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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Yusuf 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul  : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2019 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam melaksanakan Pemilu. Teori dalam penelitian ini tentang Strategi 

Komunikasi menurut Laswell. Informan penelitian berjumlah lima orang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019. 

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi KPU Kota Pekanbaru dalam 

mensosialisasikan pemilu adalah dalam menetapkan komunikator KPU Kota 

Pekanbaru secara langsung komisioner menjadi komunikator. Dalam menyusun 

pesan KPU Kota Pekanbaru melaksanakannya sesuai peraturan dari KPU RI. 

Dalam memilih media KPU Kota Pekanbaru bekerjasama dengan media online 

maupun media cetak. Dalam menetapkan komunikan seluruh segmen masyarakat 

yang mempunyai hak pilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru 

telah melaksanakan strategi komunikasi sesuai konsep yang diatur oleh Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang tertera. 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, Pemilihan Umum. 
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ABSTRACT 

Name  : Muhammad Yusuf 

Department : Communication 

Title  : The Communication Strategy of General Election Commission 

(KPU) Pekanbaru in Socializing the 2019 General Election 

 

This research is motivated by the low participation of the community in 

participating general elections. Theory used in this research is about 

Communication Strategies proposed by Laswell. Research informants are five 

people. The purpose of this study is to know the Communication Strategy of the 

General Election Commission (KPU) of Pekanbaru City in disseminating the 2019 

Election. The data analysis technique used is descriptive qualitative methods. This 

thesis finds that the Pekanbaru General Election Commission Communication 

Strategy in socializing the election is by determining the communicator of the 

KPU of Pekanbaru directly in which the commissioners become communicators. 

In compiling the message, it is done based on the regulations of the KPU RI. In 

choosing the media, the KPU Pekanbaru cooperates with online and print media. 

In determining the communicant, all segments of society have the right to vote. 

The General Election Commission (KPU) of Pekanbaru City has implemented a 

communication strategy according to the concepts regulated by the Election 

Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) listed. 

Keywords: Communication Strategy, Socialization, General Election. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi sehingga setiap 

warga negara yang sudah memiliki hak pilih maka sudah bisa menggunakan 

hak pilihnya dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan dimana semua 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih seorang yang pantas untuk 

menjadi pemimpin di suatu wilayah yang ia duduki. Penggunaan hak pilih 

oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting karena kemenangan 

pasangan calon untuk menjadi pemimpin ditentukan oleh seberapa banyak ia 

memperoleh suara dalam pemilu. 

Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), dimana KPU memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara 

atau penyaji pemilihan umum. Terdapat beberapa macam pemilu yang ada di 

Indonesia seperti, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), 

Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU 

dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kedudukannya, dalam hal 

ini ialah KPU Kota Pekanbaru yang telah menyelengarakan pemilihan umum. 

KPU Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan 

pemilu. 

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebuah program Pemerintah 

sebagai sarana memilih calon pemimpin. PEMILU menjadi salah satu momen 

yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum 

yang kita kenal sebagai PEMILU adalah pesta demokrasi rakyat untuk 

memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih 

dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan 

menjadi pemimpin yang baik. Menurut Sodikin “Manusia itu berdaulat penuh 

atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas diri sendiri. 

Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. 

Pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia 

itu serentak bersamasama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada 
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masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintah ialah negara dan pemerintah. 

Penyerahan itu disertai dengan satu syarat: ia berhak turut serta untuk 

menyusun kemauan umum, volonte generale, yang akan dijadikan kemauan 

negara.
1
 

Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam 

memberi fasilitas yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas 

dalam melaksanakan pemilihan baik itu presiden maupun pemilihan kepala 

daerah. Dalam PKPU nomer 8 tahun 2017, KPU adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, danmandiri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan 

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. Pada tahun 

1999, KPU menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara yang tertulis dalam 

Undang-Undang Pemilu dan Undang- Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan 

Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang 

pemilihan umum. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Bawaslu dan DKPP 

sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia. 

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru yang 

memegang peranan penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

telah mempersiapkan beberapa strategi komunikasi untuk mempersuasif 

masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.  

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kota Pekanbaru 

dalam menggunakan hak pilihnya, tentunya tidak terlepas dari peran 

komunikasi yang lebih aktif dan efektif yang dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.  

Disini peranan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru 

sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan 

                                                             
1
 Sodikin, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, (Bekasi : Gramata 

Publising, 2014), 12-13. 
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hak pilih melalui sosialisasi yang diberikan. Hal ini tentunya akan berdampak 

dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang tidak memilih di Pemilu 2019 

ini. 

Tentu, butuh kerja keras dan usaha yang kreatif dalam mengajak 

masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam pemilu. Karena suara rakyat 

adalah penentu sang pemimpin. Menghadapi masyarakat yang majemuk 

dengan banyak varian karaktertidaklah mudah terutama dalam masyarakat 

awam. Butuh proses dan pendekatan sosial untuk membangkitkan antusiasme 

masyarakat dalam pemilu. Masih banyak dari masyarakat kita yang tidak mau 

ikut berpartisipasi dalam pemilu karena banyak faktor, khususnya di 

pekanbaru.Hal ini sudah menjadi problematika setiap tahun politik tiba. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam melaksanakan Pemilu, beberapa diantaranya yaitu 

kejenuhan masyarakat terhadap Pemilu, kepercayaan rendah atau adanya 

kekecewaaan (terhadap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu yaitu calon 

legislatif,calon pemimpin daerah dan partai politik), kurang daya dorong 

terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat rendah. Hal ini dikarenakan 

kurang informasi, tidak ingin berpartisipasi, tidak tahu hari pemungutan suara 

dan lain-lain. Persentase partisipasi Pemilu di Kota Pekanbaru tahun 2009 

mencapai 55,64%  dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 

62,6%, namun masih terbilang kurangnya antusias masyarakat dalam pemilu 

walaupun sudah meningkat 7% dari periode sebelumnya. 

Menurut keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan 

kebijakan tentang pemilu serentak,Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan 

umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat 

Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

Oleh sebab itu KPU harus memiliki strategi khusus sebagai 

penyelenggara Pemilu terus melakukan upaya guna meningkatnya taraf 
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partisipasi aktif yang hadir ke tempat pemungutan suara. Salah satu 

strateginya ialah KPU terus berupaya mensosialisasikan hari pencoblosan. 

Berdasarkan fenomena yang ada,  penyelenggaraan sosialisasi pemilu 

masih lemah . Faktanya tidak semua masyarakat antusias terhadap pemilu. 

Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti tentang mekanisme 

pencoblosan sebagaimana pada pemilu tahun 2019 ada lima surat suara yang 

akan dicoblos. Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul: “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisikan Pemilu 2019”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan pedoman untuk peneliti, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami kajian ini, adapun penegasan yang peneliti 

jabarkan adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 

Srategi merupakan simpulan taktik dalam keperluan bagaimana 

tujuan yang di inginkan dapat diperoleh atau didapat, oleh sebab itu 

strategi biasanya terdiri atas dua atau satu taktik, dengan angapan yang 

satu lebih bagus dari yang lain, dengan demikian strategi merupakan 

kumpulan taktik dengan maksud mencapai tujuan dan sasaran dari 

perusahaan, institusi atau badan.
2
 

2. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah 

laku mereka.
3
 

3. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan penerapan konsep strategi pada 

konteks konsep komunikasi (communication planning) dengan manajemen 

komunikasi (communications management) untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

                                                             
2
 Prisgunanto, Komunikasi Pemasaran, Strategi dan Taktik, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

2006), 86. 
3
Canggara Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 20. 
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4. KPU Kota Pekanbaru 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (KPU) 

adalah intansi yang bergerak dibidang politik.KPU berfungsi secara efektif 

dan mampu memfasilitasi pelaksanaan yang jujur dan adil, terlaksananya 

pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi 

terpilihnya DPR yang berkualitas, dan mampu menyalurkan aspirasi 

rakyat.
4
 

5. Mensosialisasikan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia lengkap, sosialisasi diartikan 

proses seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati 

kebudayaan masyarakat dilingkungannya. Soejono Soekanto mengartikan 

sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga 

masyarakat yang baru.Sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang 

anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan 

masyarakat yang baru.
5
 

6. Pemilu (Pemilihan Umum) 

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang 

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.Jabatan-jabatan tersebut 

beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat 

pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu 

dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau 

ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
6
 

 

 

 

                                                             
4
 https://www.kpu-pekanbarukota.go.id/. diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 

21:30 WIB 
5
 https://kbbi.web.id/sosialisasi. diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 22:00 WIB 

6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihanumum. diakses pada tanggal 12 Januari 2019 

pukul 22:15 WIB 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
https://id.wikipedia.org/wiki/OSIS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
https://www.kpu-pekanbarukota.go.id/
https://kbbi.web.id/sosialisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan%20umum
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi 

Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam 

mensosialisasikan Pemilu 2019? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

a. Kegunaan Teoritis: 

1) Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan 

teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan dalam bidang 

ilmu komunikasi khususnya tentang Public Relations. 

2) Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Teknis: 

1) Bagi Peneliti 

Untuk memperluas wawasan (pengetahuan) dan cakrawala 

berfikir penulis dalam kajian ilmiah serta untuk mendapatkan gelar 

sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Suska Riau. 

2) Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini berguna sebagai informasi dan literatur 

penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian 

sejenis. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, penegasan 

istilah, rumusan maslaah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Penulis menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka pikir 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

  Menyajikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian) 

  Bab ini menggambarkan sejarah KPU Kota Pekanbaru, struktur 

organisasi, Visi dan Misi KPU Kota Pekanbaru. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Pembahasan kajian teori ini bertujuan untuk mempertahankan dan 

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

Kajian teori memuat teori-teori yang akan mempermudah penulis dalam 

menjawab permasalahan. Dari kajian teori inilah kerangka pikir dirumuskan 

dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dilapangan. Disini Peneliti 

menggunakan teori model strategi komunikasi yang dikemukan oleh Laswell. 

1. Strategi Komunikasi 

a. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.Demikian pula 

dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan 

komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
1
 

Perubahan yang meliputi perubahan pendapat, sikap dan perilaku, 

tidaklah selamanya dapat diramalkan sebelumnya, sebab banyak 

perubahan yang diakibatkan komunikasi terjadi secara spontan dan tidak 

disengaja. Tetapi jika dikehendaki suatu komunikasi yang efektif maka 

layak jiaka komunikasi itu direncanakan. 

Bernard Bereleson (1972) dalam buku “Strategi Komunikasi” oleh 

Anwar Arifin 1994, memberikan pegangan bahwa suatu macam 

komunikasi, mengenai masalah tertentu, kepada orang-orang tertentu, di 

dalam kondisi tertentu pula, memberikan efek tertentu. 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan 

oleh penetuan strategi komunikasi. Di sisi lain jika tidak ada strategi 

                                                             
1
 Effendy Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Prakteknya,(Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), 32. 
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komunikasi yang baik dari proses komunikasi bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan pengaruh negative. 

Strategi komunikasi merupakan penerapan konsep strategi pada 

konteks konsep komunikasi (communication planning) dengan manajemen 

komunikasi (communications management) untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi 

harus dapat menunjukan bagaimana operasionalnya secara taktis harus 

dapat dilakukan, dikarenakan pendekatan (approach) dapat berbeda dan 

sewaktu-wajtu bergantung pada situasi dan kondisi. 

Sedangkan Arifin, mendefinisikan strategi komunikasi sebagai 

suatu berencana komunikasi yang meliputi strategi dan manajemen 

perencanaan meliputi bagaimana hal-hal itu dapat terjadi. Menurutnya, 

komunikasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perubahan 

masyarakat ataupun perubahan sosial.Perubahan merupakan hasil dari 

proseskomunikasi. 

Strategi merupakan perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan untuk 

menunjukkan arah saja, tetapi juga harus bisa menunjukkan bagaimana 

taktik operasional agar semua tujuan dapat tercapai dengan maksimal. 

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan dari 

perencanaan komunikasi (communication planning) manajemen 

komunikasi (management communication) untuk mencapai suatu tujuan 

tersebut.
2
 

Tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri dari tiga tujuan 

utama yakni :
3
 

a) To scure understanding, yaitu memastikan bahwa komunikan bisa 

mengerti pesan yang telah diterima. 

                                                             
2
 Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 18. 

3
Ibid,20. 
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b) To establish acceptance, yaitu apabila komunikan sudah dapat 

mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus 

dibina. 

c) To motivate action, yaitu setelah penerima pesan tersebut dibina maka 

kegiatan itu harus dimotivasikan. 

b. Fungsi Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan suatu hal penting dalam proses 

komunikasi, dimana strategi komunikasi dilakukan untuk mensukseskan 

sebuah komunikasi agar pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan 

sesuai dengan tujuannya. Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi 

secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. 

Strategi komunikasi memiliki beberapa fungsi,
4
 baik secara makro 

(planned multimedia strategy) maupun secara mikro (single 

communication medium strategy) diantaranya adalah : 

1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, 

persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

2) Menjembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat kemudahan 

diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang 

begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. 

a. Komponen-Komponen Strategi Komunikasi 

Menurut Harold D. Laswell dalam penetapan strategi dalam 

perencanaan komunikasi tentu saja kembali kepada elemen dari 

komunikasi, yakni who say what, to whom trough what channels, and 

what effects. Karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan 

komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut:
5
 

1. Menetapkan Komunikator 

                                                             
4
Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

1992), 28. 
5
 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), 108-139. 
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Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktifitas 

komunikasi. Karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil 

dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator, 

karena komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, 

memilih media yang tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target 

sasaran. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, 

komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu 

seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung tombak suatu 

program harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya 

kreatifitas. 

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang komunikator, yakni : 

a. Tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas) 

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-

kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa 

diterima target sasaran. Menurut James Mc Croskey (1996) 

mengatakan bahwa kreadibilitas dapat diperoleh dari kompeisi 

(competence), sikap (attitude), tujuan (intention), kepribadian 

(personality) dan dinamika (dynamism) 

b. Daya tarik (attractive) 

Daya tarik pada umumnya disebabkan karena cara bicara 

yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang rapi dan sopan, 

serta postur tubuh yang gagah. 

c. Kekuatan (power) 

Merupakan kekuasaan yang dimiliki komunikator, yang 

biasanya mempunyai faktor jabatan atau kedudukan yang dimiliki 

seseorang, sehingga memberikan pengaruh yang kuat dalam 

mempengaruhi komunikan. 

2. Menyusun Pesan 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu.Ini menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, persuasi atau 
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intruksi. Dan apapun tekniknya, pertama-tama komunikator harus 

mengerti pesan komunikasinya.
 

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang dalam 

bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam 

serangkaian makna. Simbol adalah hasil kreasi manusia yang 

mengandung makna sehingga bisa digunakan dalam berkomunikasi 

antarsesamamanusia. 

Teknik penyusunan pesan dalam bentuk: 

a. One-side issue, yaitu teknik penyampaian pesan yan menonjolkan 

sisi kebaikan atau keburukan sesuatu. Artinya seorang komunikator 

dalam menyampaikan sesuatu harus memberikan tekanan apakah 

kebaikannya atau sebaliknya pada keburukannya. Teknik 

penyampaian pesan seperti ini hanya cocok untuk mereka yang 

kurang berpendidikan, sehingga tidak mempunyai alternatif 

pilihan. 

b. Two-side issue, teknik penyampaian pesan dimana komunikator 

selain mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal-hal 

yang kurang baik. Komunikator memberi kesempatan kepada 

khalayak untuk berfikir apakah ada keuntungan jika khalayak 

menerima informasi yang diterimanya. Biasa teknik seperti ini 

cocok disampaikan kepada khalayak yang berpendidikan dan 

bersikap kritis. 

3. Memilih Media dan Saluran Komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi komunikator dapat 

memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung 

pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik 

yang akan dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media 

komunikasi dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
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UNESCO memberi petunjuk bahwa dalam melakukan 

pemilihan media komunikasi, beberapa hal perlu mendapat perhatian, 

antara lain: 

1) Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat. 

2) Pemilikan media dikalangan masyarakat sasaran. 

3) Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan. 

Memilih media komunikasi harus memperimbangkan 

karakterisik isi pesan dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan dan 

jenis media yang dimiliki oleh khalayak. Bentuk-bentuk media atau 

saluran komunikasi beserta kelebihan dan kekurangannya, yaitu : 

a. Media lama 

1) Media cetak 

Saluran komunikasi dimana pesan-pesan verbal tertulis 

maupun bentuk gambar-gambar yang dilakukan dalam bentuk 

tercetak. 

2) Media elektronik 

Pesan-pesan yang disampaikan melalui getaran listrik 

yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi 

dan radio. 

3) Media luar ruangan (outdoormedia) 

Dikaitkan dengan dunia estetika dalam bentuk lukisan 

dan ditempatkan  pada tempat-tempat yang ramai dilihat oleh 

banyak orang. Bentuk-bentuk media luar ruangan antara lain, 

spanduk, baliho, reklame, iklan mobil, kereta api atau bus, 

electronic broad, bendera, umbul-umbul, balon dan iklan 

pohon. 

4) Media format kecil 

Terdiri atas berbagai macam media, tetapi bentuknya 

lebih kecil dan isinya kadang terfokus pada satu macam 

informasi. Misalnya buletin, leaflet, selembaran, brosur, poster, 
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kalender stiker, pin, kaos oblong, dasi, blocknotes, payung, 

paper bag, topi dan sebagainya. 

5) Saluran komunikasi kelompok 

Dalam komunikasi kelompok bisa juga dibangun 

hubungan sosial dalam bentuk komunikasi tatap muka. 

6) Saluran komunikasi publik 

Saluran komunikasi publik juga adalah saluran 

komunikasi massa, sebab ia melibatkan banyak orang. 

Komunikasi publik sering kali hanya dihadari oleh komunitas 

tertentu, misalnya agama atau partai yang sama. 

7) Saluran komunikasi antarpribadi 

Suatu bentuk komunikasi yang berlangsung secara tatap 

muka, dan yang mengetahui informasinya hanya orang-orang 

yang terlibat langsung dalam komunikasi. Seperti, surat-

menyurat, telepon, sms dan sebagainya. 

8) Saluran komunikasi tradisional 

Komunikasi tradisional masih banyak ditemui di 

kalangan anggota masyarakat yang tinggal di daerah 

pedalaman. Adapun tipe komunikasi tradisional seperti pesta 

adat, pesta panen, upacara kelahiran dan sebagainya. 

b. Media baru (new media) 

1) Internet 

Internet sebagai media sosial 

2) Telepon seluler dan sms. 

4. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak 

Sebelum melakukan kegiatan komunikasi, perlu mempelajari 

siapa-siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi yang sudah tentu 

tergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar audience hanya 
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sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikan 

melakukan tindakan tertentu (metode persuasif dan informatif).
6
 

Dalam studi komunikasi disebut (audience). Memahami 

masyarakat,  terutama yang akan menjadi target sasaran program 

komunikasi merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktifitas 

komunikasi diarahkan kepada audience, yang nantinya menentukan 

berhasil tidaknya suatu program. Untuk mengetahui dan memahami 

segmentasi masyarakat, aspek-aspek ini bisa diketahui melalui 

penelitian atau riset peta khalayak yang dapat diketahui dengan cara: 

a. Survei; 

b. Analisis isi media; 

c. Focus group; 

d. Open forum. 

Untuk melaksanakan riset biasanya diserahkan kepada 

lembaga-lembaga riset yang ada atau bisa juga dilakukan oleh tim 

kerja yang diangkat untuk itu. Mengenai siapa yang akan disurvei dan 

berapa banyak responden dipilh, hal itu tergantung dari target sasaran 

yang hendak dicapai dan metode yang digunakan. Sedangkan hal-hal 

yang perlu diteliti misalnya : siapa tokoh atau public figure yang 

berpengaruh terhadap masyarakat, bagaimana isi media, bagaimana  

pendapat umum yang ada, bagaimana kecenderungan politik dan 

sebagiannya. Untuk mendapatkan data lapangan mengenai hal-hal 

yang dipertanyakan itu dapat digunakan daftar pertanyaan yang sudah 

dibuat (questionaire), telepon, surat, personal interview, maupun 

melalui focus group yang dibentuk untuk itu. Dengan riset dapat 

diketahui target atau peta khalayak, keinginan, sikap, kepercayaan dan 

nila-nilai yang mereka pegang. Dengan mengetahui peta khalayak, 

seorang perencana komunikasi dapat memprediksi dan mengantisipasi 

                                                             
6
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), 35. 
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serta menyesuaikan program-program komunikasi yang akan 

dilakukan. 

5. Efek komunikasi 

Semua program komunikasi yang dilakukan mempunyai 

tujuan, yakni mempengaruhi target sasaran. Pengaruh atas efek ialah 

perbedaan antara apayang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh 

penerima sebelum dan sesudah menerima pesan (Stuart dan Jamias 

dalam Cangara, 2007). Pengaruh sangat penting dalam proses 

komunikasi, tujuannya untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan 

komunikasi yang kita lakukan. Pengaruh dapat dikatakan tepat sasaran, 

jika perubahan (P) yang terjadi pada penerima informasi sama dengan 

tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator atau sumber (P=T) atau 

dengan kata lain pengaruh (P) yang dihasilkan oleh proses komunikasi 

sangat ditentukan oleh sumber, pesan, media dan penerima. 

Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan 

(knowledge) perubahan persepsi dan perubahan pendapat (opinion), 

sikap (attitude) adanya perubahan intenal pada diri seseorang yang 

diorganisir dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang diakukan 

terhadap suatu objek. Dan perilaku (behavior) ialah perubahan yang 

terjadi dalam bentuk tindakan. 

Ada empat macam efek perubahan yang bisa ditimbulkan 

sebuah gagasan, yakni :
7
 

1. Turbulent 

Yaitu suatu perubahan yang begitu cepat dan luas dalam suatu 

lingkungan yang memerlukan perencanaan jangka pendek, yakni 

antara 1-2 tahun. 

2. Unstable 

Yaitu proses yang cepat tapi perubahannya kecil sehingga 

penanganannya memerlukan perencanaan untuk 2-3 tahun. 

                                                             
7
 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), 140. 
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3. Transitional 

Yaitu proses yang lambat tetapi perubahannya luas sehingga 

diperlukan perencanaan untuk jangka waktu 3-5 tahun. 

4. Stable 

Yaitu proses lambat dan perubahan yang ditimbulkan kecil, 

sehingga perencanaan diperlukan untuk jangka waktu 5-20 tahun. 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi 

komunikasi adalah suatu usaha dan proses dalam penyampaian pesan, 

dengan merencanakan, memanajemen serta mengelolah suatu program 

yang sistematis guna mencapai tujuan organisasi yang dicapai. 

2. Komisi Pemilihan Umum 

Pemilihan  umum  adalah  suatu  lembaga  khusus yang  

menangani  proses  pemilihan  umum  Definisi  di  atas  menyebutkan  

bahwa penyelenggara  pemilihan  umum  adalah  lembaga  khusus  yang  

menangani  proses pemilihan  umum.
8
 Komisi  pemilihan  umum  

merupakan  lembaga  khusus  yang menangani proses pemilihan umum di 

Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 

merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat  

nasional, tetap dan mandiri. 

3. Pemilu   

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang 

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut 

beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat 

pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu 

dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau 

ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.  

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat 

secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, 

hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. 

                                                             
8
Ferry kurnia rizkiyansyah, “Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi” (Bandung : IDEA 

Publishing, 2007), 78.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
https://id.wikipedia.org/wiki/OSIS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
https://id.wikipedia.org/wiki/Retorika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_publik&action=edit&redlink=1
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Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, 

namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik 

propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu 

komunikator politik. 

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, 

dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan 

program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama 

waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. 

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. 

Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan 

pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para 

peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. 

4. Sosialisasi 

Secara umum sosialisasi adalah suatu proses belajar yang 

dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan 

batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Atau 

definisi sosialisasi yaitu suatu proses dalam hidup seorang individu untuk 

mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan 

norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud 

supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan proses ini seorang 

individu akan mengadopsi kebiasaan, sikap maupun ide orang lain 

sehingga dapat dipercaya dan diakui. 

Sedangkan sosialisasi dalam arti sempit yaitu proses pembelajaran 

yang dilakukan seseorang untuk mengenal lingkungan sekitarnya baik itu 

lingkungan fisik maupun sosial. Pengenalan lingkungan dilakukan seorang 

individu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, yang nantinya 

akan membekali dirinya di dalam pergaulan yang luas. Dan sosialisasi 

dalam arti luas yaitu suatu proses interaksi dan juga pembelajaran seorang 

individu yang dimulai saat dia lahir sampai meninggal dalam suatu 

kebudayaan masyarakat. Jadi seorang bayi yang baru lahir-pun akan 

melakukan proses sosialisasi. Seperti dimulai dengan mengenal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstituen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemungutan_suara&action=edit&redlink=1
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lingkungannya terdekatnya, lingkungan yang paling dekat dengan dirinya 

yaitu keluarga. 

Dan seiring berjalannya waktu proses sosialisasinya-pun akan 

semakin meluas seperti mengenal lingkungan masyarakat dan sebagainya. 

Ciri-ciri seorang individu yang mampu dan berhasil dalam bersosialisasi 

dapat dilihat saat orang tersebut mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Sehingga seorang individu tersebut mulai menyesuaikan 

diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat, dimulai 

dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga dan menuju lingkungan luas 

yaitu lingkungan masyarakat. Dengan berhasilnya menerima dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya maka seorang individu akan 

merasa bahwa dirinya bagian dari keluarga dan juga masyarakat. 

a. Tujuan Sosialisasi 

Adapun beberapa tujuan sosialisasi dalam masyarakat, diantaranya: 

1) Untuk mengetahui nilai-nilai maupun norma-norma yang ada 

dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai 

pengetahuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bahwa di 

dalam masyarakat dirinya sebagai anggota dari masyarakat. 

2) Untuk membantu mengendalikan berbagai fungsi organik, yang 

dipelajari dari latihan mawas diri yang baik dan tepat. 

3) Untuk mengetahui lingkungan sosial dan budaya baik itu tempat 

seorang individu tinggal maupun lingkungan sosial yang baru 

supaya dirinya terbiasa dengan nilai maupun norma yang berlaku 

di dalam masyarakat. 

4) Untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara baik dan 

mengembangkan kemampuan lainnya seperti kemampuan 

bercerita, membaca, menulis dll. 

5) Untuk melatih keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan 

supaya dapat melangsungkan hidup di dalam masyarakat. 

6) Dan untuk menanamkan kepada seorang individu tentang nilai-

nilai dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat. 
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b.  Fungsi Sosialisasi 

Proses sosialisasi dalam masyarakat memiliki 2 fungsi utama, 

diantaranya: 

1) Dari segi kepentingan individu 

Sosialisasi bertujuan supaya seorang individu dapat 

mengenal, mengakui dan menyesuaikan dirinya dengan nilai, 

norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat. 

2)  Dari segi kepentingan masyarakat 

Sosialisasi bertujuan sebagai alat untuk pelestarian, 

penyebarluasan dan mewariskan nilai, norma serta kepercayaan 

yang terdapat di dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai, norma-

norma dan kepercayaan tersebut dapat terpelihara oleh semua 

anggota masyarakat. 

Adapun tujuan bersosialisasi secara umum, diantaranya: 

a) Untuk membentuk pola perilaku dan kepribadian seorang individu 

berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. 

b) Untuk menjaga kerukunan dan keteraturan hidup dalam 

bermasyarakat yang berdasarkan keragaman pola tingkah-laku, 

nilai dan norma yang diajarkan. 

c) Dan untuk menjaga integrasi kelompok di dalam masyarakat. 

c. Jenis-Jenis Sosialisasi 

1. Sosialisasi primer 

Dapat dikatakan sosialisasi primer merupakan sosialisasi 

pertama yang dijalani oleh seseorang saat masih anak-anak, dan 

sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang untuk memasuki 

keanggotaan di dalam masyarakat. Tempat sosialisasi primer yaitu 

keluarga, karena seseorang lahir dan pertama menjalani hidup di 

dalam lingkungan keluarganya. Sosialisasi jenis ini akan 

mempengaruhi seorang individu untuk dapat membedakan mana 

dirinya sendiri dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. 
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Dalam tahapan ini peranan orang-orang terdekatnya seperti 

ayah, ibu dan saudaranya sangat diperlukan karena anak-anak 

masih melakukan pola interaksi yang secara terbatas di dalam 

dirinya. Sosialisasi primer dapat menjadi tempat untuk 

menanamkan nilai budaya yang dianut oleh keluarga misalnya 

seperti agama, aturan keluarga dan sebagainya. 

2. Sosialisasi sekunder 

Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi yang selanjutnya 

dilakukan oleh seorang individu. Sosialisasi sekunder 

memperkenalkan kepada seorang individu tentang lingkungan 

masyarakat. Sosialisasi ini mengajarkan nilai-nilai yang baru di 

luar lingkungan keluarga misalnya seperti lingkungan bermain, 

sekolah dan sebagainya. Dalam proses sosialisasi sekunder 

seseorang akan dididik untuk menerima nilai-nilai dan norma-

norma yang baru. Sering sekali proses sosialisasi sekunder menjadi 

yang mendominasi terhadap pembentukan sikap seorang individu, 

karena dalam sosialisasi ini seseorang akan banyak beradaptasi 

dengan berbagai lingkungan masyarakat. 

d. Media-Media Sosialisasi 

Ada beberapa media yang menjadi perantara utama dalam 

proses sosialisasi manusia, diantaranya: 

1. Keluarga 

Media sosialisasi keluarga yaitu media sosialisasi yang 

pertama diterima oleh seseorang saat anak-anak, karena pada 

keluarga terdapat orang-orang terdekatnya seperti ayah, ibu, dan 

saudara. Melalui lingkungan keluarga, seseorang juga akan 

mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan. 

2. Teman 

Teman bermain menjadi media sosialisasi berikutnya, 

karena teman bermain menjadi media sosialisasi setelah keluarga. 

Seseorang saat anak-anak akan belajar berinteraksi dengan orang-



22 
 

 

orang yang sebaya dengannya. Saat proses sosialisasi dengan 

temannya, seseorang anak akan mempelajari norma-norma dan 

nilai-nilai yang baru. 

3. Sekolah 

Seorang anak akan mengalami proses sosialisasi di lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar kepada seorang anak karena disana tempat untuk 

menimba ilmu, melatih keterampilan, melatih kemandirian. Disana 

juga seorang anak akan berinteraksi dengan banyak teman yang 

sebaya dengannya. 

4. Media Massa 

Media massa dapat menjadi media dalam proses sosialisasi 

yaitu melalui media cetak dan media elektronik. Media massa 

dapat mempengaruhi dan mengajarkan kepada seorang individu 

tentang berbagai macam hal yang belum dia ketahui, baik itu hal 

yang positif ataupun hal yang negatif. Disinilah peranan orang tua 

harus bisa mengawasi anaknya jangan sampai dia terpengaruh oleh 

hal-hal negatif yang di berikan oleh media massa karena tidak 

semua media massa memberikan hal yang positif. 

5. Sosialisasi Pemilu 

Sosialisasi pemilu merupakan suatu hal penting agar 

penyelenggaran pemilu berjalan dengan lancar, dengan 

dilakukannya sosialisasi adalah strategi kpu untuk menghimbau 

masyarakat agar dapat mengerti apa itu pemilu. Dengan mengerti 

masyarakat akan pemilu dapat meningkatkan Partisipasi 

masyarakat. KPU Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi dengan 

berbagai macam cara dan dengan banyak bantuan pihak-pihak 

terkait. 
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Strategi Komunikasi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019”. 

1. Rafika Julia dengan judul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 

2014”.
9
 Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, membahas tentang 

hambatan dalam menjalankan proses komunikasi oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Perbedaan penelitian adalah Penelitian pada saat pemilu 

2014 hanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja sedangkan 

Penelitian yang dilakukan saat ini pemilu dilakukan serentak Pileg dan 

Pilpres digabungkan. 

2. Afandi Mu’in Maysagita dengan judul “Strategi Komunikasi pada Humas 

KPUD Kabupaten Magetan Dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati 

dan Wakil Bupati Kota Magetan yang Kondusif Tahun 2013”.
10

 

Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini memiliki 4 

strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPUD yaitu Mengenal Khalayak, 

Menyusun Pesan, Menetapkan Metode dan Pemilihan Media. 

Perbedaannya strategi komunikasi dilakukan hanya untuk menciptakan 

suasana yang kondusif sedangakan yang peneliti teliti strategi komunikasi 

dalam mensosialisasikan pemilu 2019. 

3. Syarif Saputra dengan judul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan 

Umum (Kpu) Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 

Di Kota Samarinda”.
11

 Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. 

                                                             
9
Rafika Julia, ”Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru 

Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014”, (Pekanbaru, 2014). 
10

Syarif Saputra, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kalimantan 

Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Kaltim 2018 Di Kota Samarinda” (Samarinda, 2019). 
11

Afandi Mu’in Maysagita, “Strategi Komunikasi pada Humas KPUD Kabupaten 

Magetan Dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan yang 

Kondusif Tahun 2013” (Surakarta, 2015).  
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Adapun hasil dari penelitian ini berkaitan dengan teori Harold D. Laswell. 

Langkah-langkah perumusan masalah strategi komunikasi merupakan 

fokus dari peneilitian meliputi menetapkam komunikator,menentukan 

target sasaran atau khalayak, menyusun pesan komunikasi dan memilih 

media dan saluran komunikasi. Perbedaannya objek penelitian dilakukan 

pada KPU Kalimantan Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di KPU 

Kota Pekanbaru. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling menjadi  

pondasi mendasar bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. 

Setiap proses komunikasi dalam kegiatan sosialisasi memerlukan 

strategi untuk menyusun sebuah taktik operasionalnya untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Pekanbaru dalam melakukan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum 2019, 

memerlukan strategi dalam mensosialisasikan Pemilu tersebut. Disini peneliti 

menggunakan teori model strategi komunikasi yang dikemukakan oleh  

Laswell untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di penelitian ini. 

Kerangka pikir merupakan suatu konsep yang akan memberikan 

penjelasan terhadap strategi dalam mensosialisasikan Pemilu maka perlu 

melihat indikator-indikatornya, sebagaiberikut: 

1. Strategi Menetapkan Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim 

pesan kepada penerima pesan. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas 

komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk 

itu seorang komunikator harus terampil dalam berkomunikasi, kaya ide, 

serta penuh daya kreatifitas. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang 

komunikator, yakni : 

a. Tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas) 

b. Daya tarik (attractive) 
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c. Kekuatan (power) 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memiliki 

kredibilitas, daya tarik (sikap positif terbuka dan jujur), dan memiliki 

kekuatan sehingga menumbuhkan kepercayaan, kesan yang baik, dan 

mempengaruhi Masyarakat Di Kota Pekanbaru yang menjadi sasaran 

sosialisasi Pemilu. 

2. Strategi Menyusun Pesan 

Meliputi teknik penyusunan pesan dalam bentuk : 

a. One-side issue 

b. Two-side issue 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam teknik 

penyampaian pesan dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Pekanbaru sebagai komunikator selain mengemukakan yang baik-baik, 

juga menyampaikan hal-hal yang kurang baik. KPU Kota Pekanbaru 

memberikan kesempatan kepada khalayak untuk berpikir apakah ada 

keuntungan jika Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai komunikan 

melaksanakan pesan yang diterimanya, dan  penyampaian pesan dilakukan 

secara persuasif dengan tujuan agar komunikan tertarik untuk memilih 

pada saat hari H pemilu. Hal ini dikarenakan sasaran komunikan yang 

mempunyai latar belakang pendidikan. 

3. Memilih Media 

Bentuk-bentuk media yaitu: 

a. Media lama meliputi media cetak, elektronik, luar ruangan, format 

kecil, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi publik, 

saluran komunikasi antarpribadi dan saluran komunikasitradisional. 

b. Media baru meliputi internet, telepon seluler dansms. 

KPU Kota Pekanbaru memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

bentuk karakter umum, jenis dan bentuk media dalam menyusun strategi 

komunikasi, sehingga mampu menyampaikan pesan persuasi yang 

dikemas sesuai bentuk media yang dipilih. 
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4. Menetapkan Komunikan 

Untuk menentukan peta khalayak, harus diketahui dengan cara: 

a. Survei 

b. Analisis isi media 

c. Focus group 

d. Open forum 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam 

menentukan strategi komunikasi peta khalayak komunikan, berdasarkan 

cara diatas. Sehingga Masyarakat di Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai 

sasaran yang menerima pesan sosialisasi Pemilu 2019. 

Setelah penetapan strategi dapat disusun sesuai dengan taktik 

operasionalnya, barulah dapat dilakukan sosialisasi pemilu 2019 yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan cara sosialisasi partisipatif, pelaksanaan 

yang dilakukan berupa ransangan persuasif agar Masyarakat kota 

pekanbaru selaku komunikan atau sasaran sosialisasi melakukan suatu 

tindakan. 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (KPU) 

adalah intansi yang bergerak dibidang politik.KPU berfungsi secara efektif 

dan mampu memfasilitasi pelaksanaan yang jujur dan adil, terlaksananya 

pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi 

terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, dan mampu menyalurkan 

aspirasi rakyat. 

Berikut dibawah ini adalah bagan kerangka pikir yang dijelaskan 

dalam penelitian ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di  KPU Kota 

Pekanbaru. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kota Pekanbaru yang bertempat di 

JL. Arifin Ahmad No.39, Tengkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota 

Pekanbaru. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari 15 oktober 2019. 

C. Sumber  Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan yang 

dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual 

atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik) 

kejadian kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
1
 

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen yang ada di KPU Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang dikelola secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu, data sekunder pada 

umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi lembaga atau 

instansi yang dipublikasikan.
2
 

 

 

                                                             
1
 Rosadi Ruslan, manajemen humas dan manajemen komunikasi (konsepsi dan aplikasi) 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 132. 
2
 op. cit. 
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D. Informasi Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, atau orang yang diwawancarai, serta dokumen.
3
 Untuk lebih 

jelasnya dalam penjabaran informan penelitian, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Dra. Yelli Nofiza, MM Komisioner KPU Kota 

Pekanbaru 

Informan kunci 

2 Rianti Agustriani, 

S.Sos 

Kasubbag Teknis Pemilu & 

Hupmas  

Informan 

pendukung  

3 Erwan Taufiq, S.E, 

M.E 

Sekretaris KPU Kota 

Pekanbaru 

Informan 

pendukung 

4 Sony Manita Staff KPU Kota Pekanbaru Informan 

pendukung 

5 Rionaldi Pratama Putra Staff KPU Kota Pekanbaru Informan 

pendukung 

 

Dapat dilihat bahwa informan yang dipilih berjumlah 5 orang, 

semua informan tersebut dipilih karena dianggap mengerti bagaimana 

strategi komunikasi KPU Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan pemilu 

2019 di kota Pekanbaru . Informan diambil dari 1 informan kunci dan 4 

informan pendukung. Kemudian data dari hasil wawancara terhadap 

informan kunci dan informan pendukung tersebut disajikan, dianalisa, dan 

                                                             
3
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2004),157. 
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dikembangkan dalam bentuk penelitian sesuai indikator pada bab 

sebelumnya. 

b. Sumber data pelengkap sebagai data pendukung yaitu foto dokumentasi 

serta dokumen yang ada di KPU Kota Pekanbaru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang jelas dan berkaitan 

dengan judul, maka penulis menggunakan metode : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya 

selain panca indera telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, 

observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan 

panca indera lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan observasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
4
 Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung segala aktifitas dalam 

mensosialisasikan pemilu 2019  di KPU kota pekanbaru. 

Namun, penelitian ini lebih menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data karena penelitian ini 

dilaksanakan setelah sosialisasi pemilihan  dilaksanakan. 

2. Wawancara  

 Wawancara mendalam adalah suatu cara untuk mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan 

agar mendapatkan lengkap dan mendalam. Wawancara ini tidak hanya bisa 

dilakkan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang agar 

mendapatkan data yang akurat serta terjamin. Wawancara mendalam ini, 

pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan. 

Artinya informan bebas memberikan jawaban. Sehingga periset harus 

                                                             
4
 H.M. Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2007), 115. 
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mampu membuat informan bersedia memberikan jawaban yang lengkap, 

mendalam dan bila perlu tidak ada data yang disembunyikan. 

Wawancara mendalam mempunyai karakteristik yang unik, 

diantaranya : 

a) Digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan satu dua orang saja. 

b) Menyediakan latar belakang secara detail mengenai alasan informan 

memberi jawaban tertentu. 

c) Wawancara mendalam tidak hanya memperhatikan jawaban verbal 

saja, tetapi juga memperhatikan respons-respons non verbal informan. 

d) Wawancara mendalam ini biasanya dilakukan dengan waktu yang 

lama dan berkali-kali. 

e) Memungkinkan memberikan pertanyaan berbeda atas informan yang 

satu dengan informan yang lain. 

f) Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara. 

Iklim wawancara yakni suasana, kondisi saat melakukan 

wawancara.Sehingga dengan teknik wawancara ini peneliti bisa 

menerima langsung informasi yang diberikan dari informan 

penelitiandan dijadikan sebagai data untuk di olah menjadi hasil 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis.
5
 Dalam dokumentasi ini peneliti memanfaatkan arsip-arsip 

dan dokumen, buku-buku, Koran, serta sumber bacaan lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

F. Validitas Data 

Penilaian kesahihan (validitas) riset terletak pada proses sewaktu 

perisetturun ke lapangan mengumpulkan data sewaktu proses analisis-

intrepretatif data.
6
 Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang 

sangat berharga dalam peneilitian, dan data yang dikumpulkan akan dianalisis 

                                                             
5
 H.M. Burhan Bugin, op. cit.12. 

6
 Rachmat Kriyantono, op.cit. 
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sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Besarnya posisi data 

maka, keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu pemeriksaan  

dengan menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembandingan terhadap data itu.
7
 Empat macam triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 

observasi terlibat, (participant observation), dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan tulisan pribadi dan gambar 

atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
8
 

2. Triagulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh 

informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi 

tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau 

pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut. 

3. Triangulasi Peneliti 

Triangulasi peneliti menggunakan kelebihan dari satu peneliti 

dalam mengadakan observasi atau wawancara. Penggunaan peneliti atau 

pengamat yang lainya membantu mengurangi penyimpanan dalam 

pengumpulan data. 

                                                             
7
Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2004), 330-331. 
8
http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/06/strategi-komunikasi.html. Diakses pada 

tanggal 28 november pada pukul 14:33 WIB. 

http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/06/strategi-komunikasi.html
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4. Triangulasi Teoritik 

Triangulasi teoritik memanfaatkan dua atau lebih teori sebagai 

perbandingan untuk keperluan rancangan riset, pengumpulan data dan 

analisis data secra lebih lengkap agar hasilnya lebih komperhensif. 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data.Triangulasi sumber 

data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data.Misalnya, selain melalui wawancara 

dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, (participant 

observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, 

catatan dan tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tapi tidak melakukan 

observasi karena masa pemilhan tersebut sudah terlaksana 

G. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriftif kualitatif. Deskriftif diartikan melukiskan variabel demi 

variabel, satu demi satu. Penelitian deskriftif hanyalah memaparkan situasi 

atau kondisi. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. Jadi berdasarkan pemaparan di atas 

dijelaskan bahwa teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian 

adalah deskriftif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk 

angka.
9
 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 4 tahap yaitu : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat data secara obyektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan interview dilapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang munculnya dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

 

                                                             
9
 Rahmat Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2004), 24-25. 



34 
 

 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi data 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konvigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung (Matthe B. Miles, 1992:15-19). Dalam penarikan 

kesimpulan ini berdasarkan pada reduksi data dan sajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Sehingga data dapat di pahami maksudnya. 



 

35 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM KPU KOTA PEKANBARU 

A. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 

 Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai 

lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan 

seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. 

 KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga 

mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN 

serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad 

hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua 

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya 

Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

 Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan 

kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu.Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, 

KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 

Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.
1
 

 Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak 

mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban 

KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan 

mekanismePemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan 

Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 

                                                             
1
 Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019. 
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 Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu, komposisi keanggotaan KPU  memperhatikan keterwakilan perempuan 

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu 

berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib 

penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; 

profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. 

 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah instansi yang 

bergerak di bidang politik.KPU berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi 

pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil 

tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakit rakyat lebih berkualitas, 

dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat. 

 KPU kota Pekanbaru adalah kantor bersama yang terdiri dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, dan KPU di Sektretariati oleh Erwan Taufiq 

yang di bantu oleh beberapa Kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas 

seperti Kasubag Umum & Logistik, Kasubag Program & Data, Kasubag Hukum, 

Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas.
2
 

B. Visi dann Misi KPU Kota Pekanbaru 

1. Visi 

 Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, 

transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang 

berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Misi 

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya mencipatakan  

Penyelenggara Pemilu yang Profesional. 

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian 

hukum, progresif dan partisipatif; 

                                                             
2
 Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019. 
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3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para 

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh     masyarakat; 

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan 

pendidikan pemilih yang berkelanjutan 

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan 

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai 

kode etik penyelenggara pemilu; 

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, 

transparan, akuntabel dan aksesable. 

C. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat 

penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan 

tanggung jawab masing-masing anggota maupun kepalasub bagian, dimana setiap 

anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.
3
 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

            

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

 

 

                                                             
3
  Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Pekanbaru Periode 2019/2024 

D. Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/ Unit Kerja KPU Kota 

Pekanbaru 

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Pekanbaru 

 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu 

anggota DPD, DPR, dan DPRD meliputi: 

a) Merencanakan program dan menjabarkan anggaran serta menetapkan 

jadwal di Kabupaten/Kota. 

b) Melaksanakan semua tahapan penyelanggara di Kabupaten/Kota 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c) Membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, KPPS dalam 

wilayah kerjanya. 

d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. 

e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 

KETUA 

Anton Merciyanto,S.Si 

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan 

Rumah Tangga 

ANGGOTA 

Desriantoni, S.E 

Divisi Teknis 

Penyelengggara 

ANGGOTA 

Dra. Yelli Nofiza, M.M 

Divisi Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih 

Parstisipasi Masyarakat dan 

SDM  

ANGGOTA 

Zulfajri, S.T 

Divisi Perencanaan, Data 

dan Informasi 

ANGGOTA 

Ariya Ghuna Saputra, 

S.H.I 

Divisi Hukum dan 

Pengawaasan 
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f) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 

anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi suara di 

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat 

rekapitulasi suara. 

g) Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara 

pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi 

perhitungan suara di PPK. 

h) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat 

perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. 

i) Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya. 

j) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya. 

k) Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS. 

l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. 

m) Menonaktifkan sementara dan mengenakan sanksi administratif 

kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan 

pegawai sekretariat mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggara Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan 

rekomendasi Pawanslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat. 

n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat. 

o) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu. 
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p) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan Undang-Undang.
4
 

E. Ketua Komisi Pemilihan Umum  

 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. 

2. Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam. 

3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU. 

4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. 

F. Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, 

wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Tugas Sekretariat Kota Pekanbaru 

a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu. 

b) Memberikan dukungan teknis administrativ. 

c) Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

Pemilu. 

d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. 

e) Membantu pemutusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota. 

f) Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. 

g) Membantu penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. 

h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Wewenang Sekretariat Kota Pekanbaru 

                                                             
4
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a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan 

oleh KPU. 

b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 

yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
 

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. 

b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu. 

c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. 

4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

  Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal 

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

  Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka 

diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian 

kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan 

Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

a) Sub. Bagian Program dan Data 

b) Sub. Bagian Hukum 

c) Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Humas 

d) Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
6
 

1)   Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan 

pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu. 

                                                             
5
 Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019. 

6
 Data Dokumen KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019. 
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2)   Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, 

dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan 

dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta 

administrasi keuangan dan dana kampanye. 

3)   Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi 

dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota 

pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan 

calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, 

melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 

4)   Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan 

dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, 

dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, 

perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu 

anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.
7
 

 

                                                             
7
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Bedasarkan hasil kesimpulan yang sudah dituliskan, peneliti akhirnya 

menarik kesimpulan bahwa Komisioner Pemilihan Umum (KPU) telah 

melakukan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan pemilu 2019 sebagai 

berikut :  

1. Strategi Komunikasi dalam Menetapkan Komunikator 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru telah 

melaksanakan strategi komunikasi sesuai konsep komunikasi yang 

efektif sesuai dengan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (KPU RI). Namun pada dasarnya tidak semua 

pegawai KPU Kota Pekanbaru menjadi komunikator, beliau 

mengatakan bahwa dalam bidang tersebut sudah ada devisi SDM 

Parmas yang mengaturnya. Dari hasil observasi di KPU Kota 

Pekanbaru, Komisioner KPU, Sekretaris KPU, Kassubag Teknis Pemilu 

dan Hupmas serta para staff KPU melakukan tindakan sebagai 

komunikator yang dapat bertanggung jawab dalam segala penyampaian 

informasi baik kepada masyarakat. 

2. Strategi Komunikasi dalam Menyusun Pesan 

Pesan yang terdapat pada sosialisasi pemilu 2019 merupakan pesan 

yang berisfat informatof, persuasif, dan edukatif, dikarenakan pesan 

tersebut memiliki nilai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari 

masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan mengerti akan sosialisasi 

pemilu tersebut. Penyampaian pesan sosialisasi pemilu ini juga 

dibarengi dengan penyampain pesan yang bersifat persuasif dan 

edukatif agar masyarakat berubah sikapnya dari tidak suka menjadi 

suka, dari pasif menjadi partisipan, sehingga masyarakat akan bersedia 

mengikuti sosialisasi pemilu. 
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3. Strategi Komunikasi Memilih Media 

KPU Kota Pekanbaru melaksanakan strategi sesuai dengan konsep 

Laswell untuk komunikasi yang efektif dalam mensosialisasikan pemilu 

2019. Pelaksanaan strategi komunikasi yang penerapannya untuk 

mensosialisasikan pemilu 2019 kepada masyarakat secara langsung 

bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah pekanbaru, dan juga 

secara tatap muka. Komisi Pemilihan Umum juga melakukan sosialisasi 

secara tidak langsung dengan menggunakan media elektronik (radio 

dan televisi) media cetak (spanduk dan banner) dan media 

sosial/internet (facebook, web, instagram, dan twitter). Sebagai contoh 

website KPU Pekanbaru www.kpu-pekanbarukota.go.id dan instagram 

@kpukotapekanbaru. KPU Pekanbaru juga bekerja sama dengan radio 

yang ada di Kota Pekanbaru untuk menyampaikan atau menyiarkan 

kegiatan sosialisasi pemilu 2019 diantaranya radio Smart FM, Radio 

Bharabas, Radio RBT, Radio Green FM, Radio Eljhon, dan Radio 

Aditya FM 

4. Strategi Komunikasi Menetapkan Komunikan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru telah melakukan 

penetapan sasaran maupun analisis khalayak demi melancarkan 

sosialisasi pemilu 2019, adapun yang menjadi sasaran komunikan 

adalah pemilih pemula, pemilih perempuan, pemuda, disabilitas, 

komunitas, kelompok keagamaan, kelompok marginal, dan semua 

masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah bisa mengeluarkan hak 

suaranya. 

B. Saran 

 Adapun saran dalam penelitian ini adalah Komisioner Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Pekanbaru lebih fokus lagi dalam mensosialisasikan pemilu 

kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat dalam pemilihan lembaga 

legislatif maupun pemilihan Presiden meningkat, sehingga masyatakat tidak 

golput.  

http://www.kpu-pekanbarukota.go.id/
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Dalam mendukung untuk mewujudkan sosialisasi pemilu 2019 ini 

menggunakan proses surat menyurat elektronik, dengan memaksimalkan 

strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Pekanbaru bedasarkan empat indikator yang meliputi Strategi Komunikasi 

dalam menentukan komunikator, menyusun pesan, memilih media, serta 

menetapkan khalayak (komunikan).  
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Hasil Wawancara 

Pewawancara : Muhammad Yusuf 

Narasumber : Rionaldi Pratama Putra 

Tempat : Kantor KPU Kota Pekanbaru  

Tanggal : 6 November 2019 

A. Menetapkan komunikator 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan komunikator untuk 

Sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Tidak ada menetapkan komunikator, karena sudah ada dibagian 

devisi masing-masing dan komisionerlah yang bertanggung jawab akan 

sosialisasi tersebut, dalam menjadi seorang komunikator kita harus 

mensosialisasikan kepada masyarakat dengan komunikasi yang baik, agar 

masyarakat dapat lebih memahami tentang pemilu dan menggunakan hak 

pilihnya melalui sosialisasi yang diberikan. 

2. Sebagai komunikator bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019? 

Jawaban : Strategi komunikasi dalam pemilu yaitu dengan masuk kedalam 

pasar, orang-orang yang mengamen sambil mensosialisasikan. 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komunikator pada saat melakukan 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Hambatan yang kami alami pada saat mensosialisasikan pemilu 

tidak terlalu begitu berat, hanya dalam menentukan waktu saja. 

4. Siapa saja pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 

tersebut? 

Jawaban : seluruh staff dilibatkan. 

B. Menyusun Pesan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menyusun isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Dalam penyampaian pesan bisa dengan menggunakan logo dan 

pesan ini ada konsepnya yang mengikuti peraturan dari pemerintah pusat. 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusuan isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 



 

 

Jawaban : Yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini menyesuaikan saja 

dengan peraturan. 

3. Bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru agar isi pesan sosialisasi pemilu 

2019 dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat? 

Jawaban : Dalam penyampaian pesan sosialisasi pemilu kami selalu mengikuti 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, kemudian kami jalankan  

sebagaimana mestinya. 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyampaian 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Ya yang pasti tujuan kita supaya pemilu sukses, berjalan lancar, dan 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. 

C. Memilih Media 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menentukan media yang berhubungan 

langsung dengan proses sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Disini media netral, yang penting masyarakat mengetahuinya serta 

media yang sudah pernah digunakan. 

2. Menurut KPU Kota Pekanbaru Media apa yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Dalam pemilihan media itu menggunakan media yang sudah pernah 

digunakan dan hal yang terpenting pada pemilihan umum ialah pasangan calon 

tersebut, karena pasangan calonlah yang harus mempunyai strategi 

komunikasi yang khusus agar masyarakat dapat memilih mana pasangan calon 

terbaik, yang masyarakat inginkan. Namun pada pelaksanaan kampanye yang 

kami lakukan itu hanya kewajiban kami sebagai penyelengggara agar 

masyarakat kenal lebih dengan calon pilihannya. 

3. Menurut KPU Kota Pekanbaru apakah ada opsi media komunikasi dalam 

melakukan sosialisasi tanpa biaya operasional? 

Jawaban : KPU Kota Pekanbaru mempunyai aplikasi sendiri, jadi kegiatan 

KPU langsung disebarkan melalui aplikasi tersebut. 

D. Menetapkan komunikan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan target komunikan 

yang ingin disasar untuk sosialisasi pemilu 2019 ? 

Jawaban : Biasanya targetnya mengarah ke para ibu-ibu, penyandang 

disabilitas juga, dan mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan. 



 

 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPU kota 

pekanbaru antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu sebelumnya pemilu 

2014 ? 

Jawaban : Tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu kepada teman-teman yang 

ada dikpps, dalam perhitungan suara kalau tahun 2014 hanya menghitung 

suara pemilihan gubernur ataupun lainnya sekarang pemilu ditahun 2019 

pemilihannya serentak, baik itu presiden maupun lembaga legislatif jadi 

tingkat kesulitannya itu ada di bagian perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Muhammad Yusuf 

Narasumber : Rianti Agustriani 

Tempat : Kantor KPU Kota Pekanbaru  

Tanggal : 5 November 2019 

A. Menetapkan komunikator 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan komunikator untuk 

Sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Untuk menentukan komunikator tentu ada kriteria-kriterianya, ada 

peraturan dariKPU Kota Pekanbaru jadi kita menjalankannya sesuai dengan 

peraturan. Dimana bagian mensosialisasikan ini dibidangi oleh divisi SDM 

Parmas yaitu Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat. 

2. Sebagai komunikator bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019? 

Jawaban : Cara kami menyampaikan itu juga ada aturannya, ada strateginya 

dari kpu. 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komunikator pada saat melakukan 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Hambatannya biasanya mengatur waktu pada saat anak sekolah 

yang sedang melaksanakan Ujian Nasional, karena anak kelas 1,2 dan 3 sudah 

bisa memilih. 

4. Siapa saja pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 

tersebut? 

Jawaban : seluruh staff dilibatkan. 

B. Menyusun Pesan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menyusun isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Dalam penyusunan pesan sudah diatur oleh KPU RI, kami hanya 

menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusuan isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah keseluruhan anggota. 



 

 

3. Bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru agar isi pesan sosialisasi pemilu 

2019 dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat? 

Jawaban : Ada banyak strategi yang digunakan salah satu contohnya membuat 

simulasi tps, membuat banner untuk surat suara, serta penyampaian pesan 

kepada masyarakat disesuaikan sehingga masyarakat dapat memahami isi 

pesan sosialisasi pemilu tersebut. 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyampaian 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan terhindari  

darikesalahan dalam mencoblos hak suara. 

C. Memilih Media 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menentukan media yang berhubungan 

langsung dengan proses sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Dalam menentukan media kami tidak terlalu begitu memilih, yang 

penting masyarakat dapat mengetahui serta kami menggunakan media yang 

sudah pernah digunakan. 

2. Menurut KPU Kota Pekanbaru Media apa yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Kami menggunakan media cetak, elektronik, media sosial kita 

usahakan semaksimal mungkin. 

3. Menurut KPU Kota Pekanbaru apakah ada opsi media komunikasi dalam 

melakukan sosialisasi tanpa biaya operasional? 

Jawaban : Tidak ada biaya operasional, kami hanya menyebarkan melalui 

media social. 

D. Menetapkan komunikan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan target komunikan 

yang ingin disasar untuk sosialisasi pemilu 2019 ? 

Jawaban : Kita menuju ke para ibu-ibu yang sering mengadakan acara seperti : 

arisan, pengajian, dsb. Disini kita langsung bisa mensosialisasikan isi pesan 

dari pemilu tersebut. 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPU kota 

pekanbaru antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu sebelumnya pemilu 

2014 ? 



 

 

Jawaban : Tidak terlalu sulit karena dia sekali jalan cuman kemungkinan 

dibagian logistik saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Muhammad Yusuf 

Narasumber : Sony Manita 

Tempat : Kantor KPU Kota Pekanbaru  

Tanggal : 4 November 2019 

A. Menetapkan komunikator 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan komunikator untuk 

Sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Kami membantu komunikator dalam mensosialisasikan pemilu ini 

dan komisionerlah yang bertanggung jawab. 

2. Sebagai komunikator bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019? 

Jawaban : Selain mengikuti peraturan dari pemerintah pusat, kita akan 

menjalankannya dan menyesuaikannya kemudian kita atur agar menjadi 

menarik dan bisa dipahami oleh masyarakat. 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komunikator pada saat melakukan 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Tidak terlalu banyak hambatan pada saat melakukan sosialisasi 

pemilu, karena masyarakat juga mengharapkan. Palingan hanya dari segi 

waktu saja. 

4. Siapa saja pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 

tersebut? 

Jawaban : seluruh staff dilibatkan. 

B. Menyusun Pesan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menyusun isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Dalam penyampaian pesan bisa dengan menggunakan logo dan 

pesan ini ada konsepnya yang mengikuti peraturan dari pemerintah pusat. 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusuan isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini menyesuaikan saja 

dengan peraturan. 



 

 

3. Bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru agar isi pesan sosialisasi pemilu 

2019 dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat? 

Jawaban : Dalam penyampaian pesan sosialisasi pemilu kami selalu mengikuti 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, kemudian kami jalankan  

sebagaimana mestinya. 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyampaian 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat memahami tujuan 

diselenggarakannya pemilu, kemudian masyarakat menyalurkan hak suaranya. 

C. Memilih Media 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menentukan media yang berhubungan 

langsung dengan proses sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Kami tidak memilih, yang penting media itu bersedia 

mempublikasikan seluruh kegiatan kami. 

2. Menurut KPU Kota Pekanbaru Media apa yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Dalam pemilihan media itu menggunakan media yang sudah pernah 

digunakan dan hal yang terpenting pada pemilihan umum ialah pasangan calon 

tersebut, karena pasangan calonlah yang harus mempunyai strategi 

komunikasi yang khusus agar masyarakat dapat memilih mana pasangan calon 

terbaik, yang masyarakat inginkan. Namun pada pelaksanaan kampanye yang 

kami lakukan itu hanya kewajiban kami sebagai penyelengggara agar 

masyarakat kenal lebih dengan calon pilihannya. 

3. Menurut KPU Kota Pekanbaru apakah ada opsi media komunikasi dalam 

melakukan sosialisasi tanpa biaya operasional? 

Jawaban : KPU Kota Pekanbaru mempunyai aplikasi sendiri, jadi kegiatan 

KPU langsung disebarkan melalui aplikasi tersebut. 

D. Menetapkan komunikan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan target komunikan 

yang ingin disasar untuk sosialisasi pemilu 2019 ? 

Jawaban : Biasanya targetnya mengarah ke para ibu-ibu, penyandang 

disabilitas juga, dan mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan. 



 

 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPU kota 

pekanbaru antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu sebelumnya pemilu 

2014 ? 

Jawaban : Tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu kepada teman-teman yang 

ada dikpps, dalam perhitungan suara kalau tahun 2014 hanya menghitung 

suara pemilihan gubernur ataupun lainnya sekarang pemilu ditahun 2019 

pemilihannya serentak, baik itu presiden maupun lembaga legislatif jadi 

tingkat kesulitannya itu ada di bagian perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Muhammad Yusuf 

Narasumber : Erwan Taufiq 

Tempat : Kantor KPU Kota Pekanbaru  

Tanggal : 4 November 2019 

A. Menetapkan komunikator 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan komunikator untuk 

Sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Didalam KPU Kota Pekanbaru tidak menetapkan komunikator, 

karena bagian yang membidangisosialisasi itu sudah ada dibagian divisi SDM 

Parmas yaitu Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, dalam proses 

sosialisasi ini dikelola secara langsung oleh komisioner KPU Kota Pekanbaru 

dan dialah yang menjadi komunikator dalam pemilu 2019 dan dibantu oleh 

staff bagian Teknis dan Hupmas dan menjadi seorang komunikator dalam 

sosialisasi pemilu pastinya lebih mengetahui informasi tentang pemilu 

tersebut. 

2. Sebagai komunikator bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019? 

Jawaban : Disini kami bekerjasama dengan para media serta lembaga-lembaga 

yang bersangkutan atau komunitas, seperti komunitas sepeda ontel kami 

bekerjasama dengan mereka. Kemudian bekerjasama dengan dinas pendidikan 

kalau mensosialisasikannya disekolah serta bekerjasama juga dengan 

mahasiswa melalui BEM. 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komunikator pada saat melakukan 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Tidak terlalu begitu banyak hambatan karena sosialisasi ini juga 

diharapkan oleh masyarakat, palingan dari segi waktu saja. 

4. Siapa saja pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 

tersebut? 

Jawaban : Komisioner KPU  bahwa seluruh staff dilibatkan. 

B. Menyusun Pesan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menyusun isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 



 

 

Jawaban : Dalam penyusunan pesan sudah ada dari KPU RI dimana kami 

menjalankannya dan mengikuti dari peraturan dari pusat. 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusuan isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Dalam hal ini yang bertanggung jawab yaitu komisioner KPUnya. 

3. Bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru agar isi pesan sosialisasi pemilu 

2019 dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat? 

Jawaban : Dalam menyampaikan isi pesan dari sosialisasi pemilu, kami 

membuat simulasicara memilih yang benar, yang jelas tidak hanya melalui 

ceramah saja. Banyak strategi-strategi lain yang digunakan dengan alat peraga, 

tanya jawab, dan sebagainya agar pesan sosialisasi ini dapat sampai kepada 

masyarakat. 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyampaian 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Tujuan yang diharapkan oleh KPU yaitu agar masyarakat dapat 

saling mengingatkan tentang pentingnya proses demokrasi. 

C. Memilih Media 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menentukan media yang berhubungan 

langsung dengan proses sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Untuk media kita tidak terlalu memilih, yang khusus kita usahakan 

media tersebut memiliki record (perekaman suara) yang bagus, agar apa yang 

disampaikan dapat diterima masyarakat. 

2. Menurut KPU Kota Pekanbaru Media apa yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Media yang kami gunakan yaitu media elektronik, media cetak serta 

tatap muka langsung seperti didalam pengajian. 

3. Menurut KPU Kota Pekanbaru apakah ada opsi media komunikasi dalam 

melakukan sosialisasi tanpa biaya operasional? 

Jawaban : Kita share di facebook atau disosial media yang lain, hanya saja 

pakai dana kuota. 

D. Menetapkan komunikan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan target komunikan 

yang ingin disasar untuk sosialisasi pemilu 2019 ? 



 

 

Jawaban : Target masyarakat dalam memilih sudah diatur, target kita 

masyarakat yang sudah bisa memberikan hak suara misalnya seperti anak 

sekolah SMA yang sudah berumur 17 tahun, mereka sudah mempunyai KTP. 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPU kota 

pekanbaru antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu sebelumnya pemilu 

2014 ? 

Jawaban : 2014 belum ada, pemilihan perhitungan lebih ke logistik kalau 

untuk sosialisai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Muhammad Yusuf 

Narasumber : Yelli Nofiza 

Tempat : Kantor KPU Kota Pekanbaru 

Tanggal : 4 November 2019 

A. Menetapkan komunikator 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan komunikator untuk 

Sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : KPU mempunyai bagan tata kerja, KPU terdiri dari 5 komisioner, 5 

komisioner ini membidangi masing-masing divisi, jadi yang membidangi 

sosialisasi itu adalah divisi SDM Parmas yaitu sumber daya manusia dan 

partisipasi masyarakat, dialah yang mengatur segala sesuatu yang bersangkut 

paut dengan sosialiasasi pemilu, jadi kita tidak menetapkan siapa 

komunikatornya tapi yang mengatur segala sesuatu sosialisasi pemilu itu 

adalah divisi SDM Parmas dan dibawa ke dalam pleno kpu kota pekanbaru, 

tetapi yang merancang itu tetap divisinya. 

2. Sebagai komunikator bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

KPU kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pemilu 2019? 

Jawaban : Sebetulnya dalam melaksanakan sosialisasi pemilu tahun 2019 ini 

kita bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada di kota pekanbaru, 

misalnya dengan Kesbangpol, Disukcapil, Satpol PP, itu yang instansi 

pemerintah, kita juga bekerja sama dengan media-media yang ada di Kota 

Pekanbaru dengan LSM, Lembaga-Lembaga Pendidikan, dengan forum-forum 

komunikasi contohnya ibu-ibu PKK, BKMT, pengajian atau forum-forum 

remaja seperti wadah sepeda ontel, itu kita bekerja sama dengan mereka untuk 

melaksanakan sosialisasi yang penting KPU Kota Pekanbaru menggandeng 

seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan sosisaliasasi dalam rangka 

melaksanakan pendidikan pemilih baik itu kalau disekolah kita kerjasama 

denga Dinas Pendidikan, kalau kita masuk ke pemuda kita kerjasama dengan 

karangtaruna, kalau dengan remaja kita bekerjasama dengan remaja mesjid, 

kalau dikampus kita bekerja sama dengan bem, jadi dia masuk ke seluruh lini, 

forum-forum itulah yang membantu kita dalam sosialisasi. 



 

 

3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komunikator pada saat melakukan 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Insya Allah tidak ada hambatan, karena seluruh lembaga yang 

bekerja sama dengan kita untuk melakukan sosialisasi pemilu cukup semangat 

dan komunikatif. 

4. Siapa saja pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 

tersebut? 

Jawaban : Komisioner KPU  bahwa seluruh staff dilibatkan. 

B. Menyusun Pesan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menyusun isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Dalam menyusun pesan ini tentu sesuai dengan segmen, kalu kita 

masuk segmen pemula tentu beda pesannya, masuk kita ke tokoh-tokoh 

masyarakat atau tokoh agama beda lagi pesannya, jadi kita sesuaikan dengan 

segmen yang kita masuki, misalnya ke refabel tidak bisa disamakan dengan 

segmen pemulaa tadi, yang jelas kami sesuai dengan buku-buku petunjuk yang 

diturunkan oleh kpu ri, sesuai segmen itu ada buku-buku dan modul-

modulnya, yang jelas kalau mereka pemula tentu dia harus kita sampaikan 

pesan-pesan apa pentingnya memilih, bagaimana caranya terdaftar di dalam 

daftar pemilih, kalau ibu-ibu rumah tangga atau pengajian tentu beda lagi 

pesannya bagaimana supaya ibu pintar memilih, jangan mentang-mentang 

dikasih amplop kita pilih, harus pintar memilih wakil rakyat yag kita percaya 

untuk dpr, apa gunanya kiat pintar memilih, jangan sampai ketika sudah duduk 

hanya mementingkan kepentingannya sendiri, pokonya beda segmen beda 

pesan yang disampaikan. 

2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusuan isi pesan sosialisasi pemilu 

2019? 

Jawaban : Yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan pesan ialah ketua 

kpu tetapi atas usulan defisi sosialisasi itu kemudian dibawa kedalam rapat 

pleno kami dan nanti ketualah yang menandatangani. 

3. Bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru agar isi pesan sosialisasi pemilu 

2019 dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat? 

Jawaban : Kami dari kpu tidak banyak bicara, karena jika banyak bicara akan 

membuat masyarakat merasa bosan, kami juga menggunakan alat peraga 



 

 

dalam penyampaian pesan. Dengan melalui tanya jawab pesan itu cepat 

ditangkap atau diterima oleh masyarakat, nanti dalam bentuk tanya jawab itu 

siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita kasih dorprice misalnya: kalender 

yang di hari H pemilu yang sudah  diberi warna merah. Jadi kami tidak 

monoton diberbicara saja, ada kontak langsung dengan masyarakat. 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyampaian 

sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Tujuannya bagaimana masyarakat itu tahu bahwa dihari H atau hari 

pemilu itu dilaksanakannya pemilu dan mereka mau datang ke tps, dan mereka 

tahu apa manfaatnya mereka datang, karena gunanya untuk mereka juga di 5 

tahun kedepan. Dengan datangnya masyarakat ke tps mereka memberi suara 

tingkat partisipasi untuk kota pku meningkat. 

C. Memilih Media 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru menentukan media yang berhubungan 

langsung dengan proses sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Jadi KPU Kota Pekanbaru tidak memilih media, media mana saja 

bekerjasama, karena kita dalam tahap pemilu melayani seluruh media. Media 

mana saja kita tidak milih mau online atau cetak, pokoknya semua kita 

rangkul untuk bekerjasama dalam sosialisasi. Mangkanya kita juga 

bekekerjasama dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia),  untuk Kota 

Pekanbaru dan Riau kita juga laksanakan waktu itu kita undang seluruhnya  

melalui PWI untuk bersosialisasi jadi setiap kita turun misalnya: kita 

sosialisasi dipasar nanti kita dikabari ke media, nanti media datang dia yang 

mengkomunikasikan atau kita melaksanakan disini pemiluran kita undang juga 

media. Besok dia publikasikan ke semua masyarakat agar  tahu kegiatan KPU. 

2. Menurut KPU Kota Pekanbaru Media apa yang paling efektif digunakan 

dalam melaksanakan sosialisasi pemilu 2019? 

Jawaban : Semua efektif baik radio, televisi, sosial, maupun cetak karena 

semua itu ada segmen masing-masing. Media sosial juga online itu banyak 

segmennya,  cetak juga dibaca oleh masyakat begitu juga dengan televisi dan 

radio. 

3. Menurut KPU Kota Pekanbaru apakah ada opsi media komunikasi dalam 

melakukan sosialisasi tanpa biaya operasional? 



 

 

Jawaban : Yang jelas kalau untuk media komunikasi kita punya sendiri, kita 

punya instagram, kita punya facebook serta twitter. Jadi semua kegiatan kita 

masukkan, palingan hanya dibiaya kuota internet saja. 

D. Menetapkan komunikan 

1. Bagaimana cara KPU Kota Pekanbaru dalam menetapkan target komunikan 

yang ingin disasar untuk sosialisasi pemilu 2019 ? 

Jawaban : Yang jelas target kita itu tingkat partisipasi meningkat, tentu kita 

sasar seluruh segmen masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, seluruh 

segmen masyarkat, kita tidak pilih-pilh cuma yang jelas kita pilih yang sudah 

mempunyai hak pilih. 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh KPU kota 

pekanbaru antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu sebelumnya pemilu 

2014 ? 

Jawaban : Tidak ada tingkat kesulitan, karena pekerjaanya sama paling yang 

agak ribet itu lamanya perhitungan. Biasanya jam 6 sore sudah siap ini ada 

yang sampai pagi itu saja.Tingkat kesulitannya di teman-teman kpps saja 

karena dia mungkin yg dihitung sekian sekarang ditambah dengan pemilu 

presiden.  
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