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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih dalam pemilihan 

umum yang menjadi sorotan dalam pemilihan umum 2014 silam. Kategori 

pemilih pemula sendiri, salah satunya adalah mereka yang memiliki usia 

kisaran dari 17 hingga 21 tahun dan sebelumnya belum pernah melakukan 

pemilihan umum. Hal yang menarik dari segmen pemilih ini dalam penelitian 

yang dilakukan oleh  Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) 

adalah antusiasme mereka dalam proses pemilihan umum. Rasa antusiasme 

ini muncul salah satunya diakibatkan pemilihan ini merupakan kali pertama 

mereka dalam memilih. 

Pemilih pemula dari segi jumlah menurut data KPU yaitu mencapai 11 

persen dari total 186 juta masyarakat Indonesia yang dapat memilih, sehingga 

dapat diperkirakan sekitar 20 juta jiwa yang baru mempunyai kesempatan 

untuk melakukan pemilihan. Jumlah ini terus meningkat apabila 

dibandingkan jumlah pemilih pemula dari pemilu tahun 2004 dan 2009. KPU 

sendiri berupaya sebaik mungkin agar dapat memberikan pengetahuan 

tentang pemilihan umum seperti fungsi pemilu, sistem dan tahapannya 

melalui berbagai penyuluhan serta kegiatan yang mendukung. 

Penyelenggaraan pemilihan umum 2014 memang telah usai, Presiden 

Republik Indonesia telah terpilih, pemilih pemula yang ikut melakukan 

pemilihan pun sudah tidak lagi menyandang predikat pemilih pemula. Namun, 

5 tahun ke depan segmen pemilih pemula masih tetap akan ada dan dapat 

tetap akan menjadi segmen yang menarik dari segi jumlah sehingga 

pembelajaran dari proses pemilihan umum yang sudah berlangsung ini dapat 

diambil oleh para praktisi politik baik partai maupun calon-calon tokoh politik.  
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Pada pemilihan umum 2014 silam, kedua calon presiden yaitu Prabowo 

dan Jokowi  sama-sama memahami pentingnya segmen pemilih pemula. 

Prabowo menganggap bahwa segmen pemilih potensial pemilihnya adalah 

pemilih pemula dan segmen ini yang jumlahnya paling besar 

(www.nasional.tempo.co). Demikian pula bagi Jokowi, melalui relawannya, 

segmen pemilih pemula digarap dengan serius dan konsisten sehingga 

diharapkan dapat membantu kemenangan pasangan Jokowi-JK.  

Salah satu survei mengenai pemilih pemula jelang pemilihan umum 

adalah survei yang dilakukan Political Communication Institute (Polcomm 

Institute) dimana survei ini diperuntukkan untuk melihat kecenderungan 

pilihan para pemilih pemula dan hasilnya adalah para pemilih pemula lebih 

banyak memilih Jokowi-JK. Kebijakan yang akan dibuat oleh pasangan ini 

dianggap lebih menarik bagi kalangan pemilih pemula, demikian pula dengan 

iklan-iklan kreatif yang muncul menambah rasa tertarik para pemilih. 

Sehingga, strategi yang tepat dianggap dapat membantu para calon presiden 

untuk dapat memenangkan pemilihan.  

Kemenangan pun benar diraih oleh para pasangan Jokowi-JK, namun 

belum ada penelitian yang mengungkap seberapa besar jumlah pemilih 

pemula yang memilih pasangan ini disertai apa saja alasannya. Sehingga, 

dalam penelitian ini, peneliti akan menyorot para pemilih pemula, khususnya 

bagaimana cara pengambilan keputusan para pemilih tersebut. Para pemilih 

pemula, apabila dianalogikan sebagai seorang pembeli maka mereka 

merupakan pembeli baru yang belum pernah melakukan pembelian. Produk 

yang ditawarkan yaitu para kandidat presiden juga merupakan produk yang 

baru karena ini kali pertama mereka mencalonkan diri. 

Politik sendiri dalam perkembangannya menggunakan berbagai macam 

ilmu untuk dapat terus bertumbuh. Salah satunya, menurut Niffenneger 

(1988) adalah penggunaan ilmu pemasaran, yang di dalam penelitiannya 

menggunakan konsep 4P (produk, promosi, harga, tempat). Penggunaan 

konsep ini diharapkan dapat membantu partai politik untuk dapat 

http://www.nasional.tempo.co/
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mendiferensiasikan produk dan image politiknya, sehingga masyarakat luas 

dapat mengenali identitas partai maupun kandidat politik yang ditawarkan.  

Selama bertahun-tahun, politisi menggunakan pengetahuan dasar 

pemasaran untuk dapat membantu proses politiknya, baik untuk kampanye, 

demonstrasi politik, komunikasi maupun berbagai hal yang berkaitan, agar 

dapat membuat masyarakat menjadi familiar dengan partai, tokoh politik 

maupun isu-isu yang akan diangkatnya (O’Cass, 2001). Pada penelitian klasik 

oleh Kotler (1975), Ia menyamakan kampanye politik seperti kampanye 

pemasaran yang dilakukan pada saat perusahaan menjual produk maupun 

jasa, dimana para kandidat politik menempatkan dirinya di dalam “pasar” para 

pemilih dan berupaya agar dapat “dibeli”. Newman dan Sheth (1985) 

mengembangkan pula sejumlah keyakinan kognitif yang dikumpulkan dari 

sejumlah sumber seperti dari pemilih, komunikasi getok tular maupun dari 

media massa dalam upaya melihat perilaku pemilih.  

Perilaku pemilih ini dirasa penting untuk dapat memprediksi perilaku 

pemilihan di masa akan datang dalam upaya strategi pemasaran kandidat 

maupun partai politik (Ben-Ur dan Newman, 2002). Mengenali perilaku 

memilih menurut Berdufi (2013) dapat membantu meningkatkan jumlah 

pemilih, salah satu hasil dari penelitiannya adalah pentingnya mengklasifikasi 

umur pemilih, dimana bagi pemilih muda, angka untuk tidak memilih lebih 

besar karena mereka belum cukup pengetahuannya tentang pemilihan dan 

kehidupannya belum terintegrasi dengan kehidupan politik. 

Pemilih pemula berusia muda ini juga sering merasa teralienasi dengan 

keadaan politik yang ada karena merasa tidak memberi dampak khusus pada 

kehidupan mereka (Leppaniemi et al, 2010). Para pemasar harus jeli dalam 

memprediksi perilaku pemilih pemula, hal ini disebabkan partisipasi pada 

segmen pemilih pemula ini cenderung akan menurun apabila tidak didampingi 

dengan baik (Cherry, 2012). Dalam penelitian ini, perilaku memilih pemula 

akan ditelusuri dengan melihat proses pengambilan keputusannya. Proses 
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pengambilan keputusan ini akan menggunakan model Schiffman dan Kanuk 

(2000), penggunaan model ini diharapkan dapat membantu memperlihatkan 

bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemilih pemula 

diawali dengan tahap masukan lalu tahap proses dan pada akhirnya para 

pemilih memutuskan untuk memilih salah satu Kandidat Presiden. 

Selain sebagai pemilih yang baru pertama kali akan memilih, para 

kandidat presiden juga baru pertama kali mencalonkan diri. Sehingga untuk 

melihat bagaimana proses pengenalan kandidat baru tersebut akan dibantu 

dengan konsep AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Penggunaan konsep ini 

disebabkan karena belum adanya referensi sebelumnya berkaitan dengan 

kinerja kandidat di kursi Kepresidenan, yang ada hanyalah informasi yang 

didapat dan kepercayaan yang dimiliki oleh para pemilih terhadap kandidat 

yang disukai. Konsep ini diharapkan dapat membantu melihat bagaimana 

terjadinya proses perhatian lalu muncul rasa tertarik hingga akhirnya terdapat 

keinginan untuk melakukan aksi memilih.  

Penelitian ini pada dasarnya ingin memperkaya ilmu pemasaran 

khususnya di bidang politik. Penelitian terdahulu terhadap pemilih pemula 

banyak dilakukan dengan dilatarbelakangi berbagai macam ilmu, seperti 

Sasmita (2011) yang menggunakan peran informasi politik terhadap partisipasi 

politik pemilih pemula, Setiajid (2011) memperlihatkan orientasi politik yang 

mempengaruhi pemilih pemula serta Lestari, Kahl dan Hamdan (2014) 

menggunakan salah satu teori pengambilan keputusan dalam psikologi politik 

untuk melihat pengambilan keputusan pemilih pemula.  

Penggunaan ilmu pemasaran di Indonesia sendiri  merupakan suatu hal 

yang baru apabila dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya seperti 

Amerika dan Negara-negara di Eropa. Firmanzah (2008) menganggap pula 

bahwa bentuk pemasaran politik di Indonesia masih dalam tahap under-

construction dan partai politik dan para politikus harus lebih belajar banyak 

untuk dapat memahami aspirasi dan kebutuhan pemilih.  
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1.2 Masalah Penelitian 

 

Pemilih pemula di Indonesia merupakan salah satu segmen yang 

menarik untuk dikaji lebih dalam. Jumlah yang besar menjadikan segmen ini 

menarik bagi para praktisi politik demi memenangkan persaingan di dunia 

politik. Pemilih pemula juga mempunyai karateristiknya sendiri dan apabila 

dianalogikan sebagai konsumen adalah konsumen yang baru pertama kali 

ingin membeli suatu produk baru. Sebagai konsumen yang menjalani proses 

pemilihan untuk pertama kalinya, adalah menarik untuk melihat bagaimana 

pemilih pemula menentukan pilihannya dan juga apakah partai maupun 

kandidat dapat memenuhi keinginan atau aspirasi dari para pemilih pemula.  

 

 

 

 

1.3 Persoalan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah penelitian maka persoalan penelitian yang akan 

dikaji adalah 

1. Apa karakteristik dominan yang dimiliki pemillih pemula? 

2. Bagaimana respon pemilih pemula terhadap proses pemilihan 

umum? 

3. Bagaimana proses pengambilan keputusan pemilih pemula?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menggambarkan karakteristik dominan yang dimiliki pemilih pemula. 

2. Menggambarkan respon pemilih pemula terhadap proses pemilihan 

umum 
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3. Menggambarkan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

proses memilih di kalangan pemilih pemula.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan 

ilmu pemasaran, khususnya dalam melihat perilaku pemilih pemula 

dan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan pertimbangan bagi para pemasar untuk membuat strategi 

pemenangan bagi kandidat presiden. 

 

 

 

 


