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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan umum secara langsung, oleh rakyat merupakan suatu instrumen 

demokrasi yang mengikut sertakan masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya. 

Pemilihan memiliki arti penting sebagaia sarana perwujudan kedaulatan rakyat  

guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(1)

.  

Pemilihan adalah sebuah proses memilih orang-orang tertentu untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan yang 

harus di isi meliputi Presiden, dan wakil rakyat di berbagai tingkatan 

pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilihan umum merupakan agenda penting 

yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dengan adanya pemilihan 

umum menandakan berjalannya proses demokrasi dalam suatu negara. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah di 

tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Melaksanakan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cepat. 

 Melakukan sosialisasi, dan membentuk relawan demokrasi. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya KPU tidak dapat melaksanakan dengan 

maksimal jika tidak didukung dengan SDM yang ada didalamnya. 

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan 

adil (Luber Judil) hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu 

mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil 
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dan politik dari warga negara. Kinerja (performance) KPU dalam 

menyelenggarakan pemilu sering kali menjadi perbincangan, hal tersebut terjadi 

sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan 

prima juga pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak dapat dipisahakan dari 

standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar, melalui standar dapat ditarik 

penilaian juga evaluasi kinerja lembaga yang nantinya menentuan keberhasilan 

dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas. 

Kinerja KPU sendiri merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.  

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU 

bersifat independen sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 tahun 2017, yang 

berisi “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun 

berkaitan dengan tugas dan wewenangnya”
2
. Berbeda dengan peranan KPU, 

posisi lembaga ini dalam UU No. 7  tahun 2017 lebih mengakar karena adanya 

hubungan hierarki antara KPU Pusat dan KPU Daerah. Hubungan hierarki  ini 

dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 “Dalam menjalankan tugasnya, KPU 

dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota masing-

masing dibantu oleh Sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga 

tersebut dibantu Sekretariat Jenderal (Setjen).  

Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU 

pusat berkedudukan di Jakarta, KPU provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, 

KPU Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten. Dalam melaksanakan 
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tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang 

berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang 

berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, Setelah terbentuk, PPS membentuk 

kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU 

membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah 

menyelenggarakan pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).  

Pemilihan Umum secara langsung adalah proses demokratisasi karena 

merupakan pembelajaran politik yang relevan dalam memperkuat sistem lokal 

maupun otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi, menurut Asyari ada 

tiga hal dalam pembelajaran politik yang dilakukan secara langsung
3
. 1). 

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, karena dalam proses pemilihan 

secara langsung masyarakat lokal terlibat secara aktif dan akan terbentuknya 

pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial politik yang ada, dan 

kemungkinan secara aktif mengubahnya, dalam konteks ini kedaulatan rakyat 

menjadi lebih dipahami 2). Mengorganisir masyarakat ke dalam aktifitas politik 

yang memberi kesempatan lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi. 

Pengorganisasian masyarakat mengaktifkan dan mendidik masyarakat lokal 

menjadi warga negara yang produktif dalam proses politik yang berlangsung 

khususnya ditingkat lokal 3). Memperluas akses masyarakat lokal untuk 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut dengan 

kepentingan mereka.  
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Agenda politik Pemilihan umum ini sendiri merupakan suatu pemilihan 

wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam 

melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan 

kesatuan Republik Indonesia pada tingkat lokal.
4
 Memperhatikan apa saja yang di 

butuhkan oleh rakyat dan mengesampingkan kepentingan pribadi di atas 

kepentingan rakyat, agar kedepannya rakyat dapat memberikan kepercayaan 

sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan tugas juga fungsinya dengan 

baik. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, dan adil”.
5
  

Asas yang terkandung pada pemilihan umum kepala daerah menjamin 

suara pemilih dalam mengikuti tahapan pemilihan tidak akan terbongkar dan di 

jamin oleh negara. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan 

umum kepala daerah dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol 

jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan 

dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan di percaya untuk 

menjalankan roda pemerintahan pada masa yang akan datang. Selain itu juga 

partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan 

eksistensi individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat untuk 

mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. 

“Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan atau aktivitas setiap masing-

masing individu layaknya sebagai warga negara yang mana kegiatan 

tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. 

Partisipasi yang di berikan dapat bersifat individu maupun kolektif, 

terorganisir atau pun spontan dari alam bawah sadar masyarakat, mantap 
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atau sporadis, secara damai atau dengan cara kekerasan, legal atau ilegal, 

efektif atau tidak efektif.”
6
 

 

Partisipasi politik dalam negara demokrasi menjadi sangat penting, karena 

merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh 

rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka ke dalam 

pesta demokrasi. Bila semakin tinggi tingkat partisipasi politik maka secara tidak 

langsung mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami perannya 

sebagai pemilih dan bijak menggunakan hak pilih.  

Sebaliknyan jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada 

umumnya mengindikasikan bahwa rakyat tidak banyak menaruh perhatian atau 

minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.
7
Namun sangat disayangkan 

sekali apabila ketidakikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 

masih menjadi wabah yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, 

khususnya pada tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur merupakan proses politik yang menjadi tanggung 

jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan 

penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis. Keberhasilan pada 

pelaksanaan pemilihan gubernur merupakan indikator pendewasaan sikap politik 

rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan negara.  

Keberhasilan pemilihan umum kepala daerah tentunya sangat di pengaruhi 

oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik masyarakat yang bersangkutan. 

Kesadaran politik ini di representasikan melalui seberapa besar partisipasi dan 

peran masyarakat dalam proses pemilihan umum kepala daerah, dengan 

                                                           
6
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Countries (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977). Hlm. 3 
7
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memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan 

suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintahan baik di eksekutif 

maupun legeslatif selaku pemangku kebijakan. 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, khususnya di Jawa Timur diikuti 

oleh seluruh wilayah di Jawa Timur, termasuk di Kota Batu. Secara administratif, 

Kota Batu terdiri dari 3 Kecamatan, serta 24 desa / kelurahan yaitu 4 kelurahan 

dan 4 desa di Kecamatan Batu, 9 desa di Kecamatan Bumiaji, serta 1 kelurahan 

dan 6 desa di Kecamatan Junrejo. Kota Batu merupakan kota yang memiliki peran 

penting serta beragam potensi di dalamnya, seperti bidang pariwisata. Seiring 

dengan berbagai potensi baik alam maupun masyarakat di dalamnya, potensi akan 

partisipasi masyarakat dalam menyambut pemilihan kepala daerah, khususnya 

pemilihan gubernur merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

berdemokratis.
8
 

Penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat pemilu yang 

berkualitas, maka dari itu kinerja KPU merupakan salah satu faktor yang mana 

dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas, walaupun kinerja KPU bukanlah 

faktor yang dominan menentukan keberhasilan pemilu, namun perlu adanya 

perhatian juga upaya agar dapat meningkatkan kinerja KPU itu sendiri dalam 

menjalankan tugasnya. Antara pemilu dan kinerja anggota KPU dapat di tarik 

hubungan sebab dan akibat yang cukup signifikan dalam mengingkatkan 

partisipasi politik masyarakat, karena antara dua kondisi tersebut saling 

mempengaruhi.  
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Dalam menjalankan tugasnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat 

kota Batu dalam memberikan suaranya, KPU Kota Batu telah melaksanakan 

tugasnya dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melindungi hak pilih, 

namun tingkat partisipasi  masyarakat pada agenda politik pemilihan gubernur 

2008 belum mampu mencapai target yang di canangkan  nasional yaitu 77,5% 

sedangkan perolehan suara di Kota Batu pada pemilihan gubernur 2008 masih 

mencapai 70,14% dalam capainan target yang belum terpenuhi masih sekitar 

29,86%. Selanjutnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tahun 2013  

belum mampu meningkatkan Electoral Activity atau tingkat partisipasi politik 

masyarakat melalui pemungutan suara di Kota Batu hasil rekapitulasi tingkat 

partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan yaitu 69,32% dan tingkat 

golput yang meningkat mencapai 30,68%.  

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di refleksikan dalam 

sikap golongan putih (golput) yang di mana golongan putih ini sendiri muncul 

karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, 

dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktifitas harian mereka 

sebagai pekerja, berolahraga, maupun berhubungan sosial lainnya, mencari 

hiburan dengan bertamasya atau apapun itu yang menurut mereka lebih 

bermanfaat di bandingkan harus berpartisipasi dalam kegiatan politik.
9
 Faktor lain 

yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah  tingkat pendidikan 

masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan 

berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam 

politik. Kualitas SDM dari aparat penyelenggara juga merupakan kunci pada 
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peningkatan partisipasi masyarakat. Fakto-faktor inilah yang sering kali 

menyerang kepada negara-negara berkembang dimana tingkat literasi 

masyarakatnya masih rendah sehingga berimbas pada tingkat partisipasinya pada 

agenda politik yang umumnya tergolong rendah pula, disisi lain ketidak ikut 

sertaan masyarakat juga sering kali diwarnai ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap akuntabilitas pemerintah yang terjadi akibat kecacatan demokrasi. 

Begitupun masyarakat Kota Batu, hal ini juga dapat mempengaruhi perhitungan 

suara pada keberlangsungan tahapan pesta demokrasi.  

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik 

masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, 

serta mempunyai integritas dan kapabilitas juga akuntabilitas yang tinggi melalui 

Komisi Pemilihan Umum. Agar dengan adanya penyelenggara yang profesional 

dan bertanggung jawab, maka dalam implementasinya dapat mewujudkan 

partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemilihan umum yang 

bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal 

yang ada di dalam bangsa Indonesia.  

Melalui penjelasan siatas maka dapat di simpulkan bahwa dalam 

melakukan tugas dan fungsi  KPU dapat merancang program-program yang 

berorentasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dan memanfaatkan 

sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Selain itu 

KPU harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah dan 

strategi agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar 
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akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya yaitu melakukan 

sosialisasi yang berorentasi pada peyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, 

dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan 

masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada 

pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Dapat dinilai saat ini kinerja KPU 

masih belum mencapai target nasional pada partisipasi masyarakat Kota Batu. Hal 

ini sangat menarik untuk di kaji, sehingga peneliti mengambil judul, “Kinerja 

KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB 

Tahun 2018” 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dapat di 

simpulan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan Electoral 

Activity pada PILGUB Tahun 2018? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat kinerja KPUD Kota Batu dalam 

Meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB Tahun 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan 

Electoral Activity pada PILGUB Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja KPUD Kota 

Batu dalam Meningkatkan Electoral Activity pada PILGUB Tahun 

2018. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Kegiatan penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tentang strategi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018 maka dapat di simpulkan manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi 

dua yaitu : 

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan) 

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan ataupun bahan referensi dalam perumusan dan pengembangan konsep 

stratrgi Komisi Pemilihan Umum juga sebagai pengetahuan agar masyarakat 

mengerti dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat kota batu dalam 

pemilihan umum kepala daerah atau gubernur pada tahun 2018, dan juga sebagai 

tambahan ilmu agar masyarakat di indonesia dapat mencontoh masyarakat kota 

batu dalam mengikuti dan berperan aktif dalam menggunakan hak pilih pada 

tahapan pesta demokrasi, yang di adakan lima tahun sekali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada Komisi 

Pemilihan Umum yang dapat di jadikan pijakan dalam menentukan suatu 

pendapat dan strateginya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota 

Batu. Sebagai bahan pengetahuan untuk menambah wawasan terutama dalam 

bidang politik khususnya, tahapan pesta demokrasi di pemilihan umum kepala 

daerah atau gubernur dan penelitian ini dilakukan untuk menambah pemahaman 

lebih lanjut yang nantinya dapat di implementasikan dalam kehidupan sosial. 
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b. Bagi KPU 

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui bagaimana peran dan partisipasi 

masyarakat Kota Batu dalam pemilihan umum kepala daerah atau gubernur di 

tahun 2018,  harapannya di tahun selanjutnya bisa di tingkatkan lagi partisipasi 

masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah atau gubernur atau pada 

pemilihan umum lainnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang betapa 

pentingnya partisipasi politik masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 

kepala daerah atau pemilihan umum gubernur 2018 sehingga dapat menjadi 

cermin dalam pelaksanaan pemilihan umum kedepannya agar lebih baik. 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konsep berdasarkan pada tema penelitian dan latar belakang 

masalah, maka dapat di temukan konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan 

agar peneliti dan pembaca memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Dalam 

penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu untuk di definisikan antara lain 

adalah : 

1. Kinerja 

Kinerja berasal dari kata Job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai 

seseorang.Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi dalam 

kerja, pelaksanaankerja,pencapaian kerja atau hasil kerja,penampilan. 

“Menurut Anwar Prabu Kinerja adalah penampilan perilaku kerja yang 

ditandai oleh keluwesan gerak, ritme atau urutan kerja yang sesuai 

dengan prosedursehingga diperoleh hasil yang memenuhisyarat 

berkualitas, kecepatan dan jumlah.
10

 

                                                           
10

Anwarprabu 2004 ; 67kerja Lembaga AdministrasiNegara ; 1992 



 

12 
 

 

Kinerja sebuah lembaga atau organisasi dapat di ukur melalui beberapa 

indikator. Menurut ukuran kinerja terdiri dari: kuantitas kerja, kualitaskerja, 

pengetahuan tentang pekerjaan,kemampuan mengemukakan pendapat, 

pengambilan keputusan, perencanaan kerjadan daerah organisasi kerja.
11

 Ukuran 

prestasiyang lebih disederhana terdapat tiga kreteriauntuk mengukur kinerja, 

pertama; kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua, kualitas 

kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga ketepatan waktu, yaitu 

kesesuaiannya dengan waktu yang telah ditetapkan. Istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan 

pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu juga mengatur 

tentang panitia pemilihan yang meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), 

Panitia Pemungutan Suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara 

(KPPS), dan panitia pemungutan suara luar negeri (PPSLN), 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. 
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Tugas dan wewenang KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan Pemilihan 

bupati/wali kota : 

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati dan 

wali kota. 

2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS, dalam pemilihan Gubernur serta 

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya. 

3. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di 

siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data 

pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai data pemilih 

4. Menerima daftar pemilih dari PPK dan menyelenggarakan pemilihan 

gubernur dan menyampaikannya  kepada KPU Provinsi 

5. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan 

6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara 

pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 

7. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui 

KPU Provinsi 

8. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, 

bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 

kabupaten/kota kepada masyarakat 

9. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi 
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10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota 

11. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota 

12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 12. 

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan tujuan memilih 

pimpinan Negara yang di laksanakan  secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah atau sering di sebut dengan  Public Policy.  

“Meriam Budiarjo (1998: 1)Partisipasi politik sendiri merupakan suatu 

kegiatan penerapan partisipasi aktif masyarakat salah satunya yaitu 

dengan cara mengikuti setiap rentetan pesta demokrasi, pada pemilihan 

umum dengan berlandaskan suara masyarakat dalam menggunakan hak 

pilih.”
13

 

 

Menurut teori di atas partisipasi politik sendiri merupkan kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

mempengaruhi suatu keputusan dalam menggunakan hak pilih pada tiap tahapan 

pemilihan umum. 

“Adapun menurut Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan, secara langsung 

maupunn tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum 
                                                           
12

 KPUKotaBatu.co.id 
13

Budiardjo, Miriam, 1982, Jakarta, Partisipasi dan Partai Politik, hal 21 
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(The term political participation will refer to those volutary activities by 

which member of a society share in the selection of ruleers and, directly or 

indirectly, in the formation of public policy)
14

. 

 

Menurut kutipan di atas partisipasi merupakan bentuk suatu kegiatan yang 

mana kegiatan ini berasal dari hati nurani msyarakat, dapat mempengaruhi dalam 

pemilihan penguasa maupun pemerintahan. Partisipasi politik juga merupakan 

kegiatan pribadi warga negara yang telah resmi di dalam suatu negara dan 

kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung memiliki tujuan untuk 

mempengaruhi roda-roda pergantian atau penyeleksian pejabat-pejabat negara 

melalui kegiatan usaha-usaha untuk mempengaruhi nilai-nilai secara otoritatif 

untuk masyarakat.
15

 

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan 

salah satu sarana demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

“Menurut Surbakti (1992: 181-182) Pemilihan Umum dibagi menjadi dua 

Pertama, sebagai proses pemungutan suara untuk seleksi 

perwakilan/kepemimpinan. Dalam proses ini, pelibatan (partisipasi) 

warganegara (penduduk yang mempunyai hak pilih) merupakan faktor 

utama. Sebagai catatan, makna ini dalam praktek politik acapkali 

diterjemahkan sebagai usaha mobilisasi atau penggalangan dukungan 

rakyat terhadap negara pemerintah. Kedua, sebagai mekanisme 

memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran 

badan perwakilan agar integrasi masyarakat tetap terjamin”.  

 

 

 

                                                           
14

 Herbert McClosky, “Political Participation.”International Encyclopedia of the social Sciences”, (New York : 
The Macmillan Company, 1972) hal 238 
15

 Norman H. Nie dan Sidney Verba, Political Particiation”, Handbook of Political Science, Fred I. Greenstein 

dan Nelson W. Polsky (eds), (Reading, Mass:mAddison-Wesley Publishing Company, 1975). IV. Hal.1  
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Pengertian tersebut dinyatakan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan pemilihan umum. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai 

sarana menguatkan konsoliditas demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu 

terdapat tiga hal yang hendak di jawab dari hadirnya pilkada serentak : pertama, 

untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, 

untuk memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala 

daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 

dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidenialisme.
16

 

“Dapat juga dimaknai sebagai sarana bagi rakyat dalam menentukan 

kriteria dan arak kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu.Pada tingkat 

lokal pemilihan umum kepada daerah merupakan salah satu bentuk pesta 

demokrasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah juga sebagai 

alternatif untuk melahirkan pemimpin yang kredibel dan di dukung oleh rakyat. 

Pilkada secara langsung juga di harapkan dapat menjadi instrumen pergantian 

politik, di mana orang terbaik di daerah bisa tampil.”
17

 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, adapun variabel-variabel tersebut antara 

lain: 

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat Kota Batu pada Pilkada Serentak 2018 melalui tahapan 

sosialisasi dengan menganut berbagai metode diantaranya yaitu:  

 

                                                           
16

 Jurnal Pemilu dan Demokrasi 8 Evaluasi Pilkada Serentak 2015 edisi April 2016 
17

 Suharizal, Dr. S.H. M.H. 2012, Pemilukada, Jakarta :  PT RajaGrafindo Persada 
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a. Regulasi Pelaksanaan Sosialisasi Pilgub Tahun 2018 

b. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya Pilgub Jatim 

2018; 

1. Sosialisasi Tatap Muka Besama dengan Pemangku Kepentingan 

2. Launching Pilkada Serentak Melalui Event Gerak Jalan Sehat 

3. Sosialisasi Bersama Komunitas Seni 

4. Menjadi narasumber dalam acara bincang-bincang yang 

dilaksanakan di media elektronik 

c. Pembentukan Relawan Demokrasi  

d. Pembentukan Ruma Pintar Pemilu 

2. Faktor penghambat Kinerja KPU dalam Meningkatkan Partisipasi politik 

masyarakat Kota Batu pada Pilkada Serentak 2018. 

a. Keterbatasan sumber Daya Manusia 

b. Keterbatasan Anggaran 

c. Keterbatasan Waktu 

a. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Tipe 

yang paling umum dari penelitian ini adalah penilaian sikap atau pendapat dari 

individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar 

pertanyaan pada saat wawancara. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali dipakai oleh peneliti yaitu data 

yang dihasilkan dari penelitian di objek penelitian yang dibuat oleh penulis. Data 

primer ini juga merupakan sebuah data yang memiliki kesempatan dalam 

mengumpulkannya mendapatkan informasi yang berpeluang sangat besar, 

dikarenakan data ini diperoleh dari hasil menulis penelitian di tempat. Data primer 

di peroleh dari proses wawancara, dokumentasi serta observasi di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan judul “Kinerja KPU 

dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kota Batu pada Pilkada Serentak 2018”, 

data sekunder adalah data kedua yang merujuk pada referensi yang mendukung 

hasil penelitian atau data pertama. Data ini menguatkan dari data primer yang ada 

di dalam jurnal, buku, dan internet, arsip dan sebagainya, yang mana mendukung 

dengan data sebelumnya untuk dikaji di dalam tulisan ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah peneliti dalam 

melakukan penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data 

sesuai fakta. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data akurat dan faktual yang ada di lapangan, hal ini dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena sebelum 
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mengkaji hal yang ingin diteliti, peneliti wajib mendapatkan data terlebih dahulu. 

Karena, jika tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan 

data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah : 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan 

dalam upaya memahami apa yang di ketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan 

dengan tema yang di angkat dalam penelitian. Pada kenyataannya, peneliti hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, tentunya data yang ada berdasarkan fakta yang di 

peroleh melalui observasi. Perlu kita ketahui, observasi bertujuan untuk mendapat 

data tentang suatu masalah sehingga memperoleh pemahaman dan juga sebagai 

alat rachreking atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya
18

. 

Pada penelitian ini, observasi yang di lakukan penulis mengarah kepada 

permasalahan tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Sehingga dengan 

dilakukannya observasi ini maka akan memudahkan penulis untuk menemukan 

sejauh apa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, 

percakapan itu di lakukan sekurang-kurangnya 1 orang (dua pihak). Yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan sebuah pertanyaan pertanyaan dan 

di lontarkan kepada terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

                                                           
18

 Rahay I, “Observasi dan Wawancara” (malang : Banyuwangi Press, 2004),hal.11 
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pertanyaan-pertanyaan yang sudah di beri oleh pewawancara. Wawancara dapat 

dilakukan secara face to face interview (wawancara hadap-hadapan) dengan 

seorang partisipan. Pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan 

dan dilontarkan kepada yang diwawancarai, setelah itu peserta berhak menjawab 

atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah di beri oleh pewawancara.19 Dengan 

adanya proses wawancara tersebut, maka akan memudahkan peneliti dalam 

memahami kondisi nyata yang ada dilapangan. Serta juga dapat memudahkan 

peneliti dalam mendapatkan sumber data yang menjadi pembahasan dalam kajian 

yang diteliti nantinya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari teknik 

observasi dan wawancara, hal ini bertujuan untuk agar data yang di peroleh 

menjadi lebih lengkap dan akurat. Pada kesempatan ini penulis akan 

menggunakan teknik dokumentasi ini dengan cara mencari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat Kota Batu pada Pilgub Jawa Timur Tahun 2018. 

Dan juga dengan mengambil foto-foto yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. Hal ini di lakukan agar lebih memberikan suatu keterangan yang akurat 

kepada audiens yang mengikutinya. 
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 Moleong J. Lexy, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014) 
hal 9 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini merupakan instrumen penting dalam penelitian, 

karena  subyek dapat memberikan informasi, gambaran, dan data-data secara tepat 

dan benar sekaligus menjadi objek. Adapun subyek penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam tulisan ini adalah : 

a. 5 Orang Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  

b. 4 orang Relawan Demokrasi 

c. 2-3 Masyarakat atau peserta pemilu Kota Batu  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang di tuju untuk penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan 

Umum Kota Batu dan masyarakat Kota Batu. Tujuan peneliti menempatkan pada 

lokasi tersebut untuk mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan 

salah satu komisioner yang ada di KPU Kota Batu,  Ketua KPU Kota Batu, 

beberapa desa yang berada di Kota Batu.  

6. Analisis Data  

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

selanjutnya yang harus dilalui adalah tahap analisa data. Analisa data ini sangatlah 

penting dalam menunjang penelitian, karena data tersebut akan mengarahkan 

peneliti untuk menyimpulkan kebenaran semua masalah yang telah di berikan 

dalam proposal.
20

 Berdasakan hal tersebut di kemukakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola dan memilih mana yang penting dan 
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 Sugiyono. Dr, 2014. Mamahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. Hal 87 
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yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk di pahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

c. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data di lokasi studi dengan 

melakukan observasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 

menentukan strategi mengumpulkan data yang di pandang tepat dan menentukan 

fokus serta mendalam data pada proses pengumpulan data berikutnya. Peneliti 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kota Batu untuk mendapatkan data yang di inginkan dalam 

penelitian tentang Kinerja KPU Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 

Kota Batu pada Pilkada Serentak 2018.  

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data kasar dalam field note. Data yang di peroleh dari KPU Kota Batu 

akan di pilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan 

memberikan gambaran yang jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang 

relevan sehingga akan memepermudah dalam penyajian data. 

2. Sajian Data (Display Data) 

Sajian data (Display Data) adalah suatu rangkaian organisasi, informasi 

yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam proses ini antara 

lain dilakukan pembuatan matrik, gambar/skema, jaringan kerja keterkaitan 

kegiatan maupun tabel. Kesemuan yaitu di rancang untuk merakit informasi 

secara teratur agar mudah dilihat serta di mengerti secara kompak. Penyajian data 

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab 
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mengenai bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam 

meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat Kota Batu pada Pilkada khususnya 

Pilgub Jawa Timur tahun 2018. 

 Pada langkah ini peneliti ini berusaha untuk menyusun data yang relevan 

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. 

Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat 

hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa 

yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

3. Pengambilan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang di peroleh 

tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat Kota Batu Pada Pilgub Jawa Timur Tahun 2018 

disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka 

selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam 

penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

yang tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti. 

 


