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1. Apa Itu Pemuda  

 
Seorang pemuda 

dalam ciri fisiknya 

adalah orang yang 

penuh energi dan 

mampu melakukan 

banyak aktivitas. 

 

 

Pemuda dikatakan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber insani pembangunan. Dengan begitu pemuda merupakan sumber 

daya manusia pembangunan baik saat ini maupun di masa mendatang. 

Pemuda menjadi salah satu subjek penting dalam sejarah hingga 

perkembangan dunia sekarang, peranannya tidak hanya terbatas dalam 

organisasi-organisasi kepemudaan saja. 

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2009, pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) 

tahun. 

Dalam menjalankan perannya, salah satu fungsi pemuda 

adalah agent of control yaitu sebagai pengawas atas hal-hal yang terjadi 

disekitarnya. Fungsi ini menjadi sangat penting dilakukan demi merespon 

gejala-gejala sosial maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa 

tidak sesuai dengan perkembangan dan norma-norma yang berlaku di 

lingkungan masyarakat. 
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D 
2. Definisi Demokrasi 

 
emokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara 

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adapun prinsip- 

prinsip yang terkandung didalam pemerintahan demokrasi antara lain 

sebagai berikut : 

A. Dalam persamaan yang terjalin setiap masyarakat sehingga memiliki 

kesetaraan didalam praktik politik. 

B. Keterlibatan masyarakat dalam urusan politik. 

C. Kebebasan masyarkat. 

 
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator 

implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah 

oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Makin tinggi tingkat partisipasi politik 

mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta 

melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat 

partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa 

rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau 

kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat 

direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. 
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Demokrasi adalah sistem 

pemerintahan terbaik karena 

paling natural dan paling 

sejalan dengan prinsip 

kebangsaan. Demokrasi 

mengizinkan warga negara 

berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam 

perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup 

kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik 

kebebasan politik secara bebas dan setara. 

 

3. Definisi Pemilu 

Pesta demokrasi atau yang lebih kita kenal dengan Pemilihan Umum 

(pemilu) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan 

jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan 

memberikan suaranya dalam pemilihan. 

 
 

 
Sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi, pemilihan umum 

menjadi kunci terciptanya demokrasi tidak terkecuali juga untuk para 

pemilih pemula. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, 

dikarenakan: 
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1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 

 

2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh 

legitimasi 

3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 

proses politik. 

4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin 

secara konstitusional 

 

 

Dikutip dari media online Kompas.com, terdapat 578.139 pemilih baru 

dari total 190 juta orang. Dengan jumlah yang dikatakan besar maka 

sangat penting untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula 

tersebut. 

Komponen masyarakat yang diharapkan mampu untuk ikut serta 

secara aktif dalam kegiatan pesta demokrasi adalah para generasi muda 

atau para pemilih pemula. Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15% 
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P 

yang memiliki hak pilih pada pemilu 2014 adalah pemilih pemula. Selain 

itu data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu menunjukkan, data 

pemilih berumur 10–20 tahun berjumlah 46 juta, dan data pemilih 

berumur 20–30 tahun berjumlah 14 juta, sehingga perkiraan jumlah 

pemilih pemula sekitar 50 jutaan. Dengan demikian pemilih pemula 

memiliki kuantitas yang sangat besar. 

 
 

4. Peran Pemilih Pemula Dalam Berpolitik 

emilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali 

memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih 

yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap 

pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan 

adalah soal antusiasme dan preferensi (kecenderungan). Adapun syarat- 

syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih 

adalah: 

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 

3. Terdaftar sebagai pemilih. 

4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya 

5. Terdaftar di DPT. 

Partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan 

pengembangan kapasitas pribadi “tertinggi dan serasi” dalam rangka 

menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri (Miriam Budiarjo, 1994). 
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Partisipasi politik oleh 

pemilih pemula sangatlah 

penting karena sebanyak 20 

% dari seluruh pemilih adalah 

pemilih pemula, dengan 

demikian jumlah pemilih 

pemula sangatlah besar. 

Pemilih adalah sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk mereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan 

kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. 

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada 

umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili 

oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanisfestasi dalam 

institusi politik seperti partai politik (Prihatmoko, 2005). 

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih 

rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan 

penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni 

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

pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka 

baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang 

didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru 

mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang 

diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun 

(Fenyapwain, 2013). Pahmi (2010) mengatakan bahwa pemilih adalah 

warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih 

atau sudah/pernah kawin. 
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P 

 
 

5. Urgensi Pendidikan Politik 

Dalam Mendorong 

Kesadaran Berpolitik Bagi 

Pemilih Pemula 

ada     dasarnya      semua 

kegiatan akan bisa berjalan dengan baik, apabila direncanakan 

dengan sistematis, terperinci dan terprogram dengan baik. 

Kegiatan pesta demokrasi rakyat yang sering di sebut pemilu 

akan bisa terlaksana dengan baik jika semua komponen bisa ikut serta 

dalam kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Salah satu cara supaya 

kegiatan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik adalah adanya 

sosialisasi politik yaitu tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Sosialisasi politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. 

Diharapkan dengan adanya pendidikan politik semua komponen 

masyarakat yang akan menyelenggarakan pemilu atau pilkada bisa saling 

bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang demokratis dan penuh 

dengan penuh dengan tanggungjawab. 

Dinamika yang terjadi dalam kehidupan global sekarang ini, 

generasi muda atau pemilih pemula diharapkan bisa memahami dinamika 

yang terjadi pada politik yang sedang berkembang di negara Indonesia. 

Pemilih pemula harus memiliki dasar kuat sesuai dengan karakter 

bangsa indonesia. Sehingga pendidikan politik terhadap memilih pemula 

bisa dijadikan sebagai filter terhadap pemikiran baru, ideologi baru 

dan berbagai tantangan, hambatan serta gangguan baik yang berasal 

dari dalam maupun luar negeri. Pemilih pemula yang melek politik adalah 

pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut 
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serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses 

pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama 

untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi 

generasi penerus bangsa. 

Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian 

konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula 

menjadi lebih melek politik. Pendidikan politik dapat mewujudkan 

kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis tidak hanya 

memerlukan   peraturan   perundang-undangan   yang   baik,   melainkan 

memerlukan sikap yang 

demokratis, termasuk di 

dalam adalah sikap untuk 

mengakui       kekalahan, 

bersedia untuk 

bekerjasama dengan 

kelompok lain untuk 

membentuk        tatanan 

pemerintahan yang stabil demi kehidupan yang adil sejahtera dan 

sentosa. Sehingga salah satu peran penting adanya pendidikan politik 

terhadap pemilih pemula adalah untuk mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai warga masyarakat yang 

berfikir secara kritis, dan bertindak demokratis melalui aktivitas 

menanamkan kepada pemilih pemula. 

Sosialisasi politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. 

Diharapkan dengan adanya pendidikan politik semua komponen 

masyarakat yang akan menyelenggarakan pemilu atau pilkada bisa saling 
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bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang demokratis dan penuh 

dengan penuh dengan tanggungjawab. Komponen masyarakat yang 

diharapkan mampu untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pesta 

demokrasi adalah para generasi muda atau para pemilih pemula. 

Dalam hal ini para pemilih pemula harus bisa belajar tentang 

pendidikan politik dengan baik, supaya para pemilih pemula mampu untuk 

ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik di satu sisi merugikan tapi 

di satu sisi juga sangat menguntungkan. Dalam hal ini kelompok 

kepentingan yang mampu melakukan pendidikan politik yang baik akan 

mampu membawa para pemilih pemula untuk menjadi simpatik pada 

kelompok kepentingan tersebut. Tetapi yang tidak melakukan pendidikan 

politik yang baik dengan sendirinya akan dijauhi para pemilih pemula dan 

bahkan para pemilih pemula akan semakin apatis terhadap kegiatan 

politik. 

Pendidikan politik sangat berperan penting untuk mewujudkan 

kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis tidak hanya 

memerlukan peraturan perundang-undangan yang rigid, melainkan 

memerlukan sikap yang demokratis. Termasuk di dalam adalah sikap 

untuk mengakui kekalahan, bersedia untuk bekerjasama dengan 

kelompok lain untuk membentuk tatanan pemerintahan yang stabil demi 

kehidupan yang adil sejahtera dan Sentosa. 

 
6. Pemilih Pemula Yang Kritis Tidak Hanya Sekedar 

Mencoblos Dalam Pemilu 

Pemilih pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu. 

Mereka sangat berperan sebagai pengawas partisipatif pada pemilu yang 
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akan diselenggarakan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi 

sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan 

pemilih pemula sebagai swing vooters yang sesungguhnya. Pilihan politik 

mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih 

didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. 

Dalam kontek Pemilu, pemilih pemula berada dalam pusaran antara 

antusiasme politik dengan apatisme politik. Pada satu sisi sangat 

bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui 

media sosial. Namun, belum tentu antusiasisme tersebut simetris dengan 

realitas perilaku politiknya. 

 

Pemilih pemula yang kritis sadar akan etika berpolitik. Terdapat 4 

Karakter indikator yang dapat menggiring pemilih pemula untuk kritis 

dalam memilih calon pemimpinnya, yaitu sebagai berikut. 

1. BENAR, Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga 

perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. 
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2. BISA DIPERCAYA. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya 

orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik- 

baiknya. ( Benar – Benar dapat dipercaya) 

3. MENYAMPAIKAN (AMANAH), dalam menyampaikan kebenaran 

harus tidak ada diskriminatif. 

4. CERDAS, perlu kecerdasan yang luas biasa ketika menghadapi 

persoalan baik domestik maupun publik yang kompleks dan rumit 
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Begitu juga pada yang dipilihnya menentukan plihan harus kandidat yang 

memeiliki empat kateketer selalu berkata yg benar tidak cukup hanya 

baik saja tapi harus benar lalu jujur semua amlan dilakukan dengan jujur 

akanmembawa kemasalhatan dan tentunya harus dapat dipercaya dan 

yang terpentind adalah harus cerdas . 

 
 

Kecerdasan secara emosinal, spiritual ini akan sangat mendukung 

terhadap kepemimpian yang baik oleh karena itu pemilih pemula atau 

anak muda sebagai generasi muda yang akan mewarisi tanah air ini haru 

memiliki jiwa kepemimpinan yang cerdas secara spiritual maupun 

emosional sehingga akhir nya dapat membawa bangs aini mnjadi bangsa 

yng dewasa mnadir berdaulat dan merdeka secara utuh. 

 
 

Perlu dipahami, Indonesia termasuk negara yang menganut kedaulatan 

rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dijelaskan pula kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD. Ini 

berarti UUD 1945 merupakan dasar dari seluruh pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di Indonesia yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. 

 
 

Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu 

wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat 

penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau 

Masyarakat. 
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Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang 

berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Ada pula dari bahasa Latin 

yakni, Supremus yang artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti 

kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak 

terletak di bawah kekuasaan negara lain. 

K E S I M P U L A N .. 

 
Generasi muda sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara 

umum dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan 

sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. 

Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep 

politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi 

lebih melek politik. Pemilih pemula yang melek politik adalah pemilih 

pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta 

dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses 

pembangunan. 

Generasi muda sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum 

dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai 

pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk 

menciptakan masyarakat yang melek politik, maka diperlukan pendidikan 

politik sejak dini. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting 

dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana 

pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Politik dapat 

dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara 

kota. Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus 
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membentuk nilai- nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya 

masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya 

Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian 

konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih 

pemula menjadi lebih melek politik. Pemilih pemula yang melek politik 

adalah pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga 

dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam 

setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan 

keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang 

nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. 

 
Kita sebagai generasi muda harus mampu dalam memiliki sifat politik 

dimana kita harus mampu berperan aktif dan melek terhadap 

perpolitikan yang ada di Negara kita, dengan begitu kontribusi kita 

sebagai generasi milenial yang juga sebagai penentu masa depan 

Negara kita sangat dipertaruhkan. Sebagai pemilih pemula kita 

diuntungkan dengan mudahnya kita dalam ikut serta dalam kegiatan 

politik, karena pada dasarnya Negara kita menganut sistem 

demokrasi. Oleh karena itu Pendidikan politik sangat berperan 

penting untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, jangan 

sampai kita menjadi generasi muda yang apatis dalam kegiatan 

politik. 

Pemilih pemula yang kritis sadar akan etika berpolitik. Terdapat 4 

Karakter indikator yang dapat menggiring pemilih pemula untuk kritis 

dalam memilih calon pemimpinnya yaitu Benar, Bisa Dipercaya, 

Menyampaikan (Amanah) dan Cerdas. 
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