
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator 

implementasi demokrasi yang sejatinya mencerminkan kedaulatan ada pada 

rakyat. Dinamika partisipasi politik kini kian menghadirkan fenomena-fenomena 

yang mengarah pada persoalan pemilihan umum (pemilu) dalam kaitannya 

dengan demokrasi. Persoalan mengenai pemilu merupakan hal yang sangat 

menarik untuk diteliti, terlebih kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat 

dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia ini. 

Partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu 

sarana pembelajaran politik bagi masyarakat sehingga pemilu tidak dianggap 

hanya seremonial belaka yang mana partisipasi masyarakat sebatas sebagai 

pemilih saja. 

Dari fenomena yang ditemukan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemilu dapat dikelompokkan menjadi dua fenomena. Fenomena yang pertama 

menggambarkan perkembangan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi 

pemilu. Fenomena tersebut dapat diilustrasikan dengan peristiwa berikut: (1) 

partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. (2) penyebab turunnya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pemilu. 
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Kemudian fenomena yang kedua menggambarkan upaya badan 

pemerintahan formal di bidang pengawasan pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas 

Pemilu) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan 

mengawasi pemilu. Berikut ilustrasi peristiwa dari fenomena ini: (1) Bawaslu 

mengadakan program Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. (2) tenaga 

sukarela dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pemilih pemula direkrut dalam 

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. (3) pelantikan 611 ribu orang relawan 

pengawas pemilu oleh Bawaslu.  

Berbagai peristiwa-peristiwa diatas menunjukkan keterkaitan antara 

fenomena pertama dengan fenomena kedua yang mana keduanya merupakan hal 

yang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan, khususnya dalam persoalan 

pemilihan umum. Penggambaran fenomena pertama dapat dikatakan sebagai 

kausal bagi munculnya penggambaran fenomena yang kedua.  

Pertama, perkembangan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi 

tahapan proses pemilu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selain 

ruang untuk pengawasan yang dirasa kurang begitu jelas, peristiwa ini juga dapat 

terjadi ketika banyak di antara masyarakat yang urung dan enggan melapor 

apabila mendapatkan kejanggalan karena takut menjadi sasaran bagi pihak 

pelanggar. Di sisi lain, partisipasi masyarakat ini adalah poin terpenting dalam 

upaya strategis pemerintah dalam menciptakan pemilu yang berkualitas, tidak 

hanya jujur dan adil. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat mengambil 

peran dalam mengawasi pemilu menjadi masalah tersendiri sehingga harus ada 

suatu strategi agar masalah ini tidak terus berlanjut. Pengamat Politik Komite 
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Independen Pemantau Pemilu (Jojo Rohi 2014) menilai masyarakat semakin 

apatis untuk terlibat dalam tahapan pesta demokrasi ini karena perilaku politisi 

yang buruk. Hal inilah yang justru membuat sulit ketika badan penyelenggara 

pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau lainnya meminta 

masyarakat untuk berpartisipasi. Perilaku politisi yang dianggap buruk tersebut 

membuat kepercayaan publik kian terkikis, padahal dalam politik sebuah 

kepercayaan adalah mutlak dimiliki sebagai legitimasi bagi penyelenggara negara. 

Partisipasi berangkat dari kepercayaan, apabila publik mulai tidak percaya lagi, 

hal ini akan memunculkan tren penurunan partisipasi masyarakat baik dalam 

memilih maupun mengawasi pemilu sekalipun.1

1

 

Masih berkaitan dengan peristiwa sebelumnya yang mana perkembangan 

keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu mengalami 

penurunan. Ini tidak semata-mata terjadi begitu saja, ada beberapa faktor-faktor 

yang turut berpengaruh didalamnya sehingga partisipasi masyarakat menjadi 

rendah. Jika sebelumnya telah dijelaskan sedikitnya ada beberapa hal seperti 

faktor ketidakpercayaan akan masyarakat terhadap politisi sebagai calon 

penyelenggara negara yang dapat menjadi pemicu turunnya tingkat partisipasi 

masyarakat. Kemudian, pada peristiwa selanjutnya juga akan mencoba 

memberikan gambaran mengenai penyebab rendahnya partisipasi masyarakat 

berikutnya. 

http://koran-sindo.com/node/340649 (dalam judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Rendah, 
diakses pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 21.33 WIB) 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PARTISIPASI POLITIK: DARI IDE HINGGA PRAKTIK GERAKAN SEJUTA 
RELAWAN PENGAWAS PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TIMUR

PUTRI HOSANA

http://koran-sindo.com/node/340649�


Animo masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi pemilu 

menurun terkait dengan menurunnya minat masyarakat ikut pemilu. Padahal, 

partisipasi masyarakat sangat amat dibutuhkan oleh lembaga formal yang bertugas 

mengawasi pemilu seperti Bawaslu dan Panwaslu. Pasalnya, lembaga tersebut 

tidak dapat bekerja sendiri karena memiliki keterbatasan baik struktur, aparatur, 

sumber daya manusia, dana, dan lain sebagainya. Keterlibatan masyarakat dalam 

pengawasan pemilu merupakan bagian dari hak politik warga negara di dalam 

proses demokrasi. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk meminimalisasi 

pelanggaran dan mengurangi ruang gerak pelaku. Di satu sisi, terjadi pelanggaran 

yang makin kompleks berupa praktik-praktik sosialisasi, kampanye yang 

menyimpang. Termasuk kampanye ilegal, kampanye hitam, penggelembungan 

suara, mobilisasi pemilih, politik uang, politisasi birokrasi, intimidasi, maupun 

manipulasi penghitungan suara, dan lain-lain. Di sisi lain, pelaporan atas berbagai 

bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat justru menurun. 

Dilihat dari jumlah pemantau pada pemilu 1999 sebanyak 220.000, lalu tahun 

2004 sebanyak 80.000, terus menurun menjadi hanya 3.000 pada pileg dan 10.500 

pada pilpres di tahun 2009. Secara kelembagaan, pengawasan masyarakat juga 

menurun. Sebagai contoh KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jakarta 

mencatat pada tahun 1999 memiliki 13.260 relawan, kemudian menurun dengan 

hanya memiliki 145 relawan pada tahun 2004 dan sekitar 150 relawan saja pada 

tahun 2009. Meski secara kelembagaan formal pengawasan makin menguat 
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dengan adanya berbagai hukum dan peraturan yang ada namun partisipasi 

masyarakat menurun drastis.2

TAHUN PEMILU 

 

Tabel I.1 Jumlah Pemantau KIPP Jakarta 

PEMANTAU 

1999 13.260 

2004 145 

Pilkada Jakarta 2007 272 

April 2009 150 

Pilkada Jakarta 2012 (putaran 1) 300 

Pilkada Jakarta 2012 (putaran 2) 250 

2

SUMBER: PUSAT DATA KIPP JAKARTA 

 

Sebagai contoh lain, relawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat 

(JPPR) yang mengalami penurunan dari Pemilu 1999 (sebanyak 220.000 

pemantau) hingga 2009 (sebanyak 10.500 pemantau). Lebih lanjut hal ini bisa 

dilihat dalam tabel berikut:  

 

 

 

 

http://news.detik.com/read/2014/02/28/164502/2511760/10/ternyata-partisipasi-masyarakat-
mengawasi-pemilu-juga-menurun (dalam judul Ternyata Partisipasi Masyarakat Mengawasi 
Pemilu Juga Menurun, diakses pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 23.36 WIB) 
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Tabel I.2 Jumlah Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) 

TAHUN PEMILU PEMANTAU 

1999 220.000 

2004 140.000 

Pilkada 80.000 

April 2009 3.000 

Juli 2009 10.500 

2010 (10 pilkada) 1.200 

2011 (3 pilkada) 150 

2012 (3 pilkada) 1.500 

2013 (1 pilkada) 600 

SUMBER: PUSAT DATA JPPR 

 

Kedua, menanggapi peristiwa diatas muncul fenomena upaya dari 

pemerintah melalui badan formal yang bertugas sebagai pengawas pemilu seperti 

Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. 

Bahwasannya, partisipasi politik tidak hanya dengan menentukan pilihan di balik 

bilik suara, Bawaslu menilai partisipasi masyarakat untuk pengawasan pemilu 

memiliki arti yang sangat penting. Peran serta aktif atau partisipasi masyarakat 

untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan menjadi kunci 

utama keberhasilan demokrasi Indonesia. Masyarakat dapat mengambil peranan 

penting untuk mengawasi tidak hanya proses dan dinamika pemilu, tetapi juga 

penyelenggara pemilu yang berlaku curang. Proses partisipasi masyarakat dapat 
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dituangkan dengan program yang diadakan Bawaslu yaitu Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu. Keberadaan gerakan ini diharapkan masyarakat dapat 

secara aktif mengawasi pemilu sampai ditingkat satuan terendah sekalipun. 

Hingga kini gerakan tersebut mendapat respon yang positif dari masyarakat di 

berbagai lapisan.3

Kemudian selanjutnya dari respon tersebut Badan Pengawas Pemilu 

merekrut tenaga sukarela dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pemilih pemula 

untuk tergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014. Gerakan 

moral ini mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan 

pemilu dengan bekal pelatihan dan bimbingan teknis. Untuk menjangkau para 

relawan tersebut, Bawaslu menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat 

yang tergabung dalam kelompok kerja nasional (Pokjanas). Pembentukan gerakan 

tersebut dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan pemilu dengan melibatkan 

masyarakat. Melihat Bawaslu maupun KPU tidak dapat bekerja sendiri sehingga 

diperlukan kontribusi dari semua pihak.

 

4

Selain itu, Panwaslu juga menggandeng kalangan pelajar dan mahasiswa 

di daerah-daerah untuk dijadikan relawan pengawas pemilu. Gerakan sejuta 

relawan pengawas pemilu ini diharapkan mampu membangun kesadaran 

masyarakat tentang kepemiluan yang dimulai sejak menjadi pemilih pemula, 

 

3http://rrijogja.co.id/nasional/politik/4725-partisipasi-masyarakat-untuk-pengawasan-pemilu-2014 
(dalam judul Partisipasi Masyarakat Untuk Pengawasan Pemilu 2014, diakses pada hari Senin, 24 
Maret 2014, pukul 21.36 WIB) 

4http://www.antaranews.com/berita/414988/bawaslu-rekrut-sejuta-relawan-pengawas-pemilu 
(dalam judul Bawaslu Rekrut Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, diakses pada hari Senin, 24 
Maret 2014, pukul 23.40 WIB) 
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sehingga kedepannya partisipasi pemilih meningkat sekaligus agar pemilu 

berjalan lancar, aman, damai, dan tertib. Pengawasan dari para pemilih pemula ini 

memiliki tujuan agar mendorong kesadaran pemilih pemula akan pentingnya 

pengawasan partisipatif seluruh tahapan pemilu supaya berlangsung sukses. 

Gerakan yang dibentuk ini juga sebagai upaya mendorong pemangku kepentingan 

untuk berperan serta dalam gerakan sejuta relawan pengawas pemilu yang 

demokrasi dan mencegah terjadinya politik pragmatis dan transaksional. Gerakan 

tersebut dilaksanakan untuk membangkitkan semangat kerelawanan pemilih 

pemula untuk berperan aktif dalam pemilu, memberikan pendidikan politik yang 

bagus mengenai pemilu, memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi 

pemilih pemula untuk ikut mengawal proses pemilu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Adapun target yang ingin dicapai melalui gerakan ini yaitu 

membentuk relawan pengawas secara merata di seluruh daerah sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat yang diharapkan mampu memberikan hasil pengawasan 

yang akurat, normatif, kuantitatif, dan kualitatif.5

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dibentuknya 

relawan pengawas pemilu ini pada umumnya bertujuan guna membantu lembaga 

pengawas pemilu formal dalam mengadakan pengawasan terhadap semua tahapan 

pemilu. Mulai dari penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), distribusi logistik 

pemilu hingga saat hari pencoblosan, penghitungan suara, dan terakhir pada 

penetapan calon jadi. Setelah launching gerakan sejuta relawan pemilu tersebut 

 

5http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/03/n0f810-pelajar-direkrut-
menjadi-relawan-pengawas-pemilu (dalam judul Pelajar Direkrut Menjadi Relawan Pengawas 
Pemilu, diakses pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 23.00 WIB) 
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selanjutnya akan ada pembekalan kemampuan relawan dalam pengawasan pemilu. 

Semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan hasilnya akan semakin baik. 

Walau tak digaji, diharapkan para relawan ini mampu menjadi agen perubahan 

yang baik bagi masyarakat karena telah dibekali kemampuan pengawasan 

pemilu.6

Kemudian pada puncaknya, Bawaslu resmi melantik 611 ribu orang 

pemilih muda menjadi relawan pengawas pemilu. Bawaslu berharap, jumlah 

tersebut masih bertambah lagi. Gerakan ini merupakan gerakan moral untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 yang demokratis. Para 

relawan merupakan berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar dari seluruh 

daerah di Indonesia. Pemilu yang terawasi secara maksimal membuat legitimasi 

anggota legislatif dan presiden nantinya akan semakin kuat. Para relawan 

pengawas juga dibekali prosedur pemantauan dan cara melapor dugaan 

pelanggaran ke pengawas pemilu.

 

7

Adanya fenomena yang beragam dalam konteks partisipasi masyarakat 

ikut mengawasi pemilu, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji 

secara mendalam. Dalam sistem politik negara demokrasi seperti Indonesia ini, 

mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang tidak hanya memberikan 

 

6http://satelitpost.co/2013/12/12/sejuta-pengawas-pemilu-di-launching/ (dalam judul Sejuta 
Pengawas Pemilu Di-Launcing, diakses pada hari Senin, 24 Maret 2014, pukul 23.41 WIB) 

7http://nasional.kompas.com/read/2014/03/14/2104571/Bawaslu.Lantik.611.Ribu.Relawan.Penga
was.Pemilu(dalam judul Bawaslu Lantik 611 Ribu Relawan Pengawas Pemilu, diakses pada hari 
Senin, 24 Maret 2014, pukul 23.42 WIB) 
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suaranya saja tapi juga ikut mengawasi proses tahapan dan pelaksanaan dalam 

konteks pemilu. 

Berangkat dari berbagai macam fenomena peristiwa seperti yang telah 

diuraikan diatas, saya mencoba mendalami fenomena yang mungkin dapat saya 

temukan dalam penelitian ini. Tentunya penelitian dilakukan dengan 

menggunakan fokus kajian tentang partisipasi politik. Dengan memperhatikan ide 

dan juga praktik Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu itu sendiri, sehingga 

dapat diketahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan 

pemilu yang sesungguhnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan gambaran inti dari pokok bahasan dalam 

penelitian. Rumusan masalah berguna untuk menegaskan hal-hal utama dari suatu 

permasalahan. Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang ingin dijawab dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi munculnya Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu? 

2. Bagaimana sistem/pola kerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu berperan dalam mengawasi pemilu? 

3. Bagaimana problematika Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dimaksudkan sebagai jawaban dari penelitian yang di 

inginkan. Perumusan tujuan penelitian harus berhubungan dengan perumusan 

masalah dalam penelitian. Dan tujuan penelitian merupakan suatu rangkaian yang 

menjadi titik akhir dari kegiatan penelitian yang hendak dicapai. Sesuai dengan 

rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dari 

munculnya Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. 

2. Untuk mengetahui sistem/pola kerja dari Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu. 

3. Untuk melihat problematika dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu tersebut.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Hasil dari penelitian mengenai partisipasi politik Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawasan Pemilu ini nanti diharapkan dapat memberikan 

kontribusi danmenambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang sosial dan politik. 

2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur 

yangbermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik. Penelitian ini juga 

diharapkan nantinya dapat diaplikasikan pada perkembangan 
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masyarakat serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau 

bahan refrensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan hasil pemenuhan dari mata kuliah Skripsi. 

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui partisipasi politik 

masyarakat melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, dan 

sistem/pola kerja dari gerakan tersebut, serta beberapa problematika 

gerakan pengawasan tersebut.  

2. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca adalah pembaca dapat dengan mudah mendapat 

informasi dan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat 

dalam mengawasi pemilu melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu. Sehingga masyarakat dapat menilai dan mengkritisi hasil 

penelitian yang telah dilakukan agar data yang diperoleh semakin 

sempurna. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Partisipasi Politik 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku politik 

khususnya partisipasi politik. Perilaku politik masyarakat dalam bentuk partisipasi 

politik memiliki empat faktor yakni: pertama, seberapa jauh rangsangan politik 
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yang diterima oleh masyarakat; kedua, karakteristik pribadi seseorang; ketiga, 

karakteristik sosial individu; keempat ialah keadaan politik dimana individu 

menemukan jati dirinya.8

Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 

terdapat lima faktor yang meliputi: pertama, modernisasi di segala bidang yang 

berimplikasi pada kemajuan peningkatan kemampuan masyarakat secara luas. 

Kedua, terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial khususnya muncul 

kelas menengah yang kritis. Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya 

komunikasi massa. Keempat, ialah adanya konflik diantara pemimpin politik yang 

 Pada umumnya partisipasi politik masyarakat diartikan 

sebagai bentuk kegiatan warga negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara.  

Dalam partisipasi politik tujuan partisipasi politik ada tiga. Pertama, 

memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya 

beserta sistem politik yang dibentuknya. Kedua, partisipasi yang ditujukan untuk 

melihatkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Ketiga, partisipasi sebagai 

tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga terjadi 

perubahan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu partisipasi 

politik memiliki paling tidak ada empat fungsi. Pertama, sebagai sarana untuk 

mengejar kebutuhan ekonomi; kedua, sebagai sarana untuk memuaskan 

kebutuhan bagi penyesuaian sosial; ketiga sebagai sarana untuk mendapatkan 

nilai-nilai khusus; dan yang keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 

alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu. 

8Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Ikip Semarang Press, Semarang, 1995, hlm. 92. 
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memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Kelima, adanya keterlibatan 

pemerintah yang semakin luas dalam urusan beberapa bidang seperti sosial, 

ekonomi dan budaya. 

Ada berbagai macam bentuk-bentuk partisipasi. Dibedakan berdasarkan 

kegiatannya, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Berdasarkan tingkatannya 

dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: apatis, spekator, dan gladiator. 

Berdasarkan lapisan partisipasinya menjadi beberapa lapisan yakni, pemimpin 

politik, aktivis politik, komunikastor politik, warga marginal, dan orang yang 

terisolasi. Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya 

dikategorikan menjadi dua, yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif.  

Pada umumnya, partisipasi politik berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 

partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain 

(dimobilisasi). Di mana individu di dalam melakukan kegiatannya atas inisiatif 

dan keinginan dari yang bersangkutan semata-mata karena rasa tanggung 

jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena didorong oleh keinginan untuk 

mewujudkan kepentingannya ataupun kepentingan kelompoknya. Kedua ketegori 

ini walaupun terjadi penolakan yang diametral namun masih bisa dimasukkan 

dalam pola-pola partisipasi politik dengan alasan: pertama, pembedaan antara 

partisipasi yang dimobilisasi dengan partisipasi otonom ada pada prinsip daripada 

realitas. Hal ini jelas terlihat ketika mengidentifikasikan beberapa kegiatan 

sebagai sesuatu yang nyata dimobilisasikan ataupun otonom. Kedua, hampir 

semua sistem politik merupakan cakupan dari campuran partisipasi yang 

dimobilisasi dan yang otonom. Dalam artian, tingkat partisipasi yang otonom 
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umumnya terjadi/lebih tinggi dalam sistem politik yang demokratis dibandingkan 

dalam sistem politik otoriter. Ketiga, dalam menelaah partisipasi baik yang 

otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan, berkaitan dengan adanya hubungan 

yang dinamis antara dua ketegori tersebut. Bahwa perilaku yang awalnya 

merupakan partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi terinternalisasi 

menjadi otonom. Keempat, melihat suatu kegiatan agar dapat dikategorikan 

sebagai pertisipasi yang otonom atau termobilisasi bahwasannya kedua jenis 

partisipasi ini memberikan konsekuensi bagi sistem politik dan peluang bagi 

pemimpin. Dimana pemimpin tersebut dapat mengatur pengikutnya yang 

berpartisipasi termobilisasi, sebaliknya bagi seorang pemimpin untuk 

menggerakan massanya ketika pengikut tersebut memiliki partisipasi yang 

otonom. 9

1. Electoral Activity, yaitu segala bentuk kegiatan partisipasi yang secara 

langsung maupun tak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. 

Diantaranya yang termasuk dalam kategori ini adalah turut ikut serta 

dalam memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai politik, 

menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, ikut 

mengambil bagian dalam kampanye sebuah partai, mengajak orang untuk 

mendukung dan memilih sebuah partai politik tertentu, memberikan suara 

dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pengambilan dan 

 

Partisipasi politik warga masyarakat secara lebih jelas dapat kita 

kategorikan dalam bentuk-bentuk yang seperti berikut: 

9 Afan Gaffar, Menampung Partisipasi Politik Rakyat, JSP jurnal FISIP UGM vol.1 no.1 
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penghitungan suara, menilai calon-calon yang terdaftar, dan lain 

sebagainya. 

2. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang ataupun sekelompok untuk 

menghubungi pejabat pemerintah maupun tokoh politik dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh tersebut menyangkut masalah 

tertentu tentang sesuatu hal yang mempengaruhi hidup mereka. Kegiatan 

ini bisaanya dilakukan untuk memperoleh dukungan atau untuk 

memobilisasi dukungan maupun tantangan terhadap masalah-masalah 

tertentu yang hendak ditangani oleh penyelenggara negara atau lembaga 

perwakilan rakyat. 

3. Organizational Activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam 

berbagai organisasi sosial dan politik. Organisasi tersebut mempunyai 

fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. 

Bisaanya organisasi tersebut memusatkan perhatian khusus terhadap isu-

isu tertentu yang sifatnya sangat spesifik. 

4. Contacting, yaitu partisipasi warga negara secara langsung melakukan 

aktivitas seperti mendatangi tempat bertugas atau menghubungi langsung 

pejabat pemerintah. Baik dilakukan secara individual maupun kelompok, 

dan bisaanya dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan 

manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut. 

5. Violence, cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat 

dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang 
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ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan tindak 

kekerasan seperti pengrusakan terhadap barang ataupun individu. 

Partisipasi politik masyarakat bisaanya bersumber pada basis-basis sosial 

politik tertentu. Kecuali partisipasi yang mengambil mode contacting, partisipasi 

politik pada umumnya merupakan sebuah tindakan kolektif. Oleh karena itu, 

dalam mengamati partisipasi politik sebaiknya juga mengamati basis sosial dari 

partisipasi politik tersebut. Bisaanya yang merupakan basis sosial bagi partisipasi 

adalah: 

1. Class, yaitu individu-individu yang terlibat dalam partisipasi politik 

dikarenakan memiliki status sosial, pendapatan, dan lapangan pekerjaan 

yang sama. 

2. Communal group, yaitu individu-individu yang memiliki kesamaan ras, 

agama, bahasa, dan ethnisitas dalam keterlibatannya pada partisipasi 

politik. 

3. Neighborhood, adalah individu-individu yang melibatkan diri dalam 

pertisipasi karena memiliki tempat tinggal yang berdekatan satu sama 

lain. 

4. Faction, merupakan individu-individu yang disatukan oleh interaksi 

pribadi yang sangat tinggi satu sama lain, yang ditopang oleh pola-pola 

hubungan yang bersifat klien. 
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1.5.4 Budaya Politik 

Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari suatu warga 

negara terhadap sistem politik dan segala ragam bagiannya, serta sikap terhadap 

peranan warga negara di dalam sistem itu. Budaya politik memiliki tiga 

komponen dalam memandang obyek politik, yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif dan komponen evaluatif.10

Ketiga komponen tersebut tidak terpisah sendiri-sendiri pada suatu individu 

melainkan saling berkaitan bahkan saling mempengaruhi. Komponen kognitif 

menilai suatu sistem politik, tokoh pemerintahan, atau kebijakan berdasarkan 

pengetahuan individu yang dimilikinya. Dengan kata lain, pengetahuan inilah 

yang disebut sebagai komponen kognitif orientasi terhadap sistem politik. Dilihat 

dari sudut pandang individu, komponen afektif menjelaskan tentang perasaan 

yang dimiliki seorang warga negara. Seorang individu warga negara mungkin 

memiliki perasaan tertentu terhadap aspek-aspek politik yang dapat membuatnya 

menolak atau menerima sistem politik itu. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh 

yang tumbuh dan berkembang dari dalam keluarga atau lingkungan hidup 

individu tersebut. Sementara itu, komponen evaluatif orientasi politik ditentukan 

oleh sikap moral dan norma-norma yang diyakini individu. Penilaian ini sendiri 

merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kehadiran sistem politik, bagian-

bagian, simbol-simbol dan norma-norma yang dimiliki masyarakat pada 

umumnya. 

 

10 Alfian&Nazaruddin Sjamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 
1991, hlm 21 
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Budaya politik diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, Budaya 

Politik Parokial merupakan budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya 

sangat rendah. Adapun ciri-ciri dari budaya politik parokial adalah sebagai 

berikut: Apatis, pengetahuan politiknya rendah, tidak peduli dan cenderung 

menarik diri terhadap kehidupan politik, anggota masyarakat cenderung tidak 

menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kesadaran anggota masyarakat 

akan adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah, 

masyarakat yang tidak terlalu berharap dalam sistem politik, tidak ada peranan 

politik yang bersifat khusus, lingkupnya sempit dan kecil, serta masyarakatnya 

sederhana dan tradisional. Contoh dari budaya politik parokial yakni masyarakat 

pada suku-suku pedalaman dimana mereka belum mengenal dan mengetahui siapa 

pemimpin Negara mereka dan sama sekali tidak ikut serta dalam pemilu. 

Kedua, Budaya Politik Subjek itu budaya politik yang masyarakatnya sudah 

relative maju baik dalam segi sosial maupun ekonominya akan tetapi masih 

bersifat pasif. Pada budaya politik subjek ini frekuensi orientasi terhadap 

pengetahuan sistem politik secara umum termasuk tinggi. Namun frekuensi 

orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan suatu kebijakan yang 

dilakukan pemerintah merupakan hal yang tidak terlalu diperhatikan. Budaya 

politik subjek ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki pengetahuan dalam 

bidang politik yang cukup, partisipasi politik yang minim, kesadaran politik yang 

rendah, kehidupan ekonomi masyarakat sudah baik, tingkat pendidikan relatif 

maju, masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya, masyarakat yang 

cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah, menganggap 
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dirinya kurang dapat mempengaruhi sistem politik, dan secara pasif patuh pada 

pejabat pemerintah dan undang-undang. Adapun contoh dari budaya politik 

subjek/kausal ini salah satunya adalah masyarakat jawa keraton di Jogja. Dimana 

masyarakat telah memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya 

berpartisipasi politik, tapi mereka masih saja tunduk pada perintah Sultan atau 

atasan tanpa memberikan aspirasinya. 

Terakhir yang ketiga, Budaya Politik Partisipan adalah budaya politik yang 

ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu 

memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Pada umumnya memiliki 

pemahaman yang baik dan pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik, 

tentang peran pemerintah, dalam membuat kebijakan serta berpartisipasi aktif 

dalam proses politik yang berlangsung. Budaya politik partisipan dapat dicirikan 

berikutini: pengetahuan tentang politik tinggi,kesadaran politik tinggi, kontrol 

politik aktif, memiliki kepekaan terhadap masalah atau isu-isu mengenai 

kehidupan politik, mampu menilai terhadap masalah atau isu politik, menyadari 

adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah, memiliki kesadaran akan peran, 

hak kewajiban dan tanggung jawabnya, mampu dan berani memberikan masukan 

gagasan, tuntutan dan kritik terhadap pemerintah, serta memiliki kesadaran untuk 

taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa merasa tertekan. 

Keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan politik seperti 

pemilu, demonstrasi, dll, merupakan contoh dari budaya politik partisipan.  
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1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Partisipasi Politik 

 Partisipasi politik secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu 

dengan jalan memilih penyelenggara negara secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).11

Dalam negara demokrasi, pemilu menjadi pilar utama dari proses 

akumulasi kehendak rakyat. Dekatnya makna demokrasi dengan pemilu terlihat 

dari beberapa definisi demokrasi itu sendiri. Sebagaimana konsep yang 

menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria 

 

Partisipasi politik masyarakat dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan 

dari individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial 

ataupun politik mereka. Dalam konteks mengawasi pemilu melalui Gerakan 

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, partisipasi politik masyarakat digambarkan 

dengan aktivitas individu seperti: terdaftarnya individu untuk ikut berpartisipasi 

menjadi relawan dari gerakan tersebut, mengikuti pelatihan khusus yang diberikan 

oleh pihak penyelenggara, mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang ada, 

dan mengawasi proses pelaksanaan pemilu di tempat pemungutan suara. 

1.6.2 Pemilihan Umum 

11 Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.1. 
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umum bagi kualifikasi sistem politik suatu negara demokrasi.12 Menurut definisi 

ini, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi: kontestasi/persaingan secara adil 

antar partai dan/atau calon pemimpin, dan partisipasi warga negara dalam menilai 

dan memberi keputusan atas persaingan tersebut. Dengan demikian, demokrasi 

terbatas pada partisipasi warga negara yang berhak memilih dalam menentukan 

wakil rakyat dan/atau kepala pemerintahan melalui pemilihan umum yang 

berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta 

akuntabel. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon 

yang menang pemilu untuk memerintah/membuat dan melaksanakan UU dan 

kebijakan publik lainnya. 13

Selain sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, pemilihan 

umum (pemilu) juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian 

kedaulatan dari rakyat pada peserta pemilu yang nantinya akan membuat dan 

melaksanakan putusan politik bagi kesejahteraan rakyat. Pemilu perlu dirumuskan 

sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat untuk tiga alasan

 

14

12 Nur Hidayat, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta, 
2011, hlm.1. 
13 Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik 
Demokratis, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2008, hlm.9 
14 Op. Cit. hlm.13. 

 : 

(a) yang didelegasikan oleh rakyat hanya sebagian dari kedaulatannya sehingga 

begitu selesai memberikan suara dalam pemilu para warga negara masih memiliki 

kedaulatan dengan hak dan kebebasan politik yang dijamin konstitusi; (b) 

pemberian suara dalam pemilu merupakan pendelegasian, bukan penyerahan 

kedaulatan, sehingga yang diberi delegasi tak hanya bertanggungjawab pada 
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pemberi delegasi tapi juga harus berkonsultasi/berkomunikasi dengan pemberi 

delegasi sebelum membuat suatu keputusan; dan selanjutnya (c) rakyat tidak 

mungkin melaksanakan kedaulatan itu secara langsung melainkan perlu 

diwakilkan pada mereka yang dipercaya untuk membuat dan melaksanakan 

keputusan politik. 

1.6.3 Pengawas Pemilu 

Di dalam pemilu, pengawasan dan penegakan hukum adalah hal yang 

penting bagi perwujudan nilai-nilai demokrasi. Sebab, dengan pengawasan dan 

penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu, yang melakukan kecurangan 

mendapatkan konsekuensinya dan yang bertindak jujur tidak akan merasa 

dirugikan. Hal ini tidak hanya terkait dengan kepentingan elit saja melainkan 

seluruh masyarakat yang merasakan langsung. 

Mengacu pada UU Pemilu No. 12/2003 pasal 122, dijelaskasn bahwa 

tugas dan wewenang pengawas pemilu meliputi: a) mengawasi semua tahapan 

penyelenggaraan pemilu; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-

undangan pemilu; c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 

pemilu; d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada 

institusi yang berwenang. 

Ada banyak faktor yang menentukan sukses tidaknya pengawas pemilu, 

disebutkan setidaknya ada empat faktor yang menjelaskan tugas dan 

tanggungjawab pengawas pemilu. Pertama, pengawas pemilu haruslah badan 

independen dan nonpartisan yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi. 
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Kedua, jajaran pengawas pemilu harus memiliki kemampuan yang madani dalam 

memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu. Ketiga, fasilitas 

bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas-tugasnya haruslah diperoleh 

secara lengkap. Keempat, pengawas pemilu mendapatkan dukungan dari instasi 

penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas.15

Menjadi pengawas pemilu memiliki tantangan tersendiri, baik dari tingkat 

pusat hingga kecamatan mengingat banyak sekali anggota panitia dan semua 

masyarakat yang mengharapkan pelanggaran dan penyimpangan yang dapat 

menghambat jalannya pemilu berkualitas, adil, dan jujur itu diselesaikan. 

Banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terbengkalai tak terselesaikan 

mengakibatkan terhambatnya tujuan pemilu yang luber dan jurdil. Sehingga perlu 

pengawasan pemilu yang dijalankan dengan sebaik-baiknnya agar tujuan pemilu 

tersebut dapat tercapai. Penting artinya peranan lembaga-lembaga pengawas 

pemilu dalam proses mengawasi setiap tahapan pemilu. Tugas mengawasi 

pelaksanaan pemilu bersifat integratif dengan tugas penyelenggaraan pemilu. 

Bentuk dan posisi lembaga pengawas dalam sejarah pemilu Indonesia bersifat 

evolutif, dalam artian tiap periode pelaksanaan pemilu posisi dan bentuknya 

berbeda-beda. Dibandingkan dengan format lembaga pengawas pada pemilu 2009 

lalu, lembaga pengawas pemilu pada tingkat nasional bersifat permanen dengan 

periode 5 tahun. Jelang waktu ini jelas dapat memberi kelangsungan ritme 

pengawasan dalam seluruh sisi pengawasan yang lebih baik, terstruktur, dan 

tersistematis. Penguatan lainnya adalah pada pengawas pemilu kini 

 

15 Topo, Santoso dan Didik Supriyanto. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, RajaGrafindo, 
Jakarta, 2004, hal 40. 
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keanggotaannya diperluas hingga ke tingkat desa/kelurahan atau dengan kata lain 

disebut pengawas pemilu lapangan. Selain itu, pengawas pemilu kini dibentuk 

berdasarkan undang-undang tidak seperti pada masa lalu yang dibentuk dengan 

keputusan penyelenggara pemilu. Sebagaimana disebut dalam undang-undang 

mengenai pemilu, pengawas pemilu bersifat independen, sehingga keanggotaan 

diisi oleh mereka yang memiliki independensi tinggi serta nonpartisan. 

Lembaga pengawas pemilu memiliki peran dan posisi yang strategis. Oleh 

karena itu, keberadaaan pengawas ini bukan sekedar pelengkap bagi kebutuhan 

kelembagaan penyelenggaraan pemilu, namun lembaga pengawas pemilu harus 

diposisikan sebagai pengemban tanggungjawab atas semua proses dan hasil 

pemilu. Sehingga fungsi pengawasan akan efektif dan efisien.   

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun pemilu 

sebelumnnya seharusnya menjadi semangat bagi masyarakat untuk peduli dan ikut 

terlibat mengawasi pemilu pada tahun pemilu berikutnya. Pentingnya 

menciptakan komitmen bersama antara pengawas pemilu dengan masyarakat 

demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur dan adil. Sebab apabila semakin 

banyak orang terlibat dalam pengawasan pemilu maka akan mempersempit ruang 

gerak bagi mereka yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan 

pelanggaran. 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kehendak 

yang didasari kepedulian yang murni demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. 

Di samping mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas secara teknis, 
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kontribusi  utama pengawasan pemilu merupakan bagian dari kelanjutan 

demokratisasi dengan diterapkannya sistem kontrol dan keseimbangan 

antarlembaga penyelenggara pemilu. 

Pengawasan merupakan keharusan bahkan merupakan elemen yang 

melekat pada pemilu. Signifikansi dan nilai strategis dalam pemilu di Indonesia 

yakni pertama, sebagai suatu kebutuhan dasar bagi proses dan keberlanjutan 

demokratisasi. Kedua, telah menjadi pilihan dan keputusan negara yang tertuang 

dalam undang-undang. Suatu proses pemilu yang berkualitas telah menjadi 

komitmen bersama dan harus diwujudkan bersama-sama oleh seluruh rakyat. 

Terdapat empat esensi penting agar pengawas pemilu dapat mengemban 

tugas dan tanggungjawabnya. Pertama, pengawas pemilu haruslah badan yang 

independen dan nonpartisan. Kedua, pengawas pemilu harus bisa bekerja secara 

transparan sehingga seluruh aktivitasnya bisa dipertanggungjawabkan kepada 

publik. Ketiga, pengawas pemilu harus tegas dan adil dalam membuat keputusan 

dan perlu ditopang oleh aturan main internal yang jelas. Keempat, pengawas 

pemilu perlu didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas-

tugasnya. 

Tugas pengawasan pemilu bukanlah hal mudah dalam merealisasikannya, 

mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi negara 

untuk mengawasi pemilu. Dibutuhkan kerjasama sinergitas dengan para 

pemangku kepentingan dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas pengawasan, 

juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang 
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bersih, jujur, adil, dan berkualitas. Maka untuk optimalisasi dan efisiensi 

pengawasan, Bawaslu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik elemen 

pemerintah maupun masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat menjadi ciri 

utama dari masyarakat demokratis. Semakin tinggi masyarakat menghargai nilai-

nilai demokrasi maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses pemilu. 

Partisipasi merupakan sesuatu yang dapat memperkuat praktik demokrasi. 

Peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis sangat diperlukan dalam 

proses penyelenggaraan pemilu. Peran serta masyarakat dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi menempatkan pola hubungan yang 

bersifat permanen antara pihak pemerintah yang mendapat mandat rakyat untuk 

menjalankan pemerintahan negara. Hal ini diperlukan supaya tujuan pembuatan 

dan penerapan kebijakan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Peran dan 

partisipasi masyarakat pentingnya adalah menjadi pengawas pada tiap tahapan 

pemilu yang konsisten. Tanpa peran masyarakat, pengawasan pemilu akan 

berkurang. Dilihat dari sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas.   

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sangat diperlukan dan 

dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, penghitungan cepat hasil pemilu 

(quick count) dengan ketentuan: tidak melakukan keberpihakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu; tidak mengganggu 

proses penyelenggaraan pemilu; bertujuan meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat secara luas; mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi 

penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Partisipasi 
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masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, 

survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu 

wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Pelanggaran terhadap ketentuan 

tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, 

diatur dalam peraturan KPU. 

Pengawasan adalah suatu keharusan bahkan menjadi elemen terpenting 

yang melekat pada pemilu dalam negara demokratis. Suatu proses pemilu yang 

berkualitas telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama yang harus diwujudkan 

bersama-sama oleh seluruh rakyat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu 

merupakan suatu kehendak yang didasari kepedulian yang murni demi 

terwujudnya pemilu yang berkualitas. Di samping mendorong terwujudnya 

pemilu yang berkualitas secara teknis, kontribusi utama pengawasan pemilu 

merupakan bagian dari kelanjutan demokratisasi dengan diterapkannya sistem 

kontrol dan keseimbangan antarlembaga penyelenggara pemilu. 

Keberadaan panitia pengawas pemilu dirasa sangat penting dan sangat 

menentukan pemilu yang lebih free and fair maka tentu dibutuhkan dukungan dari 

berbagai banyak pihak. Secara umum adanya panitia pengawas pemilu dibutuhkan 

keberadaanya guna mengawasi jalannya pemilihan umum. Hal ini tidak terlepas 

dari kritik pada pemilu sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberadaan 

panwaslu tidak menjamin pemilu berjalan tanpa adanya pelanggaran. 
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Penting artinya peranan lembaga-lembaga pengawas pemilu dalam proses 

mengawasi setiap tahapan pemilu. Tugas mengawasi pelaksanaan pemilu bersifat 

integratif dengan tugas penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu kini 

keanggotaannya diperluas hingga ke tingkat desa/kelurahan atau dengan kata lain 

disebut pengawas pemilu lapangan. Selain itu, pengawas pemilu kini dibentuk 

berdasarkan undang-undang tidak seperti pada masa lalu yang dibentuk dengan 

keputusan penyelenggara pemilu. Sebagaimana disebut dalam undang-undang 

mengenai pemilu, pengawas pemilu bersifat independen, sehingga keanggotaan 

diisi oleh mereka yang memiliki independensi tinggi serta nonpartisan.  

Lembaga pengawas pemilu memiliki peran dan posisi yang strategis. Oleh 

karena itu, keberadaaan pengawas ini bukan sekedar pelengkap bagi kebutuhan 

kelembagaan penyelenggaraan pemilu, namun lembaga pengawas pemilu harus 

diposisikan sebagai pengemban tanggungjawab atas semua proses dan hasil 

pemilu. Sehingga fungsi pengawasan akan efektif dan efisien. Tugas pengawasan 

pemilu bukanlah hal mudah dalam merealisasikannya, mengingat keterbatasan 

yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi negara untuk mengawasi 

pemilu. Dibutuhkan kerjasama sinergitas dengan para pemangku kepentingan 

dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas pengawasan, juga sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan 

berkualitas. Maka untuk optimalisasi dan efisiensi pengawasan, Bawaslu 

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik elemen pemerintah maupun 

masyarakat. Pengawasan berbasis masyarakat menjadi ciri utama dari masyarakat 

demokratis. Semakin tinggi masyarakat menghargai nilai-nilai demokrasi maka 
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semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara dalam proses pemilu. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang partisipasi politik 

masyarakat ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian, dan dengan cara deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk memaparkan pemecahan fenomena yang ada berdasarkan data-

data. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, 

ringkasan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas 

sosial politik yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta 

berupaya menarik realitas tersebut ke atas permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 

1.7.2 Fokus Penelitian 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah berusaha untuk mencari dan 

memahami latar belakang hingga problematika dari Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu tersebut dan melihat sistem atau pola kerja dari gerakan tersebut 

dalam konteks partisipasi politik masyarakat pada pengawasan pemilu. 
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1.7.3 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Penentuan Subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. 

Teknik purposive adalah suatu strategi agar seseorang dapat memahami sesuatu 

mengenai kasus-kasus tertentu tanpa menggeneralisasi kasus-kasus tersebut. 

Purposive digunakan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh 

dari beberapa informan narasumber. Pada mulanya peneliti menelusur informan, 

kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang 

mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-subunit dipilih untuk kajian 

yang lebih dalam. Dengan kata lain, informan/subyek ini dapat dipilih karena 

merekalah yang mempunyai pengetahuan lebih dalam dan informatif mengenai 

fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar 

belakang hingga problematika dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 

tersebut dan melihat sistem atau pola kerja dari gerakan tersebut dalam konteks 

partisipasi politik masyarakat pada pengawasan pemilu. Oleh karena itu, 

diperlukan subyek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas 

sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui kebijakan program kegiatan partisipasi Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu 

2. Terlibat langsung sebagai koordinator/penanggung jawab kegiatan 

partisipasi dalam gerakan tersebut 

3. Mengetahui kegiatan partisipasi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu 
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4. Ikut terlibat berkoordinasi dalam kaitannya dengan kegiatan partisipasi 

gerakan relawan tersebut. 

Dari parameter di atas, subyek penelitian yang dianggap memenuhi 

karakteristik yaitu Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, 

koordinator Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dan/atau Panitia Pengawas 

Pemilu, dan para relawan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Jawa Timur. 

Koordinator Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dan/atau Panitia 

Pengawas Pemilu: Bapak Fori, Bapak Heru; Tim Asistensi Badan Pengawas 

Pemilu: Bapak Aribowo, Bapak Mahmud, Bapak Muzaki. Beberapa relawan 

pengawas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu:  

Tabel I.3 Narasumber relawan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu  

No. Nama Perguruan Tinggi Daerah Asal 
1 Ahsan Universitas Airlangga Lamongan 
2 Ayu Universitas Negeri Surabaya Surabaya 
3 Rizka Universitas Brawijaya Surabaya  
4 Miftakhus Siyam Universitas Muhammadiyah Gresik Gresik  
5 Zelasqi 

Mahadamayo 
Universitas Muhammadiyah Gresik Sidoarjo  

6 M. Ali Yafi Universitas Muhammadiyah Jember Jember  
7 Grecia A. Universitas Jember Gresik  
8 M. Khoiruddin Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya 
Gresik  

9 Hanum Firdina Universitas Airlangga Nganjuk  
10 Ricka Octaviani Universitas Yudharta Pasuruan Pasuruan 
11 Rezky Septia Sari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sidoarjo 
12 M. Syamsudin Universitas Airlangga Pasuruan  
13 Niar Universitas Islam Malang Gresik  
14 Zuhrotut 

Thoyibah 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya 

Sidoarjo  

15 Dzarrotun 
Vafisah 

Universitas Brawijaya Gresik 

16 Ahmad Thori 
Fuadi 

Universitas Negeri Surabaya Surabaya  
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17 Ami Universitas Brawijaya Malang  
18 Feri Setiawan Universitas Muhammadiyah Jember Jember  
19 Hasan R. Universitas Negeri Surabaya Lamongan  
20 M. Chandra  Universitas Airlangga Bojonegoro  

 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk mengetahui 

informasi yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi 

pemilu melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut: 

1) Teknik observasi  

Teknik ini merupakan teknik dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap lembaga atau badan yang sedang diteliti. 

Dalam hal ini lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu, dan 

Panitia Pengawas Pemilu, serta kelompok Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu.  

2) Teknik wawancara  

Yakni dengan cara melakukan proses tanya jawab dengan para relawan 

dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu tersebut dan juga pihak-

pihak terkait yang paham tentang program tersebut guna memperoleh 

data yang sesuai dengan keperluan. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PARTISIPASI POLITIK: DARI IDE HINGGA PRAKTIK GERAKAN SEJUTA 
RELAWAN PENGAWAS PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TIMUR

PUTRI HOSANA



1.7.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Analisis data sebelum di lapangan 

Disini analisis data sebelum dilapangan dilakukan dengan mencari 

refrensi studi penelitian yang terdahulu, hal ini berguna untuk 

membantu peneliti menentukan fokus penelitiannya. Namun fokus 

penelitian ini hanya bersifat sementara. Karena ini sifatnya hanya 

sementara, peneliti dalam menyusun skripsi, peneliti harus 

menentukan fokus penelitian yang bertujuan untuk mencari data-data 

dan sumber beserta karakteristiknya. 

2. Analisis data selama di lapangan 

Dalam tahap ini peneliti langsung melakukan analisis ketika 

mengumpulkan data dan studi dokumentasi, apabila belum merasa 

cukup, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi sampai merasa 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Analisis data setelah di lapangan 

Tahapan analisis ini merupakan tahap terakhir dalam analisis 

penelitian ini. Pada tahap ini semua hasil atau perolehan data di 

lapangan, baik itu melalui wawancara langsung dengan narasumber 

sesuai dengan pedoman wawancara ataupun wawancara informal 

dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan agar kesemuanya di 
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analisis dengan cara di interpretasikan dengan metode kualitatif 

dekriptif. Analisis untuk mendapatkan kesimpulan. 
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