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Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi 

yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya seluruh warga 

negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti kegiatan negara 

secara sukarela untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan seorang 

pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung serta dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. Namun, apabila waktu pelaksanaan pemilihan 

seorang pemimpin tidak dilaksanakan pada hari libur dan pada saat ini banyak 

para pemilih pemula yang tidak berada di daerah yang melaksanakan 

pemilihan karena faktor pekerjaan dan pendidikan, sehingga mengakibatkan 

para pemilih pemula bisa terhambat untuk mengikuti kegiatan pemilihan 

seorang pemimpin. Pemilihan seorang pemimpin yang dilaksanakan hanya 

pada daerah tertentu saja/ dilakukan tidak pada pemilihan umum serentak 

adalah pemilihan Kepala Desa dan waktu pelaksanaannya tidak dijadwalkan 

pada hari libur. Keadaan demikian pada pemilihan Kepala Desa yang hanya 

dilakukan oleh daerah tertentu mengakibatkan para pemilih pemula yang 

memiliki hak suara sebagian tidak bisa mengikuti pemilihan Kepala Desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih 

pemula dan faktor pendukung serta penghambat pada pemilihan Kepala Desa 

tahun 2019 di Desa Batu Ampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris, yang 

menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hukum yang 

dianut oleh pemilih pemula terhadap keikutsertaannya dalam pemilihan 

Kepala Desa yang didapat dari wawancara. Analisis data secara dekriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula 

pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Batu Ampar ialah cukup 

signifikan dan banyak yang ikut berpartisipasi pada pemilihan Kepala Desa, 

hal ini ditunjukkan oleh 10 informan dari 16 informan menggunakan hak 

suaranya. Faktor yang mendukung pemilih pemula menggunakan hak suara 

adalah: 1. Faktor sosial ekonomi, 2. Faktor kesadaran politik, 3. Faktor 

karakteristik pribadi seseorang dan 4. Faktor sosialisasi. Sedangkan faktor 

yang menghambat pemilih pemula tidak menggunakan hak suara (golput) 

ialah: 1. Faktor keberadaan seseorang, 2. Faktor waktu pelaksanaan, 3. Faktor 

non-money politik.  
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