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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Sistem 

pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

memilih wakilnya melalui Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Pemilihan 

Umum, bentuk dari partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur 

efektivitasnya adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Negara yang telah 

stabil dalam kehidupan demokrasi, biasanya tingkat partisipasi politik 

masyarakatnya sangat stabil.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan 

Umum sebagai penyelenggara memiliki tugas, wewenang dan kewajiban 

dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Salah satu tugas Komisi Pemilihan 

Umum adalah memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan dan semua tahapan 

dalam pelaksanaan pemilihan umum. Menjadi bagian dari pemenuhan hak 

dasar pemilih untuk mendapatkan informasi dalam demokrasi
1
 

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dari demokrasi. 

Masyarakat adalah aktor utama dalam tatanan demokrasi, karena pada 

hakikatnya demokrasi adalah permintaan persetujuan dari pemerintah untuk 

yang diperintah. Wujud dari aktivitas sosialisasi kepada masyarakat 

dimaksudkan memberikan pemahaman terhadap berbagai tahapan pemilihan, 

hak dan kewajiban pemilih, kesadaran dalam memilih serta mendorong 

partisipasi pemilih. 

Dalam konteks pilkada, KPU diperintah oleh peraturan Komisi 

Pemilihan Umum daerah nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi  dan 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil 
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kepala daerah, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, 

untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan. Sosialisasi bertujuan untuk 

menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum.
2
Sebagaimana yang 

disebutkan dalam pasal 4 bahwa sasaran dalam sosialisasi meliputi komponen 

masyarakat umum, pemilihan pemula, tokoh masyarakat, kelompok media 

massa, partai politik, pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan luar 

negeri dan pemantau pemilihan asing, organisasi kemasyarakatan, organiasi 

keagamaan, kelompok adat, instansi pemrintah, partai politik, pemilih 

berkebutuhan khusus.
3
 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu wahana yang 

digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan akan mengakomodasi berbagai 

kepentingan masyarakat. Hal serupa diharapkan oleh masyarakat Kota 

Pekanbaru beberapa waktu lalu. Pada tanggal 15 Februari 2017 telah 

diadakan Pemilihan Walikota Pekanbaru, diharapkan dapat menemui sosok 

pemimpin yang benar-benar mampu mengambil kebijakan yang akan 

memajukan dan mengembangkan pembangunan serta tatanan kehidupan 

masyarakat.  

Rapat Pleno Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota digelar pada 

tanggal 22 Februari 2017, hasilnya menunjukkan tingkat partisipasi 

masyarakat memilih calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 masih 

cukup rendah, sementara target dari pusat adalah minimal 77,5%. Namun jika  

dibandingkan dengan pilkada yang lalu tepatnya pada tahun 2011 tingkat 

partisipasi pemilih 47,58% dari jumlah DPT 523.645 dengan suara sah 

249.127 dan jumlah suara tidak sah 4.096, penghitungan suara Pilkada kota 

Pekanbaru tahun 2017 mengalami peningkatan meskipun masih belum 

mencapai target, tingkat partisipasi mencapai 51,9% dari jumlah DPT 

587.044 orang, dengan suara sah 284.929 dan jumlah suara tidak sah 7.808 
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suara
4
, sebagaimana yang tampak pada tabel dibawah ini tentang 

perkembangan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwako Pekanbaru: 

Tabel 1.1 Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru                   

Tahun 2011-2017 

 

No 
Pilwako 

Pekanbaru 

Jumlah 

DPT 

Tingkat 

Partisipasi 
Suara Sah 

Suara 

Tidak Sah 

1 2011 523.645 47,58% 249.127 4.096 

2 2017 587.044 51,90% 284.929 7.808 

 

Dari tataran diatas tampak bagaimana Humas Komisi Pemilihan 

Umum sebelumnya sangat diharapkan peranannya untuk mensosialisasikan 

tahapan Pilwako meskipun belum mencapai hasil yang maksimal, dengan 

target Komisi Pemilihan Umum partisipasi masyarakat mencapai angka 77%. 

Sebagai pihak penyelenggara dalam pesta demokrasi, kinerja Humas Komisi 

Pemilihan Umum sebagai salah satu bagian yang mengatur berbagai tahapan 

dalam pilkada. Salah satunya dalam bidang sosialisasi. Sosialisasi yang 

berfungsi memberi informasi, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 

pendidikan politik masyarakat. Tentu tidak mudah untuk menumbuhkan 

partisipasi dan menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat. Untuk itu 

tentu perlu dilakukan sebuah proses sosialisasi yang intensif kepada 

masyarakat.. 

Begitu pentingnya kinerja Hupmas Komisi Pemilihan Umum sebagai 

penyelenggara pemilihan umum yang berfungsi memberi informasi,  

meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat dan 

bertanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Sosialisasi Humas Komisi 

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat pada Pemilihan Walikota Pekanbaru tahun 2017” 
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B. Penegasan Istilah  

Penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang 

diajak kemudian mematuhi dan memahami kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

yang berlaku dan dianut oleh masyarakat
5
 proses sosialisasi merupakan 

suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang diajak atau dididik, 

kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan 

dianut oleh masyarakat.
6
 

2. Humas   

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mempelajari kebijakan dan prosedur individual atau organisasi sesuai 

dengan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk 

mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik
7
   

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

        Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Perkembangan 

dan Konsolidasi Lembaga Negara mendefinsikan Komisi Pemilihan 

umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum 

di Indonesia, yakni  meliputi Pemilihan Umum Anggota 

DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi 

Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan 

lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan 

diberikan oleh UUD 1945. Kewenangannya  sebagai  penyelenggara 

pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 22 

tahun 2007 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan  umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, 

bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan 
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sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri 

(independen)”
8
 

4. Partisipasi  

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan
9
, dalam konteks politik hal 

ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses yang 

bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.  

5. Pemilihan Walikota Pekanbaru 2017 

Pemilihan Walikota Pekanbaru 2017 adalah Pemilihan Umum yang 

dilaksanakan untuk memilih Walikota Pekanbaru dan Wakil Walikota 

Pekanbaru untuk periode 2017-2022. Ini merupakan pilkada yang ketiga 

sejak memasuki era pemerintahan otonomi daerah dan dilaksanakannya 

pemilihan secara langsung. Penyelenggaraan pilkada sebelumnya 

diadakan pada tahun 2006 kemudian tahun 2011
10

. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana sosialisasi 

humas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota Pekanbaru tahun 2017 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulis dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan 

walikota Pekanbaru tahun 2017 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi dalam 

pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam studi ilmu 

komunikasi kosentrasi Public Relations  

b. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti  

1) Meraih gelar S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2) Mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah 

dipelajari di perguruan tinggi. 

b. Bagi masyarakat  

Menambah referensi untuk memahami tugas yang selama ini 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru.  

c. Bagi Komisi Pemilihan Umum  

Dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan fungsi 

kehumasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru agar 

lebih efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi secara 

komprehensif. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penulis menggunakan sistematika penulisan untuk  memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan.  

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, kerangka 

konsep dan penelitian terdahulu yang relevan dan sejenis.  
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BAB III     :  METODELOGI PENELITIAN  

  Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV      :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Bab ini berisi tentang sejarah Komisi Pemilihan Umum kota 

Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan hal hal yang 

berkaitan dengan komunikasi dan sosialisasi humas pada 

pemilihan walikota di kantor Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) kota Pekanbaru pada tahun 2017 

BAB V        :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dan analisis data tentang bagaimana sosialisasi humas KPU 

kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

pada pemilihan walikota pada tahun 2017 

BAB VI       :   PENUTUP  

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 


