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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat 

dalam pemilu membutuhkan kajian referensi dan  batasan pengertian yang berfungsi 

sebagai dasar dan penentu arah pembahasan. Batasan pengertian tersebut disesuaikan 

dengan tema penelitian yang diangkat. Berikut akan dipaparkan kajian referensi yang 

relevan dalam pembahasan penelitian ini. 

A. Strategi 

  Menurut Steinberg dalam Andrianus, strategi adalah rencana untuk tindakan, 

penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah 

strategi. Sedangkan menurut Sukanto, strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan 

pola gerak serta pendekatan manajemen mencapat tujuan1.  

 KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau 

menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu berupa 

sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan 

pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. 

Melalui strategi inilah masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut 

serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif 2014. 

 Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karna 

strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus 

                                                           
1 Haryono, Dwi, 2015, Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilwali dan Wakil 
Walikota Samarinda, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hlm. 210. 
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dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai 

suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna 

meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki 

tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna 

meningkatkan partisipasi tersebut.  

B. Demokrasi   

 Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi2. Pemilihan umum 

merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan oleh 

negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi 

aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis3. 

 Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila dimaksudkan 

untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. pemilihan umum 

adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga 

perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga 

negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi 

untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. 

 Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. 

Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang 

                                                           
2 Winardi. 2008, Dinamika Politik Hukum, Setara Press, Malang, Hlm. 253  
3 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakata:Graha Ilmu, Hlm. 
95 
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melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa 

depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. 

Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di 

lembaga pemerintahan. 

 Asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa 

yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang 

mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia 

memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik. 

C. Partisipasi Politik 

 Partisipasi menurut Keyth Fauls dalam Anwar & Salviana, menegaskan bahwa 

partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari 

individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan4. Adapun keterlibatan dalam 

bentuk keterlibatan  yang dimaksud mencangkup keterlibatan dalam proses dalam 

proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi atau menentang pemerintah. 

Sedangkan partisipasi menurut Ramlan Surbakti dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo5 

dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik: 

                                                           
4 Anwar, M.K dan Salviana. 2006, Perilaku Partai Politik, Malang UMM Press, Hlm. 19 
5 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society. Yogyakata:Graha Ilmu, Hlm. 
65. 
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a. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau 

orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat 

obyektif dan bukan subyektif. 

b. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara 

biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan 

penolakan terhadap keberadaan figur perilaku politik atau pemerintah.  

d. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintah 

tanpa peduli tingkat keberhasilan atau kegagalan dari efek yang timbul. 

e. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa 

kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang di luar prosedur yang 

wajar dan berupa kekerasan (violence). 

 Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, 

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, 

partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, 

mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif 

atau tidak efektif. Lebih jauh mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi 

warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu : pertama, partisipasi dalam 

pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (group 
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participation), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen 

government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung6. 

D. Tingkat partisipasi politik 

 Tingkat partisipasi yakni keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. partisipasi politik menyoal 

hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pmerintah7.  

 Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti menjelaskan tingkat partisipasi 

masyarakat dipengraruhi 2 faktor yaitu8: 

1. Faktor kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban politik 

sebagai warga negara. 

2. Faktor kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap 

pemerintah. Masyarakat dapat menilai pemerintah sebagai instansi yang dapat 

dipercaya atau sebaliknya.  

E. Bentuk-bentuk partisipasi politik 

 Menurut Samuel P. Hungtington bahwa pengertian partisipasi politik adalah 

aktivitas atau kegiatan warga sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi politik mengacu pada 

                                                           
6 Laporan Akhir Penelitian. 2015, Kehadiran dan ketidak Hadiran Pemilih di TPS dalam Pelaksanaan 
Pemilihan Umum, KPUD Kota Malang, Hlm. 8 
7 Surbakti, Ramlan. 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Informasi, Hlm. 
144 
8 Surbakti, Ramlan. 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Informasi, Hlm. 
144 
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wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam 

Hadiwijoyo, membagi partisipasi politik menjadi9: 

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, 

mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon 

legislatif atau eksekutif, atau berupa tindakan lain yang berusaha 

mempengaruhi hasil pemilu. 

2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan 

politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan suatu isu. 

3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik 

selaku anggota maupun pimpinannya, guna memengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pemerintah. 

4. Contacting, yaitu upaya individua tau kelompok dalam membangun jaringan 

dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka. 

5. Tindakan kekerasan (Violence), yaitu tindakan individua tau kelompok guna 

memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik 

manusia atau harta benda, termasuk disini adalah hura-hura, terror, kudeta, 

pembentukan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan. 

 Kelima bentuk partisipasi di atas telah menjadi bentuk klasik dalam studi 

partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan suatu individua 

tau kelompok di setiap bentuk partisipasi politik bersifat legal atau ilegal. Oleh 

                                                           
9 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 
71 
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karena itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya ditiap bentuk 

partisipasi politik adalah masuk dalam kajian ini. 

F. Pemilihan Umum  

 Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan 

Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya 

disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dislenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   

 Adapun tujuan pemilihan umum, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu 

menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya 

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 194510. 

 Asas pemilu menurut Undang-undang Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden meliputi11: 

1. Langsung 

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan 

suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 

 

                                                           
10 Op.cit, Hlm. 148 
11 Op.cit, Hlm. 150 
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2. Umum 

Artinya semua warga negara yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah 

berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan 

tanpa ada diskriminasi. 

3. Bebas  

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada 

pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. 

4. Rahasia  

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak 

siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa 

suaranya diberikan 

5. Jujur  

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggraan pelaksana, pemerintah dan 

partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk 

pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap 

jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Adil 

Dalam penyelenggraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta 

pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak 

manapun.  

G. Golput    

 Golput merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasaan maupun 

ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau 
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sekumpulan otang yang memiliki kepentingan. Golput adalah mereka yang dengan 

sengaja dan dengan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. 

Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara 

(TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jaunya TPS atau terluput dari pendaftaaran, 

otomatis dikeluarkan dari kategori golput12. Pemikiran golput muncul dari kalangan 

yang berpendidikan. Memasuki era reformasi di Indonesia, masyarakat cendrung 

memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas 

pada latar belakang pendidikan yang tinggi , tetapi masyarakat yang berpendidikan 

rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi.  

 Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya golput: 

1. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari 

pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga 

pemilihan kepala desa yang berujung kejenuhan politik. 

2. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongrit dari pemilihan umum 

tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik 

dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya. 

3. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan 

umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut. 

4. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sesederhananya sistem politik 

menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya. 

5. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia pengawas penyelenggaraan pemilu 

seperti KPU dan Panwaslu. 
                                                           
12 Suryo, Sakti Hadiwijoyo. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Graha, Jakarta, Hlm. 63 
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H. Komisi Pemilihan Umum 

 Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara 

pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum 

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, 

adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata 

berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan 

masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.Komisi Pemilihan Umum adalah 

suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai 

penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya. Ketentuan 

yang melahirkan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) merupakan bawahan 

Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP). 

 Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu 

diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan 

pemilu yang jurdil dan luber. Badan-badan tersebut yaitu: 

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawalu Provinsi) 

c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota  

d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pangwaslu Kecamatan) 

e. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan 

f. Pengawas Pemilu Lapangan 

g. Pengawas Pemilu Luar Negeri 
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h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP) 

i. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

j. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

k. Panitia Pemilihan Luar Negeri ( PPLN) 

l. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

m. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

 Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam 

pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab 

VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 

22E ayat (5) Menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dalam hal ini, 

nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini 

menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan 

pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.  

Komisi pemilihan umum daerah, merupakan lembaga yang telah ditetapkan 

sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Selama 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan 

kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan 

pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat 

keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut 

sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya. Komisi pemilihan umum daerah dan 
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wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang 

memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara 

(TPS) di daerah yang bersangkutan13.  

 

 

                                                           
13 Fadjar, Mukthie A. 2013, Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 
Hlm. 27. 




