
BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Latar Belakang Ide Mula Munculnya Gerakan Sejuta Relawan 
Pengawas Pemilu di Jawa Timur  

3.1.1 Program Pengembangan Partisipasi Pengawasan Pemilu dari Bawaslu 

RI 

Dengan dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu yang mengatur mekanisme pengawasan Pemilu. Bawalu RI 

dengan konsep institusionalism mencoba menjelaskan bahwa perilaku politik 

dijalankan oleh lembaga/badan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 

Sehingga dari lembaga/ badan inilah muncul ide mula Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu (GSRPP).  

“...idenya dari Bawaslu Pusat. Ini untuk menggalakan dan 
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memantau dan 
mengawasi pemilu. Sebenarnya Bawaslu ingin membuat suatu 
program yang menunjukkan pasrtisipasi masyarakat dalam 
mengawasi pemilu, tapi oleh DPR tidak disetujui karena tidak ada 
anggaran sehingga dinamakan relawan ya karena bersifat gerakan 
moral.” 

Drs. Aribowo, M.si sebagai salah satu Tim Asistensi Bawaslu Jawa Timur, 

beliau memberi keterangan bahwasannya Bawaslu RI mulanya berencana 

membuat program yang berguna untuk mengembangkan partisipasi masyarakat 

dalam memantau dan mengawasi pemilu. Namun, oleh DPR hampir tidak 

mendapat persetujuan karena terkendala dalam anggaran dana. Sehingga program 

ini dinamakan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yang lebih 
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bersifat gerakan moral dan sukarela dari para relawan (masyarakat), agar ide 

Bawaslu RI melalui program ini tetap berjalan meski dengan keterbatasan 

anggaran untuk memfasilitasinya. 

Dengan harapan besar partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu 

menjadi keharusan bagi Bawaslu memunculkan Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu (GSRPP) ini. Juga mengingat covering area yang terlampau 

luas untuk mengawasi pemilu, dan dengan jumlah pengawas yang terbatas. Oleh 

karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa pengembangan 

strategi, antara lain: 1) Melakukan pengembangan kapasitas (Capacity building) 

terhadap pengawas pemilu, dan 2) Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen 

masyarakat, instansi lembaga independen, pemerintah daerah, LSM, KPID, KIP, 

PWI, dan Perguruan Tinggi.1

Adapun Perguruan Tinggi yang  ikut terlibat untuk mengontrol pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 (Pileg) di Jawa Timur yakni; 

Universitas Airlangga Surabaya (Unair), Universitas Muhammadiyah Surabaya 

(UM-Surabaya), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas 

 

Sebagai salah satu pilar pengawas pemilu yang independen, Perguruan 

Tinggi melalui mahasiswa-mahasiswanya diyakini dapat memberikan pencerahan 

peradaban politik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan 

pertimbangan ini, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur berhasil menggandeng 11 

Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur untuk turut serta menjadi bagian dari 

program Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). 

1 Dokumen laporan GSRPP Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
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Muhammadiyah Gresik (UMG), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 

Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Universitas 

Yudharta Pasuruan, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Brawijaya 

Malang (Unibraw), Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), dan Universitas 

Jember (Unej). 

Gagasan yang kemudian melahirkan tindakan dalam Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu itu sesungguhnya mendapatkan spiritnya dari pasal 

146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan dengan 

partisipasi masyarakat.” Gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat dalam 

proses Pemilu ini adalah perintah Undang-Undang sekaligus bentuk upaya 

pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dengan cara melakukan 

pelibatan masyarakat dalam mengontrol pemilu yang tidak saja harus berjalan 

sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, namun juga secara 

substantif dapat melahirkan pemimpin berintegritas yang dilahirkan dari proses 

Pemilihan Umum yang terbuka, jujur, adil, dan bermartabat.  

Secara umum, baik tugas dan wewenang hampir sama antara Gerakan 

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dengan lembaga-lembaga pemantau dan 

pengawas pemilu yang lebih dulu ada sebelumnya. Hanya saja lembaga-lembaga 

pemantau dan pengawas lainnya lebih terlembaga/teroganisir dan bersifat 

permanen. Seperti yang diungkapkan oleh pak Aribowo : 

“...ya secara tugas hampir sama, sama sama memantau dan 
mengawasi pemilu. Hanya lembaga-lembaga pengawas lainnya kan 
terlembaga dan terorganisasi dan permanen. Tapi kalau gerakan ini 
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kan untuk kepentingan pengawasan pemilu legislatif dan 
sukarela...” 

 

3.1.2 Partisipasi dan Kerjasama 

Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya sebagai bagian dari Gerakan 

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Jawa Timur sangat baik. Terlihat dari jumlah 

peserta relawan yang cukup banyak (lihat tabel 3 dan tabel 4). Partisipasi ini 

didapat dari kerjasama yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan 

beberapa pihak terkait. 

“...kita ngadain kerjasama sama beberapa universitas juga mbak, 
ada sebelas universitas dari Jawa Timur yang ikut itu dibikin ada 
MOU nya...” 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Mahmud, kerjasama itu dituangkan 

dalam MOU atas nama kerjasama lembaga untuk saling melakukan kegiatan 

pencegahan atas potensi pelanggaran pemilu. Dari semua kegiatan kerjasama ini 

yang sangat menonjol dan mendapatkan respon luar bisaa baik dari peserta pemilu 

partai politik maupun perseorangan. 

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

adalah dalam rangka melakukan upaya pencegahan atas potensi pelanggaran dan 

upaya penindakan sebagai penyelesaian persoalan Pemilu dengan menempatkan 

kepastian hukum pemilu berjalan. Untuk itu Bawaslu Provinsi JawaTimur 

melibatkan beberapa pihak dalam kerjasamanya yaitu: 
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a. Kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersama Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

b. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya membuat 

kerjasama sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang 

tertuang dalam surat bersama Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

c. Kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersama Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

d. Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Surabaya membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersama Nomor106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

e. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersma Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

f. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersma Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

g. Kerjasama dengan Universitas Yudharta Pasuruan membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersma Nomor106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

PUTRI HOSANA



h. Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersma Nomor106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

i. Kerjasama dengan Universitas Islam Malang membuat kerjasama sosialiasi, 

pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang dalam surat 

bersma Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

j. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember membuat kerjasama 

sosialiasi, pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang 

dalam surat bersma Nomor106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014 

k. Kerjasama dengan Universitas Jember membuat kerjasama sosialiasi, 

pendidikan politik pemilu dan pengawasan pemilu yang tertuang dalam surat 

bersma Nomor: 106.1/BAWASLU-PROV/JTM/II/2014. 

Adapun dasar dari penentuan kesebelas Perguruan Tinggi yang ikut dalam 

kerjasama Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini ada pada Komisioner 

dan Tim Asistensi. Karena ini merupakan gerakan pertama yang digagas oleh 

Bawaslu Jatim, maka penentuan tersebut mempertimbangkan beberapa hal 

seperti diantaranya yakni, Konteks wilayah Perguruan Tinggi yang notabene 

berada dalam lingkup daerah Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pengkoordinasian pada cakupan wilayah.  

 

“...iya mbak jadi beberapa memang ada relasi dengan perguruan 
tinggi, seperti saya misalnya kan ngajar di Brawijaya ya saya yang 
membantu Bawaslu Jatim untuk disitu, lalu ada juga pak Aribowo, 
itu juga dosen di Airlangga. Tapi sebetulnya tidak ada patokan 
pastinya..” 
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Selain itu, mengingat keterbatasan waktu dalam persiapan gerakan ini, 

Bawaslu Jatim menentukan hanya sebelas Perguruan Tinggi ini beberapa 

dikarenakan relasi atau link yang dimiliki Bawaslu Jatim pada beberapa 

perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan dari keterangan Pak Mozakki 

sebagai salah satu dari Tim Asistensi Bawaslu Jatim. Beliau adalah salah satu 

dosen yang mengajar di Unbraw sehingga beliaulah yang bertanggung jawab. 

Demikian halnya pak Aribowo. Namun, dikatakan sebetulnya tidak ada 

penentuan khusus untuk memilih perguruan tinggi. 

Selanjutnya untuk antusias masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi 

pemilu melalui gerakan ini dikatakan relatif bagus oleh Tim Asistensi Bawaslu, 

pak Aribowo. Karena kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa 

Timur dengan berbagai Perguruan Tinggi seperti yang dijelaskan diatas. 

 

“...masyarakat antusiasnya relatif bagus. Karena sebagian besar 
hampir semuanya merupakan mahasiswa, termasuk mahasiswa 
Unair...”  

 

Namun, ada ungkapan lain dari koordinator Panwas Kota Surabaya ketika 

memberi keterangan mengenai antusias masyarakat. 

“...tergantung dari koordinatornya, karena ada beberapa koordinator 
yang tidak dapat mencari relawan-relawan, sehingga koordinator 
yang mampu mencari massa relawan mengusahakan bagi yang lain 
agar mendapatkan relawan. Hal ini bisa dengan kerjasama dengan 
Universitas/Perguruan Tinggi. Karena dirasa mahasiswa pertama 
mampu bersikap kritis, kedua membutuhkan ilmu, pengalaman, dan 
sosialisasi...” 
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Dengan kata lain, partisipasi yang dimobilisasikan oleh koordinator pun 

juga cukup efektif dalam mengumpulkan massa Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu ini. Dimana Pak Fori, sebagai koordinator dari pihak Panwas 

kota Surabaya mengalami secara pribadi. Bilamana ada teman koordinatornya 

yang lain kekurangan tenaga relawan, beliau mampu membantu mencarikan 

tenaga relawan tersebut dengan melakukan kerjasama bersama pihak 

Universitas/perguruan tinggi lain yang sekiranya belum secara resmi terikat 

kerjasama dengan Bawaslu. 

Beberapa relawan dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam 

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini menunjukkan kesamaan dalam 

motivasi partisipasinya yang cukup sesuai dengan harapan Bawaslu Jatim. 

“...sebenernya aku uda tahu ada gerakan relawan ini dari berita 
mbak Cuma ya waktu itu nggak tahu bagimana caraya. Nah kok 
kebetulan temen kuliah aku yang anak BEM waktu itu ngajakin 
gabung jadi langsung daftar. Lumayan lah mbak bisa nambah 
ilmu.”  

 

Rizka, salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya ini memiliki motivasi 

untuk memperoleh ilmu dari keikutsertaannya dalam gerakan ini. Hal ini kurang 

lebih sama dengan yang diungkapkan oleh mas Ahsan dari Unair, Ayu dari 

Universitas Negeri Surabaya. Pada umumnya motivasi para mahasiswa ini sebagai 

relawan adalah untuk memperoleh pengalaman agar dapat menambah 

pengetahuan.  
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3.2 Praktik Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Jawa Timur 

3.2.1 Tahapan Pengorganisasian dan Sistem Pola Kerja 

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) kemudian oleh 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur diorganisasikan melalui beberapa tahap-tahap 

seperti berikut ini : 

1. Tahap Perencanaan dan Pengorganisasian 

Pada tahap ini Bawaslu Jawa Timur memetakan daerah pemilihan 

dengan basis TPS beserta potensi sumber daya manusia (SDM) yang 

memungkinkan untuk direkrut sebagai relawan GSRPP di seluruh 

kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam melakukan perencanaan 

pembentukan GSRPP ini, Bawaslu Jawa Timur berpedoman kepada surat 

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor: 

080/Bawaslu/I/2014 tentang Pembentukan, Sosialisasi dan TOT bagi 

Kelompok Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu tahun 2014.Setelah pemetaan daerah pemilihan berbasis 

TPS selesai disusun, Bawaslu Jawa Timur kemudian membagi dua model 

rekrutmen relawan pemilu GSRPP di Jawa Timur sesuai dengan tingkatan 

Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing.  

“...ya itu awalnya Bawaslu membagi kerja Pokja Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. Nantinya itu Pokja yang di tingkat 
Provinsi diberi tugas merekrut mahasiswa. Lalu yang 
Pokja kabupaten/kota tugasnya merekrut relawan dari 
anak-anak pelajar...” 
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Drs. Mahmud yang juga bagian dari Tim Asistensi menjelaskan 

bagian model-rekrutment relawan. Pertama adalah Pokja GSRPP di 

tingkat Provinsi Jawa Timur bertugas untuk melakukan rekrutmen relawan 

di tingkat provinsi dengan sasaran para mahasiswa perguruan tinggi yang 

ada di Jawa Timur. Kedua, Pokja GSRPP di tingkat Kabupaten/Kota 

melakukan rekrutmen relawan di tingkat kabupaten/kota dengan sasaran 

para pelajar SMA, SMK dan Aliyah. 

Kemudian selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur membentuk 

Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat provinsi, kemudian memberikan  

instruksi agar Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menindaklanjuti 

dengan membentuk Pokja di wilayahnya masing-masing. Sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing Pokja, maka Bawaslu Jawa Timur 

melakukan pengorganisasian di tingkat provinsi. Sedangkan Panwaslu 

Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melakukan pengorganisasian di tingkat 

kabupaten/kota. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini Bawaslu Jawa Timur melakukan beberapa 

langkah. Pertama, mengadakan rapat koordinasi tentang Pembentukan, 

Sosialisasi dan TOT bagi Pokja Kabupaten/Kota dengan mengundang 

Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) maupun swasta (PTS) yang ada di Jawa Timur. Pada acara TOT ini, 
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seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota hadir, sedangkan dari perguruan tinggi 

hanya 11 orang yang hadir sebagai perwakilan dari 11 perguruan tinggi. 

Dalam rapat koordinasi dan TOT yang diselenggarakan di Hotel 

Novotel Surabaya, Bawaslu membagi dua kelas. Pertama, kelas untuk 

rapat TOT pimpinan Panwaslu Kabupaten/kota guna mendetilkan nama-

nama calon relawan yang akan direkrut sebagai relawan GSRPP di tingkat 

kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kedua, kelas perguruan tinggi. Khusus 

untuk rakor perguruan tinggi, Bawaslu Jawa Timur melakukan rapat 

koordinasi dengan metode diskusi kelompok terarah (Focus Grup 

Discussion/FGD). Dari FGD dihasilkan kesepakatan bahwa Bawaslu dan 

pimpinan 11 perguruan tinggi membuat nota kesepahaman atau 

Memorandum of Understanding (MOU) yang saat itu juga ditandatangani 

oleh kedua pihak. Bawaslu Jawa Timur sebagai pihak pertama, bertindak 

sebagai Pokja Provinsi yang melaksanakan program GSRPP dari Pokjanas 

(Bawaslu RI), sedangkan perguruan tinggi selaku pihak kedua bertindak 

sebagai pendukung program GSRPP dengan kesepakatan masing-masing 

perguruan tinggi menyiapkan 200 nama mahasiswa sebagai calon relawan 

GSRPP sesuai kuota yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI/Pokjanas 

GSRPP. 

Setelah kedua pihak bersepakat menandatangani MOU, Bawaslu 

Jawa Timur kemudian menyusun kebutuhan anggaran bersama pihak 

perguruan tinggi dalam rangka mengadakan sosialisasi GSRPP 

sebagaimana dalam diktum ketiga surat Bawaslu RI nomor: 
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080/Bawaslu/I/2014 tentang Pembentukan, Sosialisasi dan TOT bagi 

Kelompok Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu tahun 2014 bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam 

pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Provinsi Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014. Sesuai 

dengan ketentuan tersebut, maka Bawaslu Jawa Timur selaku Pokja 

Provinsi sebagai penyelenggara sekaligus penyedia dana untuk acara 

sosialisasi GSRPP. Sedangkan pihak perguruan tinggi sebagai penyedia 

tempat acara sosialisasi sekaligus bertugas untuk membentuk kepanitian 

bersama yang melibatkan unsur pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa 

di kampus masing-masing. 

Acara sosialisasi dan TOT GSRPP di 11 perguruan tinggi berjalan 

dengan lancar dengan sambutan yang cukup antusias dari masing-masing 

kampus.  Pada acara sosialisasi dan TOT GSRPP ini, Bawaslu Jawa Timur 

bertindak sebagai nara sumber utama dengan melibatkan tiga komisioner 

(Dr. Sufyanto, MSI, Sri Sugeng Putjiatmoko, SH, dan Andreas Pardede, 

S.Ip) serta tiga orang Tim Asistensi (Dr. Moh. Mozakki, Msi, Drs 

Aribowo, MSI, dan Drs Mahmud Suhermono). Sedangkan dari unsur 

pimpinan perguruan tinggi, diwakili oleh para Dekan masing-masing yang 

bertindak sebagai nara sumber pendukung sekaligus melakukan penguatan 

dan motivasi terhadap para mahasiswanya yang berminat mendaftar 

sebagai relawan GSRPP di kampus masing-masing. 
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Melalui acara sosialisasi dan TOT GSRPP ini, Bawaslu Jawa 

Timur dan masing-masing perguruan tinggi bersepakat untuk melakukan 

verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terkait dengan penempatan 

tugas calon relawan GSRPPberdasarkan nama dan alamat domisili 

masing-masing (By name by address). Setelah pembagian tugas 

berdasarkan nama dan alamat masing-masing, Bawaslu Jawa Timur dan 

11 perguruan tinggi membuat plotting penugasan bagi para mahasiswa 

yang telah mendaftar sebagai calon relawan sekaligus calon pemilih di 

desanya. Setelah menyusun nama dan alamat mahasiswa serta plotting 

tugas calon relawan GSRPP di wilayahnya masing-masing, Bawaslu Jawa 

Timur dan pimpinan perguruan tinggi kemudian bersepakat membagi 

tugas terkait dengan upaya pemenuhan syarat pendukung administrasi dan 

kelengkapan tugas bagi relawan GSRPP, seperti: Buku panduan GSRPP, 

ID Card, seragam kaos dan topi bagi relawan.2

Pak Mahmud juga menjelaskan mengenai teknis penugasan 

mahasiswa sebagai relawan GSRPP, pihak perguruan tinggi bersepakat 

mengangkat pimpinan setingkat fakultas (Dekan) atau dosen yang telah 

 

 

 

“...kalau secara teknis bagi mahasiswa yang direkrut sebagai 
relawan langsung ke dekan fakultas sebagai 
penanggungjawabnya. Kemudian mahasiswa setelah 
mendaftarkan diri nantinya dikasi surat tugas...” 
 

2 Dokumen laporan GSRPP Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
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ditunjuk oleh rektor masing-masing perguruan tinggi yang pada umumnya 

berasal dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) ditunjuk 

sebagai penanggungjawab kegiatan.Selanjutnya rektor melalui dekan dan 

dosen masing-masing perguruan tinggi membuat surat tugas bagi 

mahasiswanya yang telah mendaftar sebagai relawan GSRPP. Sedangkan 

Bawaslu Jawa Timur, dalam struktur Pokja Provinsi bertindak sebagai 

penanggungjawab kegiatan GSRPP sekaligus menjadi panitia pengarah 

bagi GSRPP pada saat melaksanakan tugas di seluruh wilayah Jawa 

Timur. 

Relawan yang telah diverifikasi secara teknis dan faktual 

berdasarkan lokasi penugasan sesuai dengan TPS di alamat domisili 

masing-masing. Sebelum menerjunkan relawan GSRPP ke lapangan, 

Bawaslu Jawa Timur bekerjasama dengan Pokjanas/Bawaslu RI yang 

terlebih dahulu menggelar acara Launching GSRPP yang dikemas dalam 

acara ‘Gebyar Sejuta Relawan Pengawas Pemilu’ pada tanggal 6 April 

2014. Acara ini mendapat sambutan hangat masyarakat Jawa Timur, 

karena disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta yaitu JTV 

yang berlokasi di Jl. A Yani No 8 Kota Surabaya. 
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Gambar III.1   

 

Sumber: fisipumsida.com 

 

Pada acara Launching Gebyar Sejuta Relawan Pengawas Pemilu’ 

ini, hadir para pimpinan dan perwakilan mahasiswa dari 11 perguruan 

tinggi dan para pimpinan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 

Dilaporkan juga, bahwa siaran langsung yang berdurasi satu jam tersebut 

berjalan meriah dan mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat Jawa 

Timur khususnya dari para pelajar dan mahasiswa sebagai calon pemilih 

pemula. 

Dalam acara siaran langsung ‘Gebyar Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu’ itu (gambar III.1),  Bawaslu Jawa Timur bekerjasama dengan 

Pokjanas/Bawaslu memberikan penekanan tentang pentingnya tugas 

pengawasan pemilu secara sukarela dan partisipatif yang melibatkan unsur 

masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa. 
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3. Tahap Evaluasi dan Laporan 

Bawaslu Jawa Timur melakukan evaluasi secara berjenjang 

terhadap tugas relawan GSRPP yang diteruskan melalui masing-masing 

sekolah dan perguruan tinggi. Evaluasi terkait dengan tugas pengawasan 

relawan pada saat pemilu legislatif (Pileg) tersebut dirupakan dalam 

bentuk laporan kegiatan dari masing-masing sekolah yang dikirimkan 

melalui Panwaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur dan laporan kegiatan 

mahasiswa dari 11 perguruan tinggi kepada Bawaslu Jawa Timur. 

Berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh relawan 

GSRPP dalam bentuk laporan kegiatan dapat dilaporkan bahwa secara 

umum tugas relawan berjalan lancar tanpa adanya insiden yang berarti di 

lapangan. Hasil evaluasi Pokja GSRPP Jawa Timur juga dapat dilaporkan 

bahwa tugas relawan GSRPP terbukti cukup membantu proses dan hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu mulai 

dari PPL, Panwascam, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Jawa Timur 

sampai Bawaslu RI.  

 

3.2.2 Kesesuaian Buku Pedoman Pola Kerja Dengan Yang Dilapangan 

Dalam pelaksanannya, tugas GSRPP ini mengalami penyederhanaan dari 

rencana tugas pengawasan pada seluruh tahapan pemilu. Menjadi hanya 

melakukan pengawasan pada saat Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 

pada tanggal 9 April 2014. 
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Tugas pengawasan seluruh tahapan yang pada mulanya dibebankan kepada 

relawan GSRPP itu, mulai dari pengawasan tahap kampanye, masa tenang sampai 

tahap pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi mengingat waktu yang 

sudah mendekati pelaksanaan pemilu, maka para relawan akhirnya disepakati 

dengan konsentrasi tugas untuk melakukanpengawasan hanya pada tahapan 

pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga menurut Mas Ahsan, mahasiswa 

Unair sebagai salah satu relawan GSRPP ketika menanggapi kesesuaian buku 

pedoman pola kerja dengan yang dilapangan demikian.  

 

“...cukup sesuai. Hanya saja di buku pedoman merincikan 
pengawasan dari tahap awal pemilu. Sedangkan yang kemarin 
pengawasan relawan difokuskan untuk hari pemungutan dan 
penghitungan suara. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yg 
dimiliki para relawan yg sebagian besar adalah mahasiswa...” 

 

Sebagai relawan pengawas pemilu, tugas para relawan GSRPP dari 

perguruan tinggi dan dari SMA, SMK, maupun Aliyah di masing-masing 

kabupaten/kota adalah sama, yaitu dalam rangka untuk melakukan pengawasan 

dini melalui upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu. 

Meskipun terdapat persamaan dalam hal melakukan tugas pengawasan bagi 

relawan GSRPP dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMA, SMK dan Aliyah, 

namun dalam pelaksanaannya sempat terdapat sedikit perbedaan dalam hal 

pemberian fasilitas dukungan administratif. Beberapa perbedaan itu, antara lain 

Bawaslu Jawa Timur dan 11 perguruan tinggi memberikan dukungan 
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administratif berupa surat tugas, ID card, seragam kaos, dan topi bagi relawan dari 

kalangan mahasiswa. seperti yang diungkapkan oleh Mas Ahsan berikut ini 

 

“...kalau reward tidak ada, hanya diberi uang saku untuk pulang ke 
daerahnya masing-masing, dan diberi id card, souvenir (kaos dan topi), 
serta buku pedoman...” 
 

Sedangkan relawan GSRPP dari kalangan pelajar SMA, SMK dan Aliyah 

hanya mendapatkan surat tugas dan ID Card, tanpa mendapatkan dukungan 

perlengkapan berupa seragam kaos dan topi. Hal ini disadari oleh semua pihak, 

karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh Bawaslu Jawa Timur. 

Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam hal dukungan administrasi dan 

perlengkap tugas bagi relawan GSRPP dari perguruan tinggi dan pelajar SMA, 

SMK dan Aliyah, namun mereka tidak membedakan hak dan kewajibannya dalam 

melaksanakan tugas pengawasan di lapangan. Para relawan GSRPP dari kalangan 

pelajar SMA, SMK dan Aliyah misalnya, pada umumnya dengan antusias 

melaksanakan tugas pengawasan seperti halnya relawan GSRPP dari kalangan 

mahasiswa yang menggunakan seragam kaos dan topi. 

Antusiasme para relawandalam melaksanakan tugas pengawasan itu antara 

lain disebabkan karena tingginya motivasi mereka sebagai pelajar dan mahasiwa 

yang baru pertama kali terlibat secara langsung dalam proses pengawasan pemilu 

di lapangan. Selain itu, para relawan pelajar dan mahasiswa juga penuh dengan 

kesadaran bahwa mereka hanya bertugas melakukan pengawasan pada tahapan 

pemungutan dan penghitungan suara saja, yaitu selama sehari pada tanggal 9 

April 2014.  
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3.2.3 Temuan Kasus Oleh Relawan di Lapangan 

Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) relawan Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu. Ketika relawan mendapatkan temuan berupa kasus 

pelanggaran dalam pengawasannya yang dilakukan hanya sebatas melaporkan 

temuan tersebut kepada PPL setempat. Laporan awal tersebut disampaikan secara 

lisan maupun tulisan oleh para relawan, kemudian oleh PPL laporan tersebut jika 

memang benar terbukti ada maka laporan diteruskan ke Panwascam, berikutnya 

dari Panwascam di teruskan lagi ke Panwas Kabupaten dan terakhir laporan baru 

diterima oleh Bawaslu.  

Berikut ini beberapa temuan kasus yang di dapat dari relawan Gerakan 

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu: 

Tabel III.1 Temuan Kasus Relawan di Lapangan 

Nama relawan Kel./Kec./Kota TPS Temuan 
M. Syamsudin  Dsn.Nganglang/Rembang/ 

Pasuruan 
01 Data DPC dan DPT 

tidak ditempel di TPS. 
Ada Pemilih yang 
alamat KTPnya bukan 
berasal dari wilayah 
TPS 1 dan tidak sesuai 
dengan DPT. 

M. Khoiruddin Wadeng/Sidayu/Gresik 05 Sisa surat suara di TPS 
dimanfaatkan untuk 
menambah suara calon 
tertentu. 

Ricka Octaviani Beji/Beji/Pasuruan 18 Ada intimidasi 
terhadap pemilih. Ada 
praktik kecurangan 
politik uang. 

Dzarrotun  Jatirembe/Benjeng/Gresik 03 TPS tidak dibuka tepat 
waktu. Tidak ada alat 
peraga peserta pemilu 
di sekitar TPS. 

Rezky Septia Pabean/Sedati/Sidoarjo 06 Ada pemilih yang 
memilih lebih dari 
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sekali. Terjadi 
pemberian uang 
kepada pemilih. Ada 
intimidasi terhadap 
pemilih. 

Hanum 
Firdinila 

Garu/Baron/Nganjuk 01 Tidak ada alat peraga 
peserta pemilu di 
sekitar TPS. Ada 
pemanfaatan sisa surat 
suara yang dilakukan 
oleh anggota 
penyelenggara. 

Niar Yosowilangun/Manyar/Gresik 15 Pembukaan TPS tidak 
dihadiri saksi-saksi 
peserta pemilu. Tidak 
ada alat peraga peserta 
pemilu disekitar TPS. 

Ahsan Sungegegeng/Sekaran/Lamong
an 

01 Ada intimidasi 
terhadap peserta 
pemilih dan terjadi 
politik uang. 

Rizka Ngagel 
Rejo/Wonokromo/Surabaya 

07 Ada peserta pemilih 
yang menggunakan 
hak pilihnya lebih dari 
satu kali. 

Grecia Mojopurogede/Bungah/Gresik 01 Ada intimidasi, 
pemberian uang 
kepada peserta 
pemilih, dan 
pemanfaatan sisa surat 
suara untuk calon 
tertentu. 

 

Tidak semua narasumber yang diwawancarai mendapatkan temuan kasus di 

lapangan ketika melakukan pengawasan, ada beberapa temuan kasus yang 

berhasil didapat dari narasumber. Dari temuan kasus beberapa narasumber 

relawan, yang kerap menjadi pelanggaran pemilu pada saat pemungutan suara 

adalah adanya praktik politik uang dengan cara memberikan sejumlah uang 

kepada para peserta pemilih untuk memilih calon tertentu. Selain itu, adanya 
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pemanfaatan surat suara yang sisa juga membuat pelanggaran tidak hanya 

dilakukan oleh tim peserta pemilu namun juga dengan pihak penyelenggara 

pemilu itu sendiri. 

 

3.3 Problematika Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Di Jawa 

Timur 

Pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Bawaslu 

mengalami kendala dalam melakukan rekrutmen relawan GSRPP di semua 

perguruan tinggi yang ada. Akibat mendesaknya waktu pelaksanaan perekrutan, 

Bawaslu Jawa Timur hanya bisa merekrut 2.200 relawan GSRPP dari 11 

PTN/PTS. Padahal jika waktunya masih memungkinkan, rekrutmen relawan 

GSRPP dimungkinan bisa lebih banyak lagi jumlahnya. 

Singkatnya waktu dalam beberapa hari menjelang penyelenggaraan pemilu 

yang diberikan oleh Pokrjanas/Bawaslu RI dalam melakukan rekrutmen relawan 

GSRPP juga menyebabkan pola pengorganisasian relawan pengawas pemilu tidak 

berjalan secara maksimal. Ada pula kendala sosialisasi yang kurang terhadap 

masyarakat secara meluas sehingga membuat beberapa orang bingung atau tidak 

tahu bagaimana cara untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan ini, seperti yang ada 

pada gambar III.2. 
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   Gambar III.2 

 

Sumber: bawaslujatim.blogspot.com 

 

Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di lapangan, disadari pula 

bahwa pelaksanaan program GSRPP juga masih terkendala berupa minimnya 

dukungan pendanaan disamping adanya keterlambatan pemberian piagam 

penghargaan bagi para relawan, serta minimnya dukungan administrasi. Sebagai 

contoh, untuk buku panduan GSRPP Bawaslu Jawa Timur hanya mendapatkan 

kiriman 700 eksemplar dari Pokjanas/Bawaslu RI. Akibat minimnya dukungan 

administratif dari Pokjanas/Bwaslu RI, maka 700 eksemplar buku panduan 

tersebut akhirnya hanya dibagikan untuk relawan GSRPP di Kota Surabaya. Itu 

pun, tidak mencukupi. Bawaslu Jawa Timur kemudian mengambil inisiatif untuk 

memperbanyak jumlah buku panduan guna memenuhi kebutuhan bagi sejumlah 

relawan GSRPP di kabupaten/kota yang lain termasuk relawan dari kalangan 

mahasiwa di 11 perguruan tinggi. 
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Selanjutnya dapat dilaporkan pula bahwa kendala dan hambatan yang terjadi 

di lapangan hanya bersifat teknis, karena para relawan pada umumnya merupakan 

relawan pemula yang masih belajar layaknya mereka melaksanakan tugas magang 

di kampusnya. Oleh sebab itu, beberapa kampus memberikan apresiasi akademik 

dengan memperhitungkan tugas relawan GSRPP bagi mahasiswanya sebagai 

pengganti tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) seperti mahasiswa FIA Universitas 

Brawijaya (UB). Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk piagam yang 

ditandatangani bersama antara Dekan FIA UB dengan Ketua Bawaslu Jawa 

Timur.3

3.4.1 Partisipasi Politik 

 

 

3.4 Interpretasi Teori 

3.4.1.1 Faktor Partisipasi Politik 

 Perilaku politik masyarakat dalam bentuk pertisipasi politik memiliki 

empat faktor, yakni : 

1. Seberapa jauh rangsangan politik yang di terima oleh masyarakat. Jika 

dikaitkan dengan partisipasi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini 

dapat dilihat rangsangan politiknya dalam bentuk fenomena peristiwa. 

Dimana pengawasan yang ada untuk pemilu berbanding terbalik dengan 

kecurangan/pelanggaran yang kerap terjadi dalam pemilu-pemilu 

sebelumnya. Rangsangan yang cukup serius inilah yang menggugah hati 

masyarakat untuk mau ikut berperan serta mengawasi pemilu dan 

3 Op.cit., 
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bergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu yang 

diprogramkan oleh Bawaslu. 

2. Karakteristik pribadi seseorang. Dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas 

Pemilu ini yang menjadi relawannya ialah mahasiswa dan pelajar. 

Karakteristik pribadi dari kaum terdidik dipercaya sebagai insan yang 

kritis dan independen. Sehingga Bawaslu yakin dapat menjalin kerjasama 

melalui gerakan relawan dalam mengawasi pemilu. 

3. Karakteristik sosial individu. Hal ini juga tidak terlepas dari salah satu 

faktor partisipasi relawan untuk berperan serta mengawasi pemilu. 

Individu relawan yang mampu bersosialisasi memudahkan pembelajaran 

dan penerjunan lapangan. Kemampuan berinteraksi sosial yang baik juga 

merupakan sebuah modal bagi mahasiswa dan pelajar sebagi relawan 

dalam gerakan ini. 

4. Keadaan politik dimana individu menemukan jati dirinya. Sebagai 

golongan terpelajar, relawan dari gerakan ini menyadari keadaan politik 

antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Sehingga relawan yang 

mengerti akan pengetahuan tersebut sejatinya melakukan tindakan yang 

seharusnya apabila keadaan yang senyatanya mengalami ketimpangan. 

Keadaan senyatanya untuk pemilu yang sebelumnya dimana banyak 

kecurangan/pelanggaran yang terjadi, membuat keadaan politik yang 

seharusnya ditempuh oleh para relawan ini dengan cara ikut berpartisipasi 

dalam mengawasi pemilu. Sehingga pelanggaran dan kecurangan tersebut 

dapat diminimalisir. 
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3.4.1.2 Tujuan Partisipasi Politik 

Tujuan partisipasi politik dibagi ke dalam 3 bagian yakni yang pertama, 

memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah beserta sistem politik 

yang dibentuknya. Hal ini jika dikaitkan dengan ide munculnya Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu merupakan tujuan bagi gerakan tersebut yang mana 

gerakan ini ada untuk membantu kinerja badan pengawas pemilu dengan bantuan 

partisipasi masyarakat. kedua, partisipasi yang ditunjukkan untuk melihatkan 

kelemahan dan kekurangan pemerintah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, 

bahwasannya gerakan relawan pengawas pemilu ini hadir karena keterbatasan 

tertentu seperti tenaga keja, waktu, dll. dari pemerintah dalam hal pengawasan 

pemilu sehingga hal ini sebagai suatu respon dari kelemahan dan kekurangan 

pemerintah tersebut. Terakhir yang ketiga, sebagai tantangan terhadap penguasa 

dengan maksud perubahan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan. 

Perubahan struktural akan terjadi ketika pemilu memberikan hasilnya, dimana 

hasil pemilu ini diharapkan menjadi hasil yang adil bagi semua pihak sehingga 

perubahan struktur yang terjadi baik adanya. Maka diperlukan pengawasan yang 

melibatkan masyarakat dalam prosesnya, hal ini berguna untuk hasil yang lebih 

legitimate. 

 

3.4.1.3 Sifat Partisipasi Politik 

Dalam perspektif pembangunan politik terlihat adanya perbedaan yang 

diametral antara partisipasi politik yang otonom dan yang mobilisasi walau 

keduanya berada dalam fokus yang sama yaitu dalam partisipasi politik. Kedua 
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kategori ini masih dapat dimasukkan dalam pola-pola partisipasi politik dengan 

alasan, pertama, pembedaan antara partisipasi yang dimobilisasikan dan 

partisipasi yang otonom adalah lebih tajam dalam prinsip daripada di dalam 

realitas. Hal ini terlihat ketika dapat mengidentifikasikan kegiatan partisipasi 

sebagai sesuatu yang nyata dimobilisasikan ataupun otonom. Akan tetapi, banyak 

sekali kasus yang terletak di perbatasan keduanya. Kasus yang nyata dan dapat 

diteliti lebih lanjut adalah mengenai partisipasi relawan Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu yang sebagian besar didominasi oleh kalangan mahasiswa. 

Di satu sisi terlihat bahwa gerakan mahasiswa tersebut merupakan 

partisipasi yang bersifat sukarela (otonom). Relawan sebagai individu dalam 

melakukan kegiatan pengawasan pemilu ini atas inisiatif dan keinginan dari yang 

bersangkutan (dari dalam diri sendiri) semata-mata karena rasa tanggung 

jawabnya sebagai masyarakat yang sadar politik dalam kehidupan politik, dengan 

kata lain muncul atas dasar idealisme mahasiswa itu sendiri. Hal ini ditegaskan 

oleh statement seorang relawan yang berasal dari Lamongan yang merupakan 

mahasiswa dari Universitas Airlangga, Mas Ahsan. 

 

“...saya tahu dari teman-teman yang memberi tahu ada poster 
pengumuman informasi tentang hal itu di mading kampus terus saya 
langsung daftar sendiri...” 

“...alasan dasar saya ingin berpartisipasi ya dari kesadaran diri saya 
sendiri yang ingin mengetahui serta mencari pengalaman edukasi 
mengenai pemilu khususnya dalam pengawasan pemilu ini mbak, 
supaya pelanggaran bisa diminimalisir gitu...” 
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Ketika memberi penjelasan keinginannya untuk ikut berpartisipasi 

mengawasi pemilu melalui Gerakan Sejuta Relawan ini adalah dari dalam dirinya 

sendiri. Dengan melihat poster pengumuman yang ada di mading kampusnya, ia 

secara aktif mendaftarkan dirinya dan mengikuti semua kegiatan sebagai relawan 

mulai dari pembekalan hingga penerjunan lapangan. Namun, di sisi lain 

partisipasi yang sukarela (otonom) ini diorganisasikan/dimobilisasi oleh Bawaslu 

guna mempermudah pelaksanaannya. Oleh karena itu, partisipasi yang 

dimobilisasikan dan yang otonom bukanlah merupakan kategorisasi yang 

dikotomis untuk membedakan secara tajam satu sama lain.  

Kedua, hampir semua sistem politik merupakan cakupan dari suatu 

campuran pertisipasi yang dimobilisasi dan yang otonom. Maksudnya, tingkat 

partisipasi yang otonom umumnya terjadi dalam sistem politik yang demokratis 

dibandingkan dalam sistem politik yang otoriter. Di sisi lain ada juga partisipasi 

politik yang otonom di dalam sistem politik yang otoriter. Dalam Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu ini menunjukkan ketika perhatian hanya terfokus pada 

partisipasi politik yang otonom, kita akan terjebak pada kesimpulan  partisipasi 

politik merupakan fenomena yang hanya terdapat dalam kehidupan politik yang 

demokratis. Ketiga, menelaah partisipasi otonom dan mobilisasi berkaitan dengan 

adanya hubungan yang dinamis antara dua kategori tersebut. Bahwa perilaku yang 

awalnya merupakan partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi 

terinternalisasi menjadi otonom. Contoh yang paling mutakhir untuk menjelaskan 

hal ini adalah fenomena relawan gerakan, M. Khoiruddin mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang tadinya dimobilisasi untuk 
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berkecimpung masuk dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, pada 

akhirnya tertarik menjadi seorang partisan yang dengan gigih ikut mengawasi 

pemilu. Demikian sebaliknya partisipasi yang tadinya otonom, bisa kemudian 

menjadi partisipasi yang dimobilisasikan ketika terjadi manipulasi. 

Keempat, untuk melihat apakah suatu kegiatan atau partisipasi yang otonom 

atau mobilisasi adalah bahwa kedua kategori tersebut memiliki konsekuensi 

penting bagi sistem politik. Bahwa kedua jenis partisipasi ini memberikan peluang 

bagi pemimpin dan kekangan sekaligus. Bahwa pemimpin dapat berbuat apa saja 

terhadap pengikutnya ketika pengikutnya tersebut berpartisipasi termobilisasi. 

Sebaliknya, akan sulit bagi pemimpin untuk menggerakkan massanya ketika 

pengikut tersebut memiliki partisipasi yang otonom. Dalam hal ini, meskipun 

dalam sudut pandang mahasiswa secara pribadi mengganggap partisipasinya 

adalah otonom. Namun dalam realitasnya partisipasi tersebut adalah mobilisasi, 

yang mana Bawaslu sebagai suatu badan yang memimpin gerakan tersebut 

sehingga dapat secara mudah mengorganisir/menggerakan para relawannya.   

 

3.4.1.4 Bentuk Partisipasi Politik 

Dalam beberapa kategori bentuk-bentuk partisipasi, Gerakan Sejuta 

Relawan Pengawas Pemilu ini dapat dikategorikan kedalam bentuk partisipasi 

Electoral Activity. Gerakan ini merupakan bentuk kegiatan partisipasi yang 

berkaitan dengan pemilihan umum. Terkhususnya gerakan ini fokus pada 

pengawasan dalam pelaksanaan pengambilan dan penghitungan suara pemilu.  
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Partisipasi masyarakat bisaanya bersumber pada basis-basis sosial politik 

tertentu. Pada umumnya juga merupakan sebuah tindakan kolektif. Oleh karena 

itu, dalam mengamati partisipasi masyarakat dalam Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu ini ada baiknya juga mengamati basis sosial dari partisipasi 

tersebut. Dari beberapa basis sosial dalam partisipasi politik, Gerakan 

SejutaRelawan Pengawas Pemilu masuk dalam basis Class. Dimana individu-

individu yang terlibat sebagai relawan dalam partisipasi ini dikarenakan memiliki 

status sosial yang sama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa relawan 

dari Gerakan ini adalah mahasiswa dan pelajar. Sehingga basis class sebagai kaum 

terpelajar menjadi sumber partisipasi masyarakat dan sumber tindakan kolektif 

masyarakat dalam berperan mengawasi pemilu. 

 

3.4.2 Partisipasi yang Dibudayakan Pada Kalangan Mahasiswa 

 Budaya politik memiliki tiga komponen dalam memandang obyek politik, 

dan jika dikaitkan dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: pertama, yakni komponen kognitif yang berbicara 

mengenai pengetahuan individu yang dimilikinya untuk menilai suatu sistem 

politik atau suatu kebijakan tertentu. Dalam artian, relawan dari gerakan ini 

memiliki komponen yang pertama ini. Mahasiswa dan pelajar sebagai golongan 

terdidik memiliki pengetahuan yang dapat membuat dirinya menilai suatu sistem 

politik atau suatu kebijakan tertentu. Di mana para relawan ini menilai bahwa 

pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas adalah keingian semua pihak. Melihat 

pada pemilu-pemilu sebelumnya, pelanggaran kerap terjadi ketika petugas 
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pengawasan pemilu yang tak sebanding. Sehingga dari penilaian tersebut, akan 

melahirkan komponen-komponen berikutnya dalam budaya politik. Yakni yang 

kedua, komponen afektif. Lebih menekankan pada tindakan yang ditentukan dan 

dilakukan oleh individu. Ketika individu telah memiliki komponen yang pertama, 

maka komponen berikutnya merupakan suatu respon terhadap komponen 

sebelumnya. Tindakan nyata dari relawan pengawas pemilu dalam Gerakan ini 

menanggapi penilaian yang sudah ada yaitu dengan cara ikut berpartisipasi turun 

ke lapangan mengawasi jalannya proses pemilu khususnya pada hari pemungutan 

dan penghitungan suara. Ketiga, komponen evaluatif orientasi politik yang 

ditentukan oleh sikap moral dan norma-norma yang diyakini individu. Dalam 

komponen yang terakhir ini erat kaitannya dengan kinerja para relawan ketika di 

lapangan mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketika 

di lapangan akan terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu 

maka dengan memiliki komponen ketiga ini relawan dengan tegas menegur dan 

memperingatkan pihak tersebut. Sehingga pelanggaran tersebut bisa di 

minimalisir dan pemilu bisa berjalan sesuai dengan baik seperti yang diharapkan 

bersama. 

 Dari partisipasi politik golongan terpelajar yang memiliki ketiga 

komponen budaya politik. Dapat dimungkinkan bahwa partisipasi ini dapat 

dibudayakan di kalangan tersebut. Sehingga kita lebih terbuka luas dalam 

pemahaman konsep partisipasi. Yang mana hal tersebut tidak hanya dilakukan 

pada saat memberikan suara di pemilu. Namun lebih mendalam, yakni dapat 

dengan berpartisipasi mengawasi pemilu. 
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Selanjutnya, dalam klasifikasi Budaya Politik para relawan dari Gerakan 

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini merupakan budaya politik partisipan. 

Dimana relawan dalam gerakan tersebut telah memiliki kesadaran politik yang 

sangat tinggi. Sehingga mampu memberikan kontribusinya melalui partisipasi 

dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu. Hal 

tersebut dibuktikan dari ciri-ciri relawan yang sangat relevan. Mahasiswa secara 

umum terutama yang ikut berpartisipasi dalam gerakan ini dapat dipastikan 

memiliki pengetahuan tentang politik yang cukup tinggi, kesadaran politiknya pun 

demikian. Tak heran jika relawan yang berasal dari golongan terpelajar ini sangat 

peka terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik, khususnya dalam 

hal pemilu. 

Hal ini membawa dampak yang positif bagi perkembangan Negara 

demokrasi. Sehingga harapan Bawaslu melalui Gerakan ini dapat terealisasikan 

dengan baik sebagai penanda cerminan kedaulatan rakyat. 
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