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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara hukum menjaga dan melindungi HAM yang 

sudah diatur dalam Pasal 28 A-J Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. HAM adalah hak dasar yang dibawa oleh seseorang sejak 

ia dilahirkan dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM memiliki 

lingkup yang luas. Secara garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM 

diantaranya adalah Hak Politik (Political Rights).  

Hak politik merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak 

ini dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dalam negara yang 

berasaskan demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi pada umumnya 

menjembatani hak politik warga negara nya.  Karena hak politik berkaitan dengan 

proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jalannya demokrasi 

pemerintahan suatu negara. Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak 

untuk ambil bagian di dalam pemerintah di dalam pemerintah di negerinya, 

apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas” 

(Budijanto, 2016:291). 

Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan 

dan memberikan suara dalam pemilihan umum dengan hak suara yang setara dan 

menyeluruh. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana 

dalam menyalurkan hak politik warga negara di Indonesia. Pemilu menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari negara yang menganut sistem demokrasi. 

Pemilihan umum ini dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya biasa 
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disebut Pilpres (Pemilihan Presiden), memilih wakil-wakil rakyat dari tingkat 

pemerintahan, provinsi, dan kabupaten biasa disebut Pemilu Legislatif, kemudian 

pemilihan kepala dearah dari tingkat provinsi hingga ke desa yang disebut Pilkada 

(Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). 

Menurut Abdullah satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat 

adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung, sesudah itu semua 

hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak 

memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali (Rizkiantomo, 

2017:53). 

Pada 17 April 2019 Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden 

(Pilpres) secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Tujuan dilaksanakan 

pilpres untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi dengan cara memilih 

presiden secara langsung dan dalam  rangka mewujudkan  hak politik  dalam hal 

ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan hak pihih yang dimiliki masyarakat 

dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam setiap pelaksanaan pilpres tentu tidak 

lepas dari kendala. Salah satunya masih tingginya tingkat golongan putih (golput) 

masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Orang-orang yang tidak memberikan 

suaranya dalam pemilihan umum di Indonesia, dikenal dengan sebutan “golongan 

putih” atau golput (Arifin, 2015:118-119). Begitupula yang terjadi pada 

pelaksanaan hak politik dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi. 

Sukanto Reksohadiprodjo (1982:1) mengatakan kota merupakan konsentrasi 

kegiatan tidak saja ekonomi, melainkan politik, sosial, hukum, budaya, dan lain-

lain, dalam suatu tata ruang tertentu. Sebagaimana peneliti ketahui Kota Jambi 

adalah pusat dari pemerintahan Provinsi Jambi yang segala kegiatan selalu 
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terpantau pemerintah. Selain itu Kota Jambi juga pusat informasi, perkembangan 

media massa yang berkembang sangat pesat, dan juga tingkat pendidikan 

masyarakatnya yang tinggi. Dari hal-hal tersebut tidak menjadikan Kota Jambi 

menjadi daerah yang masyarakatnya paham akan hak politiknya. Kota Jambi 

berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Kerinci yang masyarakatnya tidak 

menggunakan hak pilih. Tentu ini hal yang menarik untuk ditelusuri penyebabnya. 

Hal ini dibenarkan dengan data yang ada di website KPU RI. 

Grafik 1.1 Hasil Hitung Suara 

 

Dari data diatas jumlah DPT Kota Jambi sebanyak 431.046 orang, 84.528 

orang atau 19,61% memilih tidak menggunakan hak pilihnya, berbeda 2,79% 

dengan Kabupaten Kerinci yang tingkat Golputnya sebanyak 22,40%. Hal ini bisa 

saja terjadi karena dipengaruhi oleh pendidikan politik dan kinerja pemerintah 

seperti yang diungkap oleh Riyan Feriyanto Efendi (2019) kurangnya pendidikan 

politik berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Edwin Nurdiansyah 
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(2015:55) juga mengatakan pendidikan politik merupakan metode untuk 

melibatkan melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam 

menyalurkan tuntutan dan dukungannya.  Pendidikan politik akan membawa 

seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, membuat seseorang dapat lebih aktif 

dalam bidang politik begitupun sebaliknya. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 19 September – 

4 Oktober 2019, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat 

menunjukkan penurunan. Di awal pemerintahan pada Januari 2015, tingkat 

kepuasan publik mencapai angka 65,1% dan turun cukup signifikan pada Oktober 

2019 pada angka 58,8%. Lebih spesifik terhadap semua bidang, Litbang Kompas 

juga mencatat terjadinya penurunan kepuasan publik di hampir semua bidang 

kerja. 

Grafik 1.2 Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah 

 

Dari grafik 1.2 pada bidang politik dan keamanan, hukum, dan sosial 

mengalami penurunan kepuasan publik pada Januari 2015 ke Oktober 2019. 

Bidang politik dan keamanan dari 73,1% turun menjadi 64,3%, bidang Hukum 

dari 59,9% menjadi 49,1%, dan bidang sosial turun sedikit dari 61,1% menjadi 
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mengalami kenaikan dari 43,2% pada Januari 2015 menjadi 49,8% pada Oktober 

2019. Kondisi ini bisa menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat Kota 

Jambi yang tidak melaksanakan hak politiknya. Menurut Riyan Feriyanto Effendi 

(2019:13) melihat hasil kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak ada 

menghasilkan perkembangan dan perubahan nyata yang dirasakan oleh warga 

menjadikan warga yang memiliki hak suara enggan untuk untuk berpartisipasi 

pada pemilu. 

Hasil penelitian Mufrikhah (2018:15) menyatakan seseorang yang tidak 

memilih sebagai bentuk ketidakpuasan, baik terhadap penyelenggara pemilu 

maupun calon yang maju dalam pemilu. Kemudian ditambahkan oleh Johnson 

dan Ryu, jika pemerintah pada periode kepemimpinannya memiliki kinerja yang 

baik, pemilih akan menghargai dengan memilih kembali, sedangkan pemerintah 

dengan kinerja buruk maka rakyat memilih menghukum dengan tidak memilih 

kembali pada pemilihan umum (Dharma dan Martani, 2016:5).  

Dari data di atas, sangat mendukung peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah pendidikan politik dan kinerja pemerintah memiliki pengaruh 

terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat pada Pemilihan Presiden tahun 2019 

di Kota Jambi dengan mengambil judul “Pengaruh Pendidikan Politik dan 

Kinerja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat Dalam 

Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yaitu secara teoritis bahwa: 
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1. Pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi masih terdapat yang tidak 

menggunakan hak pilihnya. 

2. Pendidikan politik membawa masyarakat pada tingkat partisipasi tertentu dan 

membuat masyarakat lebih aktif dalam bidang politik begitupun sebaliknya. 

3. Kinerja pemerintah pusat belum memberikan kepuasaan terhadap masyarakat 

sehingga membuat masyarakat tidak menggunakan hak politiknya dengan baik 

untuk memilih pemimpin. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang  masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka 

rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh pendidikan politik terhadap pelaksanaan hak 

politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan hak 

politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi ? 

3. Apakah pendidikan politik dan kinerja pemerintah berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pemilihan 

presiden 2019 di Kota Jambi ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan politik terhadap pelaksanaan hak 

politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi, 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan hak 

politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi, 
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3. Untuk mengetahui pendidikan politik dan kinerja pemerintah berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam 

pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

mampu praktis 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

pengaruh pendidikan politik dan kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan hak 

politik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada 

program studi Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn). 

b. Bagi Program Studi PPKn 

Sebagai sumber referensi dan pengembangan terutama yang berkaitan dengan 

pendidikan politik, kinerja pemerintah, dan hak politik yang erat kaitannya dengan 

mata kuliah seperti mata kuliah pendidikan politik yang ada di kurikulum PPKn 

c. Bagi Komisi Pemilihan Umum 

Hasil penelitian ini memberikan sebuah gambaran mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Jambi yaitu 

pendidikan politik dan kinerja pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan mampu 
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memberikan sebuah input bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi 

sebagai sebuah referensi untuk merumuskan kebijakan dalam hal memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan hak politiknya 

dengan baik. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka 

dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Hak Politik 

Hak politik adalah Hak politik sebagai salah satu hak yang melekat pada 

setiap warga negara tanpa terkecuali, terutama hak untuk dipilih dan memilih 

pada saat pemilihan umum berlangsung. Untuk mengetahui pelaksanaan hak 

politik masyarakat, dapat dilihat pada saat pemilihan umum berlangsung dan 

bagaimana keikutsertaan mereka dalam pemilihan tersebut. Adapun indikator 

dari pelaksanaan hak politik itu sendiri ada dua, yaitu memilih dan tidak 

memilih pada saat pemilu berlangsung. 

2. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik adalah pembelajaran politik atau sosialisasi politik dan 

proses pembentukkan serta pengembangan sikap dan perilaku politik yang 

memberikan seseorang pengetahuan dan ketrampilan untuk memahami 

persoalan politik, juga menumbuhkan keterlibatan dalam kampanye partai 

politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum ataupun pemilihan 

presiden. 

 

 



9 
 

3. Kinerja Pemerintah 

Kinerja pemerintah adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban negara 

terhadap masyarakat dan wilayahnya untuk mencapai kepuasan masyarakat 

dengan pelayanan publik yang diberikan. 


