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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-

pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada 

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian 

yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 
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pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan 

dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang 

mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha 

dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor yang dapat menunjang 

program pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan;  

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program;  

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus 

tanpa pola yang baku.  

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara 
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suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi 

sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:  

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;  

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan;  

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi 

tersebut.  

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

2.2 Pengertian Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang - 

Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 

Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara 

pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan 

umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya 

UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara 

Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang 

menyebutkan bahwa KPU adalah : 

“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota. Komisi pemilihan 
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umum (KPU) 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 No. 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya 

disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri.” 

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 

2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun 

setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-

partisipan. 

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah 

satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut 

untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-

undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu 

diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU 

No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian 

muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang 

pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah 

yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang 

Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 
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tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan - badan lain 

yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan 

tersebut yaitu: 

1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) 

3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 

4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) 

5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan 

6) Pengawas Pemilu Lapangan 

7) Pengawas Pemilu Luar Negeri 

8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP) 

9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

10) Panitia pemungutan Suara (PPS) 

11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) 

12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

13) Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

KPU 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 No 32 

Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah 

langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang 
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disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU 

No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPU 

Daerah. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun2005 KPU Daerah 

sebagai penyelenggaran pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut : 

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 

c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan 

pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat. 

d. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang 

inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang -undangan. 

e. Mempertanggungjawabkan penggunaaan anggaran. 

f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu 

2.2.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi 

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya 

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkanPancasila dan UUD 1945 

dalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia”. Visi tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi 5 (lima) misi (www.kpu.go.id), yaitu: 
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a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum. 

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

bersih, efisien dan efektif. 

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 

secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum 

secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat 

Indonesia yang demokratis. 

2.2.2 Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum 

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. 

Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur 

bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas 

pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang 
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diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang 

diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu: 

a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

DewanPerwakilan Rakyat Daerah, seperti: 

1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan 

jadwal. 

2) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 

semua tahapan Pemilu. 

3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat. 

b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden, seperti: 

1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan 

jadwal. 

2) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat. 

3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu. 
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c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota, seperti: 

1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap 

tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi 

dengan DPR dan Pemerintah. 

2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan. 

3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan. 

2.2.3 Asas – Asas Pemilihan Umum 

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secarang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas luber jurdil. Asas tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya 

secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara 

langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara 

dan tanpa tingkatan. 

b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi 

syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. 

c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati 

nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak 

pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut 
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hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksanaan dari 

siapapun atau dengan apapun. 

d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga 

negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan. 

e. Jujur, artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon 

pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruhdari 

pihak lain. 

f. Adil, artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama 

dalam menggunakan hak pilihnya. 

2.3 Pengertian Sosialisasi Pemilihan 

Menurut Cheppy Haricahyono (2001:177) “istilah sosialisasi pada umumnya 

digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara bagaimana anak – 

anak atau generasi yang lebih muda diperkenalkan dengan nilai – nilai dan sikap – 

sikap yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-

peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak jika sudah dewasa”. Sedangkan 

Sosialisasi pemilihan bertujuan memberikan pendidikan politik yang mana 

menurut Joko J. Prihatmoko (2003 : 180) adalah “membentuk dan menumbuhkan 

kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat”. 

 Selanjutnya menurut Joko J. Prihatmoko (2003 : 182) metode yang 

digunakan dalam menyampaikan sosialisasi pemilihan ada 5 yaitu: 

1. Komunikasi Tatap Muka 

2. Media Massa 

3. Bahan Sosialisasi 
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4. Media Sosial 

5. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi 

Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang 

memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka “Pengantar 

Sosiologi Politik”. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan 

terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu 

sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seorang individu 

bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya 

terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, 

output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan. 

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah 

yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff 

menggariskan terdapatnya lima agen sosialisasi politik yang umum diketahui, 

yaitu keluarga, sekolah, peer groups, media massa, pemerintah, dan partai politik. 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan primary groups dan agen sosialisasi utama yang 

membentuk karakter politik individu karena mereka adalah lembaga sosial 

yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang besar 

terhadap pandangan politik seorang individu. 

b. Sekolah 

Selain keluarga, sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen 

sosialisasi politik. Sekolah merupakan secondary group. Kebanyakan dari 

kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari 
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sekolah. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari 

pantauan negara karena peran pentingnya ini. 

c. Peer Group 

Agen sosialisasi politik lainnya adalah peer group. Peer group masuk 

kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-

teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh 

teman-teman sebaya tentu saja sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita. 

d. Media Massa 

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak 

perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. 

Berita-berita yan dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar 

cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku peerintah atau partai 

politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, 

tetapi media massa mampu menyita perhatian individu karena sifatnya yang 

terkadang menarik atau cenderung berlebihan. 

e. Pemerintah 

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. 

Pemerintah merupakan agen yang memiliki kepentingan langsung atas 

sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan 

stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, 

di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa 

kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. 

Pemerintah juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui 
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tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu 

bisa terpengaruh dan mempengaruhi budaya politiknya. 

f. Partai Politik 

Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai 

politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga 

negaranya, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan 

sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui 

kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-

kebijakan yang ada. 

2.4 Peranan KPU dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan 

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilihan bisa dipahami 

sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi pemilihan yang diembannya. 

Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas 

melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan 

wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi 

yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan - tahapan pemiludan 

teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai 

manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang 

cerdas. 

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di dalam UU 

Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di 

Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat 

(1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota 
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diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q. 

Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan 

sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. KPU secara empirik telah 

melaksanakan tugas sosialisasi politik/pendidikan politik. Komisi Pemilihan 

Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana 

setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan 

pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan 

kepada pihak pihak yang telibat secara langsung dalam proses pemilihan 

umum,misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau 

kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan kesemua lapisan 

masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih. 

Pakar komunikasi Harold D Laswell  (2009 : 317) berpendapat bahwa untuk 

melakukan komunikasi ada 5 hal yang harus diperhatikan yakni : “Komunikator 

(orang yang menyampaikan informasi), informasi (bahan yang disampaikan), 

perantara (media yang digunakan), komunikan (orang yang menerima informasi), 

dan dampak atau efek”. 

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan 

pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya 

perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara 
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teoritis suatuaturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga 

yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang 

dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat 

oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu 

secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, 

keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi 

yangdilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada, secara 

umum dapat disimpulkan semakin banyak masyarakat mengetahui maka akan 

semakin patuh dengan ketentuan yang ada. 

2.5 Pengertian Partisipasi Politik 

Menurut Prof. Miriam Budiharjo dalam Dasar – Dasar Ilmu Politik; 

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi 

politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta 

dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara 

langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. 

Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut 

aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi 

kebijakan publik. 

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan wujud dari 

demokrasi. Partisipasi politik sebagai  kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti 

kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Wujud 

dari partispasi politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 
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pemilu, di antaranya adalah mengikuti kampanye politik, memberikan suara 

(mencontreng), dan menjadi panitia pemilihan pada pemilu legislative. 

Peraturan KPU nomor 5 Tahun 20015 tentang Sosialisasi dan partisipasi 

Masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota menjelaskan bahwa terdapat 6 

(enam) metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang bisa digunakan yakni: 

1. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, 

seminar, workshop, rapat kerja, ceramah maupun simulasi. 

2. Komunikasi melalui media massa, dapat dilakukan dengan penyampaian 

informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, 

gambar, suara maupun audio visual. 

3. Mobilisasi masa (sosial), dapat dilakukan melalui ajakan peran serta 

seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi 

keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam 

bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan 

pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan 

anti golput dan seterusnya. 

4. Bahan sosialisasi 

5. Media sosial 

6. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima 

informasi pemilihan dengan baik. 

Di Negara – negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak 

partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat 
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partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik 

dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya  tingkat 

partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki 

keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu 

Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga 

terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik  juga 

menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi 

sebagai  suatu  bentuk  kegiatan  dibedakan  atas  tiga bagian, yaitu: 

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output  dan input 

politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul 

mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, menagjukan kritik dan 

perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih 

pemimpin pemerintahan. 

2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. 

Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti 

segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa 

mengajukan kritik dan usulan perbaikan. 

3. Kemudian terdapat masyarakat yang  menganggap telah terjadinya 

penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. 

Kelompok tersebut disebut apatis (golput). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah : 

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai 

warga Negara. 
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2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap 

pemimpinnya. 

Berdasarkan  dua  faktor  tersebut,  terdapat  empat  tipe  partisipasi politik yaitu : 

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik 

yang tinggi. 

2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik 

yang rendah. 

3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan 

kepercayaan politiknya tinggi. 

4. Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, 

sedangkan kepercayaan politiknya rendah. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Sosialisasi Pilwako 

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Fath [48] : 8 

ًزا َونَِذيزً  ِهًدا َوُمبَشِّ َك َشَٰ                                                            إِنَّآ أَْرَسْلنََٰ

“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira 

dan pemberi peringatan” 

QS An-Nisa 58 : [4] 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
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antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 

Jika dikaitkan kedalam sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru maka dapat diartikan 

permudahkanlah masyarakat dalam menerima informasi tentang pentingnya 

berpartisipasi dalam pemilu, dengan cara sampaikan berita itu kepada masyarakat 

dan menjadi saksi berlangsunya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Nurali, 2015 “Sosialisasi KPU Provinsi Riau dalam pilpres 2014 

terhadap masyarakat Kota Pekanbaru” 

Hasil penelitian : Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa KPU 

Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota 

Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu cara 

sosialisasinya adalah dengan mengunjungi sekolah – sekolah. Sosialisasi 

seperti ini diperuntukan untuk pemilih pemula.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada lokasi penelitian dilakukan di KPU Provinsi Riau, 

tahun penelitian dilakukan pada 2015, konsep operasional menggunakan 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum. 

2. Maria Desti Rita,  2012  “Peranan  KPU Kota Pekanbaru dalam 

sosialisasi Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 
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2011 studi kasus Kecamatan Kota Pekanbaru ” 

Hasil penelitian : Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian 

informasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru dengan cara iklan 

masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, dan simulasi pilkada. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada tahun penelitian 2012, ruang lingkup penelitian 

dilakukan di Kecamatan Kota Pekanbaru 

3. Maslekah Pratama Putri, 2015 “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam 

Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi 

Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur” 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi yang 

dilakukan oleh KPU Kalimantan Timur adalah dengan komunikasi 

interaksional dalam banyak program yang melibatkan elemen 

masyarakat, ada juga dialog politik yang ditayangkan di media televisi, 

dan tanya jawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian berada di KPU 

Provinsi Kalimantan Timur, tahun penelitian dilaksanakan pada 2015, 

permasalahan yang diteliti berupa partisipasi masyarakat dalam pemilu 

presiden tahun 2014. 

2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana  suatu variable diukur 

dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi 

dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan 

kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu 

lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri. 

3. Sosialisasi pemilihan menurut Joko J. Prihatmoko (2003: 180) adalah 

“membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, 

serta partisipasi politik rakyat”. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan sosialisasi pemilihan merupakan bagian dari proses sosialisasi 

pendidikan politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang 

menunjukkan begaimana seharusnya masing - masing anggota masyarakat 

berpartisipasi dalam sistem politik. 

4. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. 

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana 

seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik 

dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan 

kebijaksanaan umum. 

2.9 Konsep Operasional 
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Untuk melihat gambaran yang jelas tentang Variabel, indikator dan Sub 

indikator dari konsep operasional dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian 

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Sub Indikator 

Sosialisasi dan 

Partisipasi 

masyarakats 

 

 

 

 

 

 

1. Sosialisasi 

Pemilihan 

- Pendidikan Politik 

- Media lokal 

- Media massa dan 

elektronik 

- Organisasi 

kemasyarakatam 

2. Metode 
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- Media Massa 

- Bahan Sosialisasi 

- Media Sosial 

 
3. Bentuk 

partisipasi 

masyarakat 

- Keterlibatan 

masyarakat dalam 

pelaksanaan pemilihan 

- Pengawasan pada 

setiap tahapan 

pemilihan 

- Pemantauan pemilihan 

BENTUK 

PARTISIPASI 

SOSIALISASI 

PEMILIHAN 

METODE 

SOSIALISASI 

 

 

             

SOSIALISASI 
 

 

PERATURAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 

 



36 
 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN SOSIALISASI OLEH KPUD KOTA PEKANBARU 

PADA PILKADA WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017 DALAM 

MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT 


