden karena teman-temannya suka berbagi di 

media sosial dan ia membacanya, demikian pula dengan JN, WF dan YH. 

Selain dari media sosial, banyak informan yang secara tidak sengaja 

menjadi tahu karena orang tua dan keluarga mereka. Berikut penuturannya: 

 

 “Saya banyak tau tentang pemilu dari bapak, karena bapak panitia 
pemilihan umum.(CH)” 
 
“Di rumah bapak suka pasang acara berita seperti di Metro TV, jadi 
banyak tau dari sana.(YH)” 

 

 Media televisi juga dirasa membantu mereka untuk tahu, seperti yang 

diungkapkan berikut ini: 

 
“Banyak tau dari media elektronik kayak televisi sama dari orang 
tua..(RY)” 
 
“Banyak tau dari media sih, ada internet, kayak sosial media gitu, terus 
dari televisi juga.. (RC)” 
 
Meskipun mereka mengungkapkan bahwa mereka tahu dari orang lain 

maupun media, mereka juga menunjukan ke ingin tahuan tersebut dengan 

rasa senang mereka pada informasi-informasi yang pada saat itu beredar. 

Rasanya seperti bergosip, seperti yang diungkapan YH, dirinya sendiri 

mengganggap bercerita bersama teman-temannya mengenai topik pemilu pada 

saat itu sangat menarik. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa informan 

lainnya seperti WF, CH, JN, RY, RC. 
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WF mengungkapkan bahwa dia dan teman-temannya memasang gambar di 

media sosial mereka yang berkenaan dengan kandidat-kandidat presiden pada 

waktu itu, serta mengungkapkan banyak gambar-gambar lucu yang beredar 

pada saat itu. 

 Sikap tidak mau tahu tidak ditemukan dalam penelitian ini karena 

secara langsung beberapa informan mengungkapkan rasa mau tahu nya dan 

secara tidak langsung beberapa informan lainnya menunjukkan bahwa pada 

saat pemilihan umum itu sedang berlangsung mereka juga mau tahu 

meskipun melalui orang di sekelilingnya. 

 Karakter ketiga yang terlihat dalam pemilih pemula adalah mudah 

terpengaruhnya para pemilih ini terhadap orang terdekat disektitarnya. Hal ini 

dapat terlihat dari ungkapan mereka terhadap sosok yang mereka sukai yang 

sama dengan orang sekeliling mereka seperti dari keluarga, teman, guru dan 

ada pula dari kelompok organisasi yang informan ikuti. Berikut penuturan RY 

dan JN yang mengikuti saran dari orang tuanya: 

 

“Dasarnya melihat bukti fisik dan pribadinya, orang tua juga bantu 
dalam sejarah... (RY)” 
 
“Sama orang tua suka ngobrol-ngobrol tentang presiden…Pilihannya sih 
memang sama dengan orang tua. Tapi orang tua juga ndak maksa pilih 
yang mana..(JN)” 

 
Selain orang tua, bagi JT yang tinggal bersama dengan keluarga 

besarnya, peran Pamannya dalam mempengaruhinya untuk dapat memilih 

pasangan tertentu sangat besar, berikut penuturannya: 

 
“Om memang sudah suka Prabowo dari awal-awal, lalu satu rumah 
dipengaruhi. Saya juga pilih karna Om, tetapi kalo yang lain ada juga 
yang tidak pilih Prabowo..(JT)” 
 
Sama halnya dengan JT, WF yang juga tinggal dengan neneknya juga 

mengakui bahwa selain peran orang tua, peran neneknya dalam menentukan 

pilihan juga besar, berikut penuturannya: 
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“Iya, saya juga tinggal dengan nenek di rumah, waktu itu sih memang 
tidak ada paksaan untuk pilih yang mana, cuman sama keluarga suka 
ngobrol-ngobrol lalu jadinya gimana ya, jadinya sama juga pilihannya. 
Nenek juga suka cerita-cerita tentang Jokowi.. (WF)”  
 
Peran keluarga yang cukup besar juga dirasakan oleh YH, namun 

dirinya juga mengungkapkan bahwa selain dari keluarga, peran teman serta 

gurunya juga turut membantu dalam proses pemilihannya, berikut 

penuturannya: 

 
“Dasarnya, satu dari keluarga, karena dilihat dari TV, keluarga juga 
sama pilih yang itu, ya ikutan aja, milih. Dari cerita-cerita waktu SMK, 
yang urut nomor 2, waktu dia jadi Walikota di Solo dan di Jakarta dia 
berikan perubahan. Teman bahkan guru juga sampai buat rumus untuk 
pilih Jokowi..(YH)” 
 
Diakui YH lebih lanjut, bahkan Kepala Sekolah juga ikut 

mempromosikan kandidat presiden pada saat masa pemilihan umum. Peran 

keluarga, termasuk keluarga besar beserta teman juga ikut dirasakan oleh CH. 

Meskipun tidak secara langsung diakuinya, CH bercerita bahwa keluarganya 

mendukung pasangan Jokowi-JK dan dirinya juga suka menonton acar berita 

bersama-sama karena menurutnya menarik. Ketika pasangan tersebut 

membuka rekening dana kampanye, dirinya beserta ayahnya ikut turut 

menyumbang. CH juga bercerita bahwa ia beserta teman-temannya suka 

berbagi cerita mengenai berita-berita yang beredar dan pilihan mereka pun 

sama. 

Sedikit berbeda dengan informan lainnya, EW mengakui bahwa 

pergaulan yang diikutinya dalam Organisasi Persatuan Pemuda Pelajar dan 

Wewewa (P3MW) di Kupang membantunya untuk dapat menentukan 

pilihannya bahkan pilihan itu ternyata bertentangan dengan pilihan keluarga 

besarnya di Sumba. Pertentangan itu diakuinya membuat dirinya dan ayahnya 

berdebat di telepon namun pada saat itu ia tetap bersikeras terhadap 

pilihannya. 
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Bagian keempat dalam karakteristik pemilih pemula ini adalah 

kepribadian mereka apakah tergolong ektrovert atau introvert. Pada dasarnya 

tidak ada individu yang seratus persen tergolong ekstrovert, begitu pula 

sebaliknya, tidak ada yang sepenuhnya introvert. Namun, terdapat 

kecenderungan yaitu condong ke arah ektrovert atau introvert.  

Informan yang cenderung memiliki karakter ekstrovert adalah CH, YH, 

EW, JF dan RC. Informan-informan ini pada saat wawancara berlangsung 

sangat terbuka baik dari informasi dan pandangan-pandangan yang dibagikan 

oleh mereka. Khusus bagi CH, YH dan RC mereka tidak segan atau malu 

untuk membicarakan keadaan keluarga mereka dan pada saat wawancara 

berlangsung mereka banyak bercerita baik mengenai topik penelitian dan juga 

tentang kehidupan sehari-hari mereka. Bagi EW dan JN, mereka selain 

terbuka juga sangat senang untuk berorganisasi, menjadi bagian beberapa 

komunitas diungkapkan oleh mereka.  

Kecenderungan memiliki sikap introvert dimiliki oleh RY, WF dan JT. Hal 

ini dapat terlihat pada saat proses wawancara berdasarkan gerak gerik dan 

jawaban-jawaban yang diterima oleh peneliti. Proses pemahaman dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemilih mencerminkan 

karakter introvert, dimana mereka banyak menggunakan pemahaman 

subyektifnya namun pemahaman ini banyak dilakukan dengan cara melihat 

keluarga terdekat mereka sendiri. 

4.2 Respon Pemilih Pemula 

 

 Respon pemilih pemula berkaitan dengan respon mereka terhadap tahap 

masukan yang mereka terima dari keadaan politik di sekitarnya. Kata Politik 

mungkin sudah tidak asing didengar oleh kalangan pemilih pemula, 

pemberitaan yang dilakukan oleh berbagai media baik media cetak, televisi 

maupun radio pasti pernah menyebutkan kata ini. Namun, ternyata bagi 
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beberapa pemilih, mereka tidak memahami arti dari politik meski sudah sering 

membaca atau mendengarkannya. Berikut penuturannya: 

“Ga ngerti kak, cuman pernah denger aja..(WF)” 
 
“Apa ya, ga gitu ngerti sih, cuman kan banyak di TV-TV, apalagi pas 
pemilu kemaren..(RC)” 
 
“Ga tau..(JT)” 
 

 Ketidakpahaman akan makna dari politik ini diakui oleh YH tidak 

terlepas dari kesan negatif yang melekat pada tokoh-tokoh politik Indonesia 

khususnya kasus korupsi. Berikut penuturannya: 

“Gimana ya, aku kurang paham kalo tentang politik, cuman setauku 
biasanya kalo ada berita politik gitu pasti ga jauh-jauh dari korupsi atau 
berita yang jelek gitu tentang orang-orangnya..(YH)” 

  

Makna dari politik sendiri dari pandangan klasik Aristoteles adalah 

usaha untuk mencapai kebaikan bersama dan disini penyelenggaranya adalah 

Negara, pengertian ini dipahami oleh EW yang sedang belajar mengenai 

berpolitik khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional. EW tidak asing 

dengan kata politik karena dirinya sudah tertarik dengan bidang ini sejak 

mengikuti organisasi sewaktu dia berdomisili di Kupang. Selanjutnya EW juga 

mengungkapkan pandangannya tentang politik di Indonesia, berikut 

penuturannya: 

“Ya, tadi seperti yang saya ungkapkan tentang politik secara luas, saya 
sendiri menganggap politik di Indonesia kurang memperhatikan rakyat. 
Seperti yang sedang duduk di pemerintahan, mereka seakan, bagaimana 
ya, seperti sedang mencari untung sendiri tanpa peduli orang di 
bawahnya..(EW)” 
 
Pemahaman yang kurang akan politik oleh para pemilih pemula 

nampaknya sama seperti pemahaman mereka mengenai partai politik. 

Beberapa informan seperti EW, RC, dan WF mengakui bahwa hanya beberapa 

partai saja yang ia ketahui, khususnya partai-partai yang sering terekspos 

berita seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat dan PKB. Beberapa informan 
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bahkan hanya mengetahui tentang aktor  politik, seperti yang dituturkan 

sebagai berikut: 

 “Apa ya, cuman taunya calon presidennya aja sih, kalo tentang partai 
ga gitu familiar..(JN)” 
 
“Lebih familiar ya tentang calon presidennya. Ga pernah bahas-bahas 
partai, jadi ya ga begitu tau sih. Guru-guru di sekolah ya biasanya cerita 
tentang calon presidennya aja (YH)” 
 
“Saya cuman perhatiannya lebih ke Jokowi saja, jadi kalo partainya mau 
bagaimana saya juga tidak terlalu tau. Lagipula waktu debat kemarin itu 
tentang program-program jawabannya lebih mengena..(CH)” 
  

 Respon pemilih pemula selanjutnya adalah pemahaman mereka 

mengenai pemilihan umum. Kebanyakan dari para informan ini menceritakan 

mengenai pemilihan umum yang terjadi tahun lalu dimana mereka turut 

berpartisipasi di dalamnya. Berikut salah satu penuturannya: 

 

“Pemilu kemarin itu kayak sesuatu yang baru, soalnya memang belum 
pernah ikut, jadi waktu kemarin disuruh milih rasanya masih aneh 
karena baru..(JT)” 
 

 Selain merupakan hal yang baru, kesan positif terhadap pemilihan 

umum kemarin diungkapkan pula oleh RY yang menganggap bahwa pemilihan 

umum berjalan lancar, berikut penuturannya: 

“Pemilu kemarin saya rasa berjalan dengan lancar karena di TPS nya 
tidak ada keluhan atau apapun yang terjadi..(RY)” 
 

 Kesan baik dan lancar yang dirasakan oleh RY ternyata berbeda dengan 

yang dirasakan oleh JN, EW dan RC yang merasa bahwa pemilu yang 

berlangsung kemarin sarat dengan kecurangan dan proses yang bertele-tele. 

Berikut penuturan mereka: 

 

“Aneh sih ya, maksudnya prosesnya itu lama tapi kok masih banyak 
kayak kecurangan-kecurangan gitu..(JN)” 

 
“Pendapat saya selama pemilihan kemarin itu, pertama, karena hanya 
dua calon saya anggap pemilihan kemaren itu seru. Terus, saya juga 



41 
 

berpikir bahwa dinamika politik Indonesia itu sudah amat bagus tapi 
yang menjadi masalah kemudian ketika dua TV swasta menjadi tempat 
untuk beradu kekuatan dan memanipulasi suara..(EW)” 

 

 Respon yang paling besar diberikan oleh pemilih pemula adalah respon 

terhadap kandidat presiden. Hampir semua informan sudah sangat familiar 

dengan kandidat presiden khususnya dengan kandidat yang mereka sukai. 

Respon ini ditunjukkan dengan menyatakan kesukaannya sebagai berikut: 

“Waktu itu Prabowo pernah bilang akan menjadikan Indonesia menjadi 

Macan Asia lagi, jadi Negara yang tidak kalah dari Negara-negara yang 

sekarang juga sedang bertumbuh. Waktu itu saya percaya, karena 

memang beliau pernah sekolah di luar juga kan, sudah terkenal juga 

sampai luar negeri. Mantan jenderal juga, yah jadi saya senang sih 

waktu itu sama beliau..(EW).” 

“Sering nonton berita-berita waktu itu di Metro TV tentang Pak Jokowi, 
kayak apa ya, itu lho, katanya penah jadi Walikota terbaik kan, terus 
waktu itu bangun-bangun apa gitu di Solo dan katanya Solo juga jadi 
bagus. Jokowi juga terpilih kedua kalinya kan jadi Walikota, malah 
sampe yang pilih dia sampe 90%..(CH).” 
  

 Reaksi pemilih pemula terhadap para aktor ini juga ternyata tidak selalu 

positif, khususnya bagi pasangan calon yang tidak mereka sukai, terlihat jelas 

bahwa mereka seakan tidak peduli dan hanya tau berita miring mengenai 

kandidat tersebut. Seperti yang dituturkan YH sebagai berikut: 

 

“Prabowo banyak curang, soalnya dari desaku sendiri ka ada apanya ya, 
apa sih namanya tuh, e…sebagai penyambungnya, oh, timses. 
Timsesnya itu juga kayak ngasih-ngasih duit. Terus yang paling heboh 
di desaku tuh Prabowo, tapi ujung-ujungnya ga kepilih. Di rumahku 
juga sempat dikasih uang Rp. 50.000 dan diterima aja..(YH)” 

  

 Kesan negatif juga disampaikan oleh CH dan WF yang menyatakan 

bahwa ada praktik-praktik kecurangan di daerahnya yang dilakukan oleh 

salah satu tim sukses kandidat presiden. Meskipun secara langsung bukan 

kandidat presiden yang melakukannya namun kesan negatif terhadap 

kandidat tersebut tidak terelakkan akibat dari perbuatan pihak-pihak lain 
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 Pada saat jelang pemilihan umum, selain menitik beratkan terhadap 

pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merepresentasikan partai 

politik. Partai politik serta calon kandidat presiden juga menawarkan program-

program yang diharapkan nantinya dapat membantu masyarakat Indonesia 

secara luas. Program-program ini dapat disebut sebagai produk politik dan 

respon dari pemilih pemula sebagai berikut:   

 

“Waktu itu pernah dengar kalo Jokowi mau bangun tol laut sampai 
papua biar harga-harga di Papua tidak beda jauh sama yang di Jawa. 
Keluarga sama teman-teman suka bahas, apalagi memang kalau di 
daerah-daerah seperti Wamena harga-harga bisa tinggi sekali..(RY).” 

 
“Hmm…Apa ya, oh, yang Kartu Pintar sama Kartu Sehat itu cukup 
menarik sih. Katanya bisa bantu masyarakat yang membutuhkan. Yah, 
semoga kalau terpilih bisa terlaksana..(JN)” 
 

 
 Respon selanjutnya adalah terhadap usaha pemasaran yang dilakukan 

oleh para kandidat presiden. Semua informan ternyata tidak mengetahui arti 

dari pemasaran politik. Setelah dijelaskan pun dan diberi contoh-contohnya, 

hanya beberapa informan yang mengakui memahami dan menyadari usaha 

pemasaran yang dilakukan oleh para kandidat, baik melalui tim suksesnya 

atau dari diri kandidat presiden sendiri. 

 Bagi YH, dirinya mengakui bahwa iklan-iklan mengenai Jokowi pada 

saat pemilihan umum berlangsung, lebih menarik dibandingkan iklan dari 

kubu lawannya. Berikut penuturannya:  

 

“Familiar kalo yang kayak iklan-iklan gitu. Punya Jokowi lebih menarik 
sih, ada lagunya juga kan..(YH)” 
 
Rasa familiar terhadap iklan juga diungkapkan oleh EW sebagai berikut: 

 
“Dapet banget kalo dari segi promosinya, iklan-iklannya banyak. Debat 
juga beberapa kali kan ditayangin di televisi. Cuman ya ga sukanya sih 
lebih ke perang di televisi, kayak Metro TV lebih banyak tayangin 
Jokowi, terus kalo Prabowo banyak di TV One..(EW)” 
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EW juga mengungkapkan selain iklan-iklan di televisi, dirinya kecewa 

terhadap sosialisasi yang dilakukan di daerahnya pada saat jelang pemilihan 

umum. Kekecewaan ini diakibatkan karena sistem pendekatan yang dilakukan 

tidak menyeluruh dan pada saat sosialisasi hanya dilakukan dengan 

sekedarnya sehingga yang mengetahui informasi hanya segelintir orang. 

Dirinya pun memberi masukan demikian: 

 
“Jadi menurut saya apakah, bagaimanakah ke depannya supaya mereka 
itu bisa membuat beberapa kebijakan yang lebih familiar selain 
sosialisasi itu dan datang, maksudnya bagaimana caranyalah mereka 
memperkenalkan calon yang mereka usung itu..(EW)” 

  

 Pemasaran yang dilakukan berkenaan dengan kandidat dirasakan pula 

oleh RC, dimana ia mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh budaya dalam 

mempromosikan kandidat presiden, berikut penuturannya: 

 
“Kalo yang kemaren tuh kelihatannya kayaknya dipengaruhi budaya 
juga ya. Kalo dia mempromosikan diri karena dia misalkan kayak 
Jokowi, orangnya kan orang Jawa, kalo si Prabowo kan dia keliatannya 
kayak lebih ke arah Barat-baratan gitu, jadi kan dia kan basicnya militer 
jadi lebih mungkin ibaratnya  kayak orangnya tu kalo ngomong lebih 
blak-blakan..(RC)” 
 

 Bagi WF, pemasaran yang ia pahami adalah dari segi harga dimana yabg 

dimaksud adalah faktor biaya yang dikeluarkan pada masa kampanye. WF 

melihat bahwa kubu Prabowo khususnya pendukungnya menggunakan uang 

untuk dapat menarik pemilih, berikut penuturannya: 

 

“Familiar misalnya kayak bayar-bayar untuk milih ini kan, untuk 
nyoblos si A, si B..Ada pendukung kandidat Prabowo itu kemana-
kemana untuk bagi uang..(WF)” 

 

 Pemasaran melalui media dipahami yang oleh RY, JN, CH, YH 

diungkapkan dengan menyatakan bahwa banyak iklan serta berita-berita 

terkait dengan proses pemilihan dapat ditemukan di media internet, 

khususnya di media sosial. 
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Respon yang terakhir adalah respon pemilih pemula terhadap 

komunikasi politik yang dilakukan oleh para kandidat Presiden.  Bagi 

beberapa informan, Jokowi memiliki sosok yang lebih dekat atau merakyat. 

Bahkan YH mengungkapkan dirinya kagum dengan Jokowi yang mau 

blusukan untuk dapat lebih dekat dengan rakyat. Sedangkan menurutnya 

Prabowo terkesan angkuh. Berikut penuturannya: 

 

“Iya, kalau lihat Jokowi itu gimana gitu, dia mau aja masuk selokan 
buat periksa-periksa, padahal kan jabatannya sudah tinggi. Beda sama 
Prabowo yang kemana-mana kayaknya bangga sama kuda-kudanya, 
kesannya kayak angkuh gitu lho..(YH).” 

  

 Berbeda dengan YH, kesan tegas dan gagah yang ditampilkan Prabowo 

menarik perhatian EW. Pada saat itu bagi EW, Prabowo dengan latar belakang 

militernya dianggap mampu untuk dapat memimpin dengan tegas Negara ini 

dan jawaban-jawaban yang diberikan Prabowo pada saat wawancara dan 

debat dianggap EW lebih berkarisma. Berikut penuturan EW: 

“Kalo waktu itu saya melihat Prabowo itu seperti mantan panglima yang 
tegas dan mampu memimpin Indonesia. Gaya berbicaranya itu, seperti 
apa ya, yang tadi saya bilang kalo Prabowo mau menjadikan Indonesia 
sebagai Macan Asia lagi tuh sangat menginspirasi dan pada saat itu 
saya kagum sekali dengan sosok Prabowo. Ada karismanya, beda sekali 
dengan Jokowi..(EW)” 

  

 

4.3 Proses Memilih Pemilih Pemula 

 

 Dalam menentukan pilihan, para pemilih pemula mendasarkan 

pilihannya melalui berbagai pertimbangan. Proses memilih ini pun tidak 

terjadi secara serta merta melainkan melalui beberapa proses, baik dari 

pengenalannya melalui bentuk perhatian lalu setelah memperhatikan maka 

timbul rasa tertarik dan pada akhirnya memiliki keinginan untuk memilih 

atau tidak berdasarkan kriteria yang dimilikinya dan pada akhirnya 

memutuskan untuk memilih. 
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 Bentuk perhatian yang diungkapkan oleh para pemilih pemula  pada 

penelitian ini ditemukan bahwa mereka tertarik karena figur-figur yang 

ditawarkan menarik. Berikut penuturannya:  

 

 “Kasih, respect gitu ya, soalnya kan dari figurnya. Kalo aku milih 
seseorang yang mungkin dah terbukti di suatu tempat dia udah pernah 
jadi ini, sudah berpengalaman..(JN).” 

 
“Saya lebih perhatian ke kandidatnya gitu, jadi menjelang pemilu tidak 
mau dengar ini itu karena memang sudah suka dan melekat 
sekali..(CH).” 
 
“Ya, perhatiannya kayak tadi, karena penasaran dari kedua itu ya cari-
cari..(YH).” 

 

Setelah memberikan perhatian maka muncul rasa tertarik, bagi salah 

satu informan, salah satu pertimbangannya untuk memilih adalah 

berdasarkan ketertarikan terhadap profil dan karakteristik dari kandidat. 

Alasan ini diungkapkan oleh beberapa informan, salah satunya WF. Berikut 

penuturannya: 

 

“Karena saya tertarik banget dengan presidennya. Karena dia bagus 
karakternya, waktu dia menjelaskan visi dan misinya di televisi..(WF)” 
 
WF mengakui bahwa dirinya memang tidak memberi perhatian khusus 

terhadap proses pemilihan umum yang pada saat itu sedang terjadi namun 

secara khusus mencari tahu tentang sosok Jokowi, kandidat yang dia pilih. 

WF menunjukkan ketertarikannya dengan nencari tahu mengenai Jokowi 

melalui media internet dan juga tertarik karena banyak teman-temannya yang 

memajang foto Jokowi di media sosial yang dia punya. Ketertarikan yang sama 

pada sosok Jokowi, diakui pula oleh CH: 

 
“Emang udah suka sama kandidatnya sih, jadi memang memilih karena 
sudah suka dan melekat sekali. Udah tau dari sejak dia jadi Walikota 
Solo lalu waktu jadi gubernur, jadi waktu dia jadi kandidat Presiden 
udah seneng dan sudah tidak terlalu memperhatikan isu-isu buruk 
tentang Jokowi..(CH).” 
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 Sedikit berbeda dengan WF, CH sudah mengikuti sosok Jokowi sejak 

Jokowi menjadi Walikota Solo dan dilanjutkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Perasaan senang diakuinya pada saat penunjukkan Jokowi menjadi kandidat 

Presiden oleh Partai Pendukungnya yaitu PDIP. CH sendiri memang sejak awal 

wawancara sudah menunjukkan ketertarikan pada sosok Jokowi dan memang 

dirinya telah menentukan pilihannya sejak awal serta tidak terpengaruh oleh 

beragam isu yang beredar di media-media seperti televisi dan internet pada 

saat jelang hari pemungutan suara. Ia hanya fokus terhadap berita-berita 

positif mengenai Jokowi.  

 Jelang hari pemungutan suara, selain kampanye dan debat politik yang 

diharapkan dapat menarik dukungan masyarakat, terdapat beragam isu yang 

beredar di masyarakat. Perang isu menjadi salah satu senjata untuk saling 

menjatuhkan lawan politik jelang hari pemungutan suara. Isu yang dianggap 

dapat menurunkan kredibilitas dipercaya dapat mengurangi jumlah suara 

yang di dapat. Para pemilih pemula pun tidak kebal terhadap perang isu yang 

beredar pada saat jelang pemilihan umum. Beberapa informan bahkan 

menentukan pilihan disebabkan oleh isu yang beredar di sekitarnya. Berikut 

penuturannya: 

 

 “Karena kata temen-temen dan orang sekitar, pilih calon yang ini saja. 
Keluarga juga suruh pilih ini, katanya kemarin sih, kalo Prabowo orang 
Cina dihanguskan, katanya, desus-desus gitu, jadi suruh pilih kandidat 
tertentu..(RC).” 
 

Beredarnya isu bahwa salah satu calon Kandidat akan menekan etnis 

tertentu membuat RC yang berasal dari Tangerang merasa terancam dan 

akhirnya memilih kandidat yang lain. Isu yang beredar ini diakuinya berasal 

dari keluarganya dan RC mengakui bahwa pada akhirnya dia memilih 

kandidat tertentu berdasarkan dorongan dari keluarganya. Selain keluarga, 

RC juga banyak memperoleh informasi dari media sosial teman-temannya. 
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Peran media sosial ini menurutnya sangat membantu memberikan informasi 

yang memadai sehingga akhirnya Ia dapat menentukan pilihan. 

Isu yang hampir sama pada kandidat tertentu juga beredar di wilayah 

tempat tinggal salah satu informan di Jayapura, Papua. RY menyatakan 

bahwa orang tuanya menceritakan kalau salah satu kandidat dulu pernah 

membunuh etnisnya. Berikut penuturannya: 

 

“Katanya waktu itu Prabowo sempat jadi Kopasus, terus banyak orang 
Papua dibunuh. Isu seperti itu banyak beredar di sekitar. Teman-teman 
juga pilih yang sama tapi ada juga teman yang pilih Prabowo karena 
Papanya tentara.  (RY)” 

 

 Informasi yang RY dapat tersebut berasal dari orang tuanya dan menjadi 

salah satu dasar mengapa Ia menentukan pilihan tertentu. Namun, di 

samping itu, dirinya sendiri sudah menyukai sosok Jokowi dan merasa Jokowi 

pada saat menjadi pemimpin daerah sudah mampu memimpin daerahnya dan 

karakter pribadinya dirasa baik oleh RY. Teman-teman di sekitarnya juga 

memilih kandidat yang sama sehingga dirinya menjadi lebih mantap dalam 

melakukan pemilihan. Dorongan dari teman juga dirasakan JN untuk 

mencoba melakukan pemilihan yang pertama. Berikut penuturannya: 

 

“Yang pertama kayaknya tuh dah cukup umur, terus abis itu kalo yang 
kedua tuh mungkin aku punya temen satu pantaran tapi dia kelahiran 
95, dia sudah nyoblos, trus dia bilang: kamu belom milih ya? kamu 
belom milih ya? Karena itu, punya dorongan dari temen, dan jadi 
ngerasa gimana sih rasanya kita ikut berpartisipasi..(JN)” 

 

 Merasa sudah cukup umur dan dapat berpartisipasi mendorong JN 

untuk melakukan pemilihan. Dirinya juga merasa bahwa walau dengan satu 

suara yang dia punya juga dapat membantu memberikan perubahan. Salah 

seorang temannya juga mendorong dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemilihan ini dan dibantu oleh guru PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) 

untuk mengetahui pengetahuan umum mengenai pemilihan umum dan juga 
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para kandidat Presiden membuat dirinya yakin dan merasa mampu untuk 

menentukan pilihan sendiri. 

 

 Peran orang tua dan teman menjadi faktor pendorong untuk memilih 

bagi beberapa informan yang telah disebutkan di atas. Sosok yang juga 

berperan adalah Guru dimana mereka menjadi sosok pendukung yang dapat 

membuat anak menjadi lebih berkembang dalam segi akademis maupun pola 

pikir. Hampir semua informan mengakui bahwa guru menjadi sosok yang 

memberikan informasi dalam proses pemilihan umum. Salah seorang 

informan bahkan mengakui bahwa Guru di sekolahnya mengajak para 

muridnya untuk memilih kandidat tertentu. Berikut penuturannya: 

 

“Dasarnya, satu dari keluarga, karena dilihat dari TV, keluarga juga 
sama pilih yang itu, ya ikutan aja, milih. Dari cerita-cerita waktu SMK, 
yang urut nomor 2, waktu dia jadi Walikota di Solo dan di Jakarta dia 
berikan perubahan. Teman bahkan guru juga sampai buat rumus untuk 
pilih Jokowi..(YH)” 
 

 Selain YH, WF dan CH juga mengungkapkan bahwa Guru di sekolah 

mereka mempromosikan kandidat yang disukainya dan mengajak murid-

murid untuk memilih kandidat yang sama. Guru dapat menjadi sarana 

pembelajaran maupun sumber informasi bagi kalangan pemilih pemula karena 

kalangan ini masih membutuhkan dorongan dan sumber informasi agar dapat 

menentukan pilihan  

 Pengambilan keputusan yang didasari oleh pergaulan khususnya oleh 

Organisasi yang diikuti oleh pemilih pemula dirasakan oleh EW. EW tergabung 

di dalam Organisasi Persatuan Pemuda Pelajar dan Wewewa (P3MW) di 

Kupang. Dalam Organisasi tersebut EW banyak bertemu kakak-kakak yang 

pada saat itu sedang kuliah dan ada pula yang telah bekerja. EWmengakui 

pemikirannya terhadap suatu kandidat tertentu banyak dipengaruhi oleh 

orang-orang di Organisasi ini, bahkan pendapatnya sendiri pun berbeda 
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dengan pendapat orang tua dan saudara-saudaranya di Sumba. Berikut 

penuturannya: 

 

“Kalo pilih Prabowo yang pertama itu saya tidak pernah percaya bapak 
Jokowi, jujur, tapi sekarang sih percaya, hehe..Dulu saya tidak 
percayanya begini, dari seorang Bupati, Gubernur, kalo mau memimpin 
suatu Negara tuh bukan hal sepele bukan hanya menerbitkan kartu-
kartu Indonesia sehat, atau apa sgala macam kan, tapi tuh harus punya 
hubungan luar saya sendiri sih tidak pernah cari tau Biografi Jokowi, 
saya belom tau dia seperti apa pada saat itu, saya cuman cari Prabowo. 
Dia mantan Jendral, sudah dilihat masa kepemimpian dia. Sudah dilihat 
dari aspek lain, dia bukan hanya bekerja dalam negeri, tapi luar negeri 
juga, dia dijuluki Macan Asia. (EW)” 
 

 

 

 


