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ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGURANGI ANGKA GOLPUT

(Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
Tahun 2015)

Oleh

RYAN YUDI ANDILA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung berhasil menekan angka
golput pada pemilihan 2015 sebesar 7,70 %. Hal ini menjadi parameter strategi
yang telah diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk menurunkan angka
golput pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa strategi dan penerapan strategi
KPU Kota Bandar Lampung pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam
mengurangi angka golput, (2) menganalisa strategi dan penerapan strategi KPU
Kota Bandar Lampung pada tahapan sosialisasi pemilihan dalam mengurangi
angka golput Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Sumber data berupa hasil wawancara dengan informan baik dari penyelenggara
maupun masyarakat, dokumen kepustakaan dan hasil penelitian ilmiah, Informan
dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan strategi
pada tahapan penyusuna daftar pemilih dan sosialisasi dengan urutan : Pertama,
strategi penguatan dengan menciptakan kekokohan antara penyelenggara
pemilihan. Kedua, strategi bujukan, KPU Kota Bandar Lampung dapat menarik
masyarakat agar terdaftar dan mengecek nama mereka dalam proses tahapan
pemutakhiran daftar pemilih serta menerima pesan-pesan yang disampaikan pada
tahapan sosialisasi. Ketiga, strategi rasionalisasi, KPU Kota Badar Lampung
kurang berhasil melakukan strategi rasionalisasi terhadap pemilih, hanya
memastikan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan mengajak pemilih untuk
mencoblos pada saat pemilihan. Keempat. Strategi konfrontasi, KPU Kota Bandar
Lampung kurang maksimal dalam melakukan strategi konfrontasi dalam proses
pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan.

Kata Kunci : Golput, KPU, Strategi



ABSTRACT

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) STRATEGY TO REDUCE
ABSTENTIONS RATE

(Research of Mayor and Deputy Mayor Election of Bandar Lampung
in 2015)

By

RYAN YUDI ANDILA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) in Bandar Lampung managed to reduce the
number of non-voters in the election of 2015 became 7,70 %. This is an indication
that strategies applied by KPU of Bandar Lampung to reduce the number of
abstentions on the stage of updating the voter list and socialization election are
successfully achieved. The objectives of this research are (1) to analyze the
strategy of KPU Bandar Lampung on the stage of updating the voter list and
socialization to reduce the number of abstentions, (2) to analyze the
implementation of KPU Bandar Lampung strategy on the stage of updating the
voter list and socialization to reduce the number of abstentions. This research is
descriptive with qualitative approach. Sources of data are formed by interviews
with informants, literature and document, and the results of scientific research.
The informants were chosen intentionally. Data was collected through in-depth
interviews and literature research. The results of this research revealed in order (1)
strengthening strategy, KPU of Bandar Lampung has created a sturdiness of
updating the voter list and socializing. (2) Inducement strategy, KPU of Bandar
Lampung can attract the public's interest to check their names in the voter list
updating process stages and receive the messages conveyed during the
socialization. (3) Rationalization strategy, KPU of Bandar Lampung can convince
voters of the importance of active participation in the stages of updating the voter
list and socializing. (4) Confrontation strategy, KPU of Bandar Lampung
successfully built awareness of voters to ensure their names have been registered
in the voter list and the socialization of giving awareness for voters to participate
in elections.

Keywords: Abstentions, Election, Strategy
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I.   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk paritisipasi politik sebagai

perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat

menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah

dengan memberikan suara secara langsung. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “bahwa

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan

perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Dalam membahas partisipasi politik, terdapat fenomena golongan putih yang

dalam tulisan ini diistilahkan dengan sebutan golput yang merupakan perilaku

pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah baik sengaja

maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal

seorang pemilih menurut Arianto (2011 : 57-65).



2

Faktor Internal seorang pemilih untuk tidak memilih disebabkan oleh 2 (dua)

hal yaitu :

1. Faktor Teknis, adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami

oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih.

faktor teknis ini dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu :

a. Teknis Mutlak, adalah kendala yang serta merta membuat pemilih

tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa

keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti ini

dimaksud teknis mutlak.

b. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya

sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibat tidak

datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan

pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini pemilih masih

bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk

menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau

keperluan yang bersifat pribadi.

2. Faktor Pekerjaan, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor

informal, dimana penghasilanya sangat terkait dengan intensitasnya

bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan

ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti

tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan

masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggal tempat

tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti ini
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membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja

yang jauh dari TPS.

Faktor eksternal seorang pemilih untuk tidak memilih disebabkan oleh 3

(tiga) hal yaitu :

1. Faktor administrasi, adalah faktor yang berkaitan dengan aspek

adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak

pilihnya. diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan

kartu pemilihan dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-

hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam

pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak

terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara

otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput. Faktor

berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah

permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memilki KTP.

Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT

(Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif KTP yang menjadi

rujukkan dalam mendata dan membuat DPT.

2. Sosialisasi atau menyebarluaskan, pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat

penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan

intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala

desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal

ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW. Penduduk di

Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan

informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari
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akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut

menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

3. Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek

politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan

partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya

bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi

inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak

pilihnya. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang

dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat

dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan.

Pada tanggal 9 Desember 2015 KPU Kota Bandar Lampung telah

menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

Periode 2015 – 2020 dengan rekapitulasi hasil pemilihan sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bandar Lampung Tahun 2015

Pemilu

Daftar
Pemilih
Tetap
(DPT)

Partisipasi Golput Persenta
si golput

Pilkada Kota Bandar
Lampung 2015 630.366 419.994 210.372 33,37%

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase partisipasi

masyarakat sebesar 66.63 %, dengan persentase angka golput sebesar 33.37

%. Angka tersebut tidak sesuai target KPU Kota Bandar Lampung yang

menargetkan tingkat partisipasi masyarakat diatas 70 %. Apabila
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dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah periode sebelumnya, dengan

data sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bandar Lampung Tahun 2005 dan 2010.

Pemilu

Daftar
Pemilih
Tetap
(DPT)

Partisipasi Golput Persentasi
golput

Pilkada Kota Bandar
Lampung 2005 542.611 307.552 235.059 43,32%

Pilkada Kota Bandar
Lampung 2010 627.954 370.031 257.923 41,07%

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase angka golput

mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 mengalami

penurunan angka golput sebesar 2,25 % dan dari tahun 2010 sampai dengan

2015 mengalami penurunan sebesar 7,70 %. Dari data tersebut terlihat bahwa

KPU Kota Bandar Lampung telah menekan angka golput secara perlahan dari

pelaksanaan pemilihan tahun 2005 sampai dengan 2015.

Walaupun demikian, masih ditemukannya permasalahan golput pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 yang

disebabkan lemahnya penyelenggara pemilihan yang dalam hal ini KPU Kota

Bandar Lampung. Permasalahan tersebut meliputi 2 (dua) hal berdasarkan

Harian Lampung Ekspres News edisi 11 Desember 2015. Yaitu :

a. Kurang optimalnya sosialisasi pemilihan, sampai dengan berakhirnya
pencoblosan masih terdapat masyarakat yang belum megetahui
pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
Tahun 2015.
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b. Adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam pemilihan, karena banyak
warga Bandarlampung tidak menerima undangan formulir C6. Sehingga
warga Kota Bandar Lampung tidak datang ke TPS untuk memilih dan
menentukan sikap golput karena kesalahan penyelenggara Pilkada

Menurut Cahyadi (2015 : 5) KPU Kota Bandar Lampung harus lebih aktif

dalam mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat, khususnya di

pedesaan, salah satu caranya dengan menggandeng pihak ketiga seperti

kepala kampung atau tokoh di daerah setempat. Dengan wilayah yang

heterogen dan berbeda-beda, KPU harus menjadi lebih aktif menjalin

komunikasi dengan pihak ketiga dalam memberikan pemahaman dan

mensosialisasikan pemilukada, ada dua arah yang bisa dilakukan dengan

sosialisasi. Pertama, KPU melakukan langsung ke daerah-daerah. Kedua,

dengan kerjasama pihak ketiga.

Persentase masyarakat tidak memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 3. Data Persentase (%) Tidak Memilih Pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung
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Dari tabel diatas, dapat terlihat sebaran persentase golput dari 20 (dua puluh)

kecamatan di Bandar Lampung. Kecamatan Labuhan Ratu memiliki angka

persentase golput tertinggi sebesar 46 persen dibandingkan dengan kecamatan

yang lain, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki angka golput

terendah sebesar 25 persen.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya mengurangi

angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Hasil penelitian Cahyadi (2010 : 1) tentang Identifikasi dan Pemetaan

Golput Pilwakot Kota Bandar Lampung 2010 yang memfokuskan

penelitian pada 2 (dua) hal yaitu pertama pemetaan pemilih yang golput,

penyebaran, spesifikasi warga dan aktifitas sosial yang dilakukan. Kedua

faktor apa yang mempengaruhinya dan ragam fenomena golput dalam

masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan penyebab

golput dikarenakan (a) kesadaran masyarakat yang berada pada titik

terendah akibat ketidakpercayaan terhadap elite, (b) trauma politik

pemilih, (c) tidak adanya perubahan dalam kualitas hidup warga negara

selama beberapa pemilu.

2. Penelitian yang membahas tentang perilaku masyarakat yang tidak

memilih. Salah satunya dilakaukan Dwijayanto dengan judul penelitian

Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008-2013 (Studi Kasus

Masyarakat Golput Kota Semarang) Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya angka golput

dalam Pilgub Jateng 2008-2013 di Kota Semarang yaitu ;
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a. Masih lemahnya sosialisasi tentang Pilgub Jawa Tengah.

Dari temuan penelitian tersebut di tegaskan bahwa Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang serta Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan masih sangat kecil peranannya

dalam rangka mensosialisasikan pengetahuan tentang pelakasanaan

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

b. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi.

Dwijayanto  mengatakan bahwa maka mayoritas responden lebih

memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS memberikan suara,

karena faktor ekonomi dimana masyarakat lebih memilih bekerja dari

pada hilang pengasilannya dari pada hadir di TPS yang berdampak

pada berkurangnya penghasilan, sementara tuntutan ekonomi keluarga

semakin kuat.

c. Sikap apatisme terhadap pemilihan gubernur.

Hasil temuan penelitian Dwijayanto mengatakan mayoritas responden

(67%) menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pilgub ini tidak

akan membawa perubahan apapun baik terhadap provinsi maupun

kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini

hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu

perubahan yang berarti.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dan perilaku golput pemilihan

pada kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU dapat dilihat dari 2

(dua) aspek yaitu :
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1. Aspek pemutakhiran daftar pemilih pemilihan, dimana pemutakhiran

daftar pemilih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap partisipasi

pemilih dan perilaku golput masyarakat. Dalam menghasilkan kualitas

daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar pada

Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan

penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih  (Pantarlih)  di  tingkat  yang  paling bawah

hingga KPU wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi

faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda. Semakin kecil jumlah

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa dikatakan kualitas

daftar pemilih semakin baik. Pemutakhiran data pemilih bertujuan

memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, hal ini penting karena

merupakan tahap awal dalam penyelenngaraan pemilu yang akan

mempengaruhi tahapan pemilu selanjutnya memastikan akurasi data

pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan tidak terdapat

nama-nama yang tidak berhak memilih karena akan berpengaruh terhadap

jumlah TPS, jumlah anggota KPPS, persiapan kebutuhan logistik pemilu

seperti surat suara, formulir, tinta dan logistik  lainnya,  tidak  akuratnya

DPT  akan  membuat  anggaran  dalam pemilu  menjadi  tinggi dan akan

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih.

2. Aspek sosialisasi pemilihan, pada aspek ini KPU dituntut untuk melakukan

kegiatan sosialisasi yang cenderung monoton, KPU diharapkan dapat

melakukan modifikasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat. Semakin intens dan kreatifnya kegiatan sosialisasi yang
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dilakukan oleh KPU untuk menjangkau segmentasi pemilih maka pesan-

pesan sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat.  Dengan adanya

sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan masyarakat tentang

pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan sehingga sikap golput

masyarakat pada pelaksanaan pemilihan dapat berkurang.

Pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi yang dilakukan oleh

penyelenggara pemilihan merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh

KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunkan angka golput.

Langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan oleh KPU untuk mengatasi

permasalahan partisipasi pemilih dan sikap golput menjadi kajian yang sangat

menarik untuk diteliti. Dengan membedah kegiatan pemutakhiran daftar

pemilih dan sosialisasi dapat mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU

selaku penyelenggara pemilihan khususnya pada pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang

straegi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput dari

aspek pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan. Penyelenggara

pemilu dalam hal ini KPU harus memiliki strategi yang baik, terstruktur dan

sistematis dalam memecahkan permasalahan golput yang senantiasa muncul

pada setiap pelaksanaan pemilihan dengan pendekatan pemutakhiran daftar

pemilih dan sosialisasi pemilihan.
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Hal-hal yang menjadi alasan bagi KPU untuk menyusun strategi mengurangi

angka golput yaitu : Pertama, rendahnya tingkat partisipasi pemilih akan

mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang berdampak pada

kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU. Kedua, golput akan

menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya,

calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya

mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput,

Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang.

Ketiga, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan

terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak

digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah mata pilih

yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Bagaimanakah strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung

pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam mengurangi angka golput

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

2. Bagaimanakah strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung

pada tahapan sosialisasi dalam mengurangi angka golput Pelaksanaan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung

pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk mengurangi angka golput

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

2. Menganalisa strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung

pada tahapan sosialisasi untuk mengurangi angka golput Pelaksanaan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis

Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung

atau tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Magister Ilmu

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, serta menjadi alternatif

referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian kepemiluan di Provinsi

Lampung.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada

stakeholder yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil

kebijakan terkait kepemiluan, khususnya dalam aspek partisipasi pemilih

untuk mengetahui penyebab golput dan solusinya.



13

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Strategi

1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "Strategia" yang diartikan

sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya

digunakan dalam peperangan. Pengertian umum, strategi adalah cara untuk

mendapatkan kemenangan atau mecapai tujuan. Strategi pada dasarnya

merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan

(ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut  Steinberg  dalam Pito (2006:196),  strategi  adalah :

Rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi
mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah strategi.

Sedangkan menurut Reksohadiprodjo (2010:41) strategi adalah :

Fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen
mencapai ujuan. Strategi juga merupakan rencana menyatu,
komprehensif dan terpadu yang mnegkaitkan keunggulan strategis
dengan kesempatan dan ancaman yang datang dari luar.

Sedangkan pengertian strategi menurut Bryson dalam Kurniawan (2005;

82), strategi adalah :
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Salah satu cara untuk membantu orgnisasi mengatasi lingkungan  yang
selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan
memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Untuk itu
dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan
memecahkan masalah dan mengambil keuntungan dari peluang,
mengatasi dan  kelemahan dan ancaman dari luar.

Memahami hal ini sangatlah penting dalam perencanaan strategi politik,

serta menjadi penting mengenali apa yang tersembunyi dibalik tujuan

akhir sebuah kemenangan pemilu.

Sedangkan menurut Schroder dalam Pito (2006:196-197) :

Strategi merupakan upaya untuk mempertahankan mayoritas pemerintah,
seperti partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat
pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang
berlangsung.

Sedangkan menurut Firmanzah (2008:244) :

Strategi merupakan cara, metode atau taktik yang digunakan untuk dapat
mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Jadi strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun

dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses

untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan

sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi  yang  baik,  memiliki  beberapa dimensi tim  kerja,  memiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-

prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.  Salah satu cara yang

ditempuh KPU Kota Bandar Lampung dalam memperkecil angka golput
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dalam pemilu adalah melalui pelaksanaan optimalisasis pemutakhiran

daftar pemilih dan kegiatan sosialisasi pemilihan. Ketika pemilu selalu

mengalami perubahan prosedur teknis, maka KPU Kota Bandar Lampung

dalam memperkecil angka golput punya kepentingan agar rakyat,

khususnya pemilih terpenuhi hak informasi atas perubahan regulasi

tersebut.

KPU Kota Bandar Lampung memiliki kepentingan agar jangan sampai ada

pemilih yang terhambat haknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan

akibat tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara rakyat atau

pemilih untuk  berpartisipasi atau tidak golput dalam pemilihan. Meskipun

KPU Kota Bandar Lampung sangat menyadari bahwa ada keterbatasan

dalam menjalankan kegiatan pemutakhiran dan sosialisasi pemilihan

tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan. Jadi

strategi begitu penting dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

2. Bentuk Strategi

Menurut  Newman  dalam Pito (2006:211-212)  terdapat empat pilihan

strategi, yaitu :

a. Strategi Penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih

karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh

kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.
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b. Strategi Rasionalisasi.

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya

telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil

mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi

kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

c. Strategi Bujukan.

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan

memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan

citra lainnya.

d. Strategi Konfrontasi.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih

kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih

kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang

memuaskan pemilih.

Dalam penelitian ini konsep strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam

mengurangi angka golput dengan mengkaji strategi penguatan, strategi

rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi

3. Pentingnya Strategi Bagi KPU

KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pemilihan umum

harus menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan untuk

mensukseskan pemilihan. Strategi itu berupa pemutakhiran daftar pemilih

dan sosialisasi pemilih, untuk mengakomodir masyarakat yang memiliki

hak memilih untuk dapat memberikan suaranya pada pemilihan dan



17

sosialisasi pemilihan 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 Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

tahun 2015.

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan,

karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan

tersebut harus 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 Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan

dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna

mengurangi angka golput.

Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

dengan pendekatan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan

melalui : (1). Strategi Penguatan, upaya untuk mengurangi golput dengan

melihat kualitas KPU, Kota Bandar Lampung meningkatkan koordinasi

antar KPU Kota Bandar Lampung dengan KPU Provinsi Lampung, atau

dengan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan, meningkatkan

kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu, memperkuat komunikasi dan

keterbukaan KPU Kota Bandar Lampung kepada publik serta memberikan
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jaminan  ketersedian  sejumlah  data yang akurat. (2). Strategi

Rasionalisasi, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan

seminar ataupun diskusi tentang bahaya golput, selain itu memberikan

informasi melalui media suara (radio), gambar atau baliho tentang

pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan menghindari golput. (3).

Strategi Bujukan, melakukan program jalan sehat, sepeda gowes, ataupun

kegiatan yang memberikan hadiah secara langsung kepada masyarakat.

(4). Strategi Konfrontasi, berupa sosialisasi cara memilih dan tidak golput,

maka pihak KPU mengajak masyarakat untuk tidak golput, karena jika

tidak memilih, maka akan hilang hak politiknya. Adapun kelompok

sasaran dalam melakukan sosialisasi, yaitu kelompok perempuan,

keagamaan, marjinal dan kelompok pemilih pemula.

B. Tinjauan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan

Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Dalam  Undang-Undang  Nomor  15

Tahun 2011 Tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum,  bahwa

penyelenggaraan   pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan  Pancasila  dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
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Bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemilihan  umum

yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan

penyelenggara   pemilihan   umum   yang   profesional   serta   mempunyai

integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan

kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional

artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU

mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap

artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara

mandiri artinya menegaskan  KPU dalam   menyelenggarakan pemilihan

umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

1. Tugas dan Wewenang KPU

Adapun Tugas dan wewenang KPU Kota Bandar Lampung dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan

Perwakilan  Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah meliputi :

a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal Pemilu di kabupaten/Kota;

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

d) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
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di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan
berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota;

e) Mengumumkan   calon   anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat
Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
daerah pemilihan di kabupaten/Kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;

f) Menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi Panwaslu atas
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

g) Menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu  dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota
kepada masyarakat;

h) Melakukan     evaluasi     dan     membuat     laporan     setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

i) Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang  diberikan  oleh
KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah

menyelenggarakan     sepuluh  kali  pemilihan  umum  dan  ditahun  2014

tepatnya tanggal 09 april yang lalu Indonesia juga telah menyelenggarakan

pemilu hingga sudah sebelas kali pemilihan unum,  yaitu pemilihan umum

1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,   2004, 2009 dan 2014. Dari

pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1995 dan 2004 mempunyai

kekhususan  atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua

pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang

vakum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut

menentukan hasil pemilihan itu sendiri, dari pemilu-pemilu tersebut juga

dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan yang sesuai

untuk Indonesia.

KPU sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu, harus netral,

non  partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen.
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Kerja-kerja KPU akan diawasi banyak pihak, mulai dari tahapan persiapan

hingga tahapan penyelesaian. KPU tidak hanya berurusan dengan parpol,

tapi juga birokrasi pemerintah, Bawaslu, civil society, aktivis pemilu, dan

kampus. KPU dituntut mampu melaksanakan pemilu secara aman, damai,

dan demokratis. Jika terjadi penyimpangan akan memicu konflik dalam

masyarakat.

Anggota KPU diharapkan mampu menjaga integritas dan independensinya

dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga keputusan KPU dapat diterima

dan memiliki legitimasi yang kuat. KPU juga harus bekerja berdasarkan

undang-undang yang ada, tidak boleh KPU membuat aturan yang melebihi

kewenangan yang diberikan undang-undang atau yang subtansinya

melebihi aturan undang-undang.

C. Tinjauan Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan

salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu

sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini

diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara. Menurut

Gaffar  (2012:5)  pemilu  adalah  sarana  utama  mewujudkan  demokrasi

dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat

untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai
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penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih,

yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan

menurut  Efriza  (2012:355)  pemilu  merupakan  cara  yang  terkuat  bagi

rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi,

artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi

kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas

warga  yang  memiliki  hak  suara  melalui  wadah  pemilihan.  Demokrasi

bicara  soal  kehendak  rakyat,  demokrasi  juga  bisa  sebagai  kebaikan

bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan

bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti

berhubungan dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu

diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan

memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun

1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka

mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau

nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk
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berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita

masyarakat Indonesia yang demokratis.

Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai

integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan

politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi

menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pengertian tersebut

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam praktek bernegara di Indonesia tujuan pemilu tercantum

dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) yang menyebutkan

pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil

Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian

dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat

konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

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

Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu :
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a) Langsung  yaitu  rakyat  sebagai  pemilih  mempunyai  hak  untuk
secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati
nuraninya, tanpa perantara.

b) Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan.

c) minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah
pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara
yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada
diskriminasi (pengecualian).

d) Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun.Dalam
melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya,
sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya,

e) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya,

f) tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun.
Pemilih memberikan  suaranya  pada  surat  suara  dengan  tidak
dapat  diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan
diberikan,

g) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu seitap
penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik
peserta pemilu, pengawas, dan pemantau  pemilu,  termasuk
pemilih  serta  semua  pihak  yang  terlibat secara tidak langsung
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-udangan yang berlaku,

h) Adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan
parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas
dari kecurangan pihak manapun.

2. Sistem Pemilihan Umum

Secara teoretis, sistem pemilu dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni: sistem

distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil) dan, sistem

proporsional (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Sistem

pemilu lainnya, block vote (BV), alternative vote (AV), two round system

(TRS), mixed member proportional (MMP), dan single transferable vote

(STV), merupakan variasi dari dua sistem ini. Indonesia sendiri sebetulnya
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menggabungkan sistem distrik dan sistem proporsional. Budiardjo (2015 :

461)

Para ilmuan  politik  mengenal  bermacam-macam  sistem  pemilhan

umum akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

“single member constituency” (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ;

biasanya disebut Sistem Distrik) dan “multi-member constituency” (satu

daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan

proportional Representation atau sistem Perwakilan Berimbang)”

Budiardjo (2015 : 462)

1. Sistem Distrik (Single-member constituency)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan

atas kesatuan  geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya

daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan

Rakyat.  Untuk  keperluan  itu  daerah  pemilihan dibagi  dalam

sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan

Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam  pemilihan

umum  legislatif  tahun  2014,  untuk  anggota  Dewan Perwakilan

Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.

2. Sistem Perwakilan Berimbang (Multi-member constituency)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan

proportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem

ini dimaksud untuk menghilangkan bebarapa kelemahan dari sistem
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distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh

suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang

diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan.

Pilkades, pilkada dan pilpres, mengadopsi sistem distrik karena hanya

ada 1 (satu) pemenang di setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilu

senator juga mengadopsi sistem distrik dengan tambahan prinsip

“berwakil banyak” (pemenang setiap daerah pemilihan adalah 4

orang). Sementara itu, pemilu legislator menganut sistem proporsional

dengan beberapa inovasi, yakni: daftar terbuka, (pemilih bisa melihat

nama calon di surat suara), pemilih bisa memilih parpol atau kandidat,

kandidat parpol yang terpilih ditentukan bukan didasarkan nomor urut

tetapi berdasarkan prinsip suara terbanyak.

Variasi lainnya adalah pilkades dan pemilu senator hanya bisa diikuti

perseorangan. Pilkada bisa diikuti jalur perseorangan dan jalur partai

politik. Pilpres dan pemilu legislator hanya bisa diikuti oleh partai

politik. Meskipun perkembangan teknologi sudah memungkinkan

pelaksanaan electronic voting (e-Vote) dan internet voting (i-Vote),

tetapi semua pemilu di Indonesia masih menggunakan menconteng dan

mencoblos sebagai cara pemilih untuk memberikan hak pilihnya.

Khusus untuk pemilu legislator, pelaksanaan pemilu di Indonesia juga

mulai mengadopsi konsep electoral threshold (parpol hanya bisa

mengikuti pemilu selanjutnya jika memperoleh jumlah suara sah

tertentu secara nasional) dan parliamentary threshold (parpol hanya
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bisa diikutkan dalam perhitungan suara secara nasional jika mencapai

suara sah dalam jumlah tertentu) sebagai sarana untuk

menyederhanakan partai politik secara alamiah.

D. Tinjauan Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi

merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun

yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

1. Pengertian Partisipasi Politik

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep patisipasi politik. Pendapat

pertama, oleh Kumoroto dalam Efriza (2012 : 151) menyatakan bahwa :

Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual
yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah
dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat
macam, yaitu : pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral
participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation),
ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen
government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara
langsung.

Pendapat kedua, oleh Samuel P. Hutington dan Joan Nelson dalam

Budiardjo ( 2015 : 368) menyatakan bahwa :

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 illegal, efektif atau tidak efektif.

Pendapat ketiga, oleh Ramlan Surbakti (1998: 128) menyatakan bahwa :
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Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam
mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan
dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

Pendapat keempat, oleh Budiarjo (1995: 67) menyatakan bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang
untuk ikut serta secara aktif dalam kehiudupan politk, yaitu dengan
jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

Partisipasi  politik  merupakan  aspek  penting  dalam  sebuah  tatanan

negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi

politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah

berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat.

Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan

warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan

tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan

pemerintah.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil

kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan

individu  atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang

berupa kegiatan  yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan

untuk berpatispasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka

mempengaruhi kebijakan pemerintah.
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2. Bentuk Partisipasi Politik

Adapun  bentuk-bentuk  partisipasi politik dalam pemilu  menurut  Dedi

Irawan  dalam Efriza (2012:178), yaitu :

1. Voting ( pemberian suara)
Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala
waktu atau  periodisasi.  Pemberian  suara  pada  pemilu  legislatif,
pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah,
pemilihan kepala desa, dll.

2. Kampanye Politik
Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi
orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut
mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam
pemilu).

3. Aktivitas Group
Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara
sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan
politik, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

4. Kontak Politik
Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk
melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

Selain bentuk partisipasi diatas, ilmuan politik mengidentifikasi beberapa

kecenderungan perilaku politik masyarakat, Michael Rush dan Althoff

(1989:131) dalam Efriza (2012: 170) menyebutkan sebagai berikut :

a. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau

tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.

b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”,

dalam hal  ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor,

tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam

bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
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c. Alienasi sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan

pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai

pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk

oranng lain tidak adil.

d. Anomie sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal

dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan

dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan

devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

E. Tinjauan Perilaku Pemilih

1. Konsep Perilaku Pemilih

Studi tentang perilaku pemilih merupakan studi mengenai alasan dan

faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat

yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai

konstituen  maupun  masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian

dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang

cenderung demokratis. Menurut Firmanzah (Efriza,2012:480) secara garis

besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama

para kontestan untuk mereka pengaruhi dan  yakinkan agar mendukung

dan  kemudian  memberikan  suaranya  kepada  kontestan  yang

bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun

masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu idiologi tertentu yang

kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.
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Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama,

masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional.

Efriza (2012 : 492)

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian

Sosiolog, Paul F. Lazersfeld dan rekan  sekerjanya  Bernard  Berelson

dan  Hazel  Gaudet  dari  Columbia University. Karenanya model ini

juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran

sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial,

contohnya keluarga, lingkaran  rekan-rekan,  tempat  kerja  dsb.

Lazeersfeld menerapkan  cara  pikir  ini kepada pemilih. Seorang

pemilih hidup dalam konteks tertentu : status ekonominya, agamanya,

tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran

sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran

sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma

tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengkontrol

prilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu

menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup

dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Saiful  Mujani,  R.  William  Liddle  dan  Kuskridho  Ambardi  dalam

bukunya Kuasa Rakyat (2012), menjelaskan bahwa faktor agama
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menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks

pendekatan sosiologis.

b. Pendekatan Psikologis

Selain  pendekatan  Sosiologis,  pendekatan  Psikologis  juga  bisa

digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan.

Meski begitu, pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan

Sosiologis.

Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) dalam Efriza (2012 : 503)

menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk

menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan

pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang

singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni

identifikasi partai,

Orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran ini

dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai

(party identification). Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R.

William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat

(2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam Pemilu

atau Pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial

ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena

ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu

(identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan,
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merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut

memperbaiki keadaan (political efficacy).

c. Pilihan Rasional

Kritik  terhadap  dua  pendekatan  di  atas,  muncul  kemudian  dengan

asumsi pemilih bukan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas

dari kemauan, teori ini diusung oleh Anthony Downs dalam Economic

Theory of Democracy (1957) dalam Efriza (2012 :514). Artinya,

peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi pilihan

seseorang.

Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang

menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi

isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya

dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi

masyarakat. Dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang

terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di

sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan

rasional.

Namun terkadang pula para pemilih rasional yang bisa dikatakan

sebagai free rider tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini

rasional secara ekonomi. Sebab utamanya adalah usaha yang

diperlukan untuk mendapatkan informasi politik tidak sebanding

dengan imbalannya (Anthony Downs: An Economic   Theory of
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Democracy). Apa arti satu suara dalam pemilihan dengan seratus juta

suara. Kemungkinan  satu  suara tersebut  untuk  mempengaruhi  hasil

pemilihan  sangatlah kecil.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak

suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia

dapatkan adalah imbalan emosional Mungkin kebanggaan karena

dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Atau

perasaan bahagia karena sudah berusaha membantu rakayat miskin

dengan program yang dipilihnya. Apakah program tersebut terlaksana

atau tidak sangat kecil hubungannya dengan suara pemilih tersebut.

Dan resiko (baik atau buruk) yang ditanggung oleh si pemilih atas

pilihannya biasanya sangat kecil.

Mencari informasi politik itu mahal dan perlu usaha besar. Karena itu

pemilih cenderung tidak melakukannya. Ini adalah apa yang disebut

oleh Gordon Tullock (Public Choice Theory) sebagai rational

ignorance (Bryan Caplan ; 2007, The Myth of Rational Voter). Pemilih

sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka

tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik

(terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat.

Usaha untuk menambah pemahaman tentang kandidat memerlukan

waktu dan juga pemikiran, bahkan terkadang biaya.
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2. Bentuk Perilaku Pemilih

Budiarjo (2008;136)  mendefinisikan prilaku pemilih sebagai kegiatan

seseorang  atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

(public policy).

Sedangkan menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku political explorer

(Efriza, 2012 : 487), secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat

kelompok utama, yaitu :

1. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang
memutuskan pilihan    pilitiknya  berdasarkan  perhitungan  rasional
dan  logika.  Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat
yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup
sebelum menjatuhkan pilihannya.

2. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih
dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku,
ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya
sangat menganggungkan simbol- simbol yang mereka anggap luhur.
Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.

3. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi
oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan
kepada kandidat yang  bisa  mendatangkan  keuntungan  sesaat  secara
pribadi  kepada  mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli
dan sma sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa
kandidat.

4. Pemilih  emosional,  kelompok  pemilih  ini  cenderung  memutuskan
pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari
rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan
alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan
kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional.
Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa/ atau
pemilih pemula.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari

perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu



36

perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. Sebagian lainnya

berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk

kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan

jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan

jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah

diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat

mengerjakan kegiatan politik. (Surbakti, 1992 : 15)

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu

yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau

kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih

merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak

langsung.   Menurut   Surbakti   (1992)   menilai   perilaku   memilih

ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan

serangkaian kegiatan membuat  keputusan,  yakni  apakah  memilih  atau

tidak  memilih  dalam  pemilihan umum.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari

pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik

merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan

secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
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F. Konsep Golongan Putih (Golput)

1. Sejarah Golput

Istilah golput muncul pertama kali  menjelang  pemilu pertama zaman

orde baru pada tahun 1971. Orang-orang yang tidak memberikan hak

suaranya dalam pemilihan umum dikenal dengan sebutan golput atau

“golongan putih”. Golput muncul sebagai bentuk gerakan moral untuk

memprotes rezim Soeharto yang pada saat itu berkuasa di Indonesia.

Awalnya sejumlah tokoh dari kalangan intelektual dan mahasiswa sebagai

generasi muda menggalang dukungan dengan melakukan kampanye agar

tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum dan memperkenalkan

tanda gambar segi lima dengan dasar warna putih sebagai tanda golput.

Kemudian istilah golput berkembang menjadi semua suara yang rusak

dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam

pemilihan umum.

2. Pengertian Golput

Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus

tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas (Arif Budiman). Sedangkan

Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang

didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari

gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. (Efriza, 2012 : 548)
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Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam Efriza (2012 : 548)

dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar

cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak

pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih

karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak

pilih dengan tiga kemungkinan, yaitu :

a. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai.
b. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara.
c. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak

menggunakan hak pilih.

Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban

mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara

bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada

tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada

salah satu kontestan pemilu. Arbi Sanit dalam Efriza (2012 : 549)

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja

dan dengan suatu maksud dan 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 jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan

dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk

menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke

TPS tanpa maksud yang jelas.
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3. Faktor Golput

Fatah dalam Efriza (2012 : 551), mengklasifikasikan golput atas empat

golongan. Yaitu :

a. Golput teknis

Yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti

keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke

tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos

sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.

b. Golput teknis-politis

Seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan

dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).

c. Golput politis

Yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang

tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa

perubahan dan perbaikan.

d. Golput ideologis

Yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal)

dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan

fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain
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G. Konsep Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep sosialisasi

Pendapat pertama, oleh Berger dalam Efriza, (2012 : 6) menyatakan

bahwa :

A process by which a child learns to be a participant member of
society ( Suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi
anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat).

Pendapat kedua, oleh Budiardjo dalam Efriza (2012 : 7) menyatakan

bahwa :

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu
proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi
terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam
masyarakat dimana ia berada ia adalah bagian dari proses yang
menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai
nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideo;ogi, hak dan
kewajiban..

Pendapat ketiga, oleh Surbakti dalam Efriza (2012 : 8) menyatakan :

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi
politik anggota masyarakat

Pendapat keempat, oleh Syarbaini, dkk (2004) dalam Efriza (2012 : 7),

menyatakan bahwa :

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orietansi
politik pada anggota masyarakat. Masyarakat melalui proses
sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap
kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini
berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan
informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman
sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun
dalam pergaulan masyarakat.
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Dari beberapa pandangan ahli di atas setidaknya terdapat kesamaan yang

menunjukan bahwa pada dasarnya sosialisasi politik merupakan suatu

proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan

bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya

terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik dengan demikian juga

menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat

berpartisipasi dalam sistem politiknya.

2. Jenis- Jenis Sosialisasi Politik

Menurut Goftman dalam Efriza (2012 : 50) Jenis-Jenis Sosialisasi Politik

Terdapat berbagai jenis sosialisasi politik, dan apabila dikaitkan dengan

prosesnya sosialisasi dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa

kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).

Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.

b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah

sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok

tertentu dalam masyarakat. (Susanto,2012). Kedua proses tersebut

berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat

bekerja.

Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi

yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu,

bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.
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Sedangkan berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini,

dkk. dalam Efriza (2012 : 51) dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-

lembaga

berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga

yang dibentuk menurut undangundang dan peraturan pemerintah yang

berlaku.

b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan,

pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga

pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut

sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan

serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan

oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis

sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh

pemerintah dalam mensosialisaskan program atau kebijakan yang

baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi

Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.
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H. Konsep Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh

rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah

mereka. Mampu memimpin dan membawa daerahnya menjadi lebih baik dan

lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat terpenuhi.

Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh

masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing. Menurut

Cangara (2011: 210) dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan

bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan pemilihan

langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut

sebagai Pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika

kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari

pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah

diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi

idaman seluruh lapisan masyarakat.

Esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang

dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat

dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Melalui Pemilihan kepala

daerah langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme

sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD.

Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan
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hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya

sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan sepenuhnya ada

ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal

mungkin”. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada

hakikatnya Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah peristiwa luar biasa

yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara

dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu,

esensi dari demokrasi yang melekat pada Pemilihan kepala daerah hendaknya

disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak

politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk

kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pemilihan

kepala daerah ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang: Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang :Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. adalah

sebagai berikut : “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan
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demokratis” Pemilhan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan

konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD

1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala

pemerintahan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung, memberikan peluang

kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya

demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah

merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan

kepala daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki

jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan kepala daerah yang

dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum untuk

memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan

pemerintahan.

I. Kerangka Pikir

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung pada tahun

2015 merupakan sarana politik bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang

akan memimpin Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun mendatang,

masyarakat memiliki kewenangan yang tertinggi dalam demokrasi untuk

memberikan mandat tersebut kepada para Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung.

Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai masyarakat yang memiliki tingkat

pendidikan, sosial budaya dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan
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Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang lain. Kedewasaan dalam

berpolitik seharusnya menjadi parameter dalam pelaksanaan kepemiluan baik

pemilihan walikota, pemilu legislatif maupun pemilu presiden sehingga melek

politik warga masyarakat Kota Bandar Lampung menjadi parameter

keberhasilan dalam pelaksanaan pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan data pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung tahun 2015 kemarin, diperoleh data tingkat partisipasi

dengan jumlah 419.994 pemilih atau sebesar 66, 63 % dari jumlah pemilih

630.336 pemilih, sedangkan untuk tingkat golput diperoleh angka sebanyak

210. 372 atau sebesar 33,37 %.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui strategi apa yang paling

dominan dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka

golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Hal

tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, pertama pemutakhiran daftar pemilih

yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada Pelaksanaan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 untuk mengurangi angka golput.

Kedua bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 untuk

mengurangi angka golput.

Hal-hal yang menjadi alasan bagi KPU untuk menyusun strategi mengurangi

angka golput yaitu : Pertama, rendahnya tingkat partisipasi pemilih akan

mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang berdampak pada

kinerja penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU. Kedua, golput akan
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menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya,

calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya

mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput,

Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang..

Ketiga, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan

terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak

digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah mata pilih

yang ada.

Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan mengadopsi teori menurut

Newman dalam Pito (2006:211-212) yaitu meliputi : (a) Strategi penguatan,

(b) Strategi rasionalisasi, (c). Strategi bujukan,.(d). Strategi konfrontasi.

Peneliti berpendapat bahwa untuk menganalisa langkah-langkah yang

dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput

dengan melihat strategi yang diterapkan pada kegiatan pemutakhiran daftar

pemilih dan kegiatan sosialisasi pemilihan, sehingga dengan pendekatan teori

itu peneliti dapat mengambil kesimpulan strategi mana yang dominan

dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk mengurangi angka golput

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka fikir yang penulis susun pada

penelitian ini adalah ingin menjawab tentang strategi yang paling efektif

diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput

pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan dengan

menganalisa model strategi berdasarkan teori Newman.
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J. Bagan Kerangka Pikir

Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran

tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana strategi KPU Kota Bandar

Lampung dalam mengurangi angka golput pada pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bandar Lampung. Penggunaan penelitian kualitatif

dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda

dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pendekatan kualitatif.

Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu jenis

penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan

gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001:66),

adalah salah satu prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
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B. Fokus Penelitian

Moleong (2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih

data yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang

dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik.

Berdasarkan pada rumusan masalah, peneliti akan memfokuskan pada :

1. Strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung pada Tahapan

Pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung Tahun 2015 dalam mengurangi angka golput meliputi :

a. Bentuk strategi

 Strategi Penguatan dalam pemutakhiran daftar pemilih

 Strategi Rasionalisasi dalam pemutakhiran daftar pemilih

 Strategi Bujukan dalam pemutakhiran daftar pemilih

 Strategi Konfrontasi dalam pemutakhiran daftar pemilih

b. Penerapan strategi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih

 Pengolahan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

(DP4)

 Pencocokkan dan Penelitian (Coklit)

 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)

 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan
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2. Strategi dan penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung pada tahapan

sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

Tahun 2015

a. Bentuk strategi

 Strategi Penguatan dalam sosialisasi pemilihan

 Strategi Rasionalisasi dalam sosialisasi pemilihan

 Strategi Bujukan dalam sosialisasi pemilihan

 Strategi Konfrontasi dalam sosialisasi pemilihan

b. Penerapan strategi pada tahapan sosialisasi pemilihan

 Sosialisasi pada pemilih pemula

 Sosialisasi pada kaum marginal

 Sosialisasi pada kelompok agama

 Sosialisasi pada kelompok perempuan

 Sosialisasi pada kelompok Disabilitas dan berkebutuhan khusus

 Sosialisasi pada kelompok masyarakat secara umum

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung Penentuan lokasi penelitian

dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan latar belakang

masalah, KPU Kota Bandar Lampung berhasil mengurangi angka golput pada

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Kedua, pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. Ketiga,

faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.
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D. Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2006: 157) jenis data dalam penelitian kualitatif

terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data

utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tapes,

pengambilan foto atau film. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian

ini meliputi :

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap

berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di

lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara

mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan

masalah penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan

informan.

2. Data Sekunder

Hasan (2002: 82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data

diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian

terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh

melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat

digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.
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E. Informan

Kanto dalam Bungin (2003: 53) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak

bermaksud mengambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi

kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada

representasi terhadap fenomena sosial.  Dalam prosedur sampling yang

terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci (key

informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan

dengan penelitian.

Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (purposive

sampling). Teknik ini dipilih karena informan yang diambil memiliki

karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain :

a. Penyelenggara Pemilihan

 Panitia yang membidangi kegiatan pemutakhiran daftar pemilih

 Panitia yang membidangi kegiatan kegiatan sosialisasi pemilihan;

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

 Sebagai sumber data dalam Pemutakhiran daftar pemilih;

c. Masyarakat sebagai pemilih

 Pemilih yang tidak memberikan suaranya pada pemilihan

 Pemilih yang berdomisili di kecamatan angka golput tertinggi

 Pemilih yang berdomisili di kecamatan angka golput terendah
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Berdasarkan karakteristik tersebut, informan penelitian ini adalah :

1. Satu orang informan yang mewakili Komisioner KPU Kota Bandar

Lampung yang membidangi pemutakhiran daftar pemilih;

2. Satu orang informan yang mewakili Komisioner KPU Kota Bandar

Lampung yang membidangi sosialisasi pemilihan;

3. Tiga orang informan yang mewakili Sekretariat KPU Kota Bandar

Lampung;

4. Satu orang informan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada

kecamatan yang memiliki angka golput tertinggi;

5. Satu orang informan anggota PPK pada kecamatan yang memiliki angka

golput terendah;.

6. Satu orang informan perwakilan anggota masyarakat pada kecamatan yang

memiliki angka golput tertinggi;

7. Satu orang informan perwakilan anggota masyarakat pada kecamatan yang

memiliki angka golput terendah;

8. Satu orang informan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Bandar Lampung;

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data

sekunder dilakukan dengan penelitian secara seksama, yaitu dengan cara :
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1. Wawancara Mendalam (Deep Interview)

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang

menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali

informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara

mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki

representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan,

dokumen-dokumen, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah,

notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut diharapkan mampu

memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan strategi yang

dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput.

G. Teknik Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah

melalui tahapan :

1. Tahapan editing

Merupakan kegiatan mengolah data dengan cara meneliti data yang

berhasil diperoleh melalui wawancara mendalam atau dokumentasi dalam

rangka menjamin validitas data sehingga dapat segera diproses lebih

lanjut.
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2. Tahapan interpretasi

Data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel,

selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai

hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2006:

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat diceritakan

kepada orang lain.

Drury dalam Moleong (2006: 248) menyatakan bahwa tahap analisis data

kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil catatan lapangan, kedua

mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan

membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan

hubungan anatar data serta membuat temuan-temuan umum. Miles dan

Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur

kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang
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menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak

perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam

pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen.

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga

dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi

juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap

data,  karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin dalam Moloeng (Moleong, 2004:338), membedakan empat macam

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi

tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan

memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
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yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, adapun

pihak yang  akan menjadi informan dalam triangulasi sumber ini terdiri dari

beberapa pihak yang akan dikonfirmasi, yaitu :

a. NGO atau LSM pegiat pemilu di Provinsi Lampung;

b. Aktivis media di Provinsi Lampung.

3. Penyajian Data (Display Data)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data

yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam

bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara

berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam
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dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang

disajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai

dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai

mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi.

Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

I. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006: 324) ada beberapa teknik untuk

memperoleh tingkat keabsahan data yang meliputi sebagai berikut :

1. Kredibilitas Data

Kredibilitas data diperoleh dengan melakukan teknik triangulasi yaitu

teknik keabsahan data yang memanfaatkan data dari luar data tersebut

sebagai pembanding sehingga kebenaran itu dapat diketahui dengan pasti,

selain itu juga dapat melakukan pengamatan, memperbanyak referensi serta

melakukan pembicaraan dengan rekan sejawat.

2. Keteralihan Data (Transferability)

Keteralihan data dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada si

pemakai, yaitu sampai manakah hasil sebuah penelitian dapat mereka

gunakan pada konteks dan situasi tertentu. Apabila pemakai melihat ada

dalam penelitian itu yang serasi pada situasi yang dihadapinya, maka
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situasi tampak adanya transfer, walaupun dapat diduga tidak ada dua situasi

yang sama.

3. Ketergantungan Data (Dependability)

Ketergantungan data dapat digunakan dengan model audit trail yaitu

pemeriksaan data lapangan, reduksi data, dan interpretasi data.

4. Kepastian Data (Confirmability)

Hal ini diperoleh melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis

emik-etik, dan memperhatikan etika lapangan.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dibentuk pada Tahun

2003. Pada awal pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri

dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kasubbag,

dengan struktur sebagai berikut :

1. Kasubbag Umum dan Logistik

2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

3. Kasubbag Hukum

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negeri

Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya.

Sekretariat Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai Organik

(pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kota

Bandar Lampung.
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B. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung

1. Visi :

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai Penyelenggara PEMILU

yang memiliki integritas, Professional, Mandiri, Transparan dan akuntabel

untuk mewujudkan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.

2. Misi  :

a. Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

PEMILU;

b. Menyelenggarakan PEMILU untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan

Wakil kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,

Adil.

c. Melayani dan meperlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk

menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan

peraturan perundang- undangan yang berlaku;

d. Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif

dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis.
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C. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 ( dua ) Unsur  yaitu :

1. Komisioner  KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1

(satu) orang ketua dan empat orang anggota.

2. Unsur  kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar

Lampung.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner

melaksanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Unsur Sekretariat

membantu Komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi

umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;

b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

c. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas;

d. Sub Bagian Hukum.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 04 Tahun 2010 tentang uraian tugas Staf

pelaksana pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Bagian Ketiga Pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari Staf
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Pelaksana pada Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar

Lampung mempunyai tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai

berikut :

1. Tugas Pokok :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan

keputusan KPU;

e. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa

Pemilu;

f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU; dan

g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Wewenang :

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan

KPU; dan
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d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban :

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan

c. Mengelola barang inventaris KPU.

Adapun uraian secara rinci tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung  adalah sebagai berikut :

1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM :

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran

Pemilu;

b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

c. Mengelola, menyusun data pemilih;

d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan

lembaga pemerintah lain yang terkait;

e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan

lembaga Non pemerintah;

f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;

g. Mengumpulkan dan mengolah  bahan kebutuhan Pemilu;

h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara

Pemilu;

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan

Pemilu;
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j. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian

Program dan Data;

k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris

KPU Kab/Kota;

l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas

kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU

Kab/Kota;

n. Menyusun dan dan merencanakan kebutuhan anggaran proses

rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;

o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar

Waktu Anggota KPU;

p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum :

a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi

hukum penyelenggaraan Pemilu;

c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk

advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;

d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam

sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;

e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi

administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
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f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai

politik peserta Pemilu dan pelaporannya;

g. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota;

h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi

administrasi dan faktual  perseorangan peserta Pemilu;

j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk

verifikasi administrasi  dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;

k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian

Hukum;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian

Hukum;

n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi  dan

menyiapkan bahan-bahan yang dipelukan dalam rangka pemecahan

masalah;

o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kab/Kota;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU

Kab/Kota;
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q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian

Hukum Kab/Kota;

r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas :

a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi

pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;

b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk

Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;

c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang

pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis

pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan

pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;

f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk

melengkapi kekurangan persyaratan;

g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan

penerbitan informasi Pemilu;

h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
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i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi

pelaksanaan kampanye;

j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman

teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan

pemilih;

l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan

Hupmas;

m. Menginventarisasi permasalah yang terjadi dan menyiapkan bahan-

bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kab/Kota;

o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris KPU Kab/Kota;

p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan

dokumentasi hasil Pemilu;

q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis

dan Hupmas;

r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.

4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik :

a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan

Logistik;

b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan

ekspedisi;
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c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetiakan dan pengadaan

naskah dinas;

d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-

masing;

e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;

h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang

keluar;

j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;

m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kab/Kota;

n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

KPU Kab/Kota;

o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris KPU Kab/Kota;

p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
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E. Anggota Komisioner KPU Kota Bandar Lampung

1. Pada masa periode Tahun 2003-2008

a. Drs. Budi Harjo

b. Drs. Nur Islam

c. Khairuddin Islami, SH

d. Fathul Mu’in Azis

e. Nizwar Affandi, S.Sos

2. Pada masa periode Tahun 2008-2013

a. Fauzi Heri, S.T

b. As’ad, S.Ag, S.Hum, M.Hum

c. Ridwan Syakur, S.E

d. Erlina, SP, M.H

e. Evie Ekawaty

Untuk masa keanggotaan Komisioner KPU pada periode Tahun 2008-2013

diperpanjang berdasarkan SK KPU Provinsi No.61/kpts/KPU-Prov.08/2014

tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU 14 Kabupaten/kota se-

Provinsi Lampung dan berakhir setelah pengambilan sumpah anggota

Komisioner periode 2014-2019 pada tanggal 17 November 2014.

3. Periode Tahun 2014-2019

a. Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A

b. Fauzi Heri, S.T

c. Dedy Triyadi, SE

d. Ika Kartika, S.Pd.I

e. Fadila Sari, S.Sos, M.H
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Menurut Undang-undang Nomor No. 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu, komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota

terdiri dari 5 (lima) orang dan harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sedangkan masa keanggotaan

KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15/SK/KPU/Tahun

2010, tentang Tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan

Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU, disebutkan mengenai

Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi :

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN dan KPPSLN;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap

tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan, menyelenggarkaan, dan mengendalikan semua

Tahapan;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

g. Menetapkan peserta pemilu;

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU

Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil
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rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu dan Bawaslu.

j. Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan

mengumumkannya;

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai

politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

l. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;

m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan;

n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik

yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;

o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh bawasli;

p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi

kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris

Jenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti
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melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan

rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau  yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

pemilu;

t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi dan penerapan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar

Lampung pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 untuk mengurangi angka

golput dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Strategi KPU Kota Bandar Lampung untuk mengurangi angka golput

pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 meliputi 4 (empat)

strategi, yaitu ;

 Strategi Penguatan

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung berhasil menciptakan

kekokohan antara penyelenggara pemilihan dalam hal

pemutakhiran daftar pemilih. Hal tersebut dapat terlihan pada

pertama Pola komunikasi yang baik antara KPU Kota Bandar

Lampung dengan panitia di tingkat PPK dan PPS. Kedua

meningkatkan kapasitas dan kualitas operator Sidalih, Ketiga
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keterbukaan kepada publik tentang Proses Pemutakhiran. Oleh

karena itu, penerapan strategi pada strategi penguatan ini menjadi

dominan diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

 Strategi Rasionalisasi

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung tidak banyak

melakukan kegiatan yang bersifat rasionalisasi kepada masyarakat

di Kota Bandar Lampung, Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat

diskusi dan seminar tentang pentingnya masyarakat untuk terdaftar

dalam pemilihan. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi

ini kurang maksimal dalam penerapannya.

 Strategi Bujukan

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung membuka ruang

publik bagi pemilih dapat mengakses sistem pemutakhiran daftar

pemilih untuk memastikan pemilih yang memenuhi syarat terdaftar

dalam DPT. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini

peran KPU Kota Bandar Lampung dijalankan secara optimal dalam

penerapannya.

 Strategi Konfrontasi

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung tidak terlalu masif

melakukan kegiatan yang bersifat konfrontasi terhadap calon

pemilih, kegiatan yang dilakukan hanya dengan bentuk

memberikan pemahaman dalam hal pentingnya terdaftar sebagai

pemilih. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini

kurang maksimal dalam penerapannya.
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b. Aspek penerapan strategi berdasarkan analisa dapat diurutkan secara

rangking yaitu strategi penguatan, strategi bujukan, strategi

rasionalisasi dan strategi konfrontasi pada proses pemutakhiran daftar

pemilih pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

tahun 2015 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung

2. Strategi dan Penerapan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar

Lampung dalam mengurangi angka golput pada tahapan sosialisasi Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 meliputi 4

(empat) strategi, yaitu ;

a. Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput

pada tahapan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung Tahun 2015 meliputi 4 (empat) strategi, yaitu ;

 Strategi Penguatan

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung berhasil menciptakan

budaya keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terlihat

pada pertama optimalisasi laman web resmi KPU Kota Bandar

Lampung yang dikelola oleh komisioner dan sekretariat KPU Kota

Bandar Lampung. Kedua terbangunnya komunikasi yang efektif

pada panitia penyelenggara pemilihan antara KPU Kota bandar

Lampung dengan panitia ditingkat bawah yaitu PPK, PPS dan

PPDP pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar

Lampung. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini

dapat diperankan secara optimal olh KPU kota Bandar Lampung.
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 Strategi Rasionalisasi

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung kurang maksimal

dalam melakukan strategi rasionalisasi, KPU Kota Bandar

Lampung melakukan kegiatan untuk membangun kesadaran

masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam

pemilihan dengan melakukan pendidikan politik, penyuluhan dan

membuka ruang diskusi kepada masyarakat. Oleh karena itu,

penerapan strategi pada strategi ini terlaksana dengan baik.

 Strategi Bujukan

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan

sosialisasi untuk menarik perhatian masyarakat, mengajak pemilih

untuk tidak golput dan mengajak masyarakat berpartisipasi secara

aktif dalam pemilihan. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan

diantaranya jalan sehat, goes to campus, lomba budaya dan

pagelaran musik dengan tema ajakan memilih dan tidak golput

pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

tahun 2015. Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini

diperankan secara optimal oleh  KPU Kota Bandar Lampung.

 Strategi Konfrontasi

Pada strategi ini KPU Kota Bandar Lampung dilakukan kurang

maksimal, kegiatan tersebut hanya menekankan kepada masyarakat

yang apatis dan cenderung tidak perduli terhadap proses pemilihan.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam

bentuk sosialisasi secara masif kepada masyarakat di tempat
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strategis dan melakukan sosialisasi keliling dengan menggunakan

mobil keliling, Oleh karena itu, penerapan strategi pada strategi ini

kurang naksimal dalam penerapannya.

b. Aspek pelaksanaan sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Bandar Lampung tahun 2015 berdasarkan analisa dapat diurutkan

secara rangking yaitu strategi penguatan, strategi bujukan, strategi

rasionalisasi dan strategi konfrontasi.

c.

B.  Saran

Adapun saran hasil penelitian ini adalah beberapa hal sebagai berikut :

1. KPU Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya

memaksimalkan strategi rasionalisasi dan strategi konfrontasi pada tahapan

pemtakhiran daftar pemilih dan tahapan sosialisasi sehingga target partisipasi

pemilih dapat tercapai.

2. Mengurangi angka golput bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemilihan

Umum sebagai pelaksana pemilihan, tetapi menjadi persoalan bersama baik

penyelenggara, peserta pemilihan dan adanya tingkat kesadaran masyarakat

tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan. KPU sebagai panitia harus

lebih optimalisasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih dan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat agar angka golput dapat menurun pada setiap

pelaksanaan pemilihan. .

3. Dalam rangka mengurangi angka golput melalui pemutakhiran daftar pemilih,

hendaknya KPU membuat sistem pemutakhiran yang mudah untuk dapat
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diakses oleh masyarakat ketika melakukan pengecekan dalam daftar pemilih.

Sistem yang dibangun teersebut dapat bersinergi dengan sistem pemutakhiran

penduduk yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri RI sehingga dapat

menghilangkan data ganda. Pada saat melakukan Coklit petugas PPDP

berperan aktif dan melakukan tugasnya secara optimal dengan adanya

pengawasan dari PPK maupun PPS setempat..
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