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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori  

 Menurut West dan Turner teori adalah sebuah sistem konsep yang 

abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk 

memahami sebuah fenomena. 

 Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah 

proses mengembangkan ide-ide yang membantu menjelaskan bagaimana dan 

mengapa suatu peristiwa terjadi. Definisi ini berfokus pada sifat dasar dari 

pemikiran teoritis tanpa menjelaskan dengan terperinci apa hasil yang 

mungkin muncul dari pemikiran ini. William Doherty dan koleganya 

menambahkan definisi Turner dengan “proses dan produk”. Menurutnya 

berteori adalah proses mengorganisasi dan merumuskan ide secara sistematis 

untuk memahami fenomena tertentu. Teori adalah seperangkat ide yang 

saling berhubungan yang muncul dari proses tersebut. 

 Cara umum yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan teori 

bermula dari tingkat generalitasnya. Teori seringkali dilihat dari arti luas 

(universal), menengah (umum), dan sempit (sangat spesifik). Teori dalam arti 

luas berusaha untuk menjelaskan semua fenomena seperti komunikasi. 

Kemudian, teori dalam arti menengah berusaha untuk menjelaskan suatu 

aspek tertentu dari sebuah fenomena seperti komunikasi. Teori dalam arti 

sempit berusaha menjelaskan suatu aspek terbatas dari suatu fenomena seperti 

komunikasi.
11

 

 Dalam arti luas, tujuan dari teori dapat termasuk menjelaskan, 

memahami, melakukan prediksi, dan mendorong perubahan sosial kita 

mampu menjelaskan sesuatu karena adanya berbagai konsep dan hubungan 

konsep-konsep tersebut yang dijelaskan dalam sebuah teori. Kita mampu 
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memahami sesuatu karena berpikir secara teoritis. Selain itu, kita mampu 

melakukan prediksi mengenai sesuatu berdasarkan pola yang dipaparkan 

dalam sebuah teori. Akhirnya, kita juga mampu mendorong terjadinya 

perubahan sosial atau pemberdayaan melalui pertanyaan teoritis.
12

 

 Komunikasi berasal dari bahasa Latin Communicatio, dan bersumber 

dari kata communis yang berarti “sama”
 13

, maksudnya adalah sama makna, 

kesamaan makna disini adalah mengenai sesuatu yang dikomunikasikan, 

karena komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai 

apa yang dipercakapkan atau dikomunikasikan. Suatu percakapan dikatakan 

komunikatif apabila kedua belah pihak yaitu komunikator dan komunikan 

mengerti bahasa yang disampaikan. 

Penulis menggunakan teori Laswell, “Cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan 

pengaruh bagaimana?”
14

 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur 

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: 

1. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 

originator, sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi. 

2. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

3. Saluran atau media yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyamoaikan pesannya kepada penerima. Salurun boleh jadi merujuk 
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pada bentuk pesan yang disamaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau saluran non verbal. 

4. Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran atau tujuan (destination), 

komunikate (comunicatee), penyandi-balik (decorder) atau khalayak 

(audience), pendengar (listener), penafsir (interprete) yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. 

5. Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan 

keyakinan, perubahan prilaku dan sebagainya.
15

 

 

2. Sosialisasi  

Sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (social science) yang 

bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai objeknya seperti di 

kemukakan oleh Auguste Comte bahwa sosiologi adalah filsafat tentang 

manusia dan dan filsafat pergaulan hidup. Konsep yang dikemukakan oleh 

comte tersebut mencerminkan pengertian bahwa sosiologi itu merupakan 

pengetahuan yang menyoroti secara tajam mengenai hubungan manusia, 

golongan, asal, ras dan kemajuanya, serta bentuk dan kewajibanya.
16

 

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai 

sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, 

tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu 

merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial 

yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup 

kita.
17

 

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang 

(individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang ada 

dan diakui dalam masyarakat.
18
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Menurut Soejono Dirdjosisworo, bahwa sosialisasi mengandung tiga 

pengertian, yaitu: 

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar 

b. Dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, 

pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku 

didalam masyarakat. 

c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari alam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai suatu sistem dalam diri 

pribadinya.
19

 

Menurut Berger sosialisasi merupakan proses dimana seseorang 

belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi 

politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-

individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk 

berpartisipasi dalm sebuah proses politik. David F. Aberle, dalam “Culture 

and Socialization” mengatakan sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai 

aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku,yang menanamkan pada individu-

individu keterampilan-keterampilan termasuk ilmu pengetahuan, motif-motif 

dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang 

sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) 

sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih 

harus terus dipelajari. 

Pengertian sosialisasi politik menurut Koirudin adalah proses dimana 

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang 

pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Setiap 

masyarakat mempunyai cara-cara untuk mensosialisasikan penduduknya di 

dalam kehidupan politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan berangsur-

angsur dari kanak-kanak sampai dewasa
20

. 
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Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti 

sempit dan luas, yaitu : 

1. Dalam arti sempit adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai 

nilai dan praktek-praktek yamg oleh badan instruksional secara 

formal ditugaskan untuk tanggung jawab. 

2. Dalam arti luas adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal 

maupun informal, disengaja maupun tidak direncanakan, pada setiap 

tahap siklus kehidupan  dan termasuk didalamnya tidak secara 

eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar 

bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadikan yang 

bersangkutan
21

 

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-

norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau 

kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan 

pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut Syarbaini, sosialisasi politik 

adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota 

masyarakat. Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh 

sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam 

masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal 

dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, 

baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat
22

. 

Dari beberapa pandangan ahli diatas setidaknya terdapat kesamaan 

yang menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi politik merupakan suatu 

proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang. Dan 

bagaimana orang tersebut mulai menanggapi dan memberikan tanggapan 

serta reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik juga 

menunjukkan bahwasanya masing-masing anggota masyarakat bepartisipasi 

dalam sistem politiknya. 
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Sedangkan berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini, 

dkk (2004) dibagi menjadi dua
23

, pertama yaitu Sosialisasi formal, yaitu 

sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berwenang 

menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk 

menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kedua,  

Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan 

dan sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemerintahan, seperti halnya, Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi 

formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai 

landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut 

merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis 

yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program 

atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya 

Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses tahapan Pemilihan 

Umum. 

Sosialisasi dalam tahap pemilihan kepala daerah diarahkan untuk 

memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk mengatasi kemungkinan 

terjadinya berbagai masalah, termasuk konflik. Karena, pemilihan kepala 

daerah secara langsung berpotensi memunculkan berbagai masalah, 

sebagaimana yang telah banyak terjadi di daerah-daerah yang telah 

melakukannya. Masalah itu dimulai dari konflik, gugatan ke pengadilan, 

kasus politik uang, hasil yang ditunda sampai dengan masalah golongan putih 

(golput) 

Kondisi kritis yang membayangi pilkada ini pada umumnya karena 

partisipasi masyarakat bukan tumbuh dari kesadaran, tetapi merupakan hasil 

rekayasa politik. Walaupun tidak dapat dikatakan bahwa diseluruh lapisan 

segmen masyarakat Indonesia seperti ini, tetapi rendahnya kualitas 

pendidikan formal mayoritas rakyat tersebut menyebabkan cukup banyak 

alasan untuk mengidentifikasi rendahnya kualitas partisipasi politik mereka
24
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Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan pilkada ini harus benar-benar 

mendapatkan perhatian. Informasi pilkada yang akan disampaikan oleh 

lembaga penyelenggaraan pilkada, bergantung pada kemampuan lembaga 

tersebut dalam menciptakan interaksi yang memudahkan penyampaian pesan-

pesan. Pada umumnya, usaha yang berhubungan dengan masyarakat, tidak 

akan berhasil baik, bila masyarakat tidak diberikan penyuluhan dan 

pendidikan sebaik-baiknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha itu. Ini mengisyaratkan bahwa penyampaian informasi atau pesan yang 

baik memerlukan strategi komunikasi yang baik pula yang pada akhirnya 

diharapkan akan menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien.  

Untuk mensosialisasikan pemilihan walikota di Kota Pekanbaru, maka 

yang bertindak sebagai komunikator adalah humas Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pekanbaru. Komunikasi dengan masyarakat diarahkan untuk 

membangun kepercayaan dan saling pengertian antara Komisi Pemilihan 

Umum dengan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat benar-benar dapat dimengerti dan diikuti oleh masyarakat.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU Provinsi/KPU kabupaten/kota)  

terdapat bagian yang khusus menangani masalah hubungan partisipasi 

masyarakat (hupmas) yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian Humas 

inilah sebagai ujung tombak Komisi Pemilihan Umum dalam menginformasi 

dan mensosialisasikan program mengenai Pilkada kepada masyarakat.  

Materi dan kelompok sasaran sosialisasi : 

a. Tahapan dan jadwal Pilwako 2017 

b. Daftar Pemilih  

c. Pencalonan dan Calon  

d. Teknis Pemungutan Suara  

e. Pengenalan Calon  

f. Kondisi masyarakat 

Sosialisasi diberikan kepada beberapa elemen masyarakat 

sebagai  kelompok sasaran, yaitu: 
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a. Pemilih Pemula / Pelajar  

b. Tokoh masyarakat  

c. Pengurus PPK  

d. Ormas/LSM 

e. Kaum Difabel  

f. Kepemudaan  

g. Tokoh agama  

 

3. Hubungan Masyarakat  

3.1 Definisi Humas  

Menurut Institute of Public Relations (IPR) dalam Frank Jefkins 

Humas adalah sebuah lembaga terkemuka di Inggris dan Eropa, “Humas 

adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik 

serta saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 

khalayaknya
25

 

Menurut Simoes dalam Assumpta definisi Humas adalah sebagai 

berikut: 

a. Humas merupakan proses interaksi, menciptakan opini publik 

sebagai input yang menguntungkan kedua pihak.  

b. Humas adalah fungsi manajemen, menumbuhkan, 

mengembangkan hubungan baik antara lembaga dan organisasi 

dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini 

merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen 

pencapaian tujuan organisasinya. 

c. Humas merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik, bertujuan menanamkan goodwill, 

kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari 

publiknya. 
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d. Humas merupakan profesi profesional dalam bidangnya, 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi dengan secara tepat dan dengan terus menerus dan 

merupakan kelangsungan hidup organisasi bersangkutan. 

e. Humas merupakan penggabungan berbagai ilmu dan penerapan 

kebijaksanaan dan pelaksanaannya melalui interpretasi yang 

peka atas berbagai peristiwa.
26

 

Menurut Onong Uchjana Effendy, Humas adalah komunikasi dua 

arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka 

mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan 

pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama
27

  

Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, Humas merupakan 

fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi 

kebijaksanaan dan tata cara organisasi demi kepentingan publik, serta 

merencanakan suatu program untuk meraih pengertian, pemahaman, dan 

dukungan dari publiknya
28

 

Marston dan Crifasi menjelaskan bahwa 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
29

 

Menurut Effendy menjelaskan bahwa ciri dan fungsi humas sangat 

erat kaitannya, fungsi atau dalam bahasa inggris function, bersumber pada 

perkataan bahasa latin, factio yang berarti penampilan, perbuatan, 

pelaksanaan atau kegiatan. Dalam kaitannya dengan humas dalam suatu 

instansi berfungsi apabila humas itu menunjukkan kegiatan yang jelas, 

yang dapat dibebaskan dari kegiatan lainnya. Berfungsi atau tidaknya 
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humas dalam organisasi dapat diketahui dari ada tidaknya yang 

menunjukkan ciri-cirinya.  

Ciri-ciri Humas adalah: 

a. Hubungan masyarakat adalah kegiatan komunikasi dalam suatu 

organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. 

b. Hubungan masyarakat merupakan penunjang tercapainya tujuan yang 

ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. 

c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik eskternal 

dan publik internal
30

.  

 

3.2 Fungsi Humas 

Menurut Bernay dalam Ruslan menyatakan bahwa terdapat 3 

fungsi humas yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan penerangan kepada masyarakat 

b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung 

c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya
31

. 

Fungsi Humas menurut Onong Uchjana Effendy ada empat, yaitu: 

1. Menunjang manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik 

publik internal maupun eksternal  

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal ballik dengan menyebarkan 

opini publik kepada organisasi  

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi dengan 

kepentingan umum
32
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Menurut Cutlip, Center, dan Canfield fungsi Humas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi 

dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang 

diwakilinya atau sebaliknya. 

d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran 

kepada pimpinan manajemen dan manfaat bersama. 

e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya, 

begitupun sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi keduanya
33

  

 

3.3 Peranan Humas 

Kegiatan utama dari humas suatu lembaga atau organisasi, 

merupakan bentuk kegiatan two ways communication yang berarti humas 

bertindak sebagai narasumber informasi (source of information) dan 

merupakan saluran informasi (channel of informations). 

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi antara 

lain meliputi aktivitas sebagai berikut: 

1. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 

Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari 

unit/badan/organisasi itu sendiri.  

2. Membina hubungan keluar (publik eksternal) 

Publik eksternal adalah publik umum (masyarakat) mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga 

yang diwakilinya.  
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3.4 Humas Pemerintahan  

Organisasi bukan hanya dipandang sebagai organisasi profit 

semata, namun ada juga organisasi non-profit seperti halnya pemerintah. 

Fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non-

pemerintah sangat berbeda. Meskipun dalam instansi pemerintah tidak ada 

sesuatu yang diperjual-belikan, namun humas pemerintah juga melakukan 

hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan, tetapi 

lebih menekankan pada public service atau demi meningkatkan pelayanan 

umum.  

 Fungsi Humas Pemerintah: 

a. Conselling, menyediakan saran kepada manajemen yang berhubungan 

dengan kebijakan, hubungan dan komunikasi. 

b. Research, melihat tindakan dan perilaku publik dalam rangka 

merencanakan strategi humas. Research dapat digunakan untuk 

membangun saling pengertian atau mempengaruhi dan meyakinkan 

publik. 

c. Media Relations, bekerjasama dengan pihak media untuk mencari 

publisitas atau merespon ketertarikan mereka terhadap lembaga.  

Di dalam penyelenggaraan pemerintah, tugas pemerintah tidak 

hanya sekedar memberikan pelayanan administratif, tetapi juga harus 

mampu meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 

Tuntutan ini memberikan konsekuensi tanggung jawab bagi pemerintah. 

Menurut Edward L. Bernay, menjelaskan beberapa fungsi humas dalam 

pemerintah, diantaranya; memberikan penerangan kepada masyarakat dan 

melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. Hal ini berhubungan dengan pembuatan kebijakan oleh 

pemerintah dan disosialisasikan dengan harapan data mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik
34

. 

Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang 

dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat 
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kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari karakteristik yang melekat 

dalam setiap program kegiatan pemerintah, antara lain sebagai berikut: 

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan 

berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) 

yang beragam. 

2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, 

bahkan dalam jangka panjang sekalipun, karena sifatnya yang 

integral dan bekesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. 

Disinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

3. Program pemerintah selalu mendapat controlling/pengawasan dari 

berbagai kalangan, terutama pers, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses 

penyadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan 

mereka sebagai warga masyarakat
35

 

Sementara itu menurut Dimock dan Koening, pada umumnya 

tugas-tugas dari pihak humas instansi atau lembaga pemerintah, antara 

lain: 

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang 

akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja 

tersebut.  

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 

mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta 

pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang sosial, 

budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan 

nasional. 
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3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur 

pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara dan dipertahankan 

dalam melaksanakan tugas serta kewajiban masing-masing
36

 

Hubungan masyarakat pemerintah adalah lembaga humas 

dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen 

dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan 

efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya 

melalui berbagai sarana kehumasan. 

 

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen 

penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 tentang tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan 

bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
37

.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan 

Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 

1945 Amandemen pasal 22E, keterangan mengenai Komisi Pemilihan Umum 

pun dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan 

Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam 

melaksanakan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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Daerah. Sebelum Pemilu tahun 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh 

unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 4 tahun 

2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non-partisipan. 

Komisi Pemilihan Umum mempunyai arti penting dalam jalannya 

Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur 

pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu 

kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka 

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diantaranya 

tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-

daerah, maka setiap daerah memiliki Komisi Pemilihan Umum Daerah yang 

disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. Akibat dari amanat undang-undang ini menimbulkan 

adanya peranan yang di miliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kota/Kabupaten dalam melaksanakan pemilihan umum 

maupun pemilihan kepala daerah.  

 

5. Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Banyak 

pengertian partisipasi oleh para ahli, tetapi pada dasarnya memiliki makna 

yang sama. Pengertian partisipasi menurut Fasli berarti bahwa pembuat 

keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk 

penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Menurut Huntington, partisipasi politik adalah kegitan warga negara 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual 

atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, 

legal atau illegal, efektif atau tidk efektif. Menurut Budiardjo, partisipasi 

politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik. 
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Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. 

Partisipasi politik merupakan ciri khas modernisasi politik. Adanya keputusan 

politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan warga negara berhak ikut serta menentukan isi 

keputusan politik.  

Menurut Surbakti, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik: 

1. Status sosial dan ekonomi  

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena 

keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah 

kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kekayaan. 

Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak 

hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan 

perhatian pada politik. 

2. Situasi  

Menurut Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang 

mempengaruhi secara langsung, seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang 

lain, keadaan ruang, situasi kelompok, dan ancaman.  

3. Kesadaran politik  

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang 

menyangkut tentang pengetahuan, minat dan perhatian seseorang 

terhadap lingkungan masyarakat dan politik 

4. Kepercayaan terhadap pemerintah. 

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap 

pemerintah, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan 

pemerintahan.    

5. Perangsang partisipasi 

Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-

diskusi formal.  
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B. Kajian Terdahulu  

Kajian terdahulu digunakan sebagai suatu perbandingan di dalam 

sebuah penelitian. Kajian terdahulu bermaksud untuk menghindari manipulasi 

terhadap suatu karya ilmiah serta sekaligus berguna untuk menguatkan 

penelitian yang dilakukan penulis benar-benar belum pernah dilakukan oleh 

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh: 

1. Maslekah Pratama Putri melakukan  penelitian pada tahun 2014 tentang 

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilihan umum sebagai 

upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 

presiden 2014 di Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa peran KPU 

dalam sosialisasi pemilihan umum sebagai upaya untuk meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2014 di Kalimantan 

Timur, KPU provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan 

sosialisasi interaksional (dilakukan dalam bayak program dan melibatkan 

beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan 

sosialisasi directional (media diantaranya melalui pamflet/poster, brosur, 

spanduk maupun melalui media informasi publik seperti iklan layanan 

masyarakat yang disiarkan melalui media televisi, radio serta media cetak) 

2. Yulia Lintang Pertiwi melakukan penelitian dengan judul Strategi KPU 

kota Pekalongan dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilukada kota 

Pekalongan, menyimpulkan dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan 

oleh KPU kota Pekalongan dinilai cukup berhasil, namun untuk 

penggunaan media luar ruang dan kurangnya keterlibatan organisasi massa 

lain selain partai politik dianggap kurang maksimal. Walaupun 

kenyataannya seperti itu namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekalongan sudah dianggap berhasil, karena feedback yang 

diterima oleh KPU kota Pekalongan dinilai baik dan tepat sasaran. 

3. Jamaludin Aziz melakukan penelitian pada tahun 2013 tentang Peranan 

KPU dalam mengatasi angka golput serta meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat, menyimpulkan upaya KPU dalam mengurangi angka golput 
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adalah lebih mendekatkan diri dengan masyarakat agar tidak terjadi sekat 

antara masyarakat dan KPU sehingga masyarakat lebih gampang untuk 

memberi kritik kepada KPU tentang pelaksanaan pemilu dan berharap bisa 

menekan tingkat Golput di Kota Cimahi. Dan upaya yang dilakukan KPU 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan lebih 

memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat terutama dengan menggunaan 

media massa serta meng ikutsertakan guru PKn untuk menanamkan 

pentingnya mengikuti pemilu sejak dini. 

4. M. Yusuf A.R melakukan penelitian pada tahun 2010 dengan judul 

penelitian Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi 

pendidikan Politik. Konsep penelitian yang digunakan mengacu pada 

fungsi Pemilu menurut Arbi Sanit, Pemilu sebagai pembentuk Legitimasi 

penguasa dan pemeritah, pembentuk perwakilan elite politik dan 

pendidikan politik. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa 

tidak semua masyarakat mendapatkan sosialisasi langsung dari KPU Kota 

Bogor. Sosialisasi pemilukada dan penggunaan surat suara merupakan 

tugas dari KPU dan bukan tugas KPPS. Namun yang terjadi di lapangan 

adalah KPU Kota Bogor memberikan tugas sosialisasi kepada masyarakat 

kepada KPPS.  

5. Yusa Djuyandi melakukan penelitian tahun 2014 dengan judul efektivitas 

sosialisasi politik pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Komisi 

Pemilihan Umum. Meningkatnya jumlah partisipan yang tidak 

menggunakan hak pilihnya perlu disikapi dengan serius oleh KPU dengan 

melakukan sosialisasi yang intensif. Proses sosialisasi yang dilakukan 

KPU, tidak hanya mengajak masyarakat untuk datag ke tempat 

pemungutan suara, tetapi juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga 

ketertiban dan kelancaran Pemilu 2014. Berdasarkan hasil penghitungan 

akhir, data menunjukkan jumlah partisipasi masyarakat adalah 75,11%. 

Hasil dari penelitian ini adalah KPU telah berhasil mencapai targetnya 

dalam menekan angka golput, dan ini menunjukkan bahwa KPU telah 

secara efektif melakukan sosialisasi politik.  
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C. Kerangka Pikir  

Kerangka berfikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan 

penelitian yang akan dilakukan. Ini dianalogikan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dicapai, 

serta berfungsi sebagai peta konsep dalam penelitian. Visualitas kerangka 

berfikir tentang penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan kerangka berfikir diatas telah menunjukkan bagaimana alur 

pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan melihat masih 

rendahnya partisipasi masyarakat kota Pekanbaru pada pemilihan walikota dan 

wakil walikota tahun 2017. Peneliti ingin mengetahui bagaimana sosialisasi 

         Masyarakat 

Partisipasi Masyarakat  

Media massa 

HUMAS KPU 

KOTA 

PEKANBARU 

Sosialisasi 
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Humas KPU kota Pekanbaru sebagai pihak penyelenggara dalam hal ini untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada yang akan datang. Serta apa 

metode dan cara yang digunakan KPU sehingga pemilih lebih sadar akan 

pentingnya menggunakan hak suara mereka. Hasil akhir yang akan dicapai adalah 

mengetahui secara jelas bagaimana sosialisasi humas KPU kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota tahun 2017. 

 


