
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil dari analisis interpretasi data 

mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui 

gerakan sejuta relawan pengawas pemilu, dapat diambil beberapa kesimpulan. 

Pertama, ide awal mula munculnya gerakan sejuta relawan pengawas pemilu 

dilatar belakangi oleh Bawaslu RI. Dengan harapan besar masyarakat turut 

berperan serta berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Ini menandakan Bawaslu 

melakukan perannya sebagai badan pemerintahan yang memiliki salah satu misi 

untuk terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Partisipasi politik 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat guna mempengaruhi sistem 

ataupun kebijakan pemerintah. Partisipasi dan kerjasama gerakan sejuta relawan 

pengawas pemilu dilakukan oleh Bawaslu Jatim dengan sebelas perguruan tinggi 

yang ada di wilayah Jatim berdasarkan MoU atau surat kesepakatan. Partisipasi 

dan antusias masyarakat cukup baik dengan indikasi jumlah para relawan banyak 

mengingat gerakan ini adalah kali pertama bagi Bawaslu Jatim.  

Kedua, sistem pola kerja gerakan sejuta relawan pengawas pemilu ada 

beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan dan pengorganisasian, tahap 

pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan laporan. Secara umum, bentuk partisipasi 

dari gerakan ini adalah kategori electoral activity. Dimana gerakan ini berkaitan 

dengan pemilu dalam hal pengawasan pemilu khususnya. Pola kerja relawan dari 
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gerakan ini memiliki faktor partisipasi politik yang mana hal itu berangkat dari 

rangsangan politik dan karakteristik individu. Begitu juga sifat partisipasi politik 

dari gerakan ini adalah partisipasi politik mobilisasi. Bawaslu Jatim sebagai 

pimpinan dalam mengorganisasi gerakan ini guna memberikan pelajaran dan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam bidang meningkatkan partisipasi pengawasan 

pemilu. Penyederhanaan tugas relawan yang hanya difokuskan pada hari 

pemungutan dan penghitungan suara saja, menjadikan pola kerja pada buku 

pedoman beberapa ada yang tidak selaras. 

Ketiga,  problematika gerakan sejuta relawan pengawas pemilu ini 

menekankan pada dua aspek, yakni aspek waktu dan anggaran/pendanaan. Waktu 

yang cukup singkat membuat sosialisasi berjalan kurang maksimal. Begitu pula 

pendanaan yang minim membuat pemerataan buku panduan, souvenir, dll, kurang 

merata untuk para relawan. Pada intinya partisipasi politik dalam hal pemilu tidak 

saja hanya dengan memberikan suara pada saat pemilu tetapi juga dalam hal 

pengawasan pemilu itu sendiri. Partisipasi yang mengakar dari faktor, tujuan, 

hingga sifatnya pada relawan yang adalah kalangan mahasiswa berpotensi besar 

menjadi budaya politik partisipan yang menjadi cerminan negara demokrasi. 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PUTRI HOSANA



4.2 Saran 

1. Seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan perhatiannya pada program 

dari Bawaslu ini. Sehingga apa yang menjadi problematika gerakan ini 

bisa diminimalisir. Melihat antusias masyarakat untuk berpartisipasi 

sangat tinggi, diharapkan pemerintah dapat memberikan wadah dan 

fasilitas yang selayaknya bagi mereka yang peduli, peka dan kritis 

terhadap sistem politik yang ada. 

2. Partisipasi kalangan terpelajar ini berpotensi untuk dibudayakan dalam 

negara demokrasi seperti Indonesia ini. Ada baiknya juga apabila gerakan 

ini terus berlanjut pada pemilu-pemilu lain yang akan datang. Sehingga 

tidak berhenti sampai disini saja. Karena hal ini sungguh bermanfaat demi 

kemajuan bangsa ini. 

3. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan 

meneliti lebih dalam lagi untuk mengetahui varian dan pola partisipasi 

politik yang ada dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini. 
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