
1.1 Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa dibedakan menjadi dua kata yaitu maha yang artinya tinggi, 

paling, lebih, besar dari pada yang lain, sedangkan siswa artinya adalah orang 

yang belajar atau menuntut ilmu. Jadi mahasiswa adalah orang-orang yang 

menuntut ilmu di perguruan tinggi atau universitas atau juga sekolah tinggi 

lainnya. Mahasiswa memiliki kedudukan paling tinggi di masyarakat. Oleh karena 

itu fungsi dan peran mahasiswa sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan peran 

dan fungsi tersebut sudah seharusnya mahasiswa berpikir bukan untuk dirinya 

sendiri tapi juga untuk orang disekitarnya. 

Mahasiswa berperan sebagai perantara perubahan yang lebih baik lagi dari 

masyarakat. Mahasiswa mendapatkan kesempatan lebih untuk mengeluarkan 

pendapatnya kepada pemerintah. Dengan adanya mahasiswa aspirasi mahasiswa 

tentang kebijaakan pemerintah bisa disampaikan dengan baik oleh mahasiswa. 

Peran mahasiswa juga dibutuhkan untuk menjadi control atau penengah didalam 

masyarakat yang ada disekitarnya apabila terjadi konflik perbedaan agama 

maupun pertikaian yang terjadi pada masyarakat. Mahasiswa juga menjadi 

persediaan yang kuat dan menjadi penerus harapan bagi bangsa. Mahasiswa yang 

mempunyai intelegensi dan akhlak yang bagi dapat menjadi penerus bagi generasi 

selanjutnya. 

Jurusan Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu program studi yang ada 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tepatnya di Universitas Medan Area. 
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Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapa1an tujuan 

penyelenggaraan negara didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan 

warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga 

mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan 

dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan 

masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, 

terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; 

fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak 

masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; 

dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi 

kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan 

publik. 

Berhubung dengan adanya kegiatan pemilihan cal on legislatif tahun 2014 

mendatang, dimana semua masyarakat di Indonesia tahu bahwa tahun 2014 

mendatang, akan diselenggarakannya acara pemilu secara serentak mulai dari 

Sabang sampai Merauke. Pemilu atau biasa disebut pemilihan umum adalah 

bagian tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan yang demok:ratis. Secara umum, 

negara yang demokratis wajib mengadakan sebuah pemilihan umum untuk 

memilih pemimpin di negara itu tidak hanya secara rutin atau regular, tetapi juga 

harus berlandaskan pada asa pemilu demokratis, yaitu asas langsung, umum, 

bebas, jujur, dan adil. 
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