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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana  

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.  

Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang  

mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya 

demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam  menentukan arah dan 

kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke  depan.   

Menurut Putri (2016:30-43) keberhasilan pemilu tentunya sangat  dipengaruhi 

oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang  bersangkutan. 

Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan  peran masyarakat 

dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk 

memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif 

maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya, partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol 

jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan 

menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan 

roda pemerintahan ke depan. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi 

alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat 

dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.  

Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering 

menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk 

memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Menurut Putra (2016:139-151), 

partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu 

pemerintahan. Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada 

pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan 

masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa 

masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi 

masyarakat sebagai pemilih. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan 

dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu 

dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi perwakilan 

warga di parlemen.  
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Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau 

kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dari sini dapat terlihat bahwa, 

salah satu bentuk partisipasi pemilih di Kota Denpasar itu adalah mengikuti pemilihan 

umum. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum seperti pemilihan 

kepala daerah setingkat Kota Denpasar tersebut merupakan hal penting dalam pemilihan 

umum secara langsung karena dalam hal tersebut masyarakat harus memberikan suaranya 

langsung untuk menentukan pemimpin daerah atau kepala daerah Kota Denpasar yang 

betul-betul bisa membawa kemana arah dan tujuan masa depan mereka.  

Partisipasi pemilih dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi 

penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) 

yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin 

tinggi tingkat partisipasi pemilih mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan 

memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat 

partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa masyarakat 

kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. 

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat direfleksikan dalam sikap golongan 

putih dalam pemilu. 

Pada tahun 2020 ini, Pilkada di Provinsi Bali dilaksanakan secara serentak di 6 

kabupatan/kota, dimana salah satunya adalah Kota Denpasar. Sesuai dengan 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, KPUD Kota Denpasar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas menyelengarakan pemilihan dengan melakukan sosialisasi pilkada dan 

pendidikan pemilih di Kota Denpasar dengan selalu mengedepankan independensi, 

integritas diri, dan profesionalisme kerjanya guna terciptanya pemilu yang aman, adil, dan 

hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin. Jika KPUD Kota Denpasar sudah 

memberikan sosialisasi dan pendidikan dalam pencerahan bagi setiap pemilih, maka 

pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu atau 

pilkada di daerahnya. 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

menjelaskan bahwa, sosialisasi pilkada KPUD Kota Denpasar dilakukan dengan tujuan: 

(1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal, dan program pemilihan; (2) 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan 

kewajiban dalam pemilihan; (3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, sosialisasi pilkada tersebut dilaksanakan dengan 

memperhatikan sasaran sosialisasi pilkada yang telah ditetapkan yaitu: (1) pemilih yang 

berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, 

pemilih berkebutuhan khusus (masyarakat wilayah perbatasan/terpencil, penghuni 

lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, 

perkebunan dan kelompok lain terpinggirkan), kaum marjinal, komunitas, keagamaan, 

relawan demokrasi dan warga internet (netizen); (2) masyarakat umum; (3) media massa; 

(4) partai politik; (5) pengawas; (6) pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau 

pemilihan asing; (7) organisasi kemasyarakatan; (8) masyarakat adat; dan (9) instansi 

pemerintah. Dalam mencapai sasaran sosialisasi pilkada tersebut dibantu oleh PPK, PPS 

dan partisipasi masyarakat.  

Adapun materi yang disampaikan dalam sosialiasi pilkada adalah seluruh kegiatan 

menyangkut tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan terdiri dari: (a) 

pemutakhiran data dan daftar pemilih; (b) pencalonan dalam pemilihan; (c) kampanye 

dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi-misi dan program 

kerja pasangan calon; (d) dana kampanye peserta pemilihan; (e) pemungutan, 

penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; (f) penetapan 

pasangan calon terpilih dalam pemilihan.  

Program sosialisasi tersebut telah dilaksanakan, namun angka partisipasi 

masyarakat di Kota Denpasar mengalami penurunan pada pilkada 2020. Ketua KPU Kota 

Denpasar menargetkan angka partisipasi permilukada 2020 sebesar 77.5 persen (Jaya 

2020). Kendati demikian, berdasarkan data hitung cepat KPU Denpasar, Komisioner 

KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) 

menyampaikan bahwa persentase masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada 

Kota Denpasar adalah 46 persen (Mustofa 2020). Hal ini menandakan hanya 54 persen 

dari 444.929 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang menyampaikan hak pilihnya. Jika 
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dibandingkan dengan Pilkada 2015, angka partisipasi masyarakat mencapai 56 persen 

(Jaya 2020). Adanya penurunan sebesar 2 persen dari Pilkada periode sebelumnya. 

Padahal, pada Pilkada 2020, KPU Kota Denpasar sudah memberikan kesempatan kepada 

pasien Covid-19 untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Denpasar. Sebanyak 3 

orang pasien Covid-19 mengikuti Pilkada Kota Denpasar (Mustofa 2020). Menurunnnya 

angka partisipasinya masyarakat ini, secara teori, dapat terjadi karena pasangan calon 

kepala daerah tidak menarik, masyarakat apatis, situasi pandemi Covid-19 yang masih 

berlangsung, dan yang terpenting mungkin disebabkan oleh sosialisasi yang tidak 

maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui penyelenggaraan Pilkada ini. 

Informasi awal yang diperoleh oleh tim kajian, KPU Denpasar pada pelaksanaan 

Pilkada Kota Denpasar Tahun 2020 telah melaksanakan sosialisasi paling efektif dan 

paling memungkinkan berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Tim Kajian 

dari Universitas Udayana pada tahun 2020. Namun kenyataannya, angka partisipasi tidak 

meningkat, bahkan menurun dari 5 tahun yang lalu (2 persen). Melihat fenomena ini,  

menjadi menarik untuk dikaji tentang efektivitas media, strategi, dan metode komunikasi 

serta sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar, Pemkot, Paslon beserta tim 

suksesnya. Faktor-faktor yang menghambat termasuk kendala dan juga faktor 

memperlancar (efektivitas) yang mempengaruhi komunikasi dan sosialisasi yang 

dilakukan KPU juga penting untuk dianalisis. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang 

mendalam ini diharapkan mendapatkan metode dan strategi komunikasi dan sosialisasi 

yang paling efektif untuk dilakukan dalam menyelenggarakan helatan politik pada 

masyarakat urban dan multikultural di Kota Denpasar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah efektivitas komunikasi dan sosialiasi yang dilakukan oleh KPU Kota 

Denpasar dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020? 

2. Bagaimanakah komunikasi politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh Paslon dan Tim 

Sukses dalam melaksanakan sosialiasi dalam kegiatan Pilkada di Kota Denpasar tahun 

2020? 

3. Bagaimanakah komunikasi administrasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialiasi dalam kegiatan Pilkada di 

Kota Denpasar tahun 2020? 
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4. Apa faktor-faktor penghambat dan memperlancar komunikasi dan sosialisasi KPU 

Kota Denpasar, Pemkot, Paslon beserta tim suksesnya dalam menyelenggarakan 

Pilkada di Kota Denpasar tahun 2020? 

5. Bagaimana model dan strategi komunikasi dan sosialisasi yang tepat dan relevan 

dalam penyelenggaraan pilkada dan helatan politik di Kota Denpasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji efektivitas komunikasi dan sosialiasi yang dilakukan oleh KPU Kota 

Denpasar dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. 

2. Untuk mengkaji komunikasi politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh Paslon dan 

Tim Sukses dalam melaksanakan sosialiasi dalam kegiatan Pilkada di Kota Denpasar 

tahun 2020. 

3. Untuk mengkaji komunikasi administrasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialiasi dalam kegiatan Pilkada di 

Kota Denpasar tahun 2020. 

4. Untuk mengkaji faktor-faktor penghambat dan memperlancar komunikasi dan 

sosialisasi KPU Kota Denpasar, Pemkot, Paslon beserta tim suksesnya dalam 

menyelenggarakan Pilkada di Kota Denpasar tahun 2020. 

5. Membangun model dan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan 

pilkada dan helatan politik di Kota Denpasar 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun pihak-pihak yang diharapkan menerima 

manfaat dari peneltiian ini adalah: 

1. Bagi KPU Kota Denpasar. Berdasarkan dokumen penelitian ini, nantinya, 

pihak KPU Kota Denpasar memiliki acuan dan petunjuk-petunjuk teknis 

dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi ketika melakukan kegiatan-

kegiatan Pilkada, Pemilu maupun helatan politik yang lain 

2. Bagi Pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan hasil laporan ini, Pemerintah 

Kota Denpasar dapat mengevaluasi sekaligus mengembangkan model 

komunikasi administrasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dilakukan 

Pemerintah Kota Denpasar 
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3. Bagi Paslon dan Tim Sukses Paslon. Hasil rekomendasi penelitian ini dapat 

dipergunakan bahan evaluasi dan sekaligus referensi dalam menentukan 

strategi komunikasi politik dan sosialisasi dalam mengikuti helatan politik di 

masa mendatang.  

4. Bagi peneliti dan akademisi. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan oleh 

peneliti maupun ilmuwan sebagai referensi dan acuan dalam melaksanakan 

penelitian-penelitian berikutnya, baik dari segi metode, maupun dalam 

merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. 

 

1.5 Luaran Penelitian 

Luaran kajian yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku atau Dokumen 

Kajian “Efektivitas Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar Tahun 2020” dengan keluaran 

sebagai berikut : 

1. Laporan Pendahuluan 

2. Laporan Akhir 

3. Softcopy Laporan 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Konsep Efektivitas  

a) Pengertian Efektivitas 

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 

efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut 

dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang 

telah ditentukan.  Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan 

sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu 

tepat pada waktunya. Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau 

keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan 

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran 

berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  

Yuniarsih (2013: 158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan 

optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas 

kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya 

organisasi. Selanjutnya, Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa efektivitas 

merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai 

rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya, sasaran atau tujuan tidak 

sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak 

efektif. Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya 

menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan 

atau progam. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan 

melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 

agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.  
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Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan 

optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, 

kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya 

organisasi. Hal tersebut penulis sependapat dengan pendapat Yuniarsih (2013:158) 

yang mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian 

rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian 

pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. 

b) Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Adapun menurut Sutrisno (2011: 125) terdapat empat kelompok variable yang 

berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, 

termasuk struktur dan organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik manajemen. Makmur 

(2011: 7) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria 

efektivitas, sebagai berikut: (a) ketepatan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat 

menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, 

tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan 

waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya; (b) ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan 

dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya 

tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan 

diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya 

merupakan bagian daripada efektivitas; (c) ketepatan dalam pengukuran. Dengan 

ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya 

merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab 

dalam sebuah organisasi; (d) ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan 

pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi 

melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau 

yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara 

yang baik dan jujur; (e) ketepatan berpikir. Ketepatan berfikir akan melahirkan 

keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan 

suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal; (f) ketepatan dalam 

melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak 
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dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan 

memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah 

yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan 

yang akan merugikan organisasi; (g) ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan 

dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan 

sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada 

jangka panjang; (h) ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang 

ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan 

aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu 

kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.  

Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan 

untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu 

pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang 

dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang 

mumpuni, kemampuan sumber daya manusia yang mengelola, dukungan lingkungan 

internal dan eksternal organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta 

ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas 

yang diharapkan tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam 

organisasi. 

c) Kriteria Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa 

yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut 

produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas 

juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan 

dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja 

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai 

atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Handayani (2017: 

13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi 

melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 
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tercapai dengan menggunakan secara optimal alat- alat dan sumber daya yang ada. 

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan oleh 

Siagian (2001: 24) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini 

dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang 

terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, 

telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan 

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses analisis dan 

perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan 

strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang 

matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

organisasi di masa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik 

masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) 

tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan 

efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara 

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena 

dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (h) sistem 

pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang 

tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan 

dan pengendalian.   

Rihardini (2012: 15) mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu; (a) 

pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai 

suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif jika 

telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan 

terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongktit; (b) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 
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pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah 

apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari 

pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di 

dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara 

maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keingginan 

sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap 

tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya; (c) integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara 

langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan perantara misalnya baleho, 

atau dengan menggunakan pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar 

program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi 

kepada masyarakat tujuan adanya program tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan menjadi delapan ukuran ataupun 

kriteria efektivitas antara lain; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai sebagai suatu 

proses; (b) perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak 

dicapai dan strategi pencapain tujuan yang telah ditetapkan; (c) penyusunan 

perencanaan program yang tepat dan matang; (d) tersedianya sarana dan prasarana 

kerja; (e) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (f) sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat mendidik; (g) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau 

program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (h) dan integrasi 

menyangkut proses sosialisasi artinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 

melakukan sosialisasi. 

 

d) Pengertian Efektivitas Program 

Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari program 

yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti telah 

berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang dinginkan.  Definisi 

efektivitas sendiri telah dikemukakan sebelumnya melalui beberapa pendapat para 

ahli diantaranya yaitu, menurut Raihani (2015: 8) adalah kondisi atau keadaan yang 

dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai 

tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya 

suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yuniarsih (2013: 158) 
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mengatakan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) 

kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan 

ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) 

menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan 

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya 

suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain 

sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula 

sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka 

pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu 

pekerjaan atau kegiatan, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan 

sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya 

tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.  

Pengertian program sendiri secara umum adalah kegiatan telah ditentukan 

untuk dilaksanakan. Kemudian dikemukakan oleh Jones (1991: 296) yaitu program 

adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa 

aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam 

mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, 

diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan. 

Disebutkan pula oleh Nasution (2017: 17), program adalah suatu kegiatan dalam 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat anggaran.  

Dapat pula disimpulkan yang dimaksud dengan program adalah suatu cara 

yang dilakukan dalam kegiatan organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan 

melihat pula pada anggarannya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, Andari 

(2017: 16) mendefinisikan efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih 

tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara 

yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu 

cara untuk mengukur efektivitas program.  Menurut Setiawan (2008: 21), efektivitas 

program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output 

program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran 

untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas program 

pelatihan yang dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.   
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Menurut Budiani (2007: 53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat 

dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (a) ketepatan 

sasaran program (yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah 

ditentukan sebelumnya); (b) sosialisasi program (yaitu kemampuan penyelenggara 

program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 

sasaran peserta program pada khususnya); (c) tujuan program (yaitu sejauhmana 

kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah 

ditetapkan sebelumnya); (d)  pemantauan program (yaitu kegiatan yang dilakukan 

setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program). 

Nasution (2017: 19) menjelaskan bahwa efektivitas program memiliki beberapa 

ukuran efektivitas, antara lain; (a) pencapaian tujuan (pencapaian adalah keseluruhan 

upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) kurun waktu 

pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit); (b) integrasi 

(pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam 

organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur; (2) 

proses sosialisasi; (c) adaptasi (proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk 

menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan 

kemampuan (2) sarana dan prasarana).   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan efektivitas program adalah 

kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan 

prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana 

dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan 

organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya. Maka efektivitas program 

dapat dikatakan efektif jika diukur dari; kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber 

daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi (mengadakan 
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sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam 

organisasi lainnya. 

 

2.2 Konsep Sosialisasi 

a) Pengertian Sosialisasi 

Sosiologi menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam diri seseorang ketika 

mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga 

mereka mampu memainkan peran masing – masing dengan tepat dalam masyarakat 

(“socialization is the process through which people learn attitudes, values, and 

actions appropriate for members of a particular culture”). Menurut Djuyandi (2014: 

1204) sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini 

terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk 

belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma 

dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Fahroza (2017: 21) 

sosialisasi adalah suatu kemampuan individu untuk dapat berinteraksi secara baik 

dengan lingkungan dan memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungannya.   

Menurut Horton (1999: 118) sosialisasi ialah proses mempelajari kebiasaan 

dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian adalah 

proses mempelajari peran.  Sentosa (2012: 6) Sosialisasi adalah proses belajar yang 

dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan 

yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Setiadi (2007: 70) sosialisasi merupakan 

suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (role talking) dalam 

beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus 

dijalankan serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan 

yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Abdullah (2006: 31) sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, 

dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Sosialisasi 

dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk 

masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain, masyarakat melakukan suatu 

rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi 

berikutnya.  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu 

proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran 

peran dengan tepat di dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi juga sering dikatakan 
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sebagai proses pendidikan untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui 

seseorang di dalam kehidupan sosial, seperti mengetahui peran, norma dan nilai di 

dalam bermasyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia.  

b) Sosialisasi Politik 

Rush (1992 dalam Budiardjo, 2007: 407) menyampaikan bahwa sosialisasi 

politik melibatkan proses dimana orang dalam masyarakat mengenali sistem 

politiknya. Proses ini mempengaruhi persepsi dan reaksi orang-orang tersebut 

terhadap fenomena politik. Secara spesifik, Sigel (1965 dalam Haryanto, 2018: 14) 

menjelakan bahwa sosialisasi politik melibatkan proses pembelajaran secara perlahan 

mengenai norma, sikap, dan perilaku yang diterima dan dipraktikan dalam sistem 

politik yang sedang berlangsung. Proses pembelajaran ini dapat melatih dan 

mengembangkan individu agar menjadi anggota masyarakat yang menjalankan fungsi 

politiknya dengan baik. Sosialisasi politik meliputi tiga elemen, yakni agen, materi, 

dan interaksi antara agen dan target sosialisasi politik (Langton dalam Haryanto, 

2018: 24). Agen sosialisasi politik adalah aktor yang melakukan proses sosialisasi 

politik (Haryanto, 2018: 32). Aktor ini menjadi subjek yang melakukan sosialisasi. 

Adapun pihak yang dapat subjek dalam melakukan sosialisasi adalah keluarga, 

lembaga pendidikan, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, 

kontak-kontak politik. Selain itu, agen sosialisasi politik juga merupakan seseorang 

yang memiliki pengalaman empirik di bidang politik. Misalnya, seorang calon 

legislatif mengikuti pemilu sehingga pengalaman ini membentuk persepsi dan 

responnya terhadap sistem politik yang ada.  

Materi yang disosialisasikan dalam sosialisasi politik dapat tergolong dalam 

dua jenis. Pertama, materi manifes adalah materi yang secara eksplisit berkaitan 

dengan masalah-masalah politik atau bermuatan politik. Dampak dari sosialisasi ini 

dirasakan secara langsung oleh individu yang mengalaminya. Kedua, materi laten 

adalah materi sosialisasi politik yang tidak bermuatan politik atau tidak berkaitan 

langsung dengan masalah-masalah politik, namun memiliki dampak dalam kehidupan 

politik di kemudian hari.  

Materi sosialisasi politik dapat disampaikan melalui metode langsung dan 

tidak langsung. Dalam konteks sosialisasi dalam rangka pilkada, materi sosialisasi 

politik disampaikan secara langsung. Hal ini berarti metode ini menyampaikan materi 

manifes dalam sosialisasi politik. Metode langsung dapat dilaksanakan melalui 
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pendidikan politik dan pengalaman politik. Pendidikan politik adalah usaha nyata 

yang dilakukan dengan mentransmisi nilai, sikap, dan orientasi politik, sedangkan 

pengalaman politik adalah hal yang dialami oleh individu dalam sistem politik yang 

ada.  

 

c) Jenis Sosialisasi  

Menurut Pramita (2010: 18) Sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer 

(dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat): Sosialisasi Primer 

adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi 

anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi Sekunder adalah suatu proses 

sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam 

kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan 

desosialisasi.  

 

d) Sosialisasi Pemilu  

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Dalam 

hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal. Menurut Syarbaini 

(2014) jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-

lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang 

dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), 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 

mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, 

sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses 

pemilihan umum. Selanjutnya dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, sosialisasi 

pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi 

tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.  

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian 

informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan 

oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan 
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ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan 

pentingnya pemilu. Adapun tujuan sosialisasi pemilu dikemukakan oleh Djuyadi 

(2014:1207) yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat 

tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk 

memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab. 

 

2.3 Konsep Partisipasi 

a) Pengertian Partisipasi 

Kata “partisipasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation”, take a 

part, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang 

lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan 

sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha 

yang bersangkutan.  Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi, oleh sebab itu 

banyak ara ahli mengemukakan pandangannya tentang partisipasi. Midgley (1986:34) 

menjelaskan tentang partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari 

pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses 

pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.  

Tuntutan partisipasi masyarakat akan semakin menggejala seiring kesadaran 

akan hak dan kewajiban warga negara. Mikkelsen (1999: 35) menyebutkan partisipasi 

adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang 

terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu 

hal. Dan pendapat Tilaar (1997: 237) tentang partisipasi adalah masyarakat yang 

produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri. Menurut Nasution (2017: 19) 

partisipasi melibatkan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorangan di 

dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 

pemerintah atau kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan serta turut 

bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan 

suatu proses aktif dari seseorang yang sadar hukum, hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara. Artinya seseorang ikut dalam proses pembangunan sosial sebagai 

bentuk eksistensi manusia yang seutuhnya.  
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b) Partisipasi Politik  

Arifin (2015: 77) mengatakan keterlibatan warga negara secara individu dalam 

kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut 

partisipasi politik. Partisipasi politik juga dijelaskan oleh Maran (2001: 147) yaitu 

sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-

pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. 

Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap 

kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.  

Menurut Mc Closky dalam Budiardjo (1989: 1) mengatakan partisipasi politik 

adalah proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. Kemudian, Budiarjo (2008: 185) menjelaskan 

pula tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin 

negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selanjutnya Syafiie 

(1997: 96) memaparkan bahwa partisipasi politik adalah sikap dari keterlibatan hasrat 

setiap individu dalam politik sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut 

untuk berperan serta dalam tujuan pencapaian politik. Masyarakat yang berpartisipasi 

adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha 

memecahkan masalah tersebut demi untuk meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang 

mempunyai daya kritis. Mereka tidak menerima apa yang ada, tetapi gandrung 

terhadap perubahan (change). Maka partisipasi politik merupakan keterlibatan diri, 

mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai macam level 

kegiatan politik diantaranya, kegiatan pemilihan pemimpin negara melalui pemilu 

sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab seseorang terhadap peraturan atau 

kebijakan pemerintah. 

 

c) Bentuk partisipasi Politik 

Partisipasi politik dilakukan oleh partisipan politik yaitu khalayak atau 

masyarakat yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif serta masyarakat yang sadar 

akan norma-normanya dan kedudukannya sebagai seorang warga negara, dengan 

berkontribusi pada pembangunan politik salah satunya dengan menjadi partisipan 

politik. Menjadi seorang partisipan politik terbilang mudah salah satu hal yang paling 
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mendasar adalah mendukung pelaksanaan pemilu atau pilkada. Namun, banyak 

bentuk lain yang dapat masyarakat berperan di dalamnya sebagai seorang partisipan 

politik tersebut.  Arifin (2011: 213) menjelaskan tentang bentuk partisipan politik 

yang terbagi atas dua bentuk, yaitu; partisipan pengamat dan partisipan mitra. 

Partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki mitra, pengetahuan 

dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai 

khalayak media massa. Partisipan mitra adalah aktivis atau orang-orang yang ingin 

menjadi aktivis sehingga meliatkan diri dalam kagiatan politik sebagai mitra politikus.  

 

d) Pemilih  

Pemilih adalah masyarakat/penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu 

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota, yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun 

atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Menurut Afnaniyati (2012: 

262), pemilih adalah orang yang menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan politik (pemilu).   

Masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat penting 

dalam suatu pembangunan, tanpa terkecuali pembangunan politik. Masyarakat telah 

menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, sebab selain sebagai objek 

pembangunan, juga menjadi subjek pembangunan tersebut. Dalam pembangunan 

politik masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara, serta 

menentukan pilihannya melalui pemilu sebagai perwujudan kedaulatan bangsa dengan 

pemilihan pemimpin negara. Adapun definisi masyarakat menurut Wahyu (1986: 10) 

secara umum adalah sejumlah manusia yang hidup dalam suatu hubungan dalam 

kurun waktu yang cukup sehingga melahirkan budaya dengan satu kesatuan kreteria 

dalam memilih system hidup bersama. Masyarakat menurut Mansyurdin (1994: 40) 

merupakan suatu sistem tentang kebiasaan tentang prosedur, tentang kekuasaan dan 

batuan timbal-balik, tentang kelompok dan pembagiannya, tentang perilaku 

pengawasan manusia dan kebebasannya.  

Tentang masyarakat juga dikemukakan oleh Huda (2014: 18) rakyat yaitu 

sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga 
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merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, 

kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Masyarakat harus terorganisasi dengan baik 

(organized population). Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun 

kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, serta sadar akan hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara yang bermukim di suatu wilayah atau negara. 

 

e) Partisipasi masyarakat. 

Akib (2016: 188) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan 

wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah 

khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu 

dengan adanya sikap mendukug terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang 

ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program 

pembangunan. Tilaar (1997: 237) mengatakan partisipasi masyarakat adalah 

masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri. Pentingnya 

partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Conyers (1991: 154) yaitu; pertama, 

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh infromasi mengenai 

kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program 

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; Kedua, bahwa masyarakat akan lebih 

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 

persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk 

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; Ketiga, 

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai partisipasi 

masyarakat yang merupakan suatu wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung 

secara aktif setiap pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk 

membangun masyarakat itu sendiri.  

 

f) Prasyarat Partisipasi  

Keberhasilan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 62), yang berkaitan 

dengan seberapa baik terpenuhinya prasyarat tertentu. Adalah prasyarat utama yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : (a) harus ada waktu untuk berpartisipasi sebelum 
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diperlukan  tindakan, partisipasi hampir tidak tetap dalam situasi darurat; (b) 

kemungkinan maslahat seyogyanya lebih besar dari keinginan, sebagai contoh, 

bawahan tidak boleh memboroskan begitu banyak untuk berpartisipasi sehingga, 

mengabaikan pekerjaan mereka; (c) bidang garapan partisipasi haruslah relevan dan 

menarik bagi masyarakat; (d) para peserta hendaknya memiliki kemampuan seperti, 

kecerdasan dan pengetahuan teknis untuk berpartisipasi; (e) para peserta harus 

meningkatkan atau berkomunikasi timbal balik untuk berbicara dengan bahasa lain 

untuk dapat bertukar gagasan.  

Sedangkan menurut Tilaar (1997: 231), meningkatkan partisipasi masyarakat 

atau yang populer dewasa ini memberdayakan masyarakat, menurut beberapa 

prasyarat atau kondisi. Ada lima prasyarat yang diperlukan yaitu: (a) menciptakan 

kondisi pemberdayaan. Kondisi pemberdayaan masyarakat melingkupi berbagai aspek 

kehidupan, masyarakat yang berbedaya adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu 

masyarakat madani (civil society); (b) kesempatan agar semakin berdaya. Kondisi 

berdaya yang telah dijelaskan hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya 

memperoleh kesempatan agar semakin berdaya; (c) perlindungan agar berdaya. Di 

dalam suatu masyarakat atau negara yang sedang berkembang, perlindungan terhadap 

pemberdayaan masyarakat terutama pada tahap-tahap permulaan perlu dilakukan.  

Sebagai contoh adalah perlindungan terhadap yang lemah menghadapi 

organisasi masyarakat yang sudah mapan; (d) kemampuan agar semakin berdaya. 

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah pemberdayaan setiap anggota 

masyarakat itu serta lembaga-lembaga masyarakat yang menampung produktivitas 

dari para anggotanya; (e) fungsi pemerintah. Tumbuhnya suatu masyarakat dan 

partisipasi anggotanya tumbuh dengan marak, tentunya memerlukan suatu 

pemerintahan yang kondusif untuk seperti yang telah dijelaskan mengenai masyarakat 

madani, fungsi pemerintah di dalam masyarakat seperti itu adalah ibarat memegang 

setir perahu dan bukan sebagai pendayung. Fungsi pemerintah adalah mengarahkan 

kekuatan dayung yang amat besar itu kepada suatu tujuan yang jelas seperti yang 

ditentukan di dalam visi misi pembangunan. Hal ini berarti harus menciptakan suatu 

pemerintahan yang bersih dan efektif dan terhindar dari kekuatan sistem birokrasi. 

 

g) Manfaat Partisipasi 

Manfaat partisipasi dapat dikemukakan sebagai berikut:  
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1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik. 

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui 

dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.  

3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.  

4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam 

sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.  

 

h) Bentuk Partisipasi   

Partisipasi dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk atau corak, menurut 

Kumorotomo (2005: 111) bentuk partisipasi sebenarnya beraneka ragam, bukan 

sekedar berkumpulnya masyarakat di satu tempat tertentu untuk mendengarkan 

penjelasan mengenai program-program yang akan direncanakan. Secara umum corak 

partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat (4) macam: (1) partisipasi dalam 

pemilihan (electoral participation). Ini merupakan corak partisipasi yang paling 

mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat 

dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin 

atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Oleh sebab itu aktivitas yang 

dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, 

propaganda atau menyumbangkan uang pribadi untuk kegiatan faksi tertentu. Di 

samping itu, partisipasi dapat mengambil bentuk keikutsertaan warga negara dalam 

voting melalui koran, selebaran atau media massa lainnya; (2) partisipasi kelompok 

(group participation). Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu 

untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari 

orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, mengadukan 

penyelewengan administratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar 

membela kepentinggan-kepentingan sekelompok individu yang sama. Jika di antara 

para pejabat dan kelompok-kelompok partisipan dapat terbina saling pengertian, 

kelompok-kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penengah (intermediary 

medium) antara pejabat dan warga negara. Ia sekaligus dapat berfungsi sebagai 

saluran mengkomunikasikan kepentingan warga negara dengan pejabat-pejabat yang 

berkompeten; (3) kontak antara warga negara dengan pemerintah (citizen-government 

contacting). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga masyarakat dengan 
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pemerintahannya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara 

pribadi. Kontak lain juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat 

desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokarya 

dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Untuk mengetahui kadar 

partisipasi warga negara, aparatur pemerintah mungkin mengadakan survei mengenai 

opini publik atas kebijakan tertentu; (4) partisipasi warga negara secara langsung di 

lingkungan pemerintahan.   

Menurut Kumorotomo (2005: 114), partisipasi seperti ini mensyaratkan 

keterlibatan secara langsung seorang warga negara dalam pembuatan kebijakan 

pemerintah. Misalnya saja bila terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukkan 

sebagai wakil rakyat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara yang lain adalah 

dengan mengkaji klien dari suatu program untuk menjadi pelaksana program itu 

sendiri.  

 

i) Cara Meningkatkan Partisipasi  

Adapun cara meningkatkan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 262), adalah 

sebagai berikut: (a) mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan dan perencanaan; (b) menjelaskan tentang maksud tujuan 

keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (c) meminta tanggapan dan saran 

tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (d) meminta informasi 

tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan; 

(e) memberikan kesempatan untuk ikut serta memiliki saham; (f) meningkatkan 

pendelegasian wewenang.   

Apa yang dikemukakan tersebut hanyalah sebagian cara-cara untuk 

meningkatkan partisipasi, sebab masih banyak cara-cara lain untuk dapat 

meningkatkan partisipasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebab suatu cara 

yang tepat bagi instansi atau perusahaan belum tentu cocok untuk instansi atau 

perusahaan yang lain 

 

2.4 Konsep Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif, Pilkada, dan Pilpres) 

a) Pengertian Pemilu  

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. 

Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas 
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kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan 

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini adalah inti kehidupan 

demokrasi. 

Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia 

adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga 

Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk 

mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara 

kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undangn 1945.   

Pada pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan 

bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan 

negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. 

Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan 

dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk 

memperoleh akses yang sama pada pelayan oleh pemerintah negerinya. Pemilihan 

umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini 

(modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya 

atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan 

dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus 

menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi 

utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-

wakil mereka, kepala daerah mereka, dan presiden mereka.  

 

b) Perlunya Pemilu  

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan 

yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih 

wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan 

kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa.  Pemerintahan yang 

berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat 
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tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang 

berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. 

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat seperti pemilihan anggota 

legislatif, pilkada ataupun pilpres, rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses 

politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas 

kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.  

Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk 

memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan 

perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan 

masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada perinsip bahwa dalam sitem 

demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak 

boleh diselesaaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan 

melalui musyawarah (deliberation). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan 

musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai 

apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan 

dalam kebijakan umum. 

2.5 Golongan Putih (Golput) 

Fenomena golput menurut Subanda (2009: 70) merupakan reaksi dan 

pembangkangan sipil dan rakyat karena karya demokrasi yang lebih bersifat proses, 

prosedural dari pada hasil, kesejahteraan rakyat sebagai subtansi yang 

diperjuangkannya. Pendapat lain mengenai golput juga dikatakan oleh Arifin (2014: 

103) yaitu golput adalah semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang  

memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Golput (golongan putih) dikemukakan 

oleh Pahmi (2010: 65) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak 

pilihnya dalam suatu pemilihan.  

Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan 

dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan Pemilu ini tidak diikutinya. Namun 

demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih, tetapi 

mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Sementara 

Arianto (2011: 54) 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) 
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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 pemilu legislatif/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.  

Sedangkan menurut Ali (1999; 22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput 

yaitu; (a) kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak 

pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan 

sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, 

melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja; (b) kelompok golput pilihan, yaitu 

mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar 

karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. 

Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum 

ada. dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih 

tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis 

politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat 

evaluasi. 

 

2.6 Efektivitas Sosialiasasi Pemilu 

Sosialisasi merupakan salah satu program di dalam rangkaian kegiatan 

pemilihan umum (pemilu). Sosialisasi Pemilu telah menjadi tanggungjawab KPU 

sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Pada pasal 1 poin 11 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, 

selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses 

penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.   

Tujuan dilakukanya sosialisasi pemilu telah ditetapkan pada Peraturan KPU 

Nomor 8 Tahun 2017 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, 

jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) 
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meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Disebutkan pula pada peraturan 

tersebut tentang sasaran sosialisasi Pemilihan Pasal 4 yaitu:  

(1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen: a) Pemilih yang 

berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih 

penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, 

keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen); b) masyarakat umum; c) 

media massa; d) partai politik; e) pengawas; f) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 

dan Pemantau Pemilihan Asing; g) organisasi kemasyarakatan; h) masyarakat adat; 

dan 1) instansi pemerintah.  

(2) Pemilih dengan kebutuhan khusus meliputi masyarakat di wilayah 

perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja 

rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang 

terpinggirkan. 

Materi sosialisasi pemlihan, diatur dalam pasal 7, mencakup: a) seluruh 

tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan. Hal ini terdiri dari pemutakhiran 

data dan daftar pemilih; pencalonan dalam pemilihan; kampanye dalam pemilihan; 

dana kampanye peserta pemilihan; pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara pemilihan; dan penetapan pasangan calon terpilih dalam 

pemilihan; b) materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 menyampaikan bahwa metode 

yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilihan melalui forum 

warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; mobilisasi sosial; 

pemanfaatan budaya lokal/tradisional; laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; media sosial; media kreasi; dan/atau bentuk lain yang 

memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik 

Sesuai dengan tujuan sosialisasi pemilu yang salah satunya telah disebutkan di 

atas yaitu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Oleh sebab itu kegiatan 

sosialisasi dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Keberhasilan sosialisasi akan 

menentukan tingkat partisipasi pemilih. Sosialisasi yang efektif akan mendorong pula 

tingkat partisipasi pemilih menuju pada tingkatan yang diharapkan. Untuk itu 

diperlukannya sosialisasi pemilu yang efektif.  
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Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi arah penelitian ini yaitu pada 

efektivitas sosialisasi pemilu. Sosialiasi pemilu telah disebutkan sebelumnya 

merupakan suatu program sehingga yang menjadi pembahasan penelitian ini terdapat 

pada efektivitas programnya. Dalam suatu program diperlukannya proses sosialisasi 

atau pemberian informasi dan menyebarluaskan informasi mengenai suatu kegiatan, 

sama hal nya dengan pemilu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pelaksanaan pemilu tersebut. Kegiatan sosialisasi pemilu tersebut juga dilakukan 

dengan adanya kerjasama dengan elemen-elemen pendukung keberhasilan 

pembangunan politik, baik masyarakat maupun instansi/organisasi lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas sosialisasi pemilu dapat pula diukur 

keefektivannya. Efektivitas sosialisasi pemilu dapat dikatakan efektif jika menilai 

melalui variable tersebut dengan dilihat dari; kesesuaian prosedur, pemanfaatan 

sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi 

(mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai 

macam organisasi lainnya). Unsur-unsur tersebut menjadi tolak ukur efektivitas 

sosialisasi pemilu yang juga menjadi ukuran atau kategorisasi penelitian ini. 

Penelitian ini menilai keefektifan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Denpasar 

dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui ukuran tersebut penelitian ini 

dapat mengetahui efektif atau tidaknya sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan  

partisipasi pemilih di KPUD Kota Denpasar. 

 

2.7 Kharateristik Masyarakat Perkotaan 

Masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan 

masyarakat perdesaan.  Jamaludin (2015: 72) mennyampaikan tujuh kharakteristik 

masyarakat kota, antara lain: 1) Hubungan antara anggota masyarakat nyaris hanya 

didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi; 2) Hubungan dengan 

anggota masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling memengaruhi; 3) 

Masyarakat yakin bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki 

kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya; 4) Masyarakat kota 

terdiferensiasi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan 

serta pelatihan; 5) Tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan masyarakat pedesaan; 6) Aturan-aturan atau hukum yang 

berlaku dalam masyarakat perkotaan lebih berorientasi pada aturan atau hukum 
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formal yang bersifat kompleks; 7) Tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota 

umumnya ekonomi-pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-

nilai inovatif lainnya.  

Soekanto (2007 dalam Muhammad 2017: 155) menyampaikan bahwa 

masyarakat perkotaan memiliki kehidupan keagaan yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan masyarakat perdesaan dan kehidupan masyarakatnya berada dalam 

lingkungan ekonomi dan perdagangan. Masyarakat perkotaan juga dipandang 

memiliki jalan pikir yang rasional sehingga interaksi yang terjadi lebih didasarkan 

pada faktor kepentingan dan lebih mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada 

orang-orang lain. Di lihat dari sudut pandang, pekerjaan, masyarakat perkotaan 

memiliki beragam jenis pekerjaan dari jenis pekerjaan sederhana, hingga 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pembagian kerja nya pun lebih 

tegas dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Kecepatan jalannya kehidupan 

perkotaan menyebabkan faktor waktu menjadi faktor penting dalam kehidupan 

masyarakat perkotaan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi 

antara anggota masyarakat, keberagaman pekerjaan dan kharakteristik pekerjaan, 

individualitas, cara pandang terhadap waktu dan IPTEK, dan aturan hukum yang 

berlaku adalah hal yang membedakan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.  

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian 

ini sebagai berikut: 
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Efektivitas Sosialisasi Pilkada Oleh KPU Kota 

Denpasar, Pemkot, Paslon beserta tim suksesnya 
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2. Angka Partisipasi dan Golput dalam Pilkada 2020 Kota 

Denpasar 
3. Media komunikasi dan sosialisasi yang dipergunakan KPU Kota 

Denpasar 
4. Media dan strategi komunikasi politik dan sosialisasi Paslon dan 

Tim Sukses  
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1. Efektivitas Komuunikasi dan Sosialisasi KPU, Tim Paslon/Tim Sukses, dan 

Pemerintah Kota Denpasar 

2. Faktor-Faktor Penghambat/Kendala komunikasi dan sosialisasi KPU, Tim 

Paslon/Tim Sukses, dan Pemerintah Kota Denpasar 

3. Faktor Pendukung/Memperlancar komunikasi dan sosialisasi KPU, Tim 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada wilayah Kota Denpasar yang meliputi setiap 

kecamatan di Kota Denpasar, yakni Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar 

Barat, Kecamatan Denpasar Timur, dan Kecamatan Denpasar Selatan.  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber 

primer terdiri dari data langsung yang berupa data dan informasi yang didapat dari hasil 

wawancara dengan informan dan penyebaran kuesioner pada masyarakat Kota Denpasar 

di 4 Kecamatan, sedangkan data sekunder didapatkan dari beberapa review dokumen 

yang relevan dengan penelitian ini.  

 

3.3 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan yang terkait dengan Efektivitas 

Sosialisasi Pilkada Oleh KPU Kota Denpasar, Pemkot, Paslon beserta tim suksesnya, 

peneliti menentukan beberapa informan beberapa penelitian ini :  

1. KPU Kota Denpasar baik komisioner maupun sekretariat  

2. Bawaslu Kota Denpasar baik komisioner maupun sekretariat 

3. Pemerintah Kota Denpasar yang membidangi masalah pemilu  

4. Paslon dan/atau tim sukses  

5. Tokoh/Elite partai politik  

6. Pemerintah lokal, kepala desa, dan lurah serta kelian dusun/kepala lingkungan  

7. Tokoh masyarakat yang terdiri dari a) tokoh masyarakat tradisional; b) tokoh 

masyarakat ekonomi; c) tokoh masyarakat civil society, d) tokoh agama 

8. Masyarakat dari berbagai profesi 

 

Untuk mendapatkan data berbagai informan di atas peneliti menentukan teknik 

pengambilan sampel secara purposive yakni peneliti yang menentukan berdasarkan 

kriteria yang relevan. Dalam menentukan purposive ini, dasar pemikiran yang digunakan 

adalah informan sebagai policymakers, pelaksana kebijakan (implementator), sebagai 
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aktor dan pelaku tindakan (pretator), serta tokoh masyarakat yang dianggap melek akan 

helatan politik. 

Sedangkan untuk masyarakat dari berbagai profesi, pengambilan sampel 

dilakukan secara accidental yakni siapa yang ditemui secara kebetulan dalam 

proses penelitian lapangan (field research). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan terfokus pada metode observasi, 

penyebaran kuesioner, metode wawancara terstruktur dan metode wawancara mendalam 

(in-depth interview) yang berfungsi saling melengkapi satu sama lain.  

Jika memungkinkan, dalam penelitian ini juga akan melakukan focus group 

discussion (FGD) dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Dalam FGD ini 

sekaligus juga peneliti melakukan Peer De Briefing dengan beberapa peneliti yang telah 

melakukan penelitian sejenis yakni tentang politik atau kepemiluan. 

Untuk melaksanakan fungsi triangulasi yang bersifat penguatan keabsahan data, 

peneliti juga melakukan review dokumen yang relevan dengan data dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Contoh-contoh data yang didapat dari review dokumen 

tersebut: Daftar Pemilih Tetap (DPT), tingkat partisipasi dan angka golput, serta 

beberapa dokumen dan berita acara di Dapil Kota Denpasar.  

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Validitas dan kesahihan penelitian diawali dengan kesahihan sesama peneliti 

dengan kesamaan persepsi, kesahihan instrumen pokok, kesahihan alat bantu yang 

mencakup sarana dan prasarana yang terpercaya, serta kesahihan sebaran penelitian, 

dengan sampel dan kesahihan sebaran penelitian mencakup wilayah Kota Denpasar 

dengan cara interaktif melalui wawancara, dan penyebaran kuesioner. Sedangkan, 

reliabilitas atau kepercayaan informasi dikuatkan dengan metode Peer De Briefing dan 

mengklasifikasi data secara manual dan komputerisasi. 

Dalam rangka keperluan penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti mengikuti 

beberapa cara yang sering digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data seperti yang 

dikemukakan oleh Moleong (2001 ; 175-183) yaitu : 

a) Keikutsertaan 
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Bahwa peneliti adalah merupakan alat (instrumen) di dalam penelitian kualitatif, 

maka untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, peneliti 

harus terlibat langsung dengan pelaksana di lapangan untuk dapat secara langsung 

mengamati proses pelaksanaan kegiatan. Keikutsertaan penelitian menentukan 

keberhasilan pengumpulan data dan derajat validitas data. 

b) Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan penelitian bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang dicari kemudian 

memusatkan perhatian terhadap hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini sangat penting 

tetapi tergantung pada kemampuan peneliti dalam menangkap suatu gejala atau 

masalah. 

c) Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data yang sudah diperoleh tersebut. Menurut Denzim (dalam Merta, 2000; 64) ada 

empat kategori triangulasi yakni; (1) Triangulasi sumber data, (2) Triangulasi 

penyidik, (3) Triangulasi teori dan (4) Triangulasi metodologi. Triangulasi yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu pengecekan 

kebenaran informasi antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. 

Diantaranya mengecek silang atau mengkonfirmasi kebenaran data wawancara 

dengan data dokumentasi. 

d) Kecukupan Referensi 

Dipergunakan untuk pemeriksaan keabsahan data terutama untuk validitas data dan 

berfungsi sebagai referensi dan analisis dan penafsiran data. Dalam hal ini 

berhubungan dengan data yang dipergunakan pada penelitian ini. 

e) Uraian yang Rinci 

Uraian yang rinci merupakan cara melaporkan hasil penelitian dengan teliti dan 

cermat serta dapat menggambarkan konteks penelitian. Langkah ini dilakukan mulai 

dari penyajian data sampai dengan analisis yang sesuai dengan variabel-variabel. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut 

Nawawi (1990:64) metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan 
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masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan 

obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Lebih lanjut Nawawi mengatakan penelitian dengan sifat ini 

mempunyai ciri-ciri pokok antara lain; (1) memusatkan perhatian permasalahan yang 

ada, pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual; (2) 

menggambarkan tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi 

interpretasi rasional. 

Selanjutnya teknik kualitatif mencoba memberikan kesimpulan-kesimpulan 

kualitatif atas keseluruhan data dari masing-masing variabel yang diperoleh dari studi 

kasus, yaitu dengan cara memahami dan memaknai data-data primer dan sekunder yang 

didapat dengan perpaduan teori dan praktek. 

Analisis data dilakukan dengan mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, selanjutnya dibandingkan dengan teori-

teori yang mendasari penelitian ini untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai hasil 

penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246) mengemukakan, bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerussampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (display), dan menarik kesimpulan 

atau verifikasi (conclucing drawing/verivication).  

Gambar 2 

 Bagan Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan analisis berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a) Reduksi data, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dituangkan dalam uraian 

atau laporan yang lengkap dan rinci. Data tersebut selanjutnya direduksi, dirangkum, 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Kesimpulan 
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dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penyuntingan. 

Reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilaksanakan; 

b) Penyajian data, tujuannya adalah untuk memudahkan melihat gambaran secara 

menyeluruh atau bagian-bagaian tertentu dari hasil penelitian. Bagian ini merupakan 

proses pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu untuk memperlihatkan bagian 

secara utuh; 

c) Penarikan kesimpulan, verifikasi ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian 

dilaksanakan, bagian ini berusaha menganalisis dan mencari makna data yang terkumpul 

melalui proses mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal lainnya yang sering 

timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif menuju 

kesimpulan yang bersifat mendasar. 

Analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan logika induktif, dimana 

silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara 

pada kesimpulan-kesimpulan umum (Bungin, 2008:143). Model tahapan analisis induktif 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, melakukan identifikasi, revisi-

revisi, dan pengecekan ulang terhadap data yang ada;  

b. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh;  

c. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi;  

d. Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi;  

e. Melakukan analisi-analisis yang tajam terhadap kategori-kategori yang ada; 

f. Menyusun forecasting atau perkiraan pengembangan. 

g. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum;  

h. Membuat semacam implikasi teoretis dan praktis; 

i. Membuat rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang telah dirumuskan dalam 

bentuk implikasi teoritis dan praktis. 

 

3.7 Biaya Kegiatan 

Seluruh biaya kegiatan ini ditanggung oleh KPU Kota Denpasar dengan rincian 

pengeluaran sbb: 
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No Kegiatan  Biaya 

1 Pembuatan proposal dan Kuisioner Rp. 2.000.000 

2 Administrasi/ATK/Fotocopy Rp. 3.000.000 

3 Konsumsi dan Transportasi Peneliti  

(10 X 20 X 25.000) 

Rp. 5.000.000 

4 Penelitian lapangan/ observasi/wawancara 

10 X 10 X 50.000 

Rp. 5.000.000 

5 Focus Group Discussion (FGD) 

2 X 3.000.000 

Rp. 6.000.000 

6 Reduksi dan Analisis Data Rp. 3.000.000 

7 Peer de Briefing dan Pembuatan Laporan Rp. 3.000.000 

8 Presentasi laporan akhir Rp. 3.000.000 

9 Honor Peneliti (5 X 2.000.000) Rp. 10.000.000 

TOTAL PENGELUARAN Rp. 40.000.000 

(Total pengeluaran penelitian sebesar empat puluh juta rupiah) 

 

3.8 Kalender Kegiatan 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan 

Desember 2020 Januari 2021 

I II III IV I II III IV 

1 Persiapan dan 

Koordinasi dengan 

KPU 

        Penentuan tema, 

waktu, dan biaya 

penelitian 

2 Pembuatan proposal          

3 Penyebaran 

kuisioner, 

wawancara, dan 

observasi 

        Kepada KPU, 

Pemkot, 

Paslon/Tim 

Sukses, dan 

Masyarakat 

4 Focus Group 

Discussion (FGD) 

        Dua kali dengan 

peserta maksimal 

25 orang 
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5 Tabulasi, Reduksi, 

dan Analisis Data 

         

6 Penyelesaian 

Laporan Akhir 

         

7 Presentasi Laporan 

Akhir 

        Di kantor KPU 

Kota Denpasar 
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BAB IV 

Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  

Di Kota Denpasar 

 

4.1 Pelaksanaan Masing - Masing Tahapan Pilkada di Kota Denpasar 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada di Kota Denpasar dibagi dalam dua tahap yakni 

tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.  

Dalam tahap persiapan, KPU Kota Denpasar melakukan perencanaan program dan 

anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; sosialisasi kepada masyarakat 

dari 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020; penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS; pembentukan dan masa kerja 

PPK, PPS, PPDP, dan KPPS; pembentukan panitia pengawas pemilihan kecamatan, PPL, dan 

pengawas tempat pemungutan suara; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, 

dan lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat hasil pemilihan; penyerahan 

daftar penduduk potensial pemilih pemilihan; pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih 

tetap. 

Dalam melakukan berbagai kegiatan di tahap persiapan, terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi oleh KPU Kota Denpasar. Dalam pengelolaan anggaran, terdapat kegiatan-

kegiatan yang belum dianggarkan oleh KPU Kota Denpasar, tetapi harus dilaksanakan karena 

adanya kebijakan dari KPU RI. Kebijakan-kebijakan baru KPU RI terkait tahapan, seringkali 

datang secara tiba-tiba dan kebijakan tersebut harus segera dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan yang sebenarnya tidak dianggarkan dalam perencanaan awal. Hal ini menyebabkan 

anggaran harus direvisi. Revisi anggaran ini membutuhkan waktu dan perhitungan yang 

cermat serta keterlibatan TAPD pada proses revisi anggaran. Tantangan ini dapat diselesaikan 

dengan perencanaan yang lebih baik di tingkat nasional sehingga kebijakan-kebijakan yang 

dihasilkan dapat disampaikan lebih awal ke KPU di Kabupaten/Kota sehingga kegiatan-

kegiatan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dianggarkan dengan lebih 

baik.  
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Akibat adanya pandemi Covid-19, terdapat perubahan dalam masa kerja PPK. 

Awalnya, PPK direncanakan bekerja dari awal Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Akibat 

adanya penundaan tahapan, PPK bekerja dari 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021. Selain 

itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam aturan pembentukan 

KPPS. Salah satunya adalah adanya pembatasan umur dalam perekrutan KPPS. Hal ini 

menimbulkan kesulitan dalam menemukan SDM yang dapat menjadi KPPS. Kondisi ini 

membutuhkan pencermatan dan harmonisasi regulasi dalam setiap tahapan agar tidak 

mempersulit KPU di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan. Selain itu, pengelolaan 

SDM juga mempunyai tantangan ketika adanya regulasi yang mewajibkan badan adhoc untuk 

di rapid tes sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Hal ini menimbulkan 

kekhawatiran di kalangan masyarakat karena stigma negatif masyarakat terhadap orang yang 

reaktif dalam tes rapid. Kondiri ini juga membutuhkan pencermatan dan harmonisasi regulasi 

dalam setiap tahapan agar tidak mempersulit KPU di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

tahapan. 

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyusunan Daftar 

Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS pada 15 Juni 2020. Dalam 

proses pemuktahiran data pemilih, KPU Kota Denpasar mempunyai 20 tantangan yang harus 

diselesaikan. Pertama, dalam penysuunan A KWK sebagai dasar untuk melakukan coklit, 

daftar pemilih yang dijadikan dasar adalah daftar pemilih terakhir (DPT Pemilu 2019). Daftar 

tersebut ditetapkan pada Desember 2018 sehingga sewaktu sinkronisasi dengan DP4 banyak 

data di DPT Pemilu 2019 yang tidak ada di DP4. KPU bekerja di belakang meja sehingga ada 

pemilih yang dipetakan ke TPS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau lokasi jauh dari 

alamat rumah. Ketika diturunkan ke PPS, kondisi ini tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan 

sehingga saat coklit terjadi pindah TPS. Tantangan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi 

dengan Disdukcapil untuk mendapatkan verifikasi dan validasi pemilih DPT Pemilu 2019 

untuk data ganda WNA dan pindah ke luar kota Denpasar. Selain itu, tantangan tersebut juga 

dapat diselesaikan dengan maksimalisasi keterlibatan PPK, PPS, dan PPDP. Saat bimtek 

pencoklitan ditekankan pada PPK, PPS, dan PPDP untuk mencermati nomor TPS Pemilih 

apakah sudah sesuai dengan alamat pemilih. Jika tidak sesuai, pemilih melakukan pindah 

TPS.  

Banyak pemilih yang tidak berada di tempat pada saat didatangi oleh PPDP dan alamat 

yang didatangi tidak lagi berstatus rumah tinggal atau sudah beralih fungsi menjadi tempat 

usaha. Kondisi ini membutuhkan koordinasi PPDP dengan Kaling/Kadus untuk memastikan 
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bahwa pemilih tersebut sudah pindah dan jika sudah dipastikan sudah pindah dapat dilakukan 

pencoretan TMS. Tantangan lainnya adalah beberapa pemilih yang tidak mau dicoklit karena 

tidak mendapat bantuan dampak Covid-19 dari pemerintah. Hal ini menyulitkan petugas 

untuk melakukan proses coklit. Masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi 

dengan Kaling/Kadus agar pemilih bersedia dicoklit. Ada beberapa PPDP yang bekerja di 

atas meja. Masalah dapat diselesaikan dengan meminta PPS untuk memonitoring kerja PPDP. 

Pemilih pindah TPS karena salah pemetaan TPS atau lokasi TPS jauh dari tempat tinggalnya. 

Kode untuk pindah TPS tidak tersedia dan muncul permasalahan saat input data oleh PPS ke 

dalam file alat bantu pemuktahiran. Kondisi ini diselesaikan dengan mencermati hasil kerja 

PPS dan melakukan perbaikan. 

Dalam pemuktahiran data pemilih, PPS mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan 

DPHP. Kendala ini dapat diselesaikan dengan menggunakan alat bantu pemuktahiran 

berbasis excel untuk memudahkan proses pelaporan coklit pembuatan AB, pembuatan AA-

KWK dan rekapitulasi. Masalah lain yang ditemukan adalah masih ditemukannya pencatatan 

ganda  antar desa/kelurahan atau antar kecamatan. Untuk menyelesaikan masalah ini, KPU 

Kota Denpasar melakukan analisis internal terhadap data hasil coklit (ubah baru tms) untuk 

menemukan potensi ganda/valid dan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan PPS 

untuk cross-check data tersebut. KPU Kota Denpasar juga mengalami kendala dalam 

lambatnya akses ke SIDALIH yang meliputi (unggah data, aktivasi, dan snapshoot). Hal ini 

menyulitkan operator untuk menggugah data hasil coklit dari PPS. Oleh karena itu, sebuah 

aplikasi offline perlu dibuat di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan analisis dan 

screening data sehingga data yang masuk ke SIDALIH tidak berisi data sampah. Dengan 

dibuatnya aplikasi ini, kesalahan dapat diminimalisir. Sinkronisasi data dari lokal ke server 

SIDALIH juga dapat dilakukan sehingga kontrol data dilakukan di Kabupaten/Kota dan 

diharapkan proses unggah data dilakukan secara efisien dan cepat.  

Dalam aplikasi SIDALIH, tidak adanya fitur untuk menganulir kesalahan unggah dan 

belum sempurnanya fitur deteksi kesalahan (invalid) saat unggah data sehingga pada saat 

aktifasi baru terlihat ada yang invalid. Dua tantangan ini dapat diselesaikan dengan meng-

upgrade aplikasi SIDALIH agar dapat memperbaiki kesalahan saat unggah. Tantangan 

lainnya adalah belum ada fitur untuk mengunduh data pemilih format CSV dalam satu 

kabupaten/kota sehingga operator tidak perlu untuk mengklik satu per satu desa/kelurahan. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, CSV dapat diunduh per desa/ kelurahan dan 

dijadikan database pemilih se-Kota Denpasar. Masalah lain dalam pemuktahiran data pemilih 
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adalah belum tersedianya fitur percetakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara otomatis. 

Hal ini dapat diselesaikan dengan membuat alat bantu yang dapat digunakan untuk membuat 

excel maupun PDF dari hasil konversi CSV ke database. Fitur untuk mengunduh rekap 

(snapshoot, pemilih baru, ubah, tms) juga tidak disediakan karena rekap hanya ada di fitur 

aktif. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mengunduh CSV masing-masing kategori yaitu 

TMS, BARU, UBAH dan dilakukan konversi ke DATABASE sehingga dapat membuat 

rekap masing-masing kategori. 

Peserta uji publik yang diundang tidak memberikan masukan yang diharapkan. Kondisi 

ini dapat diselesaikan dengan meminta PPS berkoordinasi dengan staf desa/kelurahan yang 

mengelola administrasi kependudukan. Jika ada warga baru agar ditambahkan ke dalam 

daftar pemilih. Selain itu, terdaapt warga yang melapor ke KPU Kota Denpasar, bahwa yang 

bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih. Setelah di-check ternyata pemilih tersebut 

dicoret di Sesetan oleh PPDP karena pada waktu coklit pemilih tersebut tidak ditemukan di 

Sesetan, tetapi tinggal di Pedungan (Alamat KTP berdomisili di Sesetan). Kondisi ini dapat 

diselesaikan dengan tiga cara yakni memasukan kembali pemilih tersebut ke DPT di Sesetan; 

membuka Posko Layanan Pemilih di KPU, PPK, dan PPS; dan membuka WA layanan 

pemilih di KPU Kota Denpasar.  

Masih ditemukan daftar ganda dan invalid berdasarkan self-assessment dan 

rekomendasi Bawaslu. Masalah ini diselesaikan dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil 

dan PPS untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data hasil self-assesment maupun dari 

Bawaslu. Jangka waktu pemuktahiran pada DPSHP juga singkat. Tantangan ini dapat 

diselesaikan dengan memberi batas waktu kepada PPK dan PPS dalam menyusun DPSHP 

sehingga tidak terlambat dalam menetapkan DPSHP tingkat PPS dan PPK. Dalam proses 

pemuktahiran pemilih, tidak adanya fitur untuk menghapus pemilih yang salah unggah. 

Kendala ini dapat diselesaikan dengan melakukan analisis mandiri sebelum dilakukan unggah 

data dan PPS untuk menghindari kesalahan elemen data, pemilih ganda dan sebagainya. Jika 

dirasa sudah jelas (clear), baru dilakukan unggah data. Kota Denpasar memiliki jumlah 

pemilih DPTb (menggunakan KTP) yang tinggi (sebanyak 1685 pemilih). Kondisi ini dapat 

ditindaklanjuti dengan saat buka kotak untuk rekap di kecamatan, dilakukan dokumentasi C 

daftar hadir pemilih tambahan dan akan dilakukan cek data pemilih DPTb apakah sudah 

terdaftar atau tidak terdaftar di DPT 

Dalam tahap penyelenggaraan, KPU Kota Denpasar melakukan pengumuman 

pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; verfikasi persyaratan pencalonan 
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dan syarat calon; penetapan pasangan calon; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan 

pemungutan suara; perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; penetapan 

calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; pengusulan 

pengesahan pengangkatan calon terpilih; evaluasi dan pelaporan tahapan. Sebelum 

melakukan pendaftaran pasangan calon, pasangan calon harus memenuhi persyaratan 

dukungan pasangan calon perseorangan. Proses ini dimulai dari dukungan penetapan jumlah 

minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan 

rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir pada 26 Oktober 2019.  

Dalam pendaftaran dan penetapan paslon, terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh 

KPU Kota Denpasar. Pertama, terkait Pendaftaran Pasangan calon/Pencalonan pada PKPU 

Nomor 3 Tahun 2017 pasal 69 ayat (5), norma atau ayat yang dimaksud hendaknya 

memberikan batasan waktu yang jelas terkait calon yang tidak dapat membuktikan bahwa 

pengunduran diri sedang dalam proses dinyatakan tidak memenuhi syarat (sebaiknya dibatasi 

dengan jelas beberapa hari). Kedua, terkait penetapan pasangan calon terpilih, PKPU 

Tahapan (PKPU Nomor 5 Tahun 2020 perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019) 

pada Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 disinkronkan dengan PKPU Nomor 19 Tahun 

2020 Pasal 54 Ayat 5. PKPU Tahapan pada Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 

membahas mengenai penetapan calon terpilih paling lama 5 hari setelah MK secara resmi 

memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam BRPK kepada KPU, sedangkan PKPU 

Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 54 Ayat 5 membahas mengenai penetapan Pasangan Calon 

terpilih 3 hari setelah MK melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam 

buku registrasi perkara konstitusi.  

Dalam tahap pemungutan dan perhitungan suara, peraturan KPU tentang Pemungutan 

dan perhitungan suara diterbitkan relatif sangat dekat/ menjelang hari H pencoblosan. Hal ini 

berdampak pada proses pemungutan dan perhitungan suara. PKPU Pemungutan dan 

Perhitungan Suara sebaiknya ditetapkan 2 bulan sebelum Hari H Pencoblosan. Selain itu, 

Buku Panduan untuk KPPS diterbitkan dan diterima di tingkatan penyelenggara terutama 

Badan Adhoc (KPPS) mendekati hari H Pencoblosan dan setelah KPPS di Bimtek. 

Pendistribusian buku ini sebaiknya dilakukan 1 bulan sebelum hari H Pencoblosan.  

Dalam proses rekapitulasi suara, KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Rekapitulasi (Sirekap). Penggunaan Sirekap ini adalah inisiatif yang baik untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perhitungan suara, namun membutuhkan persiapan 

yang lebih matang sehingga kendala teknis dan keterbatasan kemampuan SDM dalam 
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menggunakannya dapat diantisipasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan Sirekap, ujicoba sebaiknya sudah selesai dilaksanakan sebelum pelantikan KPPS 

sehingga acara pelantikan KPPS sekaligus dengan pengenalan dan bimtek penggunaan 

Sirekap. Terkait perselisihan hasil pemilu/pemilihan, harmonisasi peraturan beserta regulasi 

turunannya masih diperlukan sehingga peraturan tidak terkesan tumpeng tindih dan memiliki 

perbedaan penafsiran dalam memahami regulasi yang ada. Oleh karena itu, pencermatan dan 

pemahaman yang lebih baik diperlukan bagi penyelenggara pemilu sehingga pada saat 

penyampaian infomrasi ada kepastian hukum dan keadilan untuk menekan sengketa 

pemilihan. 

 

4.2 Gambaran Daftar Pemilih Tetap dan Partisipasi Politik di Kota Denpasar 

Kota Denpasar memiliki 444.929 orang sebagai pemilih tetap dalam Pemilihan 

Walikota (Pilwali) Kota Denpasar. Dari total pemilih tetap tersebut, 53,37 persen 

menggunakan hak pilihnya. Jika ditambahkan dengan jumlah pemilih tambahan (DPTb) dan 

jumlah pemilih pindahan (DPTh), maka partisipasi masyarakat Kota Denpasar sebesar 53.59 

persen (239,329 orang). Jika dilihat partisipasi politik di masing-masing kecamatan, 

Denpasar timur memiliki partisipasi politik tertinggi yakni 59.41%, diikuti dengan Denpasar 

Utara (55.25 %), Denpasar Selatan (51.40%), dan Denpasar Barat (50.50%).  Walaupun 

partisipasi politik Denpasar Timur tertinggi, desa yang memiliki partisipasi politik tertinggi 

berada di Denpasar Selatan yakni desa Serangan (83.37 %) dan partisipasi politik terendah di 

kecamatan Denpasar Selatan berada di Renon (39.38 %). Di Denpasar Barat, Tegal Harum 

merupakan desa yang memiliki partisipasi politik tertinggi yakni sebesar 63.49 %. Hal ini 

terjadi karena perbekel Tegal Harum sangat aktif dalam melakukan sosialisasi (Dewa Ayu 

Sekar Anggraeni 2021). 

Dua kecamatan lainnya yakni Denpasar Utara dan timur memiliki tingkat ketimpangan 

yang lebih rendah dibandingan dengan dua kecamatan sebelumnya. Di Denpasar Utara, Desa 

Peguyangan Kaja memiliki partisipasi politik tertinggi sebesar 77.22 persen, sedangkan 

partisipasi politik terendah berada di Pemecutan Kaja (49.62%). Peguyangan kaja memiliki 

partisipasi politik tertinggi di kecamatan Denpasar Utara karena terdapat tim kampanye 

paslon yang juga menjabat sebagai anggota legislatif (Dewa Ayu Sekar Anggraeni 2021). 

Di Denpasar Timur, partisipasi politik tertinggi berada di desa Penatih Dangin Puri (74.22 

%), sedangkan partisipasi politik terendah di Desa Dangin Puri Kelod (45.43 %). Desa 

Penatih di Denpasar Timur dan Desa Pedungan memiliki partisipasi politik relatif tinggi 
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yakni 75.74 persen (Penatih) dan 70.94 persen (pedungan) karena dua desa tersebut 

merupakan tempat asal paslon (Dewa Ayu Sekar Anggraeni 2021).  

Menurunnya partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut salah satu komisioner KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraeni 

(2021), partisipasi politik Kota Denpasar dipengaruhi oleh paslon yang berkontestasi. 

Penyebab ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat di desa. Selain itu, penyebab lain dari 

menurunnya partisipasi politik masyarakat adalah kewaspadaan terhadap Pandemi Covid-19 

dan kurangnya gaung Pilkada. Kurangnya gaung pilkada disebabkan oleh kurangnya 

penggunaan alat peraga kampanye. Tokoh-tokoh masyarakat di desa/kelurahan juga 

menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik yakni 

rendahnya kepedulian masyarakat pendatang terhadap pemimpin daerah; kesibukan 

masyarakat dalam upacara dan pekerjaan; tingginya mobilitas penduduk yang salah satunya 

disebabkan oleh masyarakat pendatang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemic Covid-

19; kurangnya pendidikan politik langsung yang menyentuh masyarakat untuk memberikan 

pemahaman bahwa betapa pentingnya hajatan pilkada; beredarnya isu politik bahwa salah 

satu paslon  hanya sebagai calon pendamping. 

 

4.3 Catatan Penting dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar 

Pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar 2020 memiliki beberapa catatan penting yang patut 

menjadi perhatian berbagai stakeholder yang terlibat dalam tahapan Pilkada 2020. Pertama, 

akibat adanya pandemi Covid-19, penyesuaian secara teknis diperlukan sehingga dapat 

menerapkan protokol Kesehatan secara disiplin. KPU Kota Denpasar melakukan modifikasi 

tata cara, tata laksana, dan norma-norma dalam melakukan tahapan pilkada. Desain kegiatan 

pun diarahkan dalam bentuk dalam jaringan (daring) dan melakukan pembatasan jumlah 

orang yang terlibat secara tatap muka. Hal ini berdampak pada kegiatan sosialisasi, 

pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara (I Wayan Arsa Jaya 2021). 

Adanya pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan perdebatan antara kelompok masyarakat 

terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Terdapat kelompok masyarakat yang menentang 

pelaksanaan pilkada ini melalui media sosial, media massa, maupun kegiatan lainnya karena 

masyarakat tersebut berpendapat bahwa pilkada dapat menyebabkan terjadinya kerumuman 

dan berdampak pada tingginya tingkat penyebaran kasus Covid-19. Selain itu, berita hoax 

juga terdapat selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Denpasar 2020.Tantangan-
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tantangan ini dihadapi KPU Kota Denpasar dengan melaksanakan kegiatan di masing-masing 

tahapan berdasarkan regulasi KPU RI (Ni Ketut Dharmayanti Laksmi 2021).  

Terobosan digital juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi 

rekapitulasi perhitungan hasil (Sirekap) dan penyebaran dokumen hasil perhitungan suara 

(hasil rekapitulasi). Sebelumnya KPU sudah memiliki sistem perhitungan, tetapi sistem 

tersebut tidak di-launch ke pihak luar KPU. Output dari sistem yang diterapkan di tahun 2020 

dirancang dapat dijadikan berkas yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Dalam 

proses perhitungan hasil di TPS, saksi dari peserta pemilihan dan pengawas pemilihan dapat 

memperoleh berkas dengan melalui sharing barcode. Sirekap ini belum dapat diterapkan 

secara optimal karena regulasi yang relative terlambat dan kurang memadainya infrastruktur 

(server) dan kesiapan SDM yang menggunakan aplikasi tersebut. Penyelenggara yang 

menggunakan Sirekap adalah KPPS. KPPS adalah ujung tombak pemungutan suara di setiap 

tempat pemungutan suara sehingga KPPS membutuhkan dukungan: 1) perangkat yang sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan, seperti HP android dengan spesifikasi tertentu dan 

kapasitas ruang simpan yang mencukupi; 2) pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

KPPS dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap (I Wayan Arsa Jaya 2021).  

Rendahnya partisipasi politik di Denpasar disebabkan oleh tingginya mobilitas 

penduduk dan rendahnya ketaatan administrasi. Penduduk yang pindah tempat tinggal tanpa 

mengurus administrasi kependudukan menyebabkan masyarakat tersebut masih tercatat 

dalam daftar pemilih. Selain itu, penduduk yang meninggal juga tidak diurus akte 

kematiannya oleh anggota keluarganya sehingga menyebabkan masih tercatat dalam daftar 

pemilih. Proses pencocokan dan penelitian juga belum dilakukan dengan maksmal. Terdapat 

petugas yang hanya bekerja di atas meja. Selain itu, ketiga petugas coklit melakukan 

versifikasi dan validasi data, petugas tidak dapat mengkonfirmasi kepada Kadus/Kaling 

terkait masyarakat yang tidak dapat ditemui oleh petugas coklit. Hal ini menandakan bahwa 

butuhnya kerjasama antara petugas Coklit dan Kadus/Kaling dalam proses pencoklitan. 

Walaupun adanya indikasi terdapat data pemilih yang kurang valid, jumlah C pemberitahuan 

(C6) yang tidak terdistribusi hanya sejumlah 7 persenan. Hal ini menandakan bahwa sekitar 

93 persen pemilih tetap menerima undangan pemilihan (Dewa Ayu Sekar Anggraeni 2021). 

Untuk meningkatkan partisipasi politik di Kota Denpasar, upaya dari berbagai stakeholder 

yakni KPU Kota Denpasar, PPK, PPS, jajaran Bawaslu, Pemkot melalui Kesbangpol, 

Forkompinda, Partai Politik, dan paslon sendiri, diperlukan. Stakeholder tersebut dapat 

memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya datang ke TPS. Sosialisasi yang 
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dilakukan tidak sendiri-sendiri, tetapi berkolaborasi antar stakeholder sehingga gerakan 

pencerdasan pemilih dapat dilakukan massif dan sistematis.  

 

4.4 Komunikasi dan Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar 

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar merupakan suatu proses 

pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

Kota Denpasar terhadap peran yang dimilikinya dalam pilkada Kota Denpasar 2020. Proses 

pembelajaran ini dilakukan melalui komunikasi KPU Kota Denpasar dengan berbagai 

stakeholders dan masyarakat. Sebagai komunikator, KPU Kota Denpasar sudah 

menyampaikan pesan terkait Pilkada Kota Denpasar melalui berbagai media komunikasi. 

Pesan yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup hari dan tanggal pemilihan, ajakan 

memilih, mascot pemilu, tahapan pilkada, dan kegiatan di TPS. Informasi mengenai hari dan 

tanggal pemilihan, ajakan memilih, tahapan pilkada, penerapan protokol kesehatan, dan 

kegiatan di TPS diberikan untuk dapat memberikan pemahaman terhadap peran masyarakat 

dalam Pilkada Kota Denpasar. Masyarakat menjadi tahu kapan masyarakat harus datang ke 

TPS untuk menggunakan hak pilihnya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

menggunkaan hak pilihnya, dan bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya di hari H. 

Selain itu, hal yang membedakan dengan pilkada periode sebelumnya, KPU Kota Denpasar 

memberikan informasi terkait penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan-kegiatan di 

setiap tahapan Pilkada. Informasi ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa partisipasi 

masyarakat dalam Pilkada Kota Denpasar tidak menyebabkan meningkatnya jumlah kasus 

Covid-19 di Kota Denpasar.  

Informasi mengenai hari dan tanggal pemilihan, ajakan memilih, tahapan pilkada, 

penerapan protokol kesehatan, dan kegiatan di TPS disampaikan dalam berbagai media. 

Pertama, KPU Kota Denpasar lebih banyak menggunakan media yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam menyosialisasikan Pilkada di Kota 

Denpasar. KPU menggunakan media sosial dan website KPU secara intens. Media sosial 

yang digunakan tidak hanya media sosial resmi KPU, tetapi juga melibatkan selebgram yakni 

Kadek Inggit dan Nanoe Biru dalam menyebarluaskan informasi Pilkada. KPU Kota 

Denpasar juga membuat konten sosialisasi dengan melibatkan youtuber, Puja Astawa. Konten 

ini ditujukan kepada kaum milineal dan kelompok masyarakat yang lebih sering 

menggunakan youtube sebagai sumber hiburannya. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu 

(situasional), KPU menggunakan SMS Blast. KPU Kota Denpasar juga mensosialisasikan 
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pilkada melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan RPKD FM. Siaran interaktif dilakukan 

secara berkelanjutan setiap bulan dari Januari- Desember 2020 dengan materi sesuai dengan 

tahapan di bulan tersebut. KPU juga mensosialisasikan beberapa kegiatannya dalam WA 

Group yang di dalamnya terdiri dari aktor-aktor media massa; TV yakni Bali TV, TVRI dan 

INews TV.  

KPU Kota Denpasar juga melaksanakan seminar nasional secara dalam jaringan 

(daring) dengan lima universitas di Bali yakni Universitas Udayana, Universitas Pendidikan 

Nasional (Undiknas), Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan 

Stikom Bali. Seminar nasional dilakukan sebanyak dua kali. Sosialisasi secara daring juga 

dilakukan dengan kelompok pemuda (sekaa teruna teruni) dan stakeholders yakni pemerintah 

di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan badan adhoc. Untuk meningkatkan partisipasi 

pemuda dalam Pilkada Kota Denpasar, KPU juga menyelenggarakan lomba alat peraga yang 

diikuti oleh sekaa teruna-teruni kota Denpasar. Dalam lomba ini, sekaa teruna-teruni 

membuat alat peraga sosialisasi yang ramah lingkungan dan mempublikasikan hasil karyanya 

melalui akun Instagram. Tidak hanya mempublikasikan hasil karyanya, sekaa teruna teruni 

juga membuat caption yang mengajak masyarakat untuk ikut memilih dan mengingatkan 

kapan tanggal pemilihan.  

Pembuatan smash, sport iklan, maupun video-video pendek juga dilakukan oleh KPU 

Kota Denpasar. Konten ini diputar di RPKD sebanyak 3 kali sehari, di ruang tunggu kantor 

wali kota Denpasar, di ruang tunggu sewaka Dharma, lapangan di seluruh Kota Denpasar, di 

pasar pagi/malam kota Denpasar, di Videotron kota Denpasar, di beberapa traffic light di 

Kota Denpasar dan di tempat aktifitas umum yang dimiliki pemerintah kota Denpasar. 

Komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar melalui media-media tersebut 

merupakan bentuk komunikasi massa karena KPU menyampaikan pesannya kepada khalayak 

melalui media komunikasi massa.  

Komunikasi massa juga dilakukan dalam pencerdasan masyarakat dalam memilih 

pemimpin. KPU Kota Denpasar juga melakukan re-born dan peluncuran mascot dan jingle 

KPU Kota Denpasar dengan melakukan pagelaran seni garapan tari secara daring. Melalui 

kegiatan ini, KPU Kota Denpasar ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat 

kharakteristik pemimpin yang sebaiknya dipilih oleh masyarakat Kota Denpasar.  

KPU juga melakukan komunikasi interpersonal dengan mendorong camat, 

perbekel/lurah, Kadus/kaling untuk membuat video ajakan memilih. Video tersebut dibagikan 

WhatsApp group kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan kota Denpasar sehingga 
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seluruh masyarakat yang tergabung dalam WhatsApp group memperoleh informasi yang 

sama terkait pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat 

bahwa komunikasi interpersonal menghasilkan komunikasi massa yang dilakukan oleh 

camat, perbekel/lurah, Kadus/kaling di daerahnya masing-masing.  

Kedua, KPU juga melakukan sosialisasi secara konvensional dengan beragam cara dan 

menyentuh beberapa segmen masyakarakat. KPU Kota Denpasar melakukan tatap muka 

secara langsung kepada kelompok masyarakat yang menjadi penghubung dalam melakukan 

sosialisasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyebaran masker dan atau tas belanja 

kepada komunitas dan petugas Ojek Online (Ojol) dan pemberian sembako kepada 

masyarakat yang kurang mampu. Pemberian masker dan tas kepada Ojol menandakan bahwa 

KPU melakukan komunikasi interpersonal kepada kelompok-kelompok tertentu sehingga 

mendorong kelompok tersebut dapat ikut melakukan komunikasi interpersonal kepada 

masyarakat lainnya sembari melakukan pekerjaannya.  Melalui kegiatan-kegiatan situasional 

tersebut, KPU memasukan informasi hari dan tanggal pemungutan suara dan informasi 

pilkada lainnya. Sebelum pandemi Covid-19, KPU Kota Denpasar melaksanakan Rumah 

Pintar Pemilu dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh SMA 

dan SMK di Kota Denpasar. Selain pemilih pemula, Rumah Pintar Pemilu juga mengundang 

pemilih komunitas dan pemilih disabilitas untuk melakukan simulasi proses pemilihan di 

TPS.  

KPU Kota Denpasar juga masih menggunakan alat peraga kampanye berupa spanduk 

kain, banner, baliho yang tersebar di empat kecamatan dan di depan kantor KPU Kota 

Denpasar. Sosialisasi kegiatan di masing-masing tahapan juga dilakukan melalui media cetak 

yakni koran. Selain itu, untuk meningkatkan gaung pilkada, KPU Kota Denpasar juga 

menyebarkan pamphlet dan ikut berpartisipasi dalam touring yang dikoordinir oleh KPU 

Provinsi Bali. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, spanduk kain dengan 

seruan ajakan memilih juga dipasang di semua banjar pada tanggal 9 Desember 2020 dan 

pemukulan kulkul oleh tokoh adat. Berdasarkan media sosialisasi konvensional tersebut, 

KPU menyasar masyarakat umum sebagai khalayak komunikasi politiknya. Selain itu, KPU 

juga menggunakan kedekatan tokoh adat terhadap masyarakatnya untuk meningkatkan 

partisipasi politik di lingkungannya.  

Walaupun KPU Kota Denpasar sudah menyebarkan informasi terkait pelaksanaan 

Pilkada dengan berbagai media sosialisasi, KPU Kota Denpasar belum pernah menanyakan 

kepada masyarakat informasi apa yang dibutuhkan untuk dapat mendorong masyarakat 
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menggunakan hak pilihnya. Ni Ketut Dharmayanti Laksmi sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menyatakan belum ada polling ke 

masyarakat yang menanyakan informasi apa yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pilkada, 

namun KPU Kota Denpasar sudah melakukan melakukan riset, kerjasama dengan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana untuk memperoleh informasi 

mengenai media sosialisasi apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Denpasar. 

Ringkasan media sosialisasi, intensitas penggunaanya, dan periode sosialisasi di 

masing-masing media sosialisasi dirangkum dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.1 

Media Sosialisasi, Intensitas, dan Periode Sosialisasi KPU Kota Denpasar 

Institusi Informan  Media Sosialisasi Intensitas Periode 

KPU Kota 

Denpasar 

  

Ni Ketut Dharmayanti 

Laksmi, SE sebagai 

Ketua Divisi Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat 

dan SDM 

Media sosial (Facebook KPU Denpasar, twitter, 

IG, Youtube, Tiktok)  

Website KPU 

Intens 

  

Oktober 2019 s/d 

8 Desember 2020  

  

SMS Blast Situasional 

Penyebaran masker dan atau tas belaja ke 

komunitas, petugas Ojek Online 

Pembagian sembako kepada masyarakat 

Alat peraga kampanye (Spanduk kain, banner, 

baliho, videotron) 

Di empat kecamatan, di depan 

kantor KPU 

Radio (RRI dan RPKD FM) 

  

Intens, sesuai dengan aktivitas 

di setiap tahapan pemilu 

Seminar nasional (daring) Dilaksanakan di lima 

universitas 

Tatap muka melalui media daring  Situasional 
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Institusi Informan  Media Sosialisasi Intensitas Periode 

KPU Kota 

Denpasar 

  

Ni Ketut Dharmayanti 

Laksmi, SE sebagai 

Ketua Divisi Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat 

dan SDM 

WA Group (media massa); Media cetak 

(Koran); TV (Bali TV, TVRI, INews TV); 

Sesuai dengan kegiatan di 

masing-masing tahap proses 

pemilu 

 

Alat peraga oleh peserta lomba sekaa teruna 

teruni 

  24 november-9 

desember 2020 

Tatap muka secara langsung (Penyelenggara di 

tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa) 

Sesuai dengan jumlah peserta 

  

Di akhir 

menjelang 

desember 2020 

Pemukulan kulkul oleh tokoh adat Menjelang pemilihan 
 

Re-born dan peluncuran mascot dan jingle KPU 

Kota Denpasar - Pagelaran seni garapan tari  

Satu kali 

  

September 2020 

Touring - dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali Satu kali 

  

November 2019 

Rumah pintar pemilu (pemula) dan sosialisasi 

ke sekolah-sekolah 

Sangat intens (Semua 

sekolah, SMA dan SMK di 

seluruh Kota Denpasar) 

Oktober sampai 

November 2019 

  

Penyebaran informasi melalui traffic light     

Pamflet     

Sumber: Olahan Peneliti 2021 
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KPU Kota Denpasar juga dibantu oleh aparatur desa/kelurahan dalam melakukan sosialisasi. 

Aparatur desa/kelurahan mensosialisasikan Pilkada Kota Denpasar melalui media 

konvensional dan digital. Media sosialisasi konvensional yang digunakan antara lain 

spanduk, baliho, pertemuan terbatas, dan pelibatan anggota keluarga untuk mensosialisasikan 

pilkada ke kaum difabel. Selain itu, aparatur desa/kelurahan juga menggunakan media digital 

berupa WhatsApp group, media sosial, pertemuan secara daring, dan website pemerintah 

desanya. Berikut penjabaran media sosialisasi 

Tabel 4.2 

Media Sosialisasi Aparatur dan Lembaga Desa/Kelurahan di Beberapa 

Desa/Kelurahan di Kota Denpasar 

Wilayah Informan Media 

Denpasar 

Utara 

I Wayan Sudarma 

(Sekretaris Desa 

Peguyangan Kaja) 

• Spanduk 

• Baliho 

• WhatsApp Group Banjar Dinas dan Adat 

• Pertemuan terbatas kepala dusun dan tokoh 

masyarakat dengan warga 

  

Gede Setiawan 

(Sekretaris Desa Dangin 

Puri Kangin) 

• Spanduk 

• WhatsApp Group banjar 

• Facebook Desa Peguyangan Kangin 

• Pertemuan kepala dusun dan warga melalui kerja 

bakti dan sangkepan 

• Pemberian informasi dari rumah ke rumah oleh 

kepala dusun dan PPS 

Denpasar 

Timur 

I Wayan Eka Apriana, 

SST.Par (Lurah Sumerta) 
• Rapat bersama pengurus Kelurahan Sumerta, 

pihak adat, perwakilan sekaa teruna- teruni, dan 

kepala lingkungan dengan protokol kesehatan 

• Sosial media (Whatshapp, facebook dan 

instagram) 

• Rapat secara daring dengan melibatkan generasi 

muda 

• Pemasangan baliho dan spanduk- spanduk di 

pinggir jalan 

I Wayan Kamar 

(Perbekel Penatih Dangin 

Puri) 

• Website 

https://penatihdanginpuri.denpasarkota.go.id,  

• Media sosial: Facebook, dan Instagram, 

• Tatap muka di balai banjar dan ruang terbuka 

Luh Manik Sariniti 

(Sekretaris Lurah 

Penatih) 

• Spanduk  

• Brosur 

• Tatap muka terbatas 

 

https://penatihdanginpuri.denpasarkota.go.id/
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Wilayah Informan Media 

Denpasar 

Selatan 

  

I Made Suwirya, SH 

(Perbekel Desa 

pemogan) 

• WA Group 

• Sosial Media: FB 

• Menggerakan kepala dusun untuk menghimbau 

warga 

Made Ardana (Ketua 

KPPS Sanur Kauh) 

  

• Tatap muka secara terbatas yang dibantu dengan 

petugas petugas penyelenggara (KPPS) 

• WhatsApp group secara bertahap,  

• Untuk para disabilitas, sosialisasi dilakukan pada 

keluarga yang bisa memberi informai langsung 

kepada saudaranya yang disabilitas. 

Denpasar 

Barat 

  

I Gusti Ngurah Arnawa, 

SE (Lurah Dauh Puri) 
• Kelurahan dan PPS melakukan tatap muka ke 

masyarakat 

Ida Bagus Agung 

Upawana Manuaba 

(Lurah Pemecutan) 

• Media sosial dan pada setiap rapat kelurahan 

sering disisipkan sosialisasi Pemilihan Walikota 

Sumber: Olahan peneliti 2021 

Desa Penatih adalah desa yang memiliki tingkat partisipasi politik tertinggi di Denpasar 

Timur. Jika dibandingkan dengan media sosialisasi yang digunakan dengan desa/kelurah 

lainnya, media sosialisasi yang digunakan relatif tidak memiliki perbedaan. Namun, hal yang 

mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosialisasi adalah pemberian apresiasi 

dalam bentuk uang transport pasca pertemuan terbatas.  

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar dan dibantu oleh aparatur dan 

lembaga di Desa/Kelurahan dilakukan dalam berbagai bentuk media sosialisasi. Menurut Ni 

Ketut Dharmayanti Laksmi yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat dan SDM, dengan sistem sosialisasi di masa pandemi, sosialisasi yang 

dilakukan dipandang efektif karena variasi media yang beragam dengan berdasarkan hasil 

riset dan pelaksanaan sosialisasi pun sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan 

memaksimalkan anggaran yang dimiliki. 

 

4.5 Komunikasi Politik dan Sosialisasi oleh Pemerintah Kota Denpasar 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar merupakan proses 

pendidikan yang dilakukan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan dan perannya dalam 
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Pilkada Kota Denpasar. Proses pendidikan ini dilakukan dengan menyampaikan informasi-

informasi pilkada melalui media komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar. 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan Bagian Protokol dan Humas 

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Denpasar bertindak sebagai komunikator dalam sosialisasi 

Pilkada Kota Denpasar 2020. Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut 

bekerjasama untuk memsosialisasikan Pilkada Kota Denpasar. Pesan yang disampaikan 

kepada masyarakat mayoritas berasal dari KPU dan pemerintah Kota Denpasar membantu 

dalam menyebarluaskan dengan media komunikasi yang dimilikinya. Materi sosialisasi yang 

diberikan KPU adalah ajakan memilih, kegiatan di masing-masing tahapan dalam pemilu 

yang perlu dipublikasikan ke masyarakat, pesan bahwa pemilu aman dan sehat, dan hal-hal 

baru ketika melaksanakan pilkada di masa Covid-19. Pemerintah Kota Denpasar juga 

mempunyai inisiatif untuk menegaskan pesan ajakan memilih di Pilkada Kota Denpasar 

karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang mendorong masyarakat lain untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Media sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah 

Kota Denpasar adalah media konvensional dan media yang menggunakan ICT.  

Pertama, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan media sosialisasi konvensional 

berupa media luar ruang yakni spanduk, banner dan baliho; mobil calling, dan media cetak 

koran. Media sosialisasi luar ruang digunakan dari agustus 2020. Mobil calling adalah cara 

mengkomunikasikan pesan pilkada dengan menggunakan pengeras suara dan mengelilingi 

daerah di Kota Denpasar dengan menggunakan mobil. Hal ini dapat meningkatkan gaung dari 

pilkada Kota Denpasar. Selain itu, pilkada kota Denpasar juga disosialisasikan melalui koran, 

yaitu Bali Post, Nusa, Denpost, Radar Bali, Tribun Bali. Sosialisasi melalui media cetak 

bersifat temporal sesuai dengan kegiatan di masing-masing tahapan. Melalui media 

konvensional ini menandakan bahwa sasaran dari komunikasi massa adalah masyarakat 

generasi X dan babyboomers. Walaupun Pemkot Denpasar tidak mengetahui secara pasti 

respon dari masyarakat golongan tersebut, I Dewa Gede Rai S.Sos., M.Si sebagai Kepala 

Bagian Protokol dan Humas Setda Kota Denpasar meyakini segmen masyarakat tersebut 

masih mengakses informasi melalui media konvensional, khususnya koran.  

Kedua, Pemerintah Kota Denpasar juga menggunakan media sosialisasi yang 

menggunakan ICT. RKPD dan RRI dilibatkan dengan menyiarkan informasi Pilkada dalam 

bentuk monolog dan dialog. Sosialisasi juga dilakukan media sosial kanal resmi kota 

Denpasar. Jika Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar yang lebih dahulu 

menyebarkan informasi mengenai Pilkada, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
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membantu membagikan ke pengikut media sosialnya. Hal yang sebaliknya juga terjadi. 

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga bekerjasama dengan akun Instagram yang 

memiliki banyak followers, salah satu contohnya @infodenpasar untuk mensosialisasikan 

Pilkada. Pemerintah Kota menggunakan jaringan TV publikasi yakni TV-TV yang berada di 

ruang tunggu kantor pelayanan publik Pemerintahh Kota Denpasar. Sosialisasi melalui 

media-media tersebut dilakukan secara berangsur yang berarti awalnya hanya dua kali 

seminggu, lalu dua kali seminggu, dan mendekati hari H yakni H-7 pemilihan, sosialisasi 

dilaksanakan setiap hari. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak bosan terhadap materi 

sosialisasi. Informasi kegiatan-kegiatan pilkada Kota Denpasar juga disampaikan melalui 

website Pemerintah Kota Denpasar dan channel youtube. Dalam beberapa kesempatan, 

terdapat pihak dari stasiun TV yang mewawancarai pihak Pemerintah Kota Denpasar untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai pilkada Kota Denpasar. Sosialisasi juga dilakukan dengan 

menggunakan videotron yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar dan rekanannya, 

namun sosialisasinya hanya intens di awal-awal. Berdasarkan pemaparan media digital 

tersebut, mayoritas media tersebut menyasar kaum millinneal. Variasi media sosialisasi 

tersebut dilakukan untuk dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat 

sehingga informasi dapat tersebar di berbagai kelompok masyarakat.  

Berikut penjabaran media, intensitas, dan periode sosialisasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Denpasar.  
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Tabel 4.3 

Media Sosialisasi, Intensitas, dan Periode Sosialisasi Pemerintah Kota Denpasar 

Institusi Informan  • Media Sosialisasi Intensitas Periode 

Pemerintah Kota 

Denpasar 

Gde Wirakusuma 

Wahyudi S.Sos sebagai 

Kepala Bidang 

Komunikasi dan 

Informasi Publik Dinas 

Komunikasi Informatika 

dan Statistik Kota 

Denpasar dan I Dewa 

Gede Rai S.Sos., M.Si 

sebagai Kepala Bagian 

Protokol dan Humas 

Setda Kota Denpasar 

• Radio – monolog dan dialog 

(RPKD, RRI) 

• Media sosial: FB, IG, Twitter, 

Youtube - kanal resmi pemerintah 

• IG pemilik banyak follower (e.g: 

@infodenpasar) 

• Website pemerintah kota 

• Jaringan TV Publikasi - TV yang 

disediakan di ruang tunggu kantor 

pelayanan publik 

Berangsur dan sesuai 

dengan kegiatan, 

awalnya dari 2 kali 

seminggu, kemudian 3 

kali seminggu, kemudian 

H-7 pemilihan, 

sosialisasi dilaksanakan 

setiap hari  

  

Agustus 2020 

hingga Januari 

2021  

  

• Media cetak (Koran: Bali Post, 

Nusa, Denpost, Radar Bali, Tribun 

Bali) 

Temporal (sesuai dengan 

kegiatan) 

• Luar ruang (spanduk, banner, 

Baliho, Balai banjar (video) 

Setiap hari 

  

• TV Waktu tertentu 

• Mobil calling  Setiap hari, diselingi 

dengan informasi covid 

19 

• Videotron Intens nya di awal-awal 

sosialisasi 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 
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Selain dua SKPD tersebut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Denpasar juga dapat berperan aktif dalam melakukan pendidikan politik 

sehingga masyarakat sadar haknya dalam menentukan pemimpin daerah. Kendati demikian, 

Dra. Luh Putu Yudiani sebagai Kasubdit Pengembangan Etika Budaya Politik menyampaikan 

bahwa Badan Kesbangpol Kota Denpasar tidak dapat melakukan sosialisasi karena 

keterbatasan anggaran akibat refocussing anggaran untuk menanggani pandemic Covid-19.   

Pemerintah Kota Denpasar belum pernah menanyakan secara langsung informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Gde Wirakusuma Wahyudi sebagai Kepala Bidang Komunikasi 

dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

menyatakan bahwa SKPDnya belum pernah melakukan survei terkait kebutuhan informasi 

masyarakat terkait Pilkada, tetapi SKPD nya melihat perkembangan isu yang terjadi di 

masyarakat. Setiap minggu, Diskominfo dan Statistik melakukan rapat mengenai respon 

masyarakat terhadap isu yang disampaikan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Diskominfo dan 

statistik melakukan langkah-langkah untuk merespon tanggapan masyarakat.  

Terkait efektivitas sosialisasi yang sudah dilakukan, I Dewa Gede Rai S.Sos sebagai 

Kepala Bagian Protokol dan Humas Setda Kota Denpasar menyatakan bahwa efektivitasnya 

relatif karena tingkat kehadiran masyarakat lumayan. Jumlah masyarakat yang hadir tidak 

terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dalam konteks media sosial, sosialisasi yang dilakukan 

memperoleh respon masyarakat melalui “like” dan “comment”. Efektivitas sosialisasi melalui 

radio dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan secara langsung yang disampaikan oleh 

masyarakat. Efektivitas sosialisasi dilihat melalui respon masyakarakat terhadap konten yang 

disebarkan juga disampaikan oleh Gde Wirakusuma Wahyudi sebagai Kepala Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar. Jika dilihat dari media sosial, sosialisasi yang dilakukan mampu menyampaikan 

informasi terkait Pilkada untuk pemilih pemula dan kaum milineal. Kendati demikian, 

efektivitas sosialisasi hanya diketahui melalui media sosial karena respon masyarakat tidak 

dapat digambarkan melalui media sosialisasi lainnya.  

 

4.6 Komunikasi Politik dan Sosialisasi oleh Pasangan Calon (Paslon) dan Tim Sukses  

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) dan Tim Sukses adalah proses 

pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota partai politik sehingga masyarakat 

mempunyai pengetahuan dan kesadaran terhadap perannya dalam Pilkada Kota Denpasar 

2020.  Proses pendidikan politik ini dilakukan partai politik dengan melakukan komunikasi 

politik kepada masyarakat. Komunikasi politik dilakukan dengan menyampaikan gagasan dan 
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ide-ide politik kepada masyarakat. Komunikasi politik mengandung lima unsur utama yakni 

komunikator politik, pesan politik, media yang digunakan, khalayak komunikasi politik, dan 

akibat komunikasi dalam politik. Dalam konteks pilkada Kota Denpasar, komunikator politik 

tidak hanya anggota partai politik, tetapi juga pasangan calon walikota dan wakil walikota 

Denpasar.  

Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar, partai politik dan tim sukses ikut 

mensosialisasikan tanggal pemilihan dan penerapan protokol kesehatan. Tanggal pemilihan 

disampaikan untuk menyadarkan masyarakat mengenai kapan haknya sebagai warga negara 

dapat digunakan untuk ikut menentukan walikota dan wakil walikota Denpasar. Informasi ini 

juga menjadi jembatan partai politik untuk mensosialisasikan figur calon walikota dan wakil 

walikota. Hal ini ditegaskan oleh Anak Agung Gede Mahendra dari Partai Golkar yang 

menyatakan bahwa sebelum memperkenalkan paslon, partai golkar memberi tahu masyarakat 

bahwa pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan parpol juga 

menginformasikan kapan tanggal pemilihan. Setelah masyarakat sadar terhadap adanya 

pilkada, parpol dan tim sukses mulai mensosialisasikan paslon. Pesan politik mengenai 

paslon berdampak besar pada partisipasi politik. Hal ini ditegaskan oleh beberapa informan 

bahwa popularitas dan kedekatan paslon ke masyarakat mempengaruhi partisipasi politik 

masyarakat.  Selain itu, parpol dan tim sukses juga mensosialisasikan penerapan protokol 

kesehatan dalam Pilkada Kota Denpasar. Kampanye penerapan protokol kesehatan tidak 

hanya dilakukan dengan himbauan ke masyarakat, tetapi juga penegasan kepada tim 

pemenangan dan paslon untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan 

Pilkada Kota Denpasar. Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi dilakukan tidak hanya melalui 

komunikasi verbal, tetapi juga dengan memberikan contoh konkret kepada masyarakat. 

Media komunikasi yang digunakan paslon dan partai politik (tim sukses) adalah media 

konvensional dan digital. Dalam bentuk konvensional, media sosialisasi yang digunakan 

adalah pertemuan terbatas, media luar ruang seperti baliho, spanduk, media cetak, pemberian 

masker, penyebaran brosur di tempat umum, menggerakan kader partai politik.  Anak Agung 

Gede Mahendra dari Golkar menyatakan bahwa komunikasi interpersonal dilakukan dengan 

mengerahkan kader-kader partai. Kader-kader partai tersebut mengadakan forum-forum 

diskusi sehingga modal sosial yang dimiliki oleh kader partai dapat meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat. Agus Wirajaya sebagai anggota parpol dari DPD PSI Kota Denpasar juga 

menyampaikan bahwa media komunikasi yang digunakan adalah pendekatan personal, 

diskusi terbatas dan diskusi dalam jaringan. Diskusi-diskusi personal ini dapat meningkatkan 

komunikasi personal antara parpol (tim sukses) dan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh 
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masyarakat sehingga mampu meningkatkan modal sosial parpol dengan tokoh masyarakat. 

Hal ini dapat mendorong adanya komunikasi massa dan interpersonal yang dilakukan oleh 

tokoh masyarakat.  

Selain media konvensional, parpol dan paslon juga mensosialisasikan pelaksanaan 

protokol kesehatan dan pesan politik lainnya melalui media sosial, portal berita online, 

endorsement dari selebgram. Penggunaan media sosial membantu parpol dan paslon dalam 

mengatasi keterbatasan melakukan komunikasi politik dengan tatap muka secara langsung. 

Walaupun komunikasi yang dilakukan melalui media sosial merupakan komunikasi massa, 

hanya masyarakat yang dapat mengakses dan mempunyai digital and internet literacy yang 

baik dapat menyerap pesan politik melalui media sosial.  

Komunikasi politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh parpol, khususnya tim sukses 

dan paslon berdampak pada partisipasi politik masyarakat. Hal ini tergambar dari partisipasi 

politik masyarakat di Kelurahan Renon. Kelurahan renon mempunyai tingkat partisipasi 

politik terendah di Kota Denpasar (39.38%). Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sukses. Gede Eka Saputra 

sebagai Ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Renon menyatakan bahwa 

keterlibatan tim sukses dalam sosialisasi tidak terlalu signifikan. Parpol hanya melakukan 

sosialisasi melalui pembagian masker, brosure di pasar pasar di Kelurahan Renon. Gede Eka 

Saputra menyampaikan bahwa media sosialisasi tersebut dipilih karena parpol hanya 

berasumsi bahwa media sosialisasi tersebut merupakan media yang paling tepat untuk 

menggerakan masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Gede Eka Saputra memandang 

media komunikasi yang dipilih adalah media komunikasi yang memenuhi kepentingan partai 

politik. Padahal, untuk menggerakan masyarakat, pesan politik harus mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat.  

 

4.7 Hambatan dalam Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 

Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 mengalami perbedaan dengan sosialisasi yang 

dilakukan pada periode sebelumnya karena adanya pandemic Covid-19 ini. Beberapa tokoh 

masyarakat menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini menghambat sosialisasi Pilkada 

Kota Denpasar 2020. I Wayan Susila sebagai Prebekel Peguyangan Kangin dan I Wayan 

Sudarma (Sekretaris Desa Peguyangan Kaja) menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini 

menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi dalam melakukan sosialisasi.  Gede Radha 

Krisnanta dari partai Gerindra bahwa pandemi menyebabkan pembatasan sosialisasi tatap 

muka. Hal ini menyebabkan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak dalam melakukan 
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sosialisasi. I Wayan Eka Apriana sebagai Lurah Sumerta menyatakan Sosialisasi di masa 

pandemi Covid-19 membutuhka biaya, tenaga, dan waktu tambahan. Pandemi Covid-19 ini 

menyebabkan masyarakat jarang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Masyarakat juga memiliki 

tingkat kepedulian yang rendah karena adanya kesibukan masyarakat. Hal ini menyebabkan 

mereka tidak aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi Adanya dilema yang terjadi di lapangan 

ketika kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah agar menekan kasus Covid-19, 

tetapi di sisi lain, masyarakat harus keluar rumah Ketika pilkada. Hal tersebut menyebabkan 

kesulitan komunikator lapangan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada.  

Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan mekanisme sosialisasi secara berantai. Menurut 

A.A Putu Adi Pradana, SH (Sekretaris Desa Pemogan), metode sosialisasi berantai ini 

menyebabkan tidak terjaminnya informasi disampaikan secara utuh ke masyarakat. 

Dilihat dari sudut pandang komunikator utama yakni KPU Kota Denpasar, Ni Ketut 

Dharmayanti Laksmi, sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi 

Masyarakat dan SDM menyampaikan bahwa tidak ada kendala yang signifikan karena media 

sosialisasi yang digunakan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki dan disesuaikan 

dengan penerapan prokes, walaupun pandemi Covid-19 ini menyebabkan tidak 

dilaksanakannya beberapa rencana sosialisasi tatap muka. Pihak Pemerintah Kota Denpasar 

menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam melaksanakan sosialisasi karena Pemerintah 

Kota Denpasar hanya menggunakan sumber daya perangkat dan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Pemkot Denpasar. Kendati demikian, terdapat tokoh masyarakat yang 

menyampaikan bahwa metode sosialisasi saat pandemic menyebakan kurang maksimalnya 

sosialisasi yang dilakukan. Gede Eka Saputra sebaagi Ketua Lembaga Pemberdayan 

Masyarakat   Desa Renon menyampaikan PPS dianggap kurang mendapat arahan, 

pembekalan dari KPU Kota Denpasar. Arahan yang diberikan tidak seperti Pilwali sebelumya 

maupun pada pemilu 2019. Arahan tersebut terkait dengan metode sosialisasi dan apa saja 

yang akan disasar.  
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BAB V 

Pembahasan 

 

5.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menyebarkan kuisioner kepada 1020 responden di Kota Denpasar. Jumlah 

responden ditentukan oleh tipe kota. Kota Denpasar termasuk dalam tipe kota sedang 

sehingga untuk menggambarkan kondisi masyarakat Kota Denpasar, 500-1000 responden 

dapat menggambarkan masyarakat Kota Denpasar. Kuisioner disebarkan dengan teknik 

random sampling dan dilanjutkan dengan snowball sampling.  

Berdasarkan data kuisioner yang sah, mayoritas responden berumur 17-29 tahun yakni 

sebanyak 480 orang (47.1%), sedangkan responden yang berumur 40-49 tahun sebanyak 168 

orang (16.5%). Responden yang berumur 30-39 tahun sebesar 19.9 persen. Hal ini 

menandakan bahwa mayoritas responden berasal dari kaum millinneal (39 tahun ke bawah). 

Berikut grafik yang menunjukan persentase responden di masing-masing kelompok umur.  

Grafik 5.1 

Usia Responden 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Dari responden tersebut, 53.3 persen berjenis kelamin laki-laki (544 orang) dan 46.7 

persen berjenis kelamin perempuan (476 orang). Terkait jenjang pendidikan, mayoritas 

responden memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana/pascasarjana yakni sebanyak 412 

orang (40.4%). Persentase tertinggi kedua adalah responden yang memiliki jenjang 

Pendidikan SMA yakni sebanyak 401 orang (39.3 %). Hanya 1.6 persen responden yang 

berpendidikan terakhir SD (16 orang) dan 5.3 persen responden berpendidikan terakhir SMP 

(54 orang). Berikut grafik yang menggambarkan pendidikan terakhir responden.  
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Grafik 5.2 

Pendidikan Terakhir Responden 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Dari total responden, jumlah responden di masing-masing kecamatan cukup berimbang. 

Di Denpasar Timur, 321 orang mengisi kuisioner (31.5 %), sedangkan Denpasar barat hanya 

241 orang (23.6%). Persentase ini diikuti oleh Denpasar Barat yakni sebesar 23.6 persen (241 

orang), sedangkan Denpasar Selatan sebanyak 20 persen (204 orang). Ditinjau dari pekerjaan 

responden, mayoritas responden merupakan pelajar/mahasiswa yakni sebanyak 284 orang 

(27.8 %). Angka ini diikuti oleh masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta (242 orang) 

dan pegawai swasta (229 orang). Selain itu, responden berprofesi sebagai PNS, petani, 

pedagang, ibu rumah tangga, dosen, pensiunan, wartawan, perangkat desa/kelurahan, 

pegawai BUMN, buruh, pejabat publik, freelancer, dan terdapat responden yang belum 

bekerja. Berikut grafik yang menunjukan pekerjaan responden: 

Grafik 5.3 

Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa pekerjaan respond sangat 

beragam. Dilihat dari frekuensi mengikuti pilkada Kota Denpasar, mayoritas responden 

mengikuti pilkada lebih dari tiga kali yakni sebanyak 429 orang (42.1%) dan sebanyak 213 

orang mengikuti pilkada sebanyak satu kali (20.9%). Hanya 5.3 persen yang menyatakan 
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belum pernah mengikuti pilkada (54 orang). Berikut grafik yang menggambarkan frekuensi 

responden mengikuti pilkada: 

Grafik 5.4 

Frekuensi Responden Mengikuti Pilkada 

Sumber: Olahan peneliti, 2021  

Berdasarkan grafik 5.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Denpasar 

adalah masyarakat yang mengikuti perhelatan politik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat 

Kota Denpasar sadar terhadap perannya sebagai warga negara dengan terlibat dalam pilkada. 

5.2 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kota Denpasar 2020 

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari partisipasinya dalam mengikuti Pilkada 

Kota Denpasar 2020. Berdasarkan data responden yang sah, mayoritas responden mengikuti 

Pilkada Kota Denpasar. Berikut grafik yang menggambarkan partisipasi politik masyarakat 

dalam pilkada Kota Denpasar 2020: 

Grafik 5.5 

Partisipasi Politik Responden dalam Pilkada Kota Denpasar 2020 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2020 

Berdasarkan grafik 5.5 di atas, maka dapat diketahui 748 responden mengikuti Pilkada 

Kota Denpasar 2020 (73%), sedangkan 270 orang responden tidak mengikuti (27 %). 

Responden tersebut tidak berpartisipasi dalam Pilkada Kota Denpasar 2020 karena berbagai 
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alasan. Mayoritas responden tidak mengikuti pilkada Kota Denpasar adalah karena situasi 

pandemi Covid-19 (60.2%). Hal ini juga dipertegas oleh Agus Wirajay (DPD PSI Kota 

Denpasar) dan I Wayan Sudarsana (Anggota Bawaslu Kota Denpasar dalam Divisi 

Penyelesaian Sengketa) bahwa pandemic Covid-19 menyebabkan masyarakat takut untuk 

keluar rumah sehingga tidak berpartisipasi dalam Pilkada Kota Denpasar 2020. Selain itu, 

alasan responden tidak mengikuti pilkada karena paslon tidak menarik (19.8 %) dan tidak 

mendapat kartu pemilih (10.1%). Paslon tidak menarik dapat disebabkan oleh kurangnya 

informasi yang dimiliki oleh responden terhadap paslon. HJ Yunisia sebagai tokoh agama 

juga menyatakan bahwa jika masyarakat tidak mengenal paslon, maka masyarakat tidak 

sayang (menarik) dengan paslon yang diusung oleh parpol. Gede Eka Saputra (Ketua 

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Renon) menegaskan bahwa penduduk 

pendatang beranggapan bahwa paslon yang tidak ada hubungan, tidak kenal dan tidak sesuai 

dengan hati Nurani menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada 

Kota Denpasar  

Beberapa responden menyatakan bahwa tidak berpartisipasi dalam pilkada Kota 

Denpasar karena pulang ke kampung halaman, belum mempunyai KTP, berada di luar 

daerah, ada urusan mendesak lainnya dan ada acara agama. Variasi kepentingan yang dimiliki 

oleh masyarakat Kota Denpasar tidak lepas dari kharakteristik masyarakat kota yang 

heterogen. Heterogenitas masyarakat Kota Denpasar juga disampaikan oleh Ida Bagus Ketut 

Kiana (Wakil Ketua Fraksi, Hanura) menyebakan tidak berpartisipasinya masyarakat dalam 

Pilkada Kota Denpasar.  

5.3 Sumber Informasi pada Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 

Dalam melakukan sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020, berbagai media sosialisasi 

digunakan oleh komunikator. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang 

sah, mayoritas responden menyatakan bahwa informasi terkait Pilkada Kota Denpasar 2020 

diperoleh dari media sosial (65.3 %). Menurut HJ Yunisia (Tokoh Agama) dan I Wayan 

Sudarsana (Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Divisi Penyelesaian Sengketa), media sosial 

adalah media sosialisasi yang paling efektif di masa pandemi Covid-19 ini. Ketut Suarcana 

juga menegaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai media sosialsiasi harus dilanjutkan 

dalam pilkada periode selanjutnya karena saat ini jaman digital dan penyebaran informasi 

Pilkada lebih cepat.  

Selain media sosial, 387 responden menyatakan sumber informasi pilkada dari baliho 

(37.9%). Walaupun baliho merupakan salah satu media sosialisasi mainstream, Gede Eka 

Saputra (Ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Renon) menyatakan bahwa 
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baliho tidak efektif dalam menyampaikan informasi visi misi calon dan tata cara pencoblosan 

karena masyarakat hanya memperhatikan informasi di baliho dalam waktu singkat. Di sisi 

lain, biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan baliho relatif cukup mahal. Selain media 

sosial dan baliho, media sosialsiasi mainstream lainnya adalah televisi dan media cetak. 310 

responden dari televisi (30.4%), dan 203 responden dari media cetak (19.9%). Berikut grafik 

yang menggambarkan media sosialisasi yang menjadi sumber informasi bagi responden 

untuk memperoleh informasi Pilkada Kota Denpasar 2020: 

Grafik 5.6 

Media Sosialisasi Responden sebagai Sumber Informasi Pilkada Kota Denpasar 2020 

 

 Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.6 di atas, responden juga memperoleh informasi melalui radio, 

pamphlet, tatap muka terbatas dengan aparatur desa, banjar, penyelenggara pemilu dan 

masyarakat lainnya. Dalam melakukan tatap muka terbatas, pihak yang diajak rapat 

merupakan satu faktor penting yang mempengaruhi suksesnya sosialisasi di masa pandemi 

Covid-19. I Wayan Eka Apriana sebagai Lurah Sumerta menyampaikan bahwa rapat terbatas 

mengundang kepala keluarga, kepala lingkungan, perwakilan kelompok pemuda dan lainnya. 

Kombinasi media sosialisasi konvensional dan digital dapat menjadi satu strategi penting 
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untuk meningkatkan sukses sosialisasi Pilkada Kota Denpasar karena penggunaan dua jenis 

media sosialisasi (konvensional dan digital) dapat mengakomodasi kepentingan dan 

kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini juga ditekankan oleh Lurah Sumerta uakni 

bagi masyarakat yang tidak dapat hadir dalam tatap muka, masyarakat tersebut dapat 

memperoleh informasi melalui media digital.  

Ditinjau dari sudut pandang komunikator, informasi terkait Pilkada Kota Denpasar 

2020 dapat diperoleh dari KPU Kota Denpasar, Tim pnyelenggara di tingkat 

desa/kelurahan/kecamatan sebagai perpanjangan tangan KPU, tim sukses paslon, partai 

politik, dan pemerintah desa/keluarahan. Berikut grafik yang menggambarkan komunikator 

yang menjadi sumber informasi responden dalam Pilkada Kota Denpasar 2020.  

Grafik 5.7 

Komunikator sebagai Sumber Informasi Responden dalam Sosialisasi 

Pilkada Kota Denpasar 2020 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.7 di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat 

memperoleh informasi Pilkada Kota Denpasar 2020 dari KPU Kota Denpasar dan 

perpanjangan tangan KPU yakni tim penyelenggara di tingkat desa/keluarahan/kecamatan. 

467 responden menyatakan bahwa informasi Pilkada diperoleh dari tim penyelenggara di 

tingkat desa/keluarahan/kecamatan (45.8%) dan 416 responden memperoleh informasi dari 

KPU Kota Denpasar (40.8%). Hal ini menandakan bahwa KPU Kota Denpasar merupakan 

sumber informasi utama dalam Pilkada Kota Denpasar. Selain itu, komunikator lain yang 

juga berdampak signifikan dalam penyebaran informasi Pilkada Kota Denpasar adalah 

pemerintah Desa dan Kelurahan, yakni sebanyak 334 responden menyatakan bahwa 

informasi diperoleh dari pemerintah lokal tersebut (32.7%).  

Di sisi lain, partai politik hanya menjadi sumber informasi pada 97 responden (9.5%). 

Padahal partai politik merupakan struktur politik yang mempunyai fungsi sebagai lembaga 
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yang melakukan pendidikan dan sosialisasi politik. Terkait sosialisasi pilkada, tim sukses 

pasangan calon merupakan anggota partai politik yang lebih intens dalam melakukan 

sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam Pilkada Kota Denpasar 2020, hanya 185 responden 

yang menyatakan tim sukses paslon menjadi sumber informasi pilkada Kota Denpasar.   

Selain komunikator tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali juga berperan 

penting dalam sosialisasi Pilkada Kota Denpasar. Nyoman Karta Widnyana selaku 

Koordinator Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali menyatakan bahwa 

sosialisasi dilakukan melalui lembaga penyiaran (TV dan Radio) di wilayah yang menjadi 

kewenangan lembaganya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mendorong 

penyelenggara dan peserta Pilkada untuk aktif bersosialisasi melalui Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM) di lembaga penyiaran. Pemberitaan kampanye/Iklan Kampanye lebih 

memanfaatkan seoptimal mungkin frekwensi sesuai jadwal yang telah disusun 

penyelenggara. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali juga melakukan 

pengawasan terhadap siaran Pilkada.  

5.4 Media Komunikasi untuk Generasi Baby Boombers, X, dan Y (Millnneal) 

Setiap generasi memiliki kebutuhan media komunikasinya masing-masing. Generasi Baby 

Boomers dan Generasi X adalah generasi yang memiliki umum 40 tahun ke atas, sedangkan 

generasi Y atau millinneal adalah generasi yang memiliki umum 39 di bawah. Berikut grafik 

yang menggambarkan media sosialisasi yang menjadi sumber informasi Pilkada Kota 

Denpasar 2020 untuk generasi X dan baby boomers dan generasi Y (millineal). 
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Grafik 5.8 

Media Sosialisasi Yang Menjadi Sumber Informasi Pilkada Kota Denpasar 2020 Untuk 

Generasi X Dan Baby Boomers Dan Generasi Y (Millineal) 
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Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.8 di atas, media sosial, baliho, dan Televisi merupaka tigas sumber 

informasi utama yang memberikan pengetahuan kepada responden dari generasi baby 

boomers, X, dan Y (millinneal). Mayoritas responden dari generasi baby boomers, X, dan Y 

(millinneal) memperoleh informasi terkait Pilkada Kota Denpasar dari media sosial. Hal ini 

menandakan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang dapat digunakan 

komunikator pilkada dalam mensosialisasikan informasi perhelatan politik di Kota Denpasar. 

Media sosialisasi kedua yang paling banyak menjadi sumber informasi dalam pilkada Kota 

Denpasar adalah baliho. Walaupun baliho merupakan media konvensional, baliho mampu 

menjadi salah satu sumber informasi utama perhelatan politik di Kota Denpasar. Selain media 

sosial dan Baliho, TV menjadi sumber informasi pilkada generasi-generasi berikut.  

Walaupun memiliki media komunikasi yang sama antar generasi, media sosial adalah media 

yang paling berkontribusi besar terhadap pengetahuan generasi millineal terkait Pilkada Kota 

Denpasar 2020.  

5.5 Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 oleh KPU dan Tim Penyelenggara di 

Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan  

Komunikator utama dalam sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 adalah KPU Kota 

Denpasar. KPU juga dibantu oleh tim penyelenggara tingkat desa/kelurahan/kecamatan 
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dalam mensosialisasikan informasi terkait pilkada. Berdasarkan data kuisioner yang sah, 

mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU meyakinkan (415 

orang). Berikut grafik yang menggambarkan sejauhmana sosialisasi oleh KPU Kota Denpasar 

meyakinkan responden terhadap materi pemilu yang disamapaikan.  

Grafik 5.9 

Keyakinan Responden terhadap Materi Pemilihan Umum yang Disampaikan Melalui 

Sosialisasi KPU Kota 

Denpasar

 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.9 di atas, 40.7 persen responden menyatakan bahwa sosialisasi 

KPU Kota Denpasar mampu meyakinkan responden terhadap materi pemilihan umum. 

Hanya 9.5 persen responden menyatakan sosialisasi KPU Kota Denpasar tidak meyakinkan 

responden (97 responden). Tingkat keyakinan pada KPU sedikit berbeda dengan tim 

penyelenggara. Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh tim 

penyelenggara di tingkat desa/kelurahan/kecamatan cukup meyakinkan responden terhadap 

materi pemilihan umum (422 orang). Berikut grafik yang menggambarkan sejauhmana 

sosialisasi oleh tim penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan meyakinkan 

responden terhadap materi pemilihan umum yang disampaikan: 
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Grafik 5.10 

Keyakinan Responden terhadap Materi Pemilihan Umum yang Disampaikan Melalui 

Sosialisasi Tim Penyelenggara di Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.10 di atas, maka 41.4 persen responden menyatakan bahwa 

sosialisasi tim penyelenggara cukup meyakinkan dan 41 persen responden menyatakan 

meyakinkan mereka terhadap materi pemilihan umum yang disampaikan. 88 orang responden 

menyatakan sosialisasi yang dilakukan tim penyelenggara sangat meyakinkan responden 

terhadap materi pemilihan umum (8.6%). Adanya perubahan persyaratan untuk menjadi 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyebabkan keraguan terhadap KPPS 

baru. Ketut Suarcana (Kepala Seksi Ketemtraman dan Ketertiban yang saat Pemilihan 

Serentak 2020 diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lurah Penatih) 

menyatakan bahwa KPPS terpilih mempunyai pengalaman terbatas dalam menyelenggarakan 

pemilu. Namun, saat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 

dengan menggunakan aplikasi SIREKAP, ternyata KPPS mampu menyelesaikan 

pekerjaannya dengan sangat baik. 

Ditinjau dari sejauhmana pesan sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 yang dibuat 

KPU Kota Denpasar memberikan pengertian mengenai proses pemilu, mayoritas responden 

menyatakan bahwa pesan sosialisasi dapat dimengeri (453 orang). Berikut adalah grafik yang 

dapat menggambarkan sejauhmana pesan Pilkada KPU Kota Denpasar dapat dimengerti: 
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Grafik 5.11 

Pemahaman Responden terhadap Proses Pemilihan Umum yang Disampaikan Melalui 

Sosialisasi KPU Kota Denpasar 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.11 di atas, 44.4 persen responden menyatakan bahwa pesan 

sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 yang dibuat KPU Kota Denpasar dapat dimengerti. 

Kendati demikian, 72 orang responden menyatakan bahwa tidak mengeri pesan pilkada KPU 

Kota Denpasar (7.1 %).  

Selain keyakinan dan pemahaman responden terhadap materi dan proses pemilu, konten 

informasi yang disampaikan merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan 

komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut I Wayan Sudarsana (Anggota 

Bawaslu Kota Denpasar, Divisi Penyelesaian Sengketa) dan HJ Yunisia (Tokoh Agama), 

informasi mengenai background paslon, visi dan misi paslon sangat dibutuhkan sehingga 

masyarakat menentukan pilihan. Hal ini juga ditegaskan dengan kuisioner pendalaman yang 

disebarkan. Berdasarkan data kuisioner pendalaman yang sah, seluruh responden dari kaum 

milineal  berpendapat bahwa informasi terkait paslon dibutuhkan oleh responden. Responden 

dari generasi X dan babyboomers juga menyatakan bahwa informasi terkait paslon 

dibutuhkan. Sosialisasi terkait informasi paslon tidak hanya difokuskan pada kelompok 

tertentu saja, tetapi kepada semua kalangan. Pihak yang dapat intens dalam melakukan 

sosialisasi visi dan misi calon adalam tim sukses paslon. KPU dapat mendorong tim sukses 

dan partai untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi materi tersebut.  

Berdasarkan data kuisioner pendalaman yang sah, 45.5% responden kaum milinneal 

menyatakan bahwa informasi terkait hari dan tanggal pemilihan dibutuhkan. Hal ini juga 

sejalan dengan data kuisioner pendalaman untuk generasi X dan baby boomers (50%) 

Informasi lainnya yang juga dibutuhkan adalah persyaratan mengikuti pilkada dan penerapan 

protokol kesehatan. Yus Sudibya (founder Akun Instagram @infodenpasar) menyatakan 

informasi yang dibutuhkan adalah informasi-informasi inti (penting) terkait Pilkada Kota 
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Denpasar, misalnya foto pasangan calon, nama pasangan calon, nomer urut pasangan calon, 

dan tanggal pemilihan Calon Walikota Tahun 2020. Berdasarkan pendapat informan tersebut, 

informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi terkait paslon dan informasi-

informasi penting terkait pelaksanaan pilkada.  

Ditinjau dari gaya bahasa KPU, 69 persen responden menyatakan bahwa gaya bahasa 

KPU dalam menyampaikan materi pemilihan menumbuhkan kesan yang baik mengenai 

pemilihan umum (704 responden), sedangkan hanya 5.6 persen responden menyatakan bahwa 

gaya bahasa KPU dalam menyampaikan materi pemilihan tidak menumbuhkan kesan yang 

baik. Hal ini dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.  

Grafik 5.12 

Gaya Bahasa KPU Kota Denpasar dalam Menyampaikan Materi 

Pilkada Kota Denpasar 2020 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Berdasarkan data kuisioner pendalaman yang sah, untuk kaum millinneal, mayoritas 

responden menyatakan bahwa kharakteristik gaya bahasa yang disukai adalah pesan yang 

menggunakan kalimat sederhana (72.7%), humor (45.5%), dan menggunakan kalimat kiasan 

(45.5%). Di sisi lain untuk generasi X dan baby boomers, seluruh responden menyatakan 

bahwa kharakteristik gaya bahasa yang disukai adalah pesan yang menggunakan kalimat 

yang sederhana. Hal ini juga ditekankan oleh HJ Yunisia (Tokoh Agama) yang menyatakan 

bahwa gaya bahasa yang disukai adalah gaya bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. 

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Yosep Yulius Diaz (Ketua Umum Flobamora 

Bali) yang menyatakan bahwa gaya bahasa yang dibutuhkan adalah gaya bahasa yang lugas 

dan tegas. Yus Sudibya (founder akun instagram @infodenpasar) menyatakan bahwa 

masyarakat menginginkan gaya bahasa informal (santai) dan mudah dipahami oleh seluruh 

kalangan masyarakat. Berdasarkan pendapat informan tersebut, dapat dipahami bahwa gaya 

bahasa yang dapat menarik masyarakat adalah gaya bahasa yang mudah dipahami, sederhana, 

tidak berbelit-belit, lugas, tegas, dan santai.  
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5.6 Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 oleh Partai Politik (Parpol) dan Tim Sukses 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Salah satu komunikan penting dalam pilkada Kota Denpasar adalah Partai Politik dan 

Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota karena aktor tersebut mempunyai 

pengetahuan terhadap paslon lebih lengkap dibandingkan dengan kelompok masyarakat 

lainnya dan mempunyai kader-kader yang dapat melakukan sosialisasi hingga grass-root 

level. Berdasarkan kuisioner yang sah, 45.8 persen responden menyatakan bahwa sosialisasi 

oleh Parpol cukup meyakinkan responden terhadap materi pemilu yang disampaikan (467 

responden), sedangkan 17.2 persen responden menyatakan bahwa sosialisasi oleh Parpol 

tidak meyakinkan (175 responden). Berikut grafik yang menggambarkan keyakinan 

responden terhadap materi pemilu yang disampaikan oleh parpol: 

Grafik 5.13 

Keyakinan Responden Terhadap Materi Pemilu Yang Disampaikan Melalui Sosialisasi 

Oleh Partai Politik 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2021 

Pendapat.responden mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh parpol selaras dengan 

pendapat responden mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses paslon: 
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Grafik 5.14 

Keyakinan Responden Terhadap Materi Pemilu Yang Disampaikan Melalui Sosialisasi 

Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Berdasarkan grafik 5.14 di atas, maka dapat dilihat bahwa 46.2 persen responden 

menyatakan bahwa sosialisasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota cukup meyakinkan responden terhadap materi pemilihan umum yang disampaikan 

(471 responden), sedangkan 14.5 persen menyatakan bahwa sosialisasi oleh Tim Sukses 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak meyakinkan (148 responden). Tingkat 

keyakinan responden terhadap materi sosialisasi yang disampaikan oleh parpol dan tim 

sukses paslon disebabkan oleh kurangnya intensitas pertemuan tatp muka terbatas. Hal ini 

disampaikan oleh Luh Manik Sariniti (Sekretaris Lurah Penatih) bahwa sampai akhir masa 

kampanye, parpol maupun paslon tidak ada melakukan sosialisasi tatap muka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya regulasi yang mengatur pembatasan pertemuan tatap muka, 

terbatasanya anggaran akibat Covid-19. Pendapat ini dipertegas oleh Ida Bagus Ketut Kiana 

(Wakil Ketua Fraksi, Hanura) yang menyatakan bahwa perbedaan signifikan yang terjadi 

dalam melakukan sosialisasi adalah pembatasan baliho, minimnya anggaran akibat covid, dan 

sulitnya mengadakan pertemuan tatap muka. Ida Bagus Ketut Kiana juga menyampaikan 

bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagai kader partai wajib 

meningkatkan kemampuan untuk mendorong dan mengajak masyarakat beramai-ramai 

datang ke TPS karena merupakan bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk 

lebih memperkuat legalitas kepala daerah terpilih. Hal ini menandakan bahwa partai politik 

memiliki kesadaran untuk melakukan sosialisasi politik yang lebih baik.  

 

5.7 Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 oleh Pemerintah Desa/Kelurahan 

Komunikan lainnya yang berperan dalam melakukan sosialisasi adalah pemerintah 

desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan merupakan komunikan penting dalam 
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mensosialisasi pilkada Kota Denpasar 2020 karena pemerintah lokal ini lebih dekat dengan 

pemerintah lainnya dalam struktur penyelenggaraaan pemerintahan. Ditinjau dari keyakinan 

responden, 439 responden menyatakan bahwa sosialisasi oleh Pemerintah Desa atau 

Kelurahan cukup meyakinkan responden terhadap materi pemilihan umum yang 

disampaikan (43%), sedangkan hanya 94 responden menyatakan tidak meyakinkan (9.2 %). 

Berikut grafik yang menunjukan keyakinan responden terhadap materi pemilu yang 

disampaikan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam sosialsiasi Pilkada Denpasar 2020.  

Grafik 5.15 

Keyakinan responden terhadap materi pemilu yang disampaikan Pemerintah 

Desa/Kelurahan dalam sosialsiasi Pilkada Denpasar 2020 

Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

Peran lurah penting dalam melakukan sosialisasi, utamanya dalam memberikan 

pengarahan kepada anggota PPS, KPPS, Kepala Lingkungan, Kelian Dinas, Kelihan Adat, 

Menurut Luh Manik Sariniti (Sekretaris Lurah Penatih), lurah penatih mensosialisasikan tata 

cara pemungutan suara, sampai penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara 9 

Desember 2020 dengan menegaskan pesan tersebut kepada penyelenggara pilkada, yakni 

anggota PPS, KPPS, Kepala Lingkungan, Kelian Dinas, Kelihan Adat, setelah itu dilanjutkan 

dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat se-Kelurahan Penatih. Pengarahan lurah ini 

menunjukan komitmen lurah dalam mensosialisasikan Pilkada. Hal ini mendukung suksesnya 

sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020. Selain mengarahkan, Lurah juga mampu 

menggerakan stakeholders dengan membangun kerjasama antar tokoh masyarakat di 

kelurahannya. Hal ini disampaikan oleh I Wayan Eka Apriana bawa pihaknya saling 

bersinergi satu sama lain sehingga seluruh pihak dilibatkan dalam sosialisasi pilkada kota 

Denpasar 2020. Lurah juga memaksimalkan peran serta pemuda-pemudi, yang sebagian besar 

menjadi anggota KPPS. Pihak adat dan kepala lingkungan juga dilibatkan karena aktor 

tersebut lebih tahu lingkungan masyarakatnya.   Selain itu, peran lurah juga penting dalam 

menentukan media sosialisasi yang tepat untuk mensosialisasi Pilkada karena lurah lebih 
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mengetahui kondisi daerahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh I Wayan Eka Apriana (Lurah 

Sumerta) yang menyatakan bahwa untuk kondisi Kelurahan Sumerta, media sosialisasi yang 

berbasiskan tatap muka dengan protokol kesehatan dan digital digunakan untuk 

menyebarluaskan informasi Pilkada.  

5.8 Masukan terhadap Sosialisasi dan Kegiatan Lain dalam Penyelenggaraan Pilkada 

Kota Denpasar 2020 

Berdasarkan data kuisioner dan wawancara mendalam, sosialisasi dan penyelenggaraan 

pemilu dapat diperbaiki dengan beberapa strategi. Menurut Ni Ketut Dharmayanti Laksmi 

sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU 

Kota Denpasar, secara umum, sosialisasi Pilkada Kota Denpasar dapat ditingkatkan dengan 

melengkapi sarana dan prasarana Pilkada, menambahkan materi lainnya pada media online, 

memperbaiki SDM dan sistem sosialisasi (cara penyampaian pesan) sehingga lebih efektif, 

efisien, dan mengena ke masyarakat. Gede Radha Krisnanta dari Partai Gerindra juga 

menyatakan bahwa persiapan yang lebih matang diperlukan untuk meningktakan efektivitas 

sosialisasi. Selain itu, I Made Wijaya (Tokoh Partai PDIP) menekankan mengenai peran 

KPU, Aparat Pemerintah dan Desa di tingkat paling bawah dalam memberikan 

pengarahan/sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

Terkait media sosialisasi, responden menekankan pentingnya penggunaan seluruh 

bentuk media sosial, SMS/WA blast sebagai media sosialisasi. Selain itu, responden juga 

menyarankan memaksimalkan penggunaan pamphlet sebagai media sosialisasi konvensional 

dengan memaksimalkan peran tokoh di masing-masing banjar dan kelompok pendatang 

sebagai duta KPU dalam penyebaran informasinya. Untuk meningkatkan efektivitas media 

sosialisasi, menurut Gede Eka Saputra sebagai Ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat 

Kelurahan Renon, pertemuan terbatas secara langsung dengan pemuka desa, agama, dan 

tokoh desa dibutuhkan. Hal ini juga ditekankan oleh Ida Bagus Ketut Kiana (Wakil Ketua 

Fraksi, Hanura) bahwa pertemuan tatap muka antara KPU dan stakeholders dibutuhkan, tidak 

hanya kepada ketua partai tertapi juga kepada ketua – ketua STT, Kepala Dusun, Kepala 

Lingkungan, Kelian Banjar, Perbekel, Lurah, Bendesa Adat dan Camat.  Selain itu, I Made 

Wijaya (Tokoh Partai PDIP) juga menekankan penambahan jumlah baliho untuk 

meningkatkan kemeriahan pilkada. 

Sosialisasi oleh Parpol juga perlu lebih digencarkan. Menurut I Wayan Sudarsana 

(Anggota Bawaslu Kota Denpasar di Divisi Penyelesaian Sengketa). Sosialisasi dari Partai 

Politik kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat datang ke TPS 

menggunakan hak suaranya. Mengingat partai politik mempunya cakupan yang lebih luas 
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dibanding Pasangan Calon. I Made Wijaya (Tokoh di PDIP) menambahkan bahwa Partai 

Politik dapat memberikan sosialisasi kepada kader dan di luar kader.  

Terkait penyampaian pesan, menurut Gde Wirakusuma Wahyudi sebagai Kepala 

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar, sosialisasi tidak serta merta dapat mengubah perilaku pemilih. Sosialisasi dapat 

meningkatkan pengetahuan pemilih, tetapi belum tentu dapat mengubah perilaku pemilih. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan pemahaman yang dapat mengubah 

perilaku pemilih. Responden dalam kuisioner menyatakan bahwa isi pesan dalam sosialisasi 

juga sebaiknya tidak bertele-tele, namun kata-kata yang digunakan sampai di hati dan pikiran 

masyarakat. Bahasa yang lebih santai dan mudah dimengerti dapat digunakan untuk 

sosialisasi yang dilakukan untuk kaum millinneal. Untuk sosialisasi secara virtual, konten 

yang mengandung lawakan juga dapat menarik perhatian khalayak masyarakat sehingga 

materi sosialisasi yang serius dapat dikemas dengan bahasa atau kalimat yang mengandung 

unsur humor.   

Responden dan informan juga memberikan masukan terhadap kegiatan lainnya dalam 

penyelenggaraan pilkada. Responden menyatakan perlunya pendataan ulang masyarakat kota 

Denpasar karena terdapat masyarakat yang belum memperoleh surat untuk memilih. Untuk 

mempermudah pendataan, I Made Mada Wijaya (Tokoh Partai PDIP) berpendapat bahwa 

Petugas PPDP pencoklitan sebaiknya diserahkan kepada prajuru atau orang asli daerah 

setempat. Hal ini juga menghasilkan data yang akurat.    

Informasi terkait pilkada juga sebaiknya tidak mepet. Kondisi ini ditekankan oleh   I 

Wayan Kamar (Perbekel Penatih Dangin Puri), bahwa regulasi yang datang dari KPU RI 

disampaikan dengan segera ke tingkat Desa, agar dapat ditindaklanjuti ke masyarakat dan 

pihak desa tidak merasa dikejar dalam pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat bawah. Hal ini 

dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang. Salah satu responden menyatakan 

bahwa perencanaan di tingkat pusat dapat lebih dimatangkan sebelum menurunkan instruksi, 

seperti sirekap karena masih banyak kendala yang terjadi di lapangan karena kurangnya uji 

coba sebelum hari H pilkada.  

Terkait pemungutan suara, menurut Agus Wirajaya (DPD PSI Kota Denpasar) batasan 

waktu perlu diperpanjang mengingat pencoblosan dilaksanakan pada hari kerja karena 

walaupun beberapa institusi diliburkan, beberapa perusahaan tetap bekerja pada hari 

pencoblosan. Pilkada dapat dilaksanakan pada hari minggu sehingga lebih banyak 

masyarakat yang tidak bekerja dan dapat berpartisipasi dalam Pilkada.  
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BAB VI 

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

 

Berdasarkan hasil tabulasi data dan analisis yang dilakukan pada Bab IV dan Bab V di 

atas, maka ada beberapa kesimpulan penting yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Pada 

dasarnya, kesimpulan yang dirumuskan pada Bab VI ini menjawab empat rumusan masalah 

dan sekaligus tujuan penelitian yang telah ada pada Bab I di atas. Untuk rumusan masalah 

dan tujuan penelitian nomor 5, peneliti jawab dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang 

dipaparkan dalam Bab VI. Untuk itu maka, pada Bab VI ini, berisi dua poin penting yakni 

kesimpulan penelitian dan rekomendasi kebijakan. 

6.1 Kesimpulan  

6.1.1 KPU Kota Denpasar 

Berdasarkan hasil tabulasi data pada Bab V di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara umum, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pilkada Kota Denpasar tahun 2020 sudah sangat efektif.  

Dari 1020 responden, 948 menyatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi yang 

dilakukan KPU dapat dimengerti dan sangat dimengerti. Hal ini menandakan komunikasi dan 

sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Denpasar sangat efektif. Artinya efektivitas komunikasi 

dan sosialisasi yang dilakukan sudah mencapai 92.94 % 

Dari 1020 responden, 928 responden menyatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi 

yang dilakukan PPK dan KPPS cukup dapat meyakinkan, meyakinkan, dan sangat 

meyakinkan responden. Hal ini menandakan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan PPK 

dan KPPS efektif. Artinya efektivitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan sudah 

mencapai 90.98% 

Demikian juga halnya dengan pemilihan media, gaya bahasa, dan mekanisme 

komunikasi yang dihasilkan, juga dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai 

berikut yakni  

Pemilihan media dan mekanisme komunikasi yang dihasilkan dapat cukup meyakinkan, 

meyakinkan, dan sangat meyakinkan responden sebanyak 923 responden. Artinya, pemilihan 

media dan mekanisme komunikasi yang dihasilkan sudah dapat meyakinkan responden 

sebesar 90.5% 

783 responden menyatakan bahwa tampilan gaya bahasa yang disampaikan oleh KPU 

Kota Denpasar ketika menyampaikan materi pemilihan Pilkada Kota Denpasar Tahun 2020 

dapat menumbuhkan dan sangat menumbuhkan kesan yang baik mengenai pemilihan 
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umum. Artinya, gaya bahasa yang digunakan sangat efektif dalam menumbuhkan kesan 

yang baik, yakni sebesar 76.8% 

Efektifitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan KPU di atas tidak lepas dari 

media, metode, dan gaya bahasa yang dipilih oleh pihak KPU. Berdasarkan pengumpulan 

data melalui review dokumen dan in-depth interview dengan Ni Ketut Dharmayanti Laksmi 

sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU 

Kota Denpasar (komisioner KPU Kota Denpasar), dapat diinformasikan bahwa sosialisasi 

yang dilakukan melalui media sosial (Facebook KPU Denpasar, twitter, IG, Youtube, 

Tiktok); Website KPU; SMS Blast; Penyebaran masker dan atau tas belaja ke komunitas, 

petugas Ojek Online; Pembagian sembako kepada masyarakat; Alat peraga kampanye 

(Spanduk kain, banner, baliho, videotron); Radio (RRI dan RPKD FM); Seminar nasional 

(daring); Tatap muka melalui media daring; WA Group (media massa); Media cetak (Koran); 

TV (Bali TV, TVRI, INews TV); Alat peraga oleh peserta lomba sekaa teruna teruni; Tatap 

muka secara langsung (Penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa); 

Pemukulan kulkul oleh tokoh adat; Re-born dan peluncuran mascot dan jingle KPU Kota 

Denpasar - Pagelaran seni garapan tari; Touring - dikoordinir oleh KPU Provinsi Bali; 

Rumah pintar pemilu (pemula) dan sosialisasi ke sekolah-sekolah; Penyebaran informasi 

melalui traffic light; dan Pamflet. 

6.1.2 Pasangan Calon (Paslon) Beserta Tim Suksesnya 

Untuk komunikasi politik dan sosialisasi politik yang dilakukan paslon beserta tim 

suksesnya, responden juga menyatakan efektif. Namun demikian, responden juga 

berpendapat bahwa paslon dan tim sukses tidak banyak melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat luas terkecuali melalui pertemuan-pertemuan ketika masa kampanye dan 

sosialisasi di lingkungan konstituen dan lingkungan tempat tinggal tim sukses yang 

bersangkutan.  

Dari 1020 responden yang mengisi kuisioner sah, sebanyak 872 responden (85.5%) 

mengatakan bahwa komunikasi politik dan sosialisasi yang dilakukan paslon dan tim sukses 

sudah cukup meyakinkan, meyakinkan, dan sangat meyakinkan. Artinya, komunikasi politik 

dan sosialisasi yang dilakukan paslon dan tim sukses dianggap efektif.  

Adapun informan yang memberikan informasi melalui in-depth interview menyatakan 

bahwa paslon dan tim sukses dikatakan jarang atau dipandang tidak begitu intens melakukan 

komunikasi politik dan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan dan tahapan-tahapan pilkada 

2020. 
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6.1.3. Pemerintah Kota Denpasar 

Walaupun Pemeritah Kota Denpasar khususnya yang membidangi masalah komunikasi 

dan sosialisasi hanya mengikuti dan menindaklanjuti sosialisasi yang dilakukan KPU Kota 

Denpasar, namun dalam implementasinya komunikasi administrasi dan sosialisasi yang 

dilakukan dipandang efektif juga oleh responden. Ada 926 responden menyatakan bahwa 

komunikasi administrasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar, 

khususnya melalui pemerintah kelurahan/desa telah efektif yang artinya 90.8 % responden 

mengakui bahwa pemerintah kota Denpasar khususnya Bidang Komunikasi dan Informasi 

Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan Bagian Protokol dan 

Humas Setda Kota Denpasar dibantu pemerintah kelurahan/desa, telah melakukan 

komunikasi dan sosialisasi terhadap pelaksanaan pilkada 2020 

Dari wawancara mendalam kepada Gde Wirakusuma Wahyudi sebagai Kepala Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar dan I Dewa Gede Rai sebagai Kepala Bagian Protokol dan Humas Setda Kota 

Denpasar Bagian Protokol dan Humas Setda Kota Denpasar, mereka melakukan komunikasi 

melalui media Radio – monolog dan dialog (RPKD, RRI); Media sosial: FB, IG, Twitter, 

Youtube - kanal resmi pemerintah; IG pemilik banyak follower (e.g: @infodenpasar); 

Website pemerintah kota; Jaringan TV Publikasi - TV yang disediakan di ruang tunggu 

kantor pelayanan publik; Media cetak (Koran: Bali Post, Nusa, Denpost, Radar Bali, Tribun 

Bali); Luar ruang (spanduk, banner, Baliho, Balai banjar (video); TV; Mobil calling, 

Videotron.  

6.1.4. Hambatan Sosialisasi Pilkada Kota Denpasar 2020 

Pada dasarnya, tidak ditemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam 

melakukan komunikasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini. Baik KPU, 

Pemerintah Kota Denpasar, maupun paslon beserta tim suksesnya menyatakan tidak ada 

kendala yang signifikan yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi. Namun 

demikian, kondisi sosial yang dihadapi berupa wabah covid-19 ini cukup mempengaruhi 

kecepatan dan akselerasi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan ketiga unsur di atas. 

Dengan fenomena Covid-19 ini, baik KPU beserta penyelenggara di tingkat kecamatan dan 

desa, pemerintah Kota Denpasar, beserta paslon dan tim suksesnya tidak dapat secara leluasa 

menemui masyarakat baik berkelompok, melalui banjar, maupun melalui kegiatan-kegiatan 

yang sifatnya pengumpulan massa.  

Kendala ini selain karena regulasi atau aturan pemerintah yang tidak memungkinkan 

untuk melakukan sosialisasi secara langsung juga karena masyarakat sudah mulai sadar akan 
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kesehatan sehingga tidak gampang untuk mengumpulkan mereka dalam rangka komunikasi 

dan sosialisasi tahapan pilkada. Untuk pemilihan media, gaya bahasa, dan metode 

penyampaian rata-rata sudah dianggap efektif dan relevan sehingga tidak merupakan faktor 

penghambat dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi tahapan pilkada. Demikian juga 

dengan anggaran, dari wawancara yang dilakukan oleh KPU, Pemerintah Kota, maupun tim 

sukses paslon seluruhnya menyatakan bahwa anggaran dan biaya untuk kegiatan komunikasi 

dan sosialisasi ini dianggap sangat mencukupi. Untuk kendala anggaran ini, justru dialami 

oleh Badan Kesbangpol Pemerintah Kota Denpasar berkaitan dengan sosialisasi tata tertib 

dan mekanisme komunikasi dan sosialisasi dalam kegiatan pilkada. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Luh Putu Yudiani (Kasubdit Pengembangan Etika Budaya Politik 

Badan Kesbangpol Kota Denpasar), diungkapkan bahwa ada kendala anggaran yang dialami 

dalam melakukan sosialisasi baik melalui spanduk, maupun alat peraga lainnya maupun 

melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat.  

 

6.2 Rekomendasi kebijakan 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi 

yang dihasilkan dalam peneltian ini: 

6.2.1 Tata cara/mekanisme komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan KPU, gaya bahasa dan 

pemilihan media yang sudah relevan layak untuk dilanjutkan dan dipertahankan untuk 

kegiatan perhelatan politik di tahun-tahun berikutnya.  

6.2.2 Untuk perhelatan politik di tahun-tahun mendatang baik pilpres, pileg, maupun pilkada 

hendaknya sosialisasi menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

layak untuk diprioritaskan karena masyarakat metropolis seperti Kota Denpasar rata-rata 

menghendaki dan mengetahui informasi dari media sosial tersebut. Selain media sosial, 

berdasarkan saran dan masukan dari responden, media konvensional atau mainstream seperti 

TV, radio, maupun media cetak seperti koran masih relevan digunakan sebagai media 

komunikasi dan sosialisasi untuk segmen-segmen tertentu khususnya yang dari kaum 

generasi dewasa dan orang tua. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab V di atas, selain 

media sosial berbagai media lain juga masih relevan untuk digunakan sebagai media 

komunikasi dan sosialisasi walaupun persentasenya sangat kecil seperti media online dan 

pertemuan terbatas (Grafik 5.6) 

6.2.3 Selain menggunakan media sosial untuk kaum millineal yang pada dasarnya mereka 

berstatus siswa dan mahasiswa direkomendasikan agar pihak KPU, Pemkot, maupun paslon 

bisa melakukan sosialisasi melalui dialog langsung ke sekolah-sekolah maupun ke kampus-
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kampus yang ada di Kota Denpasar. Kegiatan dialog langsung dengan mengumpulkan siswa 

dan mahasiswa ini tentunya dilakukan setelah fenomena Covid -19 ini berakhir atau sudah 

ada regulasi yang memberikan kegiatan pengumpulan masa dengan skala besar dapat 

dilakukan.  

6.2.4 Walaupun Kota Denpasar adalah kota metropolis, namun karena tekanan adat istiadat 

masih kuat serta aktivitas budaya masih diperlihatkan oleh masyarakat komunal, entitas adat, 

maka direkomendasikan agar ke depan pihak KPU mungkin juga Bawaslu, Pemerintah, 

Paslon, maupun tim sukses, bisa melakukan sosialisasi melalui dialog-dialog langsung 

dengan masyarakat adat, baik krama (wed dan tamyu) maupun generasi muda seperti karang 

taruna, sekaa, maupun otoritas-otoritas tradisional lain yang ada di banjar maupun desa adat.  

Untuk kegiatan komunikasi dan sosialsiasi pada komunitas adat dapat dilakukan 

dengan dialogis dan akan menjadi lebih menarik lagi jika dilakukan dengan media hiburan 

seperti bondres lawak, wayang, maupun atraksi budaya yang dikehendaki oleh masyarakat 

setempat.  

Untuk masyarakat sipil (civil society) yang ada di Kota Denpasar seperti peguyuban 

seperti masyarakat pendatang, komunitas orang Makassar, komunitas Madura, Padang, 

komunitas NTT (Flobamora Bali), termasuk komunitas pendatang dari kabupaten/kota di 

Bali, Buleleng Dogen (bulldog), Golongan Karangasem (Golkar), sosialisasi dan komunikasi 

dapat dilakukan melalui himpunan-himpunan atau kelompok-kelompok mereka khususnya di 

sekretariat yang mereka miliki maupun di kantor-kantor pemerintah atau tempat-tempat 

strategis dengan cara mengundang mereka ke tempat tersebut.   Mekanisme yang dilakukan 

kepada kelompok civil society ini dapat dilakukan dengan cara dialogis dan akan menjadi 

lebih efektif mempergunakan atau bersinergi dengan tokoh yang menjadi panutan mereka. 

Misalnya, ustadz favorit untuk orang muslim, pendeta untuk orang kristen, serta tokoh-tokoh 

sentral yang berpengaruh di kelompok mereka masing-masing.  

Media komunikasi yang juga bisa dilakukan oleh kelompok civil society ini adalah 

dengan hiburan, berupa pertunjukan-pertunjukan seni yang relevan dan sesuai dengan adat 

istiadat kelompok yang bersangkutan. Dengan mendatangkan tokoh kharismatik yang 

berpengaruh dan pertunjukan seni yang menjadi favorit mereka diharapkan dapat menjadi 

magnet maupun daya tarik untuk kelompok-kelompok tersebut untuk datang di acara 

kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan.  Untuk kelompok civil society ini 

hendaknya intensitas sosialisasi dan komunikasi bisa dilakukan dengan ketua kelompok 

sehingga mereka bisa menyampaikan secara rutin dan berkesinambungan dalam kegiatan 

yang mereka lakukan secara internal. 
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Melihat fenomena masyarakat yang pragmatis, maka direkomendasikan agar kegiatan 

komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya mementingkan kepentingan 

komunikan (KPU, Pemkot, dan paslon) maupun juga memperhatikan kepentingan ekonomi 

dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu maka dalam setiap komunikasi dan sosialisasi, pihak 

komunikan bisa memberikan kompensasi ekonomi berupa pembagian souvenir yang menarik, 

doorprize (undian berhadiah), atau pengganti uang transportasi yang sesuai dengan aturan 

hukum dan kemampuan keuangan pihak komunikan. Metode ini mungkin akan menjadi lebih 

mempunyai daya tarik sekaligus juga mereka juga tidak akan merasa kehilangan waktu dan 

sumber pendapatan harian mereka.   

Untuk gaya bahasa, khususnya media sosial dan TV maupun radio hendaknya 

menggunakan video-video yang menarik yang menghibur dan bahkan mungkin yang lucu 

sehingga gampang diingat dan sekaligus bisa membuat kesan menarik bagi masyarakat. 

Konten-konten yang dibuat dalam media sosial, TV, dan radio tersebut disesuaikan dengan 

segmen yang disasar sehingga tidak membentuk hanya satu model yang baku, namun juga 

bervariasi yang bisa menyasar kelompok dewasa, tua dan baby boomers, maupun kaum 

millinneal.  

Untuk Pemkot melalui dinas terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Kota Denpasar dan Bagian Protokol dan Humas Setda Kota Denpasar, hendaknya ikut aktif 

melakukan sosialisasi melalui saluran komunikasi yang dimiliki sehingga tidak hanya 

mengandalkan sosialisasi tunggal dari KPU. Instrumen-instrumen yang ada di setiap OPD 

termasuk juga pemerintah lokal seperti lurah dan desa bisa dipergunakan sebagai alat dan 

media komunikasi oleh pemerintah secara proaktif dan berkesinambungan. Dialog-dialog 

langsung dengan masyarakat baik di tingkat desa maupun adat serta melalui mobil keliling 

yang selama ini dipergunakan sebagai sarana komunikasi kebijakan bisa dipergunakan 

sebagai media komunikasi administrasi dan sosialisasi dalam kegiatan pilkada.  

Untuk paslon dan tim suksesnya, hendaknya ikut proaktif melakukan komunikasi 

politik dan sosialisasi terhadap seluruh tahapan pilkada bilamana perlu tidak hanya dilakukan 

menjelang kegiatan pemilu tersebut dilakukan. Pihak paslon, partai politik, dan tim sukses 

bisa melakukan sosialisasi melalui pendidikan politik (political education) kepada pengurus 

partai sampai di tingkat desa, anggota partai, konstituen, maupun calon konstituen yang ada 

di tingkat desa. Sama halnya dengan KPU dan pemkot, paslon, parpol, dan tim sukses bisa 

melakukan sosialisasi melalui media sosial, dialog langsung, dengan mempergunakan media-

media pertunjukan maupun dengan mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan lokal yang 

berpengaruh pada masyarakat bersangkutan. Untuk kaum millinneal yang selama ini sering 
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diabaikan oleh paslon, parpol, dan tim sukses hendaknya harus menjadi perhatian khusus 

sehingga mereka menjadi partisipan aktif dalam perhelatan politik dengan cara merangkul 

mereka dengan datang langsung berdialog ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang 

ada di Kota Denpasar. Dalam dilog dengan kaum millinneal ini, paslon, parpol, dan tim 

sukses bisa menggandeng atau bersinergi dengan penceramah kondang (entrepreneur, artis 

terfavorit, kelompok hiburan yang relevan dengan kaum milineal).  
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